
i ludzi
W tym
brzmi:
i god-

27 MARCA, tradycyjnie ^ob
chodzony jest jako Międzyna
rodowy Dzień Teatru — świę
to tej dziedziny sztuki

będących jej twórcami,
roku hasło „Dnia”
„Teatr obrońcą pokoju
ności człowieka”.

RZĄD IZRAELSKI postano
wił odebrać ludności arabskiej
na północnych przedmieściach
•Jerozolimy 450 ha ziemi, na

której zostaną osadzone „dzie
siątki tysięcy Żydów” — jak
określiło to ministerstwo bu
downictwa mieszkaniowego.

*

Od „Wilgi" do aerobusu powietrznego

Polski przemysł lotniczy
rozwija skrzydła

Przemysł lotniczy znalazł się
wśród 15 zjednoczeń i kombina
tów, które w pierwszej kolej
ności — jako branże O charakte-

Stan zdrowia

prez. J. Broz-Tito
Ogłoszony w środę komunikat

konsylium lekarskiego informu
je, że ogólny stan zdrowia pre
zydenta Josipa Broz-Tito jest
bardzo ciężki. Ponownie wystą
piły objawy zapalenia płuc i

symptomy osłabienia pracy ser
ca.

Nadal stosuje się intensywni
zabiegi lecznicze.

Katastrofalna

powódź w Argentynie
Ulewne opady, jakie nawiedziły

północno-zachodnie rejony Ar
gentyny, spowodowały groźną po
wódź. Objęła ona południową
część stanu Jujuy. Zalane zostało
również śródmieście miasta Salta.

Dotychczas doliczono się siedmiu

śmiertelnych ofiar powodzi. Wie
le osób zaginęło bez wieści.

Niezwykły napad
Niecodziennego napadu doko

nano na jeden z banków w Las

Vegas w stanie Nevada. Nie

zidentyfikowany rabuś zmusił
do wypłacenia mu 100 tys. dola
rów terroryzując urzędników
ładunkiem wybuchowym, który
trzymał w przyniesionej ze sobą
torbie.

Sprawca zbiegł z otrzymaną
gotówką, zaś pozostawiona przez
niego bomba okazała się całko
wicie nieszkodliwa.

Kandydaci do Sejmu PRL

Józef Cebula

członka NK ZSL,

na posła
L z okręgu

wyborczego nr 34 Kraków
— województwo.. Urodzony
przed 42 lały w Komorni
kach (gro. Raciechowice) w

rodzinie chłopskiej, zdobył
średnie wykształcenie rolni
cze i objął 3 ha gospodar
stwo indywidualne, wiąża.c .

się od 1962 r. z działalno
ścią ZSL.

Obecnie pełni funkcję za
stępcy'
członka Prezydium KK ZSL,
prezesa GK ZSL w Raciecho
wicach i sekretarza Koła ZSL

w rodzinnych Komornikach.

Cenal zł |

ech po®

Rekonstrukcja Kombinatu nakazem chwili

go nowego
w Nowej Hucie
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Kraków, czwartek 13 marca 1980 r

rze wybitnie proeksportowym —

mają zostać objęte nowymi, sty
mulującymi rozwój eksportu
zasadami ekonomiczno-finanso
wymi.

Źródłem sukcesów tego prze
mysłu stała się przede wszys
tkim współpraca z przemysłem
lotniczym Związku Radzieckiego,
który jest największym odbior
cą naszego sprzętu latającego.

Współpraca ta wkroczyła w

ostatnich latach na etap wspól
nych opracowań i kooperacji
przemysłowej, a rezultatem jej
jest pierwszy w świecie rolniczy
samolot „M-15” o napędzie odrzu
towym, eksportowany od trzech
lat do ZSRR, a także dostawy
polskich elementów do radziec
kiego aerobusu pasażerskiego
„11-86”, W bliskiej przyszłości
na dokumentacji radzieckiej
mamy rozpocząć także produk
cję samolotu pasażerskiego do

komunikacji lokalnej „An-28”,
W ostatnich latach nasz prze
mysł lotniczy i silnikowy na
wiązał także współpracę z czoło
wymi • firmami- zachodnimi tej
branży — głównie francuskimi
i amerykańskimi.

Bardzo szybko rośnie pro
dukcja sprzętu lotniczego na

Okęciu. Obok najstarszej, wielo
zadaniowej „Wilgi” rozwinięto
produkcję lekkiego samolotu

rolniczego PZL-106 „Kruk” oraz

TASS

Pożar w szpitalu
BONN

Trzy osoby poniosły śmierć, a

około dwudziestu odniosło obra
żenia w wyniku pożaru, jaki
zniszczył w środę szpital w

Erlangen w Bawarii.

115 pacjentów zdołano na czas

ewakuować.

Zaangażowany jest również
w . działalność samorządu
■wiejskiego i rad narodo
wych, pełni funkcją wice
przewodniczącego GRN w

Raciechowicach.

Dbając o przekształcenie
własnego gospodarstwa w

sadownicze, jest gorącym
rzecznikiem postępu rolnego
m. in. tworzenia bardziej
wydajnych wyspecjalizowa
nych . gospodarstw indywi
dualnych, prowadzonych sa
modzielnie lub w zespołach
kilku rolników. Ubiega się
jednocześnie o podejmowa
nie przedsięwzięć dla wspól
nego użytku mieszkańców
wsi m. in. budowy w czy
nach społecznych dróg,
zbiorników wodnych i' oczy
szczalni ścieków, a także re
alizacji ze środków NFOZ

gminnego ośrodka zdrowia.

Inicjatywami na rzecz swo
jego środowiska zdobył u-

znahie i autorytet w miej
scu zamieszkania.

Za niestrudzoną pracę zo-

s'ał odznaczony Złotym i

Brązowym Krzyżami Zasłu
gi, Złotą Odznaką „Za za
sługi dla ziemi krakow
skiej”, Odznaką „Zasłużone
go działacza FJN”.

Do Sejmu kandyduje
raz pierwszy. (Z)

po

samolotu PZL-110 „Koliber”.
Trwają przygotowania do podję
cia produkcji elementów do
samolotu ,,An-28”.

Uroczystość otwarcia I.et nich I-

grzysk Olimpijskich w Moskwie

rozpocznie — ruchem pałeczki
dyrygenckiej — główny dyrygent
Olimpiady’8(> Odysej Dymitriadi
(na zdjęciu), profesor tbiliskiego
konserwatorium, Ludowy Artysta
ZSRR.

nym
Olimpiady wystąpi m;
stra symfoniczna
Telewizji ZSRR.

Wielkiego, liczne

— W programie muzycz-
przygotowanym na dni

in. orkie-
i chór Radia 1

balet

zespoły

CAF —

Teatru
ludowe.

Seniorzy dziękują
• Mieszkańcy DSS przy ul.

Wielickiej 267 serdecznie dzię
kują: mjr Kazimierzowi Rożko
wi, kierownikowi orkiestry
wojskowej i całemu zespołowi
—• za muzyczną oprawę „śle-
dziówki”; kierownictwu i soli
stom Estrady Operowej Domu

Kultury „Kolejarz” — za pięk
ny koncert muzyki polskiej;
mgr Antoninie Kopycińskiej —

za interesującą prelekcję o Rzy
mie.

• Mieszkańcy PDPS przy ul.

Zielnej 41 składają słowa po
dziękowania profesorom: Annie

Własnowolskiej i Zdzisławowi

Soroczyńskiemn oraz młodzieży
z Technikum Kolejowego — za

ciekawy program artystyczny, a

zespołowi „Świerszcz” — z dy
rygentem p. Wiesławem Ko
walskim na czele — za prześli
czny. koncert.

• Mieszkańcy PDPS przy ul.
Helclów 2 pragną wyrazić swą

wdzięczność wychowawcom i u-

czniom z Ośrodka Prac Poza
lekcyjnych przy Szkole nr 127
— za miłą imprezę artystyczną
i własnoręcznie "wykonane ma
skotki, a uczniom Szkoły Pod-

Dżuma w Nairobi
NAIROBI
Szef służby zdrowia w stolicy

Kenii, dr Wilson Mugo, zako
munikował, że na przedmieściu
Nairobi zarejestrowano trzy
przypadki dżumy. Jeden chory
zmarł, a dwóch znajduje się w

szpitalu.
W tajemniczych okoliczno

ściach zmarło tam jeszcze sześć

osób. Przypuszcza się, że przy
czyną ich śmierci mogła być
także dżuma.

Hucle im. Lenina rozwija
wszechstronna działalność

poprawy i uszlachetnienia

w

się
dla

produkcji, lepszego wykorzysta
nia. urządzeń i maszyn, dal
szych oszczędności surowców, e-

nergii i paliw. Bogaty jest pro
gram tych przedsięwzięć już
realizowanych i przewidzianych
na przyszłe 5-lecie.

Zgodnie z tym programem
prowadzi się prace nad zinten
syfikowaniem produkcji surów
ki, stali i zimnowalcowanych
wyrobów. Także nad wdraża
niem nowych technik i techno
logii m. in. dla wytwarzania
stali wyższych jakości. Opraco
wuje się wiele istotnych roz
wiązań dla udoskonalenia pro
dukcji blach karoseryjnych,
których głównymi odbiorcami

są fabryki samochodów: Osobo
wych na Żeraniu i Małolitrażo
wych w Bielsku-Białej. Podob
ne opracowania prowadzi się dla
doskonalenia licencyjnej techno
logii wytwarzania blach tran
sformatorowych. Kombinat HiL

zapowiada uruchomienie

ggg pogoda w rejonie
|||! Krakowa kształtować się

SgjB będzie na skraju wyżu.
Zachmurzenie duże z

większymi rozpogodzema-
mi. Rano lokalnie mgły.
W ciągu dnia niewielkie

opady śniegu. Wiatr po
łudniowo-wschodni ’ połud
niowy, prędkość 2—4 m/sek.

Temperatura maksymalna
dniem od plus 2—4, minimalna

nocą od minus 2—0 st. C . Dro
gi śliskie, (w)

stawowej nr 36 — za miłe i po
żyteczne prezenty.

11 bm. sekretarz generalny ONZ
Kurt Wałdheim spotkał się z

przewodniczącym międzynarodo
wej komisji do badania zbrodni

byłego szacha Iranu —- Mohamme
dem Bedjaoui.
GAF — UPI

*

bm. odbyła się w

ną postawieni przed sądem, aja
tollah Beheszti odpowiedział, że

Rada Rewolucyjna nie podjęła je
szcze decyzji w tej sprawie.

— telefoto

Teheranie
na której
generalny

a-

12

konferencja prasowa,
głos zabrał sekretarz

Islamskiej Rady Rewolucyjnej,
jatoilah Beheszti. Jak informują
agencje, stwierdził on, że więk
szość członków Rady jest zdania,
iż zakładnicy amerykańscy będą
mogli być zwolnieni dopiero
wówczas,, gdy władzom irańskim

zostanie przekazany były szach I-

ranu oraz zagrabiony przez nie
go majątek narodowy, a kompe
tentny trybunał osądzi działal
ność Stanów Zjednoczonych w I-

ranie w ciągu ostatnich 25 lat.

Zapytany, czy zakładnicy, któ
rym zarzuca się prowadzenie
działalności szpiegowskiej, zosta-

górnych

wśród
zawiera

produkcji nowych rodzajów rur

oraz blach zimno- i gorącowal-
cowanych. Awizowany jest
wzrost dostaw dla budownic
twa hydrotechnicznego, niezbę
dnych zwłaszcza dla uregulowa
nia Wisły i wznoszenia obiek
tów wodnych na jej
dopływach.

Tegoroczny program,
innych przedsięwzięć,
ok. 1100 zadań, których wyko
nanie przyniesie efekty produk
cyjne wartości 1,2 mld zł oraz

obniżenie kosztów o 250 min zł.
Ważne będzie też ogranjczenife
importu materiałów na sumę 28
min zł dew Rozwinie się m. in.

antyimportową produkcję wy-
sokojakościowych materiałów

smołowo-dolomitowych, służą
cych do wymurówki konwer
torów' oraz mas bezwodnych do

zamykania otworów wielkich

pieców.
Powodzenie wielu zamierzeń

uzależnione jest jednak w dużej
mierze od modernizacji starych
zakładów i wydziałów HiL. Li
czne urządzenia wołają wiel
kim głosem o remont, gdyż, w

ciągu ćwierćwiecza zostały
wyeksploatowane i zniszczone.
Krakowski lyombinat metalur
giczny, który zwykliśmy jeszcze
stale nazywać naszą nową hutą,
zdążył się już zestatzeć. Tylko
modernizacja i rekonstrukcja —

na zatwierdzenie której ocze
kuje się w HiL — warunkuje
możliwość pełnej realizacji
programów działania o wielkim
znaczeniu dla gospodarki, po
prawy warunków pracy załogi
oraz ochrony środowiska. Szcze
gólne znaczenie będzie mieć

projektowana rekonstrukcja Za
kładów Koksochemicznych. Po
legać ma m, in. na sukcesyw
nym zastępowaniu dotychczaso
wych nowymi zautomatyzowa
nymi bateriami koksowniczymi.

Krystyn Dąbrowa
na spotkaniu w ..Kuźnicy"

12 bm. w Krakowie, I sekre
tarz KK PZPR Krystyn Dąbro
wa spotkał się z członkami .Pre
zydium Klubu „Kuźnica”. W

spotkaniu wzięli udział również:
sekretarz KK PZPR Jan Grze
lak i członek Sekretariatu,
kierownik Wydziału Pracy ldeo-

wo-Wychowawczej KK PZPR

Jan Broniek.

Przewodniczący Prezydium
Klubu Tadeusz Holuj zapoznał
gości z założeniami i działalno
ścią „Kuźnicy”. Dyskusję po
święcono m. in. omówieniu roli
Klubu w rozwoju działalności

środowisk twórczych w naszym
mieście.

Zakłady Przemysłu Tytoniowego w Krakowie — 250 tys.
zł, Klub Sportowy „Korona” — Ośrodek Sportowo-Tury
styczny w Krakowie — 15 tys. zł, Cech Rzemiosł Budowla
nych w Poznaniu — 3 tys. zł, Rejonowa Spółdzielnia Zao
patrzenia i Zbytu w Limanowej — 5 tys. zł, Fundusz Akcji
Socjalnej Młodzieży HiL — 3 tys. zł, Wojewódzki Związek
Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska” w Myśleni
cach — 58.219 zł, Szkoła Podstawowa w Koniuszy — 2.5GU zł,
Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe „Pronier” w Kra
kowie — 10 tys.; zł, Polskie Towarzystwo Metaloznawstwa w

Krakowie — 5 tys. zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w

Łomży — 2.630 zł, Ignacy Musialski z Krakowa — 350 zł,
Czesław Front z Krakowa — 300 zł, Edward Norek z Krzy-
szkowic — 150 zł. (es)

Rekonstrukcja poprawi niesły
chanie ciężkie dziś warunki

pracy ludzi oraz zmniejszy o f>0
—70 proc, obecną groźną emi
sję zanieczyszczeń. (bp)

Sytuacja
w Afganistanie

KABUL

Rewolucja afgańska umacnia

struktury obronne nowej władzy
i kontynuuje ofensywę politycz
ną. Po zajściach w Kabulu, 21

i 22 lutego, wywołanych przez

wspomagane z zewnątrz ugru
powania antyrządowe, zaczęto w

przyspieszonym tempie tworzyć
tzw. grupy oporu, złożone głów
nie ze studentów, młodzieży i

robotników.
Członkowie tej formacji ochot

niczej otrzymują broń palną i

pomagają policji i wojsku strzec

bezpieczeństwa w dużych mia
stach, a stopniowo również w

miasteczkach na prowincji.

Z konferencji prasowej
kanclerza H. Schmidta

na jedno z py-
Scbmidt pod-

RFN przyjął
sko-

sprawie
ogólno-
rozbro-

przez
Zjeż-

rządu
i wysiłków
napięć mię-

12 bm., na konferencji praso
wej, kanclerz RFN, Helmut

Schmidt, ustosunkował się do

niektórych węzłowych proble
mów obecnej sytuacji między
narodowej .

W odpowiedzi
tań, kanclerz

kreślił, iż rząd
przyjaźnie i przychylnie
mentował propozycję w

zwołania do Warszawy
europejskiej konferencji
jeniowej przedłożoną
Edwarda Gierka na VIII

dzie PZPR.

Akcentując intencję
RFN podejmowania
dla rozładowania i

dzynarodowych, Schmidt równo
cześnie stanowczo opowiedział
się za przywróceniem rzekomo

zachwianej równowagi militar
nej, obstając z całą mocą przy
grudniowych decyzjach NATO

w sprawie produkcji nowej bro
ni atomowej średniego zasięgu
i jej stacjonowania w Europie
zachodniej.

O W hiszpańskich Pirene
jach krążą pogłoski o zdzicza
łym dziecku, które wspina się
jak małpa i skacze zręcznie
z drzewa na drzewo. Wielu

mieszkańców La Junąuera w

prowincji Gerona twierdzi, iż

kilkakrotnie już spotkało to

dziwne stworzenie. Wilkołak

ma około 13 lat i unika lu
dzi. Gdy zbliżają się, obrzuca
ich kamieniami, wydając gar
dłowe okrzyki. Panuje opinia,
iż zamieszkuje on po francu
skiej stronie Pirenejów.

• Rzecznik szpitala w ja
pońskim mieście Kagoshima
oświadczył w środę, że pięcio-

które urodziły się tam

są zdrowe i bardzo ak-

Dwaj chłopcy i dziew-

przebywają nadal w

raczki,
10 bm.

lywne.
czynka
inkubatorze.

• Trzy bary i tyleż restau
racji, dwa parkiety do tańca i

salę kinową, basen pływacki
oraz bibliotekę ma do swej
dyspozycji jedyny pasażer za-

chodnioniemieckiego transa-

tlantyka pasażerskiego „World
Discovery”, który wyszedł z

Montevideo w drogę powrotną
do Europy. W tamtą stronę
statek płynął ze 193 pasażera
mi na pokładzie. Załoga stat
ku liczy 75 osób.
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„Fedora"
„Fedora” to film o kobie

cie, która dostrzega, że

przemija jej młodość; o

związku między matką i

córką; o gwieżdzie filmowej,
która zdecydowała się zam
knąć swoją karierę trium
falnym „odejściem”. „Fedo
ra” jest także filmem o

wszystkich gwiazdach ekra
nu, które stawiają czoła sta
rości — tak rekomenduje
swój film jeden z wielkich

klasyków amerykańskiego
kina — Billy -Wilder. Ten

sam Billy Wilder, który 28
lat temu zrobił pamiętny i

słynny „Bulwar Zachodzącego
Słońca”. Ale chociaż nowy
film reżysera powstał w

Europie i pieniądze na niego
wyłożyli producenci zacho-

dnioniemieccy i francusey,
to przecież nie zdołali oni
narzucić temu utworowi nic
z potrzeb, czy motywów
własnych kinematografii.
Film jest od początku do
końca „hollywoodzki”. Choć

może właśnie dlatego, że je
szcze raz, jak we wspomnia
nym na wstępie „Bulwarze
Zachodzącego Słońca” poka
zuje „mit gwiazdy” — i po
dobnie jak tam, jest to

gwiazda odchodząca, która
także walczy przeciwko bio
logii — własną legendą. Ale

minęło już tyle lat od tam
tego filmu, lak bardzo zmie
nił się dookoła świat, że nic

dziwnego, ii obłęd i szaleń
stwo tamtej gwiazdy — tak
łatwo zastąpione zostały
bezwzględnością i cynizmem
— tej.

Billy Wilder buduje swój
film ze sprawnością starego
mistrza. Z nieomylną dokła
dnością Wyważa tu elemen
ty suspensu i melodramatu,
tajemniczych opowieści z

życia wyższych sfer hra-

biow'sko-gwdazdorskich — z

rzeczywistym uczestnictwem

prawdziwych, wielkich

gwiazd ekranu, które wystę
pują tu nie tylko jako po
staci opowieści (Wiliam Hol-
deti, . Hildegarde Knef,
Mąrthe Keller), ale i pod.
własnym imieniem i . nazwi
skiem (Henry Ponda, Mi-

chael York). I wreszcie, nie
zwykle sugestywnie, na

miarę i modłę starego, do
brego Hollywoodu, miesza

klasyczne motywy literackie'

(„Anna Karenina”!), z nie
mal równie klasycznymi mo
tywami filmowymi, gdzieś
spod znaku Johna Forda, Al
freda Hitchcocka, czy Orso-

na Wellesa... A wszystko po
to, by jeszcze raz pokazać,
ten niezwyciężony blichtr, tę
niewiarygodną przesadę, tę

niewyobrażalną megaloma
nię gotowego pożreć wszyst
ko molocha, któremu na

imię „legenda kina”.
„Fedora” jest adaptacją

literacką nieznanej u nas

powieści Thomasa Tryona
pt. „Crowned Heads”. U

podstaw zarówńó powieści,
jak,i filmu leży określona,
sensacyjna plotka, w której
rozpoznawalne są prawdopo
dobnie osoby i zdarzenia.

Ale, gdy dziś spojrzeć na

tamte sprawy z naszej od
ległości i z naszego doświad
czenia widza kinowego, to

przecież trudno nie zauwa
żyć, że pod tą przeestetyzo-
waną scenerią, pod tymi
idealnie funkcjonującymi
motywami filmowymi, pod
tą krytyką Hollywoodu —

ale i fascynacją Hollywoo
dem, tkwi także refleksja
głębsza. Cóś na temat

..sprzedawania” siebie i swo
jego życia — sztuee. Ale
wniosek jest jakże odmien
ny od chociażby Wajdów’-
skiego „Wszystkiego na

sprzedaż”. Bo sztuce sprze-
daje się nie wszystko — a

tylko to, co przvsłużvć się
może legendzie, i tylko tak,
nawet niezbyt zgodnie z

rzeczywistością^ co tę legen
dę może wzmocnić.

MARIA MALATYŃSKA

KOMUNIKAT
POŁUDNIOWEJ DOKP
Południowa DOKP uprzejmie

informuje PT Podróżnych, że
w kasach zagranicznych stacji
Kraków Główny mogą nabywać
bilety dodatkowe na miejsca do
siedzenia i do leżenia na przejazd
powrotny z Budapeszty K-1813

Przedwyborcze spotkania

Gospodarska dbałość
o jakość i terminowość

TA 7 sali Krakowskiego Przed-
VV siębiorstwa Budownictwa

przemysłowego! „Krakbud” od-

tyrło się wczoraj spotkanie kan
dydata na posła do Sejmu
PJJL, przewodniczącego KK SD

piV>f. Jana Janowskiego oraz

kaiidydatów na radnych RŃ m.

Kratkowa: sekretarza KK PZPR

Henryka Michalskiego (z Okr.

Wyb. nr 18) i przewodn. RK
FSZMtP Jerzego Nykiela, sekre
tarza ,ZW Ligi Kobiet Janiny
Sendor,. -, pielęgniarki ze Szpitala
im. G..1 Narutowicza Joanny
Buczek, I montera ZUP „Polon”
Ewy Fawińskiej, prac, kawiarni

„Barburl^n” Marii Bębenek i

z-cy dyr. ^ZOZ-u nr 3 Marii Ma
zurek (wstzyscy z Okr. Wyb. nr

16) z prżetlstawicielami samo
rządu osie,dlii z tego ostatniego
okręgu a dakże pracownikami
„Krakbudu” ■.i KPRE.

Przewodnięi’.ący KK SD Jan

Janowski ponjuszył problemy go
spodarcze a następnie omówił

problemy nassego miasta. Jeśli
chodzi o komunikację — pod
kreślił, że nbęzbędne jest roz
wiązanie zasacftnicze a więc ob
wodnica; odńotMa Krakowa po
winna się ściślej', wiązać z ochro
ną środowiska naturalnego,
istnieje gwałtowana potrzeba
doinwestowania służby zdrowia.

Kandydat na posłał mówił rów
nież na temat lepszłego gospoda
rowania i wykorzystywania te
go co posiadamy.

Następnie, głos Wf dyskusji za
bierali pracownicy Krakbudu”
i przedstawiciele samorządów o-

siedlowych, kwestionując m. in.
konieczność istnienia sklepów
komercyjnych. Wskatzywanp na

ciągle niską dyscyplinę pracy
oraz słabą gospodarność, (ag)
Pracownicy handlu, gastrono

mii i usług Śródmieścia u-

cześtniczyli wczoraj w KDK w

środowiskowym spotktaniu z

kandydatami na radntyęh m.

Krakowa': R. Barwińsliim, Ma
rią Michno, Jadwigą Florek,
Wandą Batiuszczak, W, Sawic
kim, Rozalią pstrowską, Z.

Szado i W. Sadowiczem.

Byli również, przedstawiciele
władz Śródmieścia m. im.:* sek
retarz KD PZPR — Z . Kopacz,
sekretarz. KD FJN — A. Jusz
czak, z-ca naczelnika dzielnicy
— M. Ciołczyk. Zebranych po
witał I sekretarz Spółdzielczego

Sztandar
dla związkowców
„Alwerni"
Wczoraj podczas konferencji

sprawozdawczo-wyborczej orga
nizacja Związkowa Zakładów

Chemicznych „Alwernia”, za

szczególny swój dorobek otrzy
mała sztandar ZG ZZ Chemi
ków.

Przewodniczącym Rady Za
kładowej wybrany został, po
nownie, zasłużony działacz

związkowy J. Kałamaeki.

.iiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiHiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiimHłiimiiiiinmiiiiiiiiiiiiiHiiii!

*

Kwartet Wilanowski
Wczorajszy, szósty już kolej

ny koncert z cyklu „Pol
ska muzyka kameralna 35-lecia”

nie epatował słuchaczy ani ory
ginalnością instrumentów (jak
na wieczorze Warsztatu Muzycz
nego), ani mnogością i różnorod
nością wykonawców (ridę luto
wy wieczór kompozytorów kra
kowskich). Wystąpiło jedynie
czworo muzyków grających tra
dycyjną technika, na tradycyj
nych instrumentach. A przecież
w sali Domu Polonii było pełno,
bowiem Kwartet Wilanowski,
działający przy Warszawskim

Towarzystwie Muzycznym, a on

to właśnie był wykonawcą wczo
rajszego koncertu, ma świetną
markę wśród polskich zespołów
kameralnych. Tadeusz Gadzina
— 1 skrzypce, Paweł Łosakie-

wicz — II skrzypce, Ryszard
Dui — altówka i Marian Wa-

sićlkz — wiolonczela, grali

KZ PZPR Śródmieście — B.

Staszczak.
W imieniu kandydatów do RN

m. Krakowa zabrał głos Z.

Szado, przedstawiając realizację
wniosków wyborców w minio
nej kadencji RN oraz prezentu
jąc aktualny program wybor
czy, zwłaszcza w interesującej
zebranych dziedzinie.

W czasię zebrania podkreśla
no m. in., że w okresie ubieg
łych: czterech lat dzielnica

wzbogaciła się o nowe pawilo
ny handlowo-usługowe i zmo
dernizowane tego typu placów
ki, w następstwie czego popra
wiły się w pewnym stopniu
warunki pracy personelu oraz

warunki, obsługi klientów. Nie
udało się jednakże uwzględnić
postulowanej budowy bardzo

potrzebnych w Śródmieściu pa
wilonów usługowego i meblo
wego. Oczekują one w kolejce
do realizacji podobnie jak wie
le innych ambitnych zamierzeń

związanych z poszerzeniem i u-

nowocześnieniem bazy . mate
rialnej handlu i usług. . (Z)
1AT Szkole Podstawowej nr

’’ 102 w Nowej Hucie od
było się wczoraj środowiskowe

spotkanie przedwyborcze, na

które przybyli kandydaci na

radnych do RN m. Krakowa z

Okręgu nr 7: Antoni Hajdecki,
Lucjan Bolechala, Janina Iskra,
Stanisław Lubcrtowicz, Ewa

Bień, Tadeusz Piotrowski, Jan

Sztochowicz, Edward Hładywo-
wicz i Lucyna Stelmach.

Nowohuckie, osiedla spół
dzielcze mają jeszcze wiele

trudnych do rozwiązania pro
blemów, toteż na spotkaniu z

kandydatami zjawili się licznie
również ci wszyscy,, którym leży
na scercu poprawa gospodarno
ści: działacze komitetów osiedlo
wych, przedstawiciele środowi
ska kulturalnego i mieszkańcy
tego regionu.

O planach i założeniach roz
wojowych dla Krakowa na naj
bliższe lata mówił -obszernie
L. Bolechała, a następnie zabrał

głos S. Lubertowicz, który' jako
doświadczony architekt i projek
tant m. in. nowohuckich osiedli,
przedstawił program poprawy
warunków bytowych mieszkań
ców kładąc szczególny nacisk
na funkcjonalność realizowa
nych inwestycji, poprawę komu
nikacji miejskiej i zaintereso
wanie młodzieży działalnością
kulturalno-oświatową.

Zagadnieniom architektury i

sztuki, które winny nam towa
rzyszyć na co dzień, poświęcił
takż.e swe wystąpienie A. Haj
decki. \

coswćhacZl
W Miami na Florydzie o-

kradziono jubilera, pozba
wiając go złota i klejnotów
na sumę około 8 milionów
dolarów. Zdaniem towarzy
stwa asekuracyjnego, była to

największa kradzież złota w

historii USA.

utwory Bacewiczówny, Stachów-

‘skiego i Mey“era.
IV kwartę} smyczkowy Gra

żyny Bacewicz, który przyniósł
kompozytorce w 1951 r. I nagro
dę, na międzynarodozoym kon
kursie w Liege, jawi się po bli
sko 30 latach jako typowy przy
kład polskiej twórczości lat

50-ych, o dość tradycyjnej har
monice i linii melodycznej, czer
piącej inspirację z muzyki ludo
wej. A przecież wielki talent

Bacewiczówny, a przede, wszy
stkim jej świetne wyczucie for
my i konstrukcji utworu spra
wiły, że kwartet nie stracił do

dziś swej świeżości i atrakcyj
ności dla. słuchaczy, szczególnie
to tak efektownym wykonaniu,
jakie nam zaprezentowano.

W zupełtie inny świat dźwię-
, kowy. choć też charakteryzujący
I sic wiełfcą konsekwencja w or-

, ganizacji materiału, przeniósł

W dyskusji poruszono wiele

konkretnych spraw dotyczących
warunków bytowych w osied
lach spółdzielczych jak uporząd
kowanie błotnistych terenów

przy' Szkołach nr 86 i 115, pod
jęcie zdecydowanej walki z

marnotrawstwem materiałowym
na budowach i egzekwowania
od przedsiębiorstw naprawy
zniszczonych zieleńców, lepszą
organizącję czynów społecznych
szybszą likwidację zaległości w

tynkowaniu bloków. Wymienić
należy jeszcze postulat lepszego
zaopatrzenia aptek w podstawo
we leki.

W podsumowaniu spotkania,
zastępca nacz. Urzędu Dzielni
cowego Józef Krzywda zapoznał
zebranych z podjętymi już dzia
łaniami w zakresie problemów
komunalnych oraz poprawy go
spodarności i warunków byto
wych na osiedlach, (aż)

W Wieliczce odbyło się wczo
raj przedwyborcze spotka

nie kandydatów ha posłów i

radnych z wyborcami. Przybyli
kandydaci na posłów do Sejmu
PRL: F. Gcsing i M. Głowacki

oraz kandydaci do RN ni. Kra
kowa: A. Papir, A. Koczara, S.

Sendorek, B. Grusiewicz, M.

Jarzyna, E. Iiulma i L. Zgud.
W spotkaniu uczestniczyli też

ni. in.: T. Walosik — kierownik

Wydziału Kadr KK PZPR.
A. Żmuda — wiceprezydent
m. Krakowa, przedstawicie
le władz politycznych i ad
ministracyjnych miasta i gminy
Wieliczka oraz gminy Biskupice.

Przewodniczący KM-G FJN

P. Lewiński zagaił dyskusję i

zgłosił w imieniu mieszkańców

szereg postulatów. Zwrócono

uwagę na występującą na tym
terenie w ostatnim czasie praw
dziwą plagę alkoholizmu i chuli
gaństwa, brakoróbstwa i łama
nia podstawowych zasad dyscy
pliny pracy. Niewystarczająca
jest sieć placówek handlowych i

usługowych. Sporo miejsca po
święcono rolnictwu.

PRZERWY

W DOSTAWIE PRĄDU
Zakład Energetyczny Kraków

przeprasza za przerwy w dosta
wie energii elektrycznej:

— 13 marca, w godz. 7.30—16,
przy ul. Długiej 66—74, 49—65,
Szlak 14—18, 15—35, Krowoder
skiej 61 a, 52, Kolberga 3

— 14 marca, w godz. 7 .30—16,
przy ul. Dominikańskiej, Stolar
skiej 17, Grodzkiej 2—22

— 25 marca, w godz. 7 .30—16,
przy ul. Bocheńskiej, Mosto
wej, Trynitarskiej, Podgórskiej
11—14, Wolnica 8—11, Wawrzyń
ca 3—7, Bożego Ciała 31

— 26 marca, w godz. 7 .30—16,
przy ul. Olszeckiej

— 27 marca, w godz, 7.30—16,
przy ul. Powstańców bl. 26.

Bliższych informacji udziela

Rejon Energetyczny I „Śród
mieście”, teł. 170-44, wewn. 454.

K-1308

nas II kwartet smyczkowy Mar
ka Stachowskiego, napisany w

1972 r. właśnie dla Kwartetu

Wilanowskiego.
Również Kwartet Wilanowski

był niegdyś pierwszym wyko
nawcą kolejnego utworu wczo
rajszego wieczoru — V kwarte
tu Krzysztofa Meyera, u> którym
momenty dramatyczne o gęstej
fakturze sąsiadowały z temata
mi o impresjonistycznej wręcz
barwności. I tu podziwiać można

było kunszt warszawskich mu
zyków, szczególnie wiolonczeli
sty Mariana Wasiółki, jako że
temu instrumentowi kompozytor
powierzył duże solowe partie.

Gdyby tylko jeszcze organiza
torzy nie kazali nam loczoraj
słuchać muzyki w upalnej wręcz

temperaturze, i zasłużone brawa

włeńcznee wieczór byłyby z

pewnością gorętsze.
-ŁYNA KURAS

Plany na rok bieżący przedsta
wił naczelnik Miasta i Gminy —

K. Domanik. Nakładem 14 min

zł prowadzone są prace przy bu
dowie poczty i centrali telefoni
cznej, budowana jęst przychod
nia rejonowa, prowadzone oę-
dzie zbrojenie terenu pod nowe

osiedle mieszkaniowe „Kościu
szko II”, wykonane zostaną za

ległe elewacje już zamieszkałych
bloków na osiedlu Asnyka 11.
Poważne zaniepokojenie budzi

jednak przeznaczenie zaledwie

400 tys. zł na kontynuację prac
przy trwającej już — bodaj od
5 lat — budowie spółdzielczego
domu handlowego. Kwota ta

wystarczy zaledwie na zabez
pieczenie przed zniszczeniem do
tychczas osiągniętego stanu, (jb)*

Jutro, w piątek kandydaci na

posłów i radnych spotkają się
z krakowskimi wyborcami m.

in. w Domu Kultury na ul. Za
leskiego 23 o godz. 18, w Klu
bie „Kuźnia” na osiedlu Złoty
Wiek 14 o godz. 18, w Domu

Kolejarza przy ul. św. Filipa 6
o godzinie 14, a także z miesz
kańcami miast i gmin: w Ska
winie, w Klubie „Gubałówka” o

godzinie 16, w Świątnikach Gór
nych w świetlicy Spółdzielni
„Przyszłość” o godzinie 14, w

Wiśniowej, w Gminnym Ośrod
ku Kultury o godzinie 14.

Fiński standard
przykładem
do naśladowania

Z udziałem ministra oświaty
Finlandii Kaleyi Kiviste i am
basadora Finlandii w Polsce

Ralpha Enckella otwarta została

wczoraj w Pałacu Sztuki wy
stawa pt. „Kształtowanie środo
wiska mieszkalnego „yinląndii”.

. Na - otwarcie przybyli, m. in.:
sekretarz KK PŹPR J. Grzelak,
wiceminister kultury i sztuki

A. Juniewicz i prezydent Kra
kowa E. Barszcz.

Wystawa ukazuje standardowe

rozwiązania architektoniczne o-

siedli mieszkaniowych budowa
nych obecnie w Finlandii, zespo
łów domkó.w jednorodzinnych i

przykłady zagospodarowania
wnętrz mieszkalnych. Organiza
torzy wystawy pokazali również
kilka przykładów wzornictwa

przemysłowego (meble, naczynia
kuchenne, szkło). Wyroby, zach
wycające polskie oko swą pro
stotą, funkcjonalnością i estety
ką śą normalną (bynajmniej nie

luksusową) produkcją fińskiego
przemysłu, (es)

8.tp.

z Halborczyków Kamila Marska
wdowa po śp. Henryku: nasza dobra, kochana Matka,
Babcia i Prababcia, opatrzona św. sakramentami zmar
ła dnia 11 marca 1980 roku, przeżywszy 79 lat.

MSZA SW. ŻAŁOBNA przy Zmarłej odprawiona
zostanie w sobotę 15 marca, o godzinie 12, w kaplicy
cmentarza na Salwatorze, po czym nastąpi odprowa
dzenie Zmarłej do grobowca rodzinnego — o czym
z wielkim smutkiem i żalem powiadamiają

CÓRKA, ZIĘĆ, WNUKI, PRAWNUKI i RODZINA

S.tp. ’

Antoni Nawalany
nasz najdroższy, ukochany Syn, Mąż„ Brat, Ojciee i
Dziadek — po krótkiej, a ciężkiej chorobie zmarł w

Krakowie, dnia 11 marca 1980 roku, w wieku 56 lat,
pozostawiając nas pogrążonych w głębokim bólu i ża
łobie.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 15 marca, o godz. 11,
na cmentarzu Rakowickim

MATKA, ŻONA, SYNOWIE, SYNOWE,
WNUKI, BRAT i BRATOWA

S.fp.

Tadeusz Napierała
nasz najukochańszy Mąż. Ojciec, Teść i Dziadziuś

zmarł nagle w Krakowie dnia 9 marca 1980 roku, w

wieku 58 lat.
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu w

Nowej Hucie-Grębałowie, na miejsce wiecznego spo
czynku, odbędzie się w środę 19 marca, o godzinie 9.30.

Pogrążeni w głębokim bólu i żałobie
ŻONA. CÓRKI, ZIĘCIOWIE i WNUKI

—

... .

Jak edukować
ekonomicznie?

Wczoraj w auli Akademii E-

konomicznej odbyła się konfe
rencja teoretyczno-ideologiczna
poświęcona edukacji ekonomicz
nej społeczeństwa w wojewódz
twie m. krakowskim. Na obrady
przybyli m. in. sekretarz KK

PZPR — Jan Grzelak, przedsta
wiciel KC PZPR — Jan Konar
ski.

Na temat dotychczasowych do
świadczeń w prowadzeniu edu
kacji ekonomicznej mówił kie
rownik Krakowskiego Ośrodka
Kształcenia Ideologicznego Zdzir
sław Leś, badania ankietowe

■prowadzone na powyższy temat

w krakowskich zakładach pra
cy omówił Jerzy Hausner z

AE. Natomiast o konieczności

przebudowania obecnych zasad

organizacji i zarządzania naszą

gospodarką mówił doc. Jan Kna
pik — dyrektor Zjednoczenia
„Petrochemia”, (jb)

Na warsztacie

polskich twórców
Na pytanie: nad czym ebecnie

pracują odpowiedzieli dziennika
rzom PAP.

JANUSZ PRZYMANOWSKI: W

Wydawnictwie Literackim wyszła
książka „Leonarda i jej synowie”
o rodzinie Jerzego Iwanowa-Szaj-
nowicza, bohatera greckiego ru
chu oporu. W Studio Miniatur

Filmowych realizowany jest 13-

odcinkowy film rysunkowy opar
ty o moją książkę „Przygody Jo
natana Koota”. W Wydawnictwie
MON ukaże się zbiór trzech opo
wieści „Trójca Grzeszną”, , a w

PlW-ie — książka „Rozdroża, za
sieki”.

WIESŁAW MICHNIKOWSKI:

uczestniczę w próbach nowej sztu
ki Maxa Frischa „Tryptyk”, któ
rej prapremiera odbędzie 'się na

scenie warszawskiego Teatru

Współczesnego. Gram w „Świecz
niku”, „Krawcu” i „Dziadach”.

Mistrzowie wędki
Na redzie w Trzebiatowie, w

woj. szczecińskim, zakończyły
się mistrzostwa spinningowe
Polski — „Łosoś-80”. Mistrzem
Polski został Edwąrd Małachow
ski z Olsztyna, który złowił ło
sosia o wadze , 1,97 kg (67 cm);
wicemistrzostwo zdobył Wiktor
Wierzbicki z Koszalina (złowił
łososia ważącego 1,80 kg).

Popełnił 33 morderstwa
Sąd przysięgłych w Chicago

uznał Johna Gacy winnym po
pełnienia 33 morderstw na tle

seksualnym. Jego ofiarami byli
nieletni chłopcy. Prokurator ma

zażądać dzisiaj dla oskarżonego
kary śmierci.

John Gacy uważany jest za

największego mordercę w hi
storii Stanów Zjednoczonych.
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Sądowy wyrok czy kartka papieru?

...Nie wyprowadzę się,
nie będę płacił

i nic mi nie zrobicie!

1943 ro-

bolesną
postępu-
sprawia,

Maria
F. ma osiemdzie

siąt sześć lat i jak sama

twierdzi, niewiele życia
przed sobą. Od

ku cierpi na dusznicę
naczyń wieńcowych, a

jący gościec stawowy
że z .gigantycznym wprost wy
siłkiem może poruszać się tyl
ko po małym mieszkaniu. Zre
sztą od pięciu lat nie opuszcza
ła swojego mieszkania przy ul.
Dietla 53. Taki stan zdrowia

wymaga nieustannej opieki
drugiej osoby. Najpierw Marią
F. opiekowała się mieszkająca
z nią przyjaciółka, a po jej
śmierci młoda dziewczyna, któ
ra z czasem założyła własną ro
dzinę i Maria F. odstąpiła jej
jeden pokój w iwoim mieszka
niu.

W roku 1975, pojawił się Bro
nisław K„ który zgodnie z li
niową, zajmując następny po
kój miał opiekować się staru
szką. Maria F. była jednak z

początku przeciwna takiej sy
tuacji. — Ja jestem kobieta, to

do siebie potrzebuję kobietę —

mówiła. Ale Bronisław K. u-

kląkł, całował ją po rękach i

prosił: Niech się pani nade

mną zlituje, żona mnie opuściła
i mieszkania ■mnie wyrzucają.
Moja matka by mnie w grobie
przeklęła, gdybym ja
krzywdę zrobił...

zadrżało matczyne
Marii F. Zgodziła się.
nisław K. nie miał prawie

nic, nawet poduszki pod głowę.
Zatem w pokoju, który zajął,
znalazło się wyposażenie w

większości należące do Marii F.

kredens, karnisze,
gazowa, żyrandol...
jednak Bronisław K.

budową pawilonu
micznego przy al.

przeto nie

sprawować opieki nad Marią F.

Dlatego też, za porozumieniem
obu stron, płacił’ tysiąc złotych
miesięcznie kobiecie, która o-

piekowała się Marią F. Jak się
jednak później okazało, ów po
kój potrzebny był Bronisławo
wi K. jedynie za adres do

n.ej korespondencji. Bywał
nader rzadko, zazwyczaj
czorami. Taki stan trwał
dnak tylko do końca 1978 roku,
kiedy to Bronisław K. oświad
czył, że płacił nie będzie, nie

wyprowadzi się i nikt mu nic
nie zrobi... Maria F., chcąc nie

chcąc, musiala opłacać 'osobę do

opieki z własnej emerytury,

I
pani

serce

Bro-

kuchenka
Ponieważ

zajęty był
gast.rono-
Puszkina,

mógł bezpośrednio

licz-
tu

wie-

j,e-

Humor sądowy
(Fragmenty autentycznych

pism, nadsyłanych do kra
kowskich sądów).

,,Z motocykla pozwany

wypuszczał ustawicznie swo
je spalmy, czym drażnił oto
czenie" *

„Oskarżyciel prywatny o-

dezwał się do mnie tzw. gór
nolotnym słowem, więc ja
go uderzyłem normalnie w

twarz". -W-
,, Powód byl kilkakrotnie

żonaty i dlatego nie miał

czasu na zajmowanie się in
nymi sprawami".*

.j . ustawicznie
pomdlfę z innymi

nie zwracając u-

różnicę wieku i

Wybrał J.P.

płacić za każde wyniesione z

piwnicy wiaderko węgla, wre
szcie płacić czynsz za mieszka
nie, w którym jest również

meldowany Bronisław K.
semne wypowiedzenie mu

dokonane przez Marię Tf., a

źniej przez jej adwokata

przyniosły żadnego
W takich

sprawa 7 listopada trafiła

wokandę ~ ~

'

dzielnicy
W teczce ;

stępujące
akt. I. C.

wyroku
Rzeczypospolitej Ludowej. „Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Sród-

mieścia, Wydział I Cywilny po
rozpatrzeniu w dniu 7 listopada
1979 w Krakowie sprawy, z po
wództwa Marii F. przeciwko
Bronisławowi K. o eksmisję i

zapłatę I. nakazuje pozwanemu
Bronisławowi K. opuścić
próżnic, wraz z osobami

prawnie reprezentującymi,
kój o powierzchni ok. 26
trów kw., położony w mieszka
niu nr 3 przy ul. Dietla 53 w

Krakowie od strony zachodniej,
z używalnością przynależności i

wydać ten lokal w posiadanie
powódki Marii F. II. Zasądza
od pozwanego Bronisława K. na

rzecz powódki Marii F. kwotę
9tys.złz8proc,oddnia19
września 1979. Nadają wyroko
wi w pkt. II rygor natychmia
stowej wykonalności”.

dpis wyroku został prze
kazany do Wydziału
Spraw Lokalowych dla

dzielnicy Śródmieście i Komor
nika Sądu
sze pismo
nika. Było
pełnienia
przeciwko
Wniosek ów nie może

prawidłowego
nie wpłacono zaliczki w kwocie
650 zł. W związku z czym Maria
F. wpłaciła kwotę, która — co

tu kryć — była
kości otrzymanej,
mogi.

Drugie pismo
stycznia bieżącego roku, a wy
stosował je Wydział Spraw Lo
kalowych Urzędu Dzielnicowe
go Kraków-Sródmieście. „W
odpowiedzi na pismo dot. eks
misji ob. Bronisława K. z loka
lu nr 3 w budynku przy ul.

Dietla 53 w Krakowie. Wydział
Spraw Lokalowych Urzędu
Dzielnicowego Kraków-Śród-
mieście uprzejmie informuje, że

z uwagi na trudną sytuację
lokalową w tut. dzielnicy wy
nikającą z realizacji wykwate
rowali pod remonty kapitalne,
wyburzenia i eksmisje nie wi
dzi możliwości pozytywnego za
łatwienia powyższej sprawy w

bieżącym roku.” Podpisał z-ca

kierownika .Wydziału.

Czyli
sprawa eksmisji Bro

nisława K. została prze
sunięta w

riość. Bronisław K. w tej
zapewne tryumfuje: nie

wyprowadzić się nie chce
mu ńie może nic, zrobić,
dowy wyrok, jest tylko
papieru.

o

za-

Pi-
raz

pó-
nie

rezultatu,
okolicznościach

na

Sądu Rejonowego dla
Kraków-Sródmieście.
aktami znajduję na-

dokumenty: Sygn.
1554/79/S Sentencja

w imieniu Polskiej

z

io-

jego
po-

me-

Rejonowego. Pierw-

przyszlo od komor-
to wezwanie uzu-

wniosku złożonego
Bronisławowi K.

nabrać

biegu, ponieważ

równa wyso-
właśnie zapo-

przyszło 24

została
nieskończo-

chwili

płaci,
i nikt
a są-
karta

„Pozwany
zdradzał ;

kobietami, ■.
wagi na i

pici."

Nauka — policji
Nauka pomaga policji.. Prof.

Richard Clutterbuck, 61-letni

Brytyjczyk, je'st jednym z coraz

liczniejszej grupy naukowców-

ekspertów, którzy w Europie
zachodniej jawnie angażują się
po stronie policji w walce z ter
roryzmem. Uczestniczył on w

tropieniu terrorystów we Wło
szech, Republice Federalnej Nie
miec i Stanach Zjednoczonych.
Badania, które przy tej okazji
prowadzi, okazują się później w

wiciu wypadkach pomocne.
Naukowiec wydał osiem książek
ó terroryzmie politycznym, w

tym ostatnio pracę pt. . Kidna-

pęrstwo i okup’’ (Kidnaping and

Ransom), które jest praktycz
nym przewodni' '-m dla biznes
menów i B?’: '

sr.

Arkadowy dziedziniec turniejowy.

Niepołomickiemu zamkowi potrzebna odnowa

Stąd król Jagiełło
pieszo do Krakowa chodził
Ongiś Puszcza Niepołomicka ciągnęła się od Krakowa przez

Nizinę Małopolską aż po Sandomierz. Bogactwo grubej zwie
rzyny przyciągało możnych panów, książąt i królów rozmi
łowanych w łowach. Od XIII w. Puszcza stanowiła królew
skie dobra stołowe. Królowie zatrudniali miejscową ludność
do opieki nad lasem i zwierzyną, przy obsłudze polowań.
Szansą rozwoju Niepołomic była też przebiegająca tędy droga
z Węgier do przeprawy przez Wisłę i dalej do Krakowa. Za
trzymywały się w Niepołomicach różne poselstwa, kupcy,
podróżni.

Kazimierz
wielki wzniósł

myśliwski zamek, a dla za
rządzania dobrami stołowy

mi powołał urząd starostów nie-

grodowych. Od strony północ
nej i w.schodniej opływała za
mek Wisła. Zachę.wały się jej
ślady w postaci starorzeczy —

wiślisk. W zbudowanym przez
Kazimierza Wielkiego zamku

przebywał często Władysław
Jagiełło. Przed wyprawą prze
ciwko Krzyżakom odbyło się w

Puszczy kilkutygodniowe polo
wanie dla zaopatrzenia wojska
w solone mięso. Po zwycięstwie,
jak pisał J. Długosz: „...Włady
sław Jagiełło, król polski, w

dzień św. Marcina zjechał do

Niepołomic, gdzie zabawiwszy
przez dni piętnaście, wybrał się
potem pieszo do Krakowa... oto
czony licznym gronem prałatów
i rycerzy, niosących przed nim

rozwinięte chorągwie Krzyża
ków, w wielkiej bitwie pod
Grunwaldem zdobyte...” Jagiełło
w zamku zwoływał wielkie zja
zdy koronne, tu wydawał wiele

aktów prawnych i państwowych.
Popularnie zwano wówczas Nie
połomice „drugą stolicą Polski”.

Z czasem jednak dwór kró
lewski nie mógł się już pomie
ścić w starych murach kazimie
rzowskiego zameczku. Dzieła

rozbudowy zamierzonego przez
Zygmunta Starego, dokonał

Zygmunt August.
ŚWIETNI BUDOWNICZOWIE,

pod nadzorem mistrza cechowe
go z Krakowa Tomasza Lwow-

czyka dokonali rozbudowy zam
ku, nadbudowali
wznieśli wieżę
strony dziedzińca,
wzór wawelskich
i budowlę ozdobiono rzeźbami i

malowidłami.

znakomitych
rzeźbiarzy, m.

ti Gucciego.
zabezpieczenie
kanalizację, wentylację,
dzenia grzewcze. Budynek, prze
kształcił się w królewską, rene
sansową rezydencję. W 40 kom
natach i 2 dużych salach — my
śliwskiej i rycerskiej — dosko
nale mieścił się cały, liczny
dwór królewski.

W tej świetnej siedzibie prze
bywał Zygmunt August ze

śmiertelnie już wtedy chorą,
Barbarą Radziwiłłówną. W Nie
połomicach częstym gościem by
wał miłośnik polowań, Stefan

Batory. Przed zarazą schronił

się tu Zygmunt III Waza. Dwu
krotnie polował w Puszczy Wła
dysław IV. Przebywali fu Jan

Kazimierz, Jan Sobieski. Ostat
nie królewskie łowy urządził
August II. Stanisław August
Poniatowski podczas pobytu w

pałacu w Kościelnikach, odwie
dził także niepołomicki zamek.
Po pożarze, który zniszczył jego
wnętrza, Austriacy — mający tu

swe urzędy — obniżyli zamek o

jedno piętro i zlikwidowali wie
żę zegarową.

DO DZIŚ Z PIERWOTNEGO,
kazimierzowskiego zamku za-

drugie piętro,
zegarową od

atakże—na
— krużganki

Zaangażowano
zagranicznych

in. słynnego San-
Zamek uzyskał

przed wilgocią,
urzą-

chowały się gotyckie fragmenty
w południowym skrzydle, od

strony wewnętrznej; mur z go
tyckiej cegły, ostrołukowa arka
da i koliste okno na I piętrze. Z

okresu przebudowy — we
wnętrzne odrzwia, rzeźby, okna.
Podziwiać też można renesanso
wą bramę główną, portale her
bowe, turniejowy dziedziniec ar
kadowy, oraz sale: myśliwską
ze znakomitą akustyką oraz ry
cerską z gotyckimi sklepieniami.

Od dawna zamek wymaga

gruntownej odnowy. Wyprowa
dzono już stąd niektórych użyt-
kownikóWj ale wciąż jeszcze
czekają na nowe lokalfef poczta,
biblioteka i. miejsko-gminny o-

środek kultury. Jak informuje
nas I sekretarz KM-G PZPR w

Niepołomicach Kazimierz

ga — w przyszłym roku
ma remont. Mecenat nad
tomickim zamkiem objął
binat Huta im. Lenina. Funkcję
inwestora zastępczego powierzo
no Kierownictwu Odnowienia
Zamku Królewskiego na Wawe
lu. Głównym projektantem od
nowy jest wiceminister kultury
i sztuki, Generalny Konserwa
tor Zabytków PRL, prof. dr W.
Zin. Przewiduje się, że w zam
ku, którego użytkownikiem bę
dzie Kombinat HiL, zostanie u-

rządzone m. in. muzeum my
ślistwa i łowiectwa,
ziemiach — kawiarnia

racja. Uporządkuje się
zamku.

Seru-

ruszyć
niepo-
Kom-

w pod-
i restau-

otoczenie

(bp)
Fot. JADWIGA RUBIS

Festiwal irlandzki

w Londynie

Własne środki utrzymania

Zamek z zewnątrz-

„W . ciągu dwudziestu minio
nych lat obie części Irlandii

zmieniły się nie do poznania,
ale mimo daleko idących zmian

tradycyjne formy sztuki ludo
wej — kwitną. Pojawiła się też

plejada utalentowanych poe
tów” — pisał John. Stevenson,
dyrektor wielkiego Festiwalu
Sztuki Irlandzkiej, który w lu
tym br. odbył się w Londynie.
Jest

'

to największy
irlandzkiej sztuki,
kolwiek urządzono
cami Irlandii. Na

tyczny przegląd
życia kulturalnego
aż 100 imprez
żek, rzeźby,
ki ludowej,
ne koncerty
także wieczory literackie i po
kazy filmowe, oraz przedsta
wienia teatralne. Dla obserwa
torów Festiwalu nie lada atrak
cją był pokaz robienia dud, po
pularnego luclowego instrumen
tu irlandzkiego.

Irlandia jest krajem podzielo
nym, politycznie, ale. okazuje
się, że w sztuce żadne podziały
nie'istnieją i w Festiwalu brali

udział na równych prawach za
równo mieszkańcy Republiki
Irlandzkiej jak i Prowincji Pół
nocnej Irlandii. (E. B .)

festiwal

jaki kiedy-
poza grani-

ten gigan-
irlandzkiego
złożyło się-

— wystawy ksią-
fotografii, sztu-

Odbyły się lićz-
i seminaria, a

Stanisław S. W 1971 r. ojciec
przekazał mi gospodarstwo
aktem darowizny. Miał wtedy
75 lat i był rencistą .11 grupy
Obecnie otrzymuje rentę in
walidzką I grupy. Czy przy
sługuje mu renta, lub świad
czenia z tytułu przekazania
gospodarstwa?

Nie. Rolnikom, którzy prze
kazali gospodarstwa następ
com przed wejściem w życie
ustawy o zaopatrzeniu eme
rytalnym, przysługuje od 1

lipca br. świadczenie w wyso
kości 750 zł miesięcznie, jeśli
nie posiadają własnych środ
ków utrzymania. Ojciec Pana,
jako rencista I grupy nie o-

trzyma więc świadczenia. Na
tomiast prawo do tego świad
czenia miałaby Pańska matka,
gdyby poza rolnictwem nie

pracowała nigdzie zawodowo.
Świadczenia przysługiwać mo
gą bowiem albo obojgu mał
żonkom, albo temu z nich,
który spełnia warunki prze
widziane przez ustawę. (hs)

Niepełnoletni najemca?
Czytelniczka. Czy po śmier

ci głównego lokatora, może

mieszkanie to otrzymać wnuk
lokatora (17 lat), który z nim
stale zamieszkiwał?

Jest to prawnie możliwe z

tym, że taką sytuację rozwa
ży Sąd, badając, czy wnuk

faktycznie mieszkał z dziad
kiem wzgl. babką, czy ma ro
dziców i dlaczego z nimi nie
mieszka itp. W postępowaniu
sądowym i administracyjnym
wnuk, jako jeszcze niepełno
letni musi być reprezentowa
ny bądź przez rodziców, bądź
przez ustanowionego opieku
na. (JP)

Wg tabeli
Z. B. Przed podwyżkami

rent była mowa, iż będą one

rokrocznie podwyższane pro
gresywnie. Jeżeli nasze renty
wynosiły, na początku 900 zł —

a obecnie w 1980 r. — wynoszą
1750 zł, czy podwyżki były ta
kie jak być powinny? Może
zaistniała pomyłka i co roku
doliczano jedną i tę samą
kwotę?

Podwyżki rent minimal
nych a więc wynoszących 900
zł ustalono na podstawie roz
porządzenia Rady Ministrów
z 31 marca 1977 r. na lata 1.05.
1977 — 1 .01,1981. Wypłata ich

następowała. i następuje w o-

parciu o określone tabele, tak,
że pomyłki są w zasadzie wy
kluczone. Jeśli jednak ma Pan
co do obliczenia renty zastrze
żenia radzimy sprawę wyjaś
nić w oddziale ZUS, który
świadczenie Panu wypłaca.

(mar)

Zwrot składki?
A. B. Nie jestem rolniczką,

ale posiadałam 0,53 ha łąki po
matce i z tego tytułu płaci
łam składki na FER. W ub.
roku sprzedałam ziemię . pań
stwu i wystąpiłam ■o zwrot

składek. Urząd Gminy utrzy
muje, że zwrot składek przy
sługuje tylko wówczas, gdy
rolnik przekazujący bezpłatnie
gospodarstwo państwu, lub

następcom nie ma prawa do

renty. Czy to prawda?
Stanowisko Urzędu Gminy

jest zgodne z obowiązującymi
przepisami. Istotnie, w wy
padku sprzedaży ziemi —

zwrot składek na Fundusz E-

merytalny Rolników nie przy
sługuje. (hs)

Możliwości istnieją
A. S . Czy nadal obowiązuje

ustawa o możliwości, wcześ
niejszego przejścia kobiet na

emeryturę? Czy będąc na ren
cie inwalidzkiej i pracując na

pół etatu do emerytury liczyć
się będą zarobki, wg których
obliczono rentę czy też te, i
te pobierane, za wykonywaną
na pół etatu pracę?

Możliwości przejścia na

wcześniejszą emeryturę istnie
ją nadal — w wieku lat 55

przy 30 latach pracy, ew.

przy stażu 20-letnim o ile
zainteresowaną zakwalifiko
wano do I lub II grupy in
walidzkiej (ew. III z wypadku
przy pracy lub choroby za
wodowej). Co do zarobków —

o ile te, pobierane za pracę
na pół etatu, śą niższe niż te

wg których obliczono rentę,
emerytura zostanie obliczona
w oparciu o zarobki, które

stanowiły podstawę obliczenia
obecnie pobieranego świadcze
nia. (mar)

Czytelniczka. Gdzie mogła
bym uzyskać poradę w spra
wie przeprowadzenia operacji
plastycznej?

Radzimy w tej sprawie
zwrócić się do Przychodni
Chirurgii Plastycznej Specjał.
Lekarsko-Dentystycznej Sp-ni
Pracy ul. Mazowiecka 74 J p.
lub do Poradni Chirurgii Pla
stycznej Kliniki Chirurgicznej
AM. ul. Prądnicka 35. (sz)
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KRAKOWSKA WYTWÓRNIA
WYROBÓW SZKLANYCH SPÓŁDZIELNIA PRACY

„GOSPODARCZA”
w KRAKOWIE, ul. LUBICZ 9, telefon 204-33, 284-75

ogłasza, że w drodze konkursu przyjmie

dekoratorki ozdób choinkowych
O przyjęcia ubiegać się mogą, absolwentki

szkół plastycznych lub twórcy sztuki ludo
wej, jak również osoby posiadające uzdol

nienia plastyczne.
Warunki pracy, płacy do omówienia w Referacie Służb

Pracowniczych - Kraków, ul. Lubicz 9.

Nauka

SZYBKO przygotowuję do
egzaminów eksternistycz.
nych z zakresu liceum '

maturalnych. Rychlicki,
tel. 375-24, g-18079

KAROSERIĘ Trabanta 601
po wypadku - kupię. O-

ferty 18979 ,Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

SZYBĘ 1 części do Forda

Anglia — kupię. Os. Ka
linowe 3/23.

K-1530

Praca
DOCHODZĄCĄ do 2-let-
niego dziecka — przyjmę.
Tel. 606-34.

Lokale

JĘZYK polski — udzielam
korepetycji. Anna Szcze
cińska, tel. 755-70.

MATEMATYKA - mgr
Jarnróz, tel. 259-91, godz.
17—19. g-18386

NIEMIECKI — korepety
cje, tłumaczenia. — Mgr
Wojnakowski, tel. 617-44
wewn. 57, pokój 19 d, po
godz. 18. g-18234

CHEMIA — medycyna.
Rozkocha, Krzywy Zau
łek 3/39, g-18237

NIEMIECKI - lekcje. Stel
mach, Masarska 16/52.

NIEMIECKI - korepety
cje, tłumaczenia. Galiko-
wska, tel. 285-21.

TOKARKĘ stołową w do
brym stanie, typ TSA-16
— kupię zaraz. Oferty —

18456 Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

ZAMIENIĘ — garsonierę
komfortową, parter, oko
lica Wrocławskiej — na

większe. Oferty 19069 —

„Prasa” — Kraków, Wiśl
na 2.

BONY PeKaO — kupię.
Tel. 837-41. g-18563

STOJAKI pod sztangę,
ławkę kulturystyczną,
sztangielki oraz inny
sprzęt — kupię. Oferty
18284 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

VOLKSWAGEN — bus ku
pię. Tel. 357-77,

ZAGRANICZNY wózek
sportowy — kupię. Tel.
606-68, po 16-tej.

SOLIDNEJ, samotnej pa
ni w średnim wieku, o-

feruje pokoik, wyżywie
nie, wynagrodzenie —

dwoje starszych, w zamian
za sprzątanie komforto
wego domku i drobne
prace domowe. Referencje
wymagane. Oferty 17688
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2. '

POTRZEBNA pomoc do
dziecka 1,5-rocznego. Zgło
szenia: os. Piastów 52/20,
po godz. 16.

POMOC do starszej osoby
na stałe — przyjmę. Wa
runki do uzgodnienia. —

Oferty 18290 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

MATEMATYKA, fizyka,
chemia - mgr Kuzak, tel.
410-13. g-18277

KOREPETYCJE z jeżyka
angielskiego - Sygulska
Pędzichów 24/5,

PRZYCZEPKĘ towarową
do „malucha” — kupię.
Tel. 705-66 wewn. 53.

g-18429

KANAPKĘ antyczną, —

obraz Samlickiego — ku
pię. Oferty 18409 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

UCZNIA do nauki zawo
du lakiernika samochodo
wego przyjmie zakład la
kierniczy — Józef Piwo-
woński, Niegoszowice 60,
stacja Rudawa.

POTRZEBNA całodzienna

opieka do chorej. Wyso
kie wynagrodzenie. Ofer
ty 18279 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

ELEKTROMONTERA oraz

pomocnika zatrudni za
kład elektroinstalacyjny
— Andrzej Surówka, Kra
ków, Sucha 43.

g-19381

DOCHODZĄCA niania do
dwóch chłopców (3 i 5 lat)
— potrzebna. Warunki
bardzo dobre. Kraków,
Pawia 8/11 (po 18-tej).

g-18391

PRZYJMĘ pomoc docho
dzącą do 2,5-rocznego
Chłopca, w godz. 17—20.
Marcinkowscy, Kraków,
ul. Bema 6/6, tel. 131-25.

g-18643

Matrymonialne

SAMOTNI! Ofetry w Biu
rze Matrymonalnym
„SWATKA” — 90-434 Łódź
Piotrkowska 133.

MEBLE antyczne kupię
Oferty 18613 ,Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

BRYLANT czysty, 1-kara-
towy — kupię. Oferty —

18632 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PANIĄ do 2-letniego
chłopca —- przyjmę. Zgło
szenia: Koniewa 51/79.

WDOWA, lat 50, wykształ
cenie średnie, pracująca,
niezależna materialnie,
mieszkanie, samochód —

pozna kulturalnego pana
do lal 60. Cel matrymo
nialny. Oferty 19714 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

SILNIK „na chodzie” do
samochodu Opel Rekord
1700 lub tłoki, panewki,
podkładki do silnika —

kupię. Zgłoszenia kiero
wać: Jolanta Surga, Kra-
ków-Węgrzce 218.

g-18640

SANOK! M-4, superkom-
fortowe, spółdzielcze, roz
kładowe, 2 pokoje, widna
kuchnia, loggia, 11 piętro,
blisko sklepy, las, rzeka
zamienię na Kraków lub

Kielce. Oferty: Salwa,
Sanok, Langiewicza 9/67.

ZAMIENIĘ 2 pokoje,
Kuchnia, komfortowe, te
lefon, w Warszawie, na

równorzędne w Tarno
wie, I piętro. Oferty
854880 — Biuro Ogłoszeń,
Warszawa, Poznańska 38.

WYNAJMĘ pokój mał
żeństwu bezdzietnemu lub
samotnej osobie. Nowa
Huta, os. Mogiła 261.

DO WYNAJĘCIA pokój
umeblowany. Borek Fa~
łęcki, Niemcewicza 15.

DWA mieszkania super-
kómfortowe, 2-pokojowe
(Kraków, Wieliczka) —

zamienię na jedno duże.
Oferty 18194 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO, po Stu-
diach, z dzieckiem — po
szukuje pilnie mieszkania
samodzielnego, nie ume
blowanego, w Krakowie.
Oferty 18221 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

RZESZÓW-centrum! Su-

perkomfortowe M-3 (kuch
nia widna) — zamienię
na Kraków. Warunki ko
rzystne. Oferty 18222
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

IN najbliższa
niedzielę
16 MARCA

„LAJKONIK” wzbogaca grę wy
sokimi premiami pieniężnymi i wy
cieczkami zagranicznymi, w do
tychczasowej formie i wysokości I

PAMIĘTAJMY!

„Lajkonik” - to gra miła i

wielce pożyteczna dla zabyt
ków naszej kultury narodowej

K-1676

PRZETARGI

WSS w Krakowie
DYSKRETNĄ pomocą w

założeniu szczęśliwej ro
dziny służy „Wesele”, Ko
szalin 4, skrytka 119.

ZEGAREK stalowy, na
ręczny, męski, dobrej
marki — kupię. Oferty
18649 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

informuje PT Klientów, że

SKUPUJE

w ilościach nieograniczonych

OPAKOWANIA SZKLANE
jak:

A 0,5 I BUTELKI MONOPOLOWE, PO OCCIE

iOLEJU-po3zlżasztukę
A BUTELKI PO WINIE 0,75 I — po 3 zł za sztukę
A SŁOJE „TWIST-OFF", łącznie z wieczkiem — o

pojemności 340-450 cm3 - po 1.50 zł za sztukę
oraz o pojemności 900 cm5 - po 2 zł za sztukę

A SŁOIKI PO MUSZTARDZIE 200 g - po 50 gr
za sztukę. .

Butelki i słoiki winny być czyste, nie wyszczerbione, bez

obcych zapachów. — Słoje ,,twist-off' winny być bez ety
kiet, zaś wieczka nie mogą wykazywać uszkodzeń mecha
nicznych.
Skup opakowań prowadzą następujące punkty skupu
oraz sklepy:
ŚRÓDMIEŚCIE:

punkty skupu: ❖ ul. Krowoderska 62 O ul. Szlak 35
O ul. Dietla 27 0 ul. Dwernickiego 7 0 ul. Kryni-
czna 5 0 al. 29 Listopada 42a ❖ ul. Retoryka 23 0
ul. Reja 31 <> ul. Miodowa 21 ul. Czarnowiejska
nr 19 O ul. Jakuba 29

sklepy: O- nr 111 - ul. Metalowców ó nr 108 - ul
Powstańców

KROWODRZA:

punkty skupu: ❖ ul. Wielkotyrnowska 15a ❖ SDH

,.Azory” - ul. Elsnera 3 O ul. Kościuszki 36 O sklep
nr 212 - ul. Rusznikarska

PODGÓRZE:

sklepy: <> nr 1037 - ul. L. Teligi ❖ nr 1052, os.

Bieżanów Południe

NOWA HUTA:

punkty skupu: O os, Na Skarpie 24<> os. Szkolne 30

sklepy: <> nr 516 - os. Lotnisko Południe ❖ nr 545
- os. Górali 15 ❖ nr 538 - os. Wzgórza Krzesła-,
wickie <> nr 582 - os. 1000-lecia

MYŚLENICE:
punkt skupu: <> ul. Świerczewskiego 30

sklep: O nr 34 - Kazimierza Wielkiego 62

SKAWINA:

punkt skupu: -O ul. Krzywa 4 <> sklep nr 27 - ul.

Dzierżyńskiego 16 ❖ sklep nr 48 - ul. Krakowska 9 a

WIELICZKA: ,

punkt skupu: ❖ ul. Bohaterów Stalingradu 1 &

sklep nr 7 - plac Obrońców Pokoju. ,

Punkty czynne są codziennie w godzinach 9-17, w so
boty w godzinach 9—16. — Punkt przy ul. Miodowej w

godzinach 7-16, a w soboty w godzinach 7-15.
K-1430

PANA kulturalnego, wy
kształconego, bez nałogów
i zobowiązań — pozna w

celu matrymonialnym 28-
letnia, wykształcona, mi
ła, subtelna, niezależna.
Oferty 19586 .Prasa” —

Kraków, Wiślna 2.

PANNA, lat 35, przystoj
na, religijna, brunetka,
średnie wykształcenie, —

mieszkanie — poślubi pa
na o podobnych walorach,
do lat 40, chętnie posiada
jącego samochód. Foto-
oterty kierować: „Prasa”
Kraków, Wiślna 2, dla nr

18561.

PRZYSTOJNY kawaler,
dobrego charakteru .

—

•pozna Uczciwą pannę do
lat 30, po studiach, chęt
nie nauczycielkę, posia
dającą mieszkanie. Cel
matrymonialny. Oferty—
18641 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PANNA, ładna, dobrego
charakteru — pozna ka
walera do lat 30, minimum
średnie wykształcenie. Cel
matrymonialny. Oferty —

18410 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

PANI — przekroczona
trzydziestka, gospodarna,
domatorka, dwóch synów
13i5lat—poznawce
lu matrymonialnym uczci
wego pana do lat 45, zde
cydowanego na małżeń
stwo, chętnie wdowca z

córką. Rozwiedzeni wy
kluczeni. Poważne oferty
prosi kierować: „Prasa”
Kraków, Wiślna 2, dla nr

18393.

Kupno

ZASTAVĘ 1100 p, — rok
1977—1978 — kupię. Oferty
19703 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

WANNĘ białą, 130 cm —

kupię. Mazowiecka 117/15.

PANEWKI ■do Fiata 600,
600 D oraz silnik na czę
ści — kupię. Oferty 183»9
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

OBRĄCZKI, rozmiary 14
i 23 — kupię. Oferty —

18387 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

SREBRNĄ zastawę (rów
nież niekompletną) papie
rośnicę, puderniczkę, mo-

■nety, zegarek kieszonko
wy — kupię. Oferty 1858-7
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

APARAT słuchowy — ku
pię. Oferty 18527 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

TAKSOMETR Poltax —

kupię. Oferty 18531 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

WAŁEK do cykliniarkij
krajowej lub całą cykli-i
niarkę — polską albo za- *

graniczną — kupię. Sal-
warowski, Żuławskiego
6/3, tel. 616-85 wewn. 218.

g-18533

ZASTAVĘ 1100 p, nową
'

kupię. Oferty 18475 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

OBRAZ znanego malarza
polskiego kupię. Oferty:
3734/ — Biuro Ogłoszeń,
Lublin, Rybna 13.

Sprzedaż
SAMOCHÓD „Żuk” wy
magający remontu sprze
da Zrzeszenie Właścicieli
Nieruchomości w Krako
wie, ul. Szewska 27. O -

giądać; ul. Retoryka 12.

g-18926

GARSONIERĘ komforto
wą, parter, okolice Błoń
— zamienię na większe,
na bardzo korzystnych
warunkach. Kraszewskie
go24m.1. g-18337
NOWY Prokocim! Miesz
kanie własnościowe, su-

perkomfórtowe, 3-poko-
jowe. 62 rri2, loggia — za
mienię na 2 pokoje z ku
chnią i garsonierę. Ofer
ty 17693 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

MAŁŻEŃSTWO poszukuje
garsoniery lub pokoju z

kuchnią. Oferty 17690
„Prasa” Kraków, Wiśl
na 2.

MIKROBUS Volkswagen
— sprzedam. Oferty 19358

• „Prasa” Kraków, Wiślna 2

MEBLE antyczne, XIX-
wieczne — sprzedam. O-

ferty 19585 ..Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

INŻYNIER, samotny, pra
cujący — poszukuje mie
szkania w dzielnicy Kro
wodrza, Śródmieście. Mo
że zapewnić opiekę star
szej samotnej osobie.
Oferty 17717 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

.FIAT 126 p, rok 1979 —

pilnie sprzedam. Sebastia
na 36/3.‘ ' ? g-19783

TANIO sprzedam Minolta
SR 505, obiektyw 35 mm,
Braun F 16 B. Adres: Je
rzy Cholewa, Kraków ul.
Kazimierza Wielkiego
87/64. g-19702

BRON CIIIL ATOR angiel
ski — tanio sprzedam.
Kraków, Ariańska 6/5. 1

19314-g

STÓŁ rozkładany, 6 krze
seł wyścielanych — no
we, jasne — sprzedam. —

Ul. Widok 22/44, po 19-tej.
g-18385

JOWISZ 04 — sprzedam.
Kraków, Stachiewicza 27
m. 33. g-18231

SYRENĘ 105 L, rok pro
dukcji 1976, przebieg —

28.000 — sprzedam. Ul.
Altanowa 18 m. 42, po
godz. 18. g-13236

3-LETNIĄ Zastavę 1100 —

sprzedam. Edward Mu
niak, Myślenice, ul. Sre-

dniawskiego 83 a, tel. My
ślenice 201-94, godz. 17—19.

g-18240
BŁAM — łapki karakuło
we, czarne — sprzedam.
Oferty 18369 „Prasa” —

Kraków., Wiślna 2.

SILNIK 100 KM uzbrojo
ny oraz skrzynię .biegów
5-biegową do Poloneza,
Fiata 125, 132 — sprze
dam. Tel. 377-77 wewn. 291.

g-18372

TELEWIZOR kolorowy,
radioodtwarzacz samo

chodowy - sprzedam.
Tel. 396-55 .

• g-18375

SKODA 1000 MB, rok pro
dukcji 1968 — sprzedam.
Nowa Huta, os. Zgody
3/85, po 16-tej.

g-18478

WARSZAWĘ 203 — sprze
dam. Nowa Huta, tel.

442-15. g-186556

NOWY „Polonez”, wzmoc
niony silnik — sprzedam
lub zamienię na Zastavę
1100, albo Fiata 128. Ofer
ty 18547 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

DKW typ F 12/65, rok pro
dukcji 1965 (uszkodzony
prawy błotnik) — sprze
dam. Wola Batorska 590.

g-18598

FIAT 126 p, Personal 4, z

odkrywanym dachem, —

sierpień 1979 — sprzedam.
Nowy Targ, tel. 27-46,
godz. 18—20.

g-18593 .

Nieruchomości

WIELICZKA — centrum!
Dom czynszowy z wolnym
4-pokojowym mieszka
niem, z ogrodem i pomie
szczeniami gospodarczymi
— okazyjnie sprzedam. —

Oferty 19584 „Prasa”, Kra
ków, Wiślna 2.

Zguby

WYSOKA nagroda — za

zwrot zgubionego dnia 8
marca złotego zegarka na

łańcuszku. Fibinger, Eh
renberga 40, tel. 733-21.

W OKOLICY placu Mate
cznego zaginął pies pekiń
czyk, rudy z czarną mord
ką. Samotna, starsza pa
ni prosi uczciwego zna
lazcę o odprowadzenie
pod adresem: Bieżanów
Południe, ul. Aleksandry
9/48. g-19436

WYSOKA nagroda — za

zwrot zgubionej saszetki
z dokumentami. Bolesła
wa Prusa 14/1.

Różne

LOKALU nadającego się
na sklep, przy ruchliwej
ulicy — poszukuję. Ofer
ty 18181 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

FLIZY, terakotę — ukła
dam7 szybko i solidnie.
Jan Major, tel. 720-06, —

godz. 14—17.

CYKLINO WANIĘ, lakie
rowanie parkietów — Kur
dziel, tel. 243-67.

CZYSZCZENIE pierza —

przerabianie pierzyn na

kołdry, wykonywanie
kołder z puchu, pierza,
wełny, anilany oraz prze
rabianie starych kołder
— oferuje zakład przy ul.
Lubelskiej 3, Drewniako-
wa. g-18473

„AUTO-myjnia” — Miro
sław Przybył, Kraków-
Azory, ul. Stachiewicza 41,
tel. 701-24 (w godzinach
18—20) poleca usługi o-

bejmujące: mycie i czy
szczenie wnętrz (z telefo
nicznym zarezerwowa
niem miejsca), zabezpie
czanie antykorozyjne po
włoką aluminiową, z trzy
letnią gwarancją, smaro
wanie oraz drobne na
prawy i regulacje.

CZĘŚCI do przedniego za
wieszenia VW-1300 (1967)
— kupię. -Oferty 18830 —

„Prasa” Kraków, Wiśl-
3.

_____

.

TANIO sprzedam Syrenę
104. Kraków, Sławkowska
1/5. g-18590

WELTMEISTER 120/16 <-

sprzedam. Tel. 745-62,

PRZYJMĘ na mieszkanie
osobę umiejącą haftować
metalowo. Oferty 18091
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

DO wynajęcia fudynek
gospodarczy na warsztat,
11 km od Krakowa. Ofer
ty 17326 „Praaa” Kraków,
Wiślna X

Dyrekcja Oddziału Hoteli Krakowskiego Przed
siębiorstwa Turystycznego „Wawel-Tourist"
ogłasza, że W DRODZE PRZETARGU NIE-
OGRANICZONEGO zleci wykonanie remontu

elewacji frontowej budynku przy ul. Waryń-
skiego 6 w Krakowie.

Zakres prac obejmować będzie:
— odnowienie fasady przez oczyszczenie

środkami chemicznymi
— wymalowanie elewacji (kolor cicmnokre-

niowy, z wyjątkiem parteru, który bi
dzie w kolorze ugier popielatym)

— wymalowanie bramy lakierem bezbarw-

nym
—- wymalowanie gabloty.
Termin wykonania prac do dnia 30 kwiet

nia 1980 r.

Ze szczegółowym zakresem robót kandydaci
mogą zapoznać się przed złożeniem ofert w

Dziale Technicznym „Wawel-Tourist” przy ul,
Poselskiej 22. .

W przetar-gu mogą brać udział przedsiębior
stwa gospodarki uspołecznionej i nieuspołecz
nionej.

Oferty, w zalakowanych kopertach, z napi
sem „Przetarg”, należy składać w terminie do
dnia 27 marca 1980 r., w sekretariacie przed
siębiorstwa przy ul. Poselskiej 22.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca br„
ó godz. 10, w dyrekcji przedsiębiorstwa.

Zastrzega się prawo dowolnego wyboru ofe
renta lub unieważnienia przetargu, bez obo
wiązku podania .przyczyn. ________K~1721

Cech Rzemiosł Drobnych Wytwórców, w Kra
kowie, ul. Słowiańska 3 — ZLECI W DRODZE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO wyko
nanie robót stolarskich, a to zabudowy wnęk
oraz innych drobnych napraw, wg posiadane!
dokumentacji, w obiektach kolonijnych w Za
woi.

Oferty, w zalakowanych kopertach, z napi
sem „przetarg”, należy składać w Cechu przy
ul. Słowiańskiej 3, do dnia 25 marca 1980 r.

Do udziału w przetargu zaprasza się przed
siębiorstwa państwowe, spółdzielcze i pry
watne.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu
28 marca 1980 roku, o godzinie 13, w biurze
Cechu. ' ' K-1726

BADANIA
UZDOLNIEŃ MUZYCZNYCH

KANDYDATÓW DO SZKOŁY

MUZYCZNEJ

Komisja Badania Uzdolnień przy Pań
stwowej Szkole Muzycznej I st. nr 3 im.
Bronisława Rutkowskiego w Krakowie-
Podgórzu, ul. Józefińska 10 — rozpoczyna
swoją działalność.

OD 18 MARCA DO 27 MAJA br. w każ
dy wtorek, w godzinach 16—18 — Komisja
przesłuchiwać będzie kandydatów do szko
ły muzycznej na rok szkolny 1980/81..

K-1719

UWAGA Organizatorzy
KOLONII LETNICH

DLA DZIECI i MŁODZIEŻY
Wnioski na letnie przewozy kolonijne
dzieci i młodzieży w roku 1980, transpor
tem kolejowym — przyjmuje w terminie
do dnia 20 marca br. Południowa DOKP —

Zarząd Handlowo-Przewozowy — Kraków,
plac MATEJKI 12, III piętro, pokój 327.

Po upływie wyznaczonego terminu, zgło
szenia będą mogły być rozpatrywane do
piero w miarę możliwości przewozowych
PKP, po uiszczeniu dodatkowych opłat.

K-1745
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KANDYDACI

do RN m. Krakowa

Kiwa Rafa

Mieszka wprawdzie w No
wej Hucie, ale od 25 lat
związana jest z Podgórzem
i to zarówno przez pracę za
wodową, jak przez działal
ność społeczną. Od 1970 r.

kieruje XV-ym Liceum O-

gólnokształcącym a w ostat
niej kadencji była radną w

komisji Nauki, Kultury i

Oświaty RN m. Krakowa.
Od lat aktywnie działa na

rzecz zintegrowania przed
sięwzięć kulturalno-wycho-
wawczych w Podgórzu,
gdzie jest zresztą także

przewodniczącą Zarządu
Dzielnicowego Ligi Kobiet.

Zapytana, jak widziała
bym swą pracę w komisji
RN odpowiada — „jeśli zo
stałabym wybrana radną w

Komisji Nauki, Kultury i

Oświaty chciałabym aby jej
dziełalność szła w czterech
kierunkach. Pierwsza sprawa
to -wzrost kultury i życzliwo
ści, głównie w stosunkach

między urzędem a petentem.
Przecież. nawet gdy petent
jest odprawiany z kwitkiem

powinno to być podane w

sposób właściwy. I dlatego
na posiedzenia komisji czę
ściej powinni być proszeni

. kierownicy tych instytucji,
o których niewłaściwej pra
cy słyszy się najczęściej. Q
sprawach , kultury obcowa
nia należy mówić dużo. Mó
wić i . drążyć. Istnieje medal

„niezawodny”, przyznaje się
też odznaki przyjaciela sta
rego człowieka, dlaczego tak
niewielu posiada te odzna
czenia, dlaczego nie są one

powszechnie znane i szano
wane

Inny problem, którym po
winna się zająć Komisja RN
to zwiększenie ofensywności
działań na -rzecz stworzenia

jednolitego frontu wycho
wawczego. I jeszcze dwa za
gadnienia bardziej material
ne: polepszenie warunków
w szkołach i internatach dla
dzieci specjalnej troski i za
bezpieczenie dóbr kultury
narodowej przed zniszcze
niem, przede wszystkim
przez prawidłowe zabezpie
czenie przeciwpożarowe.”

NOTATNIK
BZ1S O GODZINIE:
* im — Klub Seniora, ul. Basz

towa 22 — Zb. Szczygieł — „Ne
pal — Katmandu, stolica kraju”.

W II — ZLP, ul. Kanonicza 7 —

Otwarcie wystawy prac X Plene-
1'u Plastyków Amatorów — Zako
pane 79.

W- 18 — Klub Młodych, e«. Mło
dości 1 — Klub Fotografików —

Zb. Kot — „Portret współczesny”.
* II — SPAM, ul. Mikołajska

14 — Spotkanie z prof. St. Hady
ną, pt. „Niecodzienne, nowojors
kie spotkania artystyczne”.

* 18.3fl — „Śródpole”, Wzg.
Krzesławiekie 17 A — Koncert
Sióstr Knapik.

W 18 — KMPiK, Mały Rynek 4
W cyklu „Reguły politycznego

Jtnyślenia” — doe. dr hab. A.

Świątkowski i doc. dr hab. J.
Wódz mówią nt. „Bezpieczeństwo
socjalne”.

* 19 — DDK Krowodrza, ul.

Papiernicza 2 — Kawiarnia Mu
zyczna.

* 20 — „ROTUNDA” — Recital

Grupy „POD BUDĄ”.
* 21. — „FAMA”, os. Willowe

— Występ grupy „Oewian”.
* 22 — Klub „Kuźnica” — Re

cital R. Kretówny — Krajobrazy.

STU odwołuje spektakle
Teatr STU informuje o od

wołaniu z przyczyn technicznych
spektakli „Wydrążeni ludzie” w

bóżnicy Izaaka przy ul. Kupa
18. Przedstawienie to zostanie
wznowione w kwietniu na scenie
Teatru przy ąl. Krasińskiego 16.

A może by tak ajencyjne
składnice dla majsterkowiczów?

CZWARTEK

MARCA

Bożeny
Krystyny

Z uwag, które zgłaszali Czytelnicy we wczorajszym Telefonie

tygodnia można ułożyć listę. Początek jej stanowiłyby pozycje
niedostępne na naszym rynku: zarówno materiały, jak i narzę
dzia. Koniec listy to postulaty Czytelników sugerujące inny, lep
szy sposób zaopatrywania we wszystkie te artykuły.
Najpierw materiały. Są dwa

sklepy, jeden przy ul. Węgiers
kiej, drugi w Nowej Hucie.

Oba dysponują podobnym to
warem, oba też nasi rozmówcy
poddali zrozumiałej krytyce.
Jeśli bowiem jedynym towa
rem, który na co dzień jest do
stępny są listewki, zdaniem nie
których wcale nie takie tanie

a proponowane ledwie w dwóch
lub trzech grubościach, to od

razu widać, że majsterkowicze
m'ają prawo do narzekania. A

przecież kilka lat temu zaopa
trzenie w odpady drewniane by
ło lepsze.

Podobnie jest z innymi mate
riałami. Bezskutecznie można

poszukiwać artykułów metalo
wych, śrubek, nitów czy zwy
kłego kawałka blachy ocynko
wanej. Niektórzy ratują się dzię
ki sklepom GS, ale placówki te

mają inne zadania i np. nie

mogą sprzedawać blachy na cen
tymetry (o ile ją mają).

Brakuje również narzędzi.
Czasem znajdzie się coś w Skła
dnicy Harcerskiej (głównie z

importu), innym razem z dosta
wy towarów do sklepu metalo
wego skorzysta kilkudziesięciu
klientów. Co najmniej dziesięciu
Czytelników narzekało na brak
w sklepach przystawek do wier
tarek Boscha, które są bardzo

potrzebnym i rozpowszechnio
nym narzędziem. Sytuację po
garsza często fakt, że narzędzia
sprzedaje się wyłącznie w kom
pletach. Przecież nie każdy po
trzebuje zestaw, a jedynie kil

ka najbardziej używanych wy
miarów.

Gdy niektórzy narzekali na

braki, inni wysunęli propozycją.
Czy w Krakowie nie mogłyby
powstać sklepy ajencyjne, któ
rych właściciele zaopatrywaliby
się w surowce odpadowe w

krakowskich zakładach? Sami

Czytelnicy podawali przykłady,
jak wiele odpadów drewnianych
i metalowych niszczeje i mar
nuje się w przedsiębiorstwach, a

przecież ajent dysponując włas
nym transportem mógłby za

niewysoką opłatą zabrać je i.

sprzedać w sklepie z pożytkiem
dla wszystkich mieszkańców.

Sądzimy,'że Wydział Handlu
i Usług rozpatrzy taką możli
wość. Tysiące majsterkowiczów
z wyboru czy z konieczności

powitałoby taką placówkę z

wielkim zadowoleniem. (ag)

Teatry
Słowackiego 19.15 Pierwszy dzień-

wolności. Modrzejewskiej 19.15
Romans z wodewilu. Scena Forum
17 Głosy przeszłości (przędst.
zamkn., abonamenty nieważne).
Kameralny 19.15 Sytuacja bez wyj
ścia. Bagatela 19.30 Przypadkowa
śmierć anarchistyl Ludowy
Betlejem polskie. Muzyczny
Lubicz 48) 19.15 Polska krew

Kina

19.15

(ul.

Kijów 15.30, 19.45 Przeminęło z

wiatrem (USA 1. 12); uciecha 15.45
18 Gorączka sobotniej nocy (USA

„Ćóncor-
Warszawa

Cyganów

Drogi do oficerskich szlifów

W szkole kwatermistrzów

Konkretnie

MPK w liczbach
W tym roku krakowskie MPK,

posiadające
busowych
otrzyma —

— niezbyt
wego taboru. Zgodnie z rozdziel
nikiem centralnym miasto otrzy
ma' 12 wozów tramwajowych
(przy konieczności kasacji wy-
eksploatowych 11 wozów), 70
autobusów (kasacja 45), 20 mi
krobusów (wycofanie 13).

Gdyby udało się- uzyskać za
kładane wskaźniki wykorzysta
nia taboru średnio

znajdowałoby się na krakow
skich ulicach 478 tramwajów,
331 autobusów i 26 mikrobusów.

Tegoroczny plan zakłada prze
wiezienie 536,7 min pasażerów,
1o jest ponad 5 min więcej niż

przed rokiem. Z roku na rok po
garsza się niestety średnia szyb
kość eksploatacyjna pojazdów
komunikacji miejskiej i w tram
wajach wynosi ona obecnie 14,9
km/h, w autobusach 17,6 km/h
i w mikrobusach 24,2 km/h. (ja)

około 80 linii auto-
i 28 tramwajowych,
jak zakłada to plan
duże przydziały no-

w ruchu

Nieco odmienną od prezento
wanych już uczelni wojskowych
jest Wyższa Szkoła Oficerska
Służb Kwatermistrzowskich im.
Mariana Buczka w Poznaniu.

Specjalności jest tutaj pięć: zao
patrzenie żywnościowe, mundu
rowe, zaopatrzenie w materiały
pędne, dział finansowy oraz spe
cjalizacja w zakresie służb za
kwaterowania i budownictwa.
W okresie studiów podchorążowie
odbywają praktyki zawodowe, a

po złożeniu egzaminów absol
wenci otrzymują dyplom ukoń
czenia wyższych studiów i tytuł

dyplomowanego ekonomisty oraz

nominację na stopień podporu
cznika >WP. Służbę zawodową
pełnią w wojskowym aparacie
gospodarczym.

Podania - ankiety należy skła
dać na adres Szkoły za pośred
nictwem właściwej ze wzglądu
na miejsce zamieszkania Wojs
kowej. Komendy Uzupełnień do
15 maja br.

— nlecz. Związkowiec (Grze
górzecka 71) 16 — 12 prac Asterl-
xa (fr. b.o.), 18, 20.15 śmierć czło
wieka skorumpowanego (fr. 1. 18).
Rotunda (Oleandry 1) DKK UJ:
15.30 Opadły liście z drzew (poi.
1. 15), Droga daleka przed nami

(poi. 1 . 15), Filmy L. Herdegena:
19.30 Bilet powrotny (poi. 1. 18),
22 Ziemia obiecana (poi. 1. 15). Wi
sła — nlęcz. Maskotka (Dzierżyń
skiego 55) 15.30, 17.30, 19.30 Tak
sówkarz (USA 1. 18). Pasaż (Pasaż
Bielaka) 14, 15, Przygody Bolka 1

Lolka, 16, 18 Komisarz w spódnicy
(tr.
kło

15,
19
Sfinks (Majakowskiego 2) 16,
20 Orkiestra Klubu "Sąmotnych
Serc Sierżanta Peppera (USA 1.

12).

1. 15), 20 Każdy ma swoje pie-
(fr. 1. 18) ugorek (os. Ugorek)
17 Wyspa skarbów (fr. b .o .),
Zapach kobiety (wl. 1 . 18).

18,

Wczasy dla rencistów
Polski Związek Emerytów,

Rencistów i Inwalidów zawiada
mia, że wczasy na m-c maj br.

wydawane będą przez poszcze
gólne Jednostki organizacyjne w

następujących terminach: Od
dział Dzielnicowy Śródmieście
od 17—19 marca w godzinach od
9 do 12.30 w. świetlicy ul. Sław
kowska 19. Krowodrza od 24—26
marca w godzinach od 9 do 12.30
w świetlicy ul. Sławkowska 19,
Podgórze i Nowa Huta w dniach
od 20—27 bm. w godzinach od 9
do 12.30 w lokalach' własnych.
Oddziały miejskie w Wieliczce,
Skawinie, Myślenicach, Proszo
wicach i Krzeszowicach w dniach
od 20 bm, w godzinach urzędo
wania w lokalach własnych.

Z redakcyjnego dyżuru

Nasz Czytelnik odwiedził przy
al. Krasińskiego sklep z częścła-

KRAKOWSKI
JUTRO O GODZINIE:

12 — PAN, ul. Sławkowska 17
— (s. 24) Kom. Nauk Historycz
nych: doc. dr hab. M . Francie —

„Kazimierz Pułaski w oczach po
tomnych”; o 18 — (aula) Wszech
nica PAN: prof. dr hab. A. Klecz
kowski — „Wody podziemne Kra
kowa i okolic”.

* 14.30 — „DISKOMAT”, ul.
Bronowicka 73 — Czterej pancer
ni; o 16.30 — filmy dla najmłod
szych.

* 16 — Klub ZNP, ul. Sienkie
wicza 27 — zaprasza na wystawę
Teatru Cricot 2. zbiórka; ul. Ka-
nónieza 5.

*•' 17 — ODK Rybitwy — M.
Marlikowski — O poszanowaniu
mienia społecznego.

* 17.30 — „ROTUNDA”
dio Teatralne UJ —

cza „SALDO”.
* 17.30 — Klub

ZBoWiD, os. Górali
Maziarz — Świat współczesny —

polityka — RFN.
* 18 — Świetlica, ul. Heleny 21

— „Sztuka Indii”.
* 18 — KDK, s. drewniana —

doc. dr hab. J. Pawlica — „Kon
trowersje światopoglądowe”.

* 18 — KMPiK, pl. Centralny
— doc. dr J. Szymkatówa
„Konflikty w rodzinie”.

A POZA TYM:
* W Galerii EMCEKA,

Gł. 25 — czynna jest do 18

godz. 11 —19 — wystawa
stwa art. piast. Ewy Kutermak-

Madej.
* W fotosalonie KDK — do 15

IV br. wystawa fotografii
sława Odona Mostowskiego.

* W Galerii „Pryzmat”,
Łobzowska ś — wystawa rysunku
i grafiki Hieronima Kozłowskie-

Stu-

Grupa Twór-

Kombatanta
23—drWl.

...

mi zamiennymi do sprzętu zme
chanizowanego gospodarstwa do
mowego. Chciał kupić szczotkę
do używanego już odkurzacza.
Nie kupił wprawdzie, ale się
bardzo ubawił. W witrynie tej
placówki handlowej pod szyl
dem W1’HW zobaczył kartkę z

napisem: „Kontrolny spis to
warów do 20 marea br. Najbliż
szy sklep tej branży w Katowi
cach”.

Nie pierwszy raz piszemy o

tej wywieszce, w tym właśnie

sklepie. Cóż, kierownictwo nie

wyciągnęło widać żadnych wnio
sków.

Pro-

pięt-
16.20

Alera

15).
Król

20.15
1.

20.15
Wolność 15.30 Lot nad

gniazdem (USA 1. 18),

1. 15),
de” i

15.45,
(USA 1. 18).
kukułczym
18, 20.13 Szansa (poi l. 15). Sztuka
15.45, 18, 20,15 Vioiette 1 Francois (Ir.
1. 18). Wanda 15.45, 13, 20.15 Zem-
sta różowej pantery tang 1. 12)
Mł. Gwardia 15 Czarny korsarz

(wł. 1. 15), 17.15, 19.30 Wielki sen

(ang. 1 . 15). Wrzos (Zamojskiego
50) 15.45, 18, 20 Młody
Stein (USA 1. 15) Świt
trąine 10) 15,45. 18, 20.15
nie warunkowe (USA 1
la sala 14.30, 17, 19.30 Samotny de
tektyw McQ (USA I 15) Swiato
wid (os. Na Skarpie 7) 15.45,
20.15 Gorączka sobotniej
(USA 1. .13). Mała sala 15,
Jabberwocky (ańg. 1. 15).
tura (Rynek Gł. 27) 14.15 Będziesz
dla nas obca (radź. 1. 15), 16, 18, 20.15

Przełomy Missouri (USA 1. 15).
Mikro- (Dzierżyńskiego 5) 15.43, 18.
20.15 Bliskie spotkania trzeciego
stopnia (USA 1. 12F. Dom Zołnie-

(wl.
18,

Franken-

(os. Tea
Zwolnie-

13). lMa

18.

nocy
17. 19

Kul-

Fotografia — jakże inna
W sali wystawowej Muzeum

Historycznego przy ul. Francisz
kańskiej odbyło się otwarcie po
konkursowej wystawy fotografii
„Ocalić od zapomnienia”.

Wystawa, to plon trzeciego
już konkursu organizowanego
przez Towarzystwo Miłośników
Historii i Zabytków Krakowa
na zdjęcia rejestrujące Kraków

ginący, przedmieścia, obyczaje,
detale architektoniczne. W tego
rocznym konkursie wzięło
udział 41 uczestników nadsyła
jąc 685 prac, z czego do ekspo
zycji wybrano fotogramy 34 au
torów.

Podczas wernisażu, w którym
uczestniczyli m. in. wiceprezy
dent m. Krakowa Jan Nowak,
z-ca kier. Wydz. Pracy Ideowo-

Wychowawczej KK PZPR Fran
ciszek Dąbrowski, prezes
TMHiZK prof. Wiesław Bień
kowski wręczył laureatom na
grody. Zaś tzw. wglądówki
wszystkich zdjęć mających war
tość dokumentalną trafiły do
archiwum Towarzystwa powięk-

«>

szając jego zbiór. Tegoroczny
konkurs stoi na zdecydowanie
wyższym poziomie, a jego ucze
stnicy podjęli się ambitnych za
dań, jak np. tematyczne seriś
herbów miasta, starych szyldów
widniejących na murach kamie
nic, godeł domów i wielu pięk
nych nie dostrzeganych na co

dzień detali. (j.r)

W Galerii Związku Polskich

Artystów Fotografików przy ul.
św. Anny 3, Tadeusz Płaszew-ski

prezentuje „Panie i Panów” —

samych znajomych, świetnie fo
tografowanych przez autora, któ
ry mówi o sobie: „Fotografuję
bo lulbię, fotografuję to co lu
bię, lubię co lubię, lubię” — i to
widać. (j.r)

Fot. JADWIGA RUBIS

Telewizja
CZWARTEK — I: 15.25

gram dnia. 15.30 Decyzje
nastolatków- 16 Obiektyw.
Dziennik. 16.30 Dla Młodych Wi
dzów; CTDiC oraz film TV ang.
„Złoto Huntera” pt. „Pasażer na

gapę”. 17.30 Studio Telewizji Mło
dych. 17.45 Dzień dobry w kręgu
rodziny. 18.10 My — rocznik po
wojenny — rep. wojsk 18.40 Ra
dzimy rolnikom. 18.50 Dobranoc.
19 W kinematografie. 19.30 Dzien
nik Telewizyjny. 20.10 „Powrót
Świętego” — „Pojedynek w We
necji” — film TV ang. 21.05 ,(Pe
gaz”. 21.50 „Jeden z wielu” —

film dok. 22 .20 MS w jeździć fi
gurowej na lodzie. 23.10 Dziennik.

CZWARTEK — II:. 16 10 Pr. dnia.
16.15 Dom i my. 16.30 Język franc.
17 Język ros. 17 .30 „Dobre oby
czaje”. 17.50 Tak czy inaczej —

próg. publ. 18.20 Stadiony kraju
i świata. 19.10 Kron. krak. 19.30
Dziennik Telewizyjny. 20.10 NURT
— Naucz, początk .Tęz. poi. — kl.
3. 20.40 NURT Matemat. — kl. 5.
21.10 NURT Nauki polit. 21 .40 24

godziny. 21 .50 „Za pięć dwuna
sta” — ode. filmu TV radź.

PIĄTEK — I: 6 TTR. 6 .30 TTR.
11.05 Dla szkół: praca — technika
kl. 1 . Dla szkół; geografia kl. 7 .-

12.55 Dla szkół: geogr. kl. 5. 13.25
TTR. 13.55 TTR. 15.10 Redakcja
szkolna zapowiada. 15.25 Pr, dnia.
15.30 NURT. 16 Obiektyw. 16.20
Dziennik. 16.30 Dla dzieci: „Kółko
graniaste”. 16.55 Studio Telewizji
Młodych. 17.10 Magazyn motory
zacyjny. 17 .25 Dzień dobry w krę
gu rodziny. 18 „Czterdziestolatek”
— ode. pt. „Judym, czyli
społeczny” — film fab. TP .

Dobranoc. 1 .9 Album z pios.
Dziennik- Telewizyjny. 20.10
tomia dekady — pr. publ.
Wędrówka po lodowej krze
film TV węg. 21.25 Koncert
WOSPRiT. 22 .15 Mistrzostwa świa
ta w jeździe figurowej na lodzie.
23 Dziennik.

czyn
18.50
19.30

Ana-
20.25

Mll-
1?.:

10—
35:

Wystawy-muzea
Wawel — komnaty ?czw. 10—15,

piąt. 12—18), „Wawel
'

zaginiony”
(czw. piąt. 10—15.30), Zamek i Mu
zeum w Pieskowej Skale (czw.
piąt. 10—16), Muzeum Lenina, To
polowa 5: Lenin w Polsce, Wyst.
plakatu „Karków wolny” (czw.
9— 16, piąt. 9—18 wst. wol.), w

Poroninie: Lenin na Podhalu

(czw. piąt. 8—16 wst. wol.),
zei-m Historyczne, św. Jana

Militaria, Zegary (czw. piąt.
18) , Krzysztofory, Rynek Gł.

Tradycje krąk. (czw. piąt. 10—14),
Franciszkańska 4: Ocalić od za
pomnienia (czw. 10—17, piąt. 9—

15), Dom Matejki, Floriańska 41:

Uzbrojenie w dawnej Polsce wg
rys. J. Matejki (czw. 10—16, piąt.
12—18), Szolayskich, pl. Szczepań
ski 9: Pols. malarstwo i rzeźba
do 1764 r. (czw. piąt. 10—16), Czar
toryskich, Pijarska 8: Arcydzieła
ze zb. Czartoryskich (czw. 12—18
wst. wol. piąt. 10—16), Archeolo
giczne, Poselska 3: Pradzieje N.

Huty, Mumie egipskie w świetle

promieni „X”, Starożytn. i średn.

Małopolski, Sztuka, neolitu śródk.

Europy (czw. 14—18, piąt. 10—14),
Etnograficzne, pl. Wolnica 1: Pols.
kultura lud., Artyści nieprofesjo
nalni Krakowa w 35-leciu Polski
Lud. (czw. piąt. 10—15), Arkady,
pl. Szczepański 3a: MąJ. St. Pu
chalika (czw. 11 —18, piąt. 13—20),
Pryzmat, Łobzowska 3: Rys. i

graf. H . Kozłowskiego (czw. piąt.
10—18), .ZPAF ul. św. Anny 3: Pa
nic i panowie — T. Płaszewskie-

go (czw. piąt. 10- -18)-, Pałac Sztu
ki, pl. Szczepański 4: Kształto
wanie śród mieszkalnego w Fin
landii (czw. piąt. 10—17), , al. Róż
3: Współcz. rzeźba austriacka

(czw. piąt. 11 —18), KMPiK, Mały
Rynek 4; Grafika I. Gustowskiej
i K. Piotrowskiej (czw. piąt. 11 —

19) , Rydlówka, Tetmajera 28 (czw.
15—18, piąt. 11 —14), Kopalnia Sól!

(czw. piąt. 8—16), Muzeum ź.up
Krak., Wieliczka (czw. piąt. 9—

19>, Gal. Fotografia-Video, Sol
skiego 24: Zb. Dłubak — Desym-
bolizacje (czw. piąt. 10—18),
KMPiK, Nowa Huta. pl. Central
ny: Fotografia W. Michalika
(czw. piąt. 10—20), Pawilon Wy
stawowy, pl. Szczepański 3a: Ple
nery (czw. piąt. 11 —18), BWA, 0-
środek Cricot 2, Kanonicza 5:
Idee Teatru Cricót 2 (czw. piąt.
11—18), Galeria 38, Rynek Gł. 7:
Pastele E. Masłowskiejr-Trojanow-
Skiej (czw.' piąt. 13—18), Floriań
ska 34: A. Chwastowski — Temat
muz. w -obrazach (czw. piąt. 10—

18), Kramy Dominikańskie, Sto

CDokóńezenie na str, S <

W Dworku Białoprądnickim
W najbliższą niedzielę, 16 mar

ca w Dzielnicowym Domu, Kultu
ry Kraków-Krowodrza przy ul.

Papierniczej 2 odbędzie się w sali

kominkowej o godzinie 17 kon
cert muzyki dawnej.

W programie „MUZYKA EURO
PEJSKIEGO BAROKU”. W kon
cercie udział wezmą: Marcin

Szczyciński — tenor altowy'i Wła
dysław Kłośiewicz — klawesyn.
Imprezę prowadzi Anna Kuraś.

-Rynek
bm. w

ipalar-

Interweniowaliśmy i
Po opublikowaniu notatki „Wat

do wata...” dotyczącej oszczędnoś
ci. światła w warsztatach złotni
czych „Jubilera” krakowska filia

Przedsiębiorstwa Handlowo-Usłu
gowego „Jubiler” wyjaśnia,
stanowiska pracy oświetlane
— zgodnie z

świetlówkami

mocy 40 wat.

oszczędności
większych

’ zakładach usługowych,
praca rozpoczynana jest już o go
dzinie 8-ej. w godzinach popo
łudniowych pracują natomiast

tylko złotnicy dyżurni, którzy
wykonują naprawy na poczeka
li1’- (jb)

...

wymogami bhp
jarzeniowymi

ż.e

są

o

Mając na względzie
energetyczne w
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W KATOWICACH I KRAKOWIE
bokserskie mecze z USA

SYMPATYCY pięściarstwa w najbliższych dniach będą
wreszcie mieli powody do zadowolenia. W Polsce w dwóch
międzypaństwowych meczach z naszą reprezentacją wy-

» stąpią bowiem bokserzy USA. Pierwszy, a zarazem głów
ny (zaliczany do oficjalnych statystyk) mecz odbędzie się
w katowickim „Spodku” w niedzielę 16 bm., w dwa dni
później w hali Wisły w Krakowie rozegrane zostanie
spotkanie rewanżowe.

spot-
USA

Ame-

zwy-
Polakom.

W historii 9 oficjalnych
kań pięściarzy Polski i

pięciokrotnie triumfowali

rykanie, a czterokrotnie

cięstwo przypadało
Stosunek małyęh punktów jest
jednak idealnie równy i wynosi
96:96. Pierwszy mecz odbył się
w Chicago w 1934 roku i wów-

to Amerykanie wygrali
Do następnego meczu mu-

upłynąć aż 37 lat — w

rolću w warszawskiej hali

wygrali Polacy 16:6.

czas

14:2.
si ało
1971
TorWaru
Oto wyniki pozostałych spotkań:
1973 w Paterson 16:6 dla Polski,
1974 w Warszawie 12:10 dla

USA, 1975 w Springfield 14:8

dla USA, 1976 w Warszawie 12:10
dla Polski, 1977 w Las Vegas
12:10 dla USA. 1978 we Wrocła
wiu 14:8 dla Polski i wreszcie w

1979 roku w La Fayette 14:8 dla

USA (punkty dla Polski wywal
czyli — H. Średnicki, K. Szczer

ba, A. Brydak i W. Niemkie-

wicz).
W niedzielę 16 marca dojdzie

więc do 10 oficjalnego spotka
nia. USA wystąpi już w znacz
nie silniejszym składzie niż w

niedawnym meczu z NRD (prze
granym przez Amerykanów
2:20). W piątek 14 bm. z Nowe
go Jorku do Warszawy przybę
dzie zupełnie nowa ekipa, w któ
rej czołowymi postaciami będą
Israel Acosta (w. kogucia), Le-

muel Steeples (w. lekkopółśre-
dnia), Ronnie Sheelds (w.
średnia) oraz Jimmy Clark

ciężka).
Polski zespół przebywa

tualnie na zgrupowaniu w

Tle. gdzie trenuje wspólnie z

pięściarzami Meksyku i Grecji.
Wspólne sparringi wyłonią osta
teczną reprezentację na mecze

w Katowicach i Krakowie.

Krakowski pojedynek odbę
dzie się 18 marca o godz. 18 w

hali Wisły. Do 15 bm. w OZB

(ul. Warszawska 11 — 12—14 i

16—18 godz.) można jeszcze ku
pić bilety na to spotkanie (? 2200
biletów pozostało jeszcze

400). Działacze krakowscy nie
zwykle pieczołowicie przygoto
wują organizacyjnie całe spot
kanie (wydany zostanie m. in.

specjalny informator). W meczu

krakowskim (nie zaliczanym do

oficjalnej statystyki spotkań
Polski z USA) wystąpi także w

naszej drużynie Krzysztof Ka
szuba z Wisły (waga półciężka),
a w ringu walki prowadzić tak
że będzie krakowski arbiter

Ryszard Szwiec (sędzia między
narodowy jedyny w Krakowie,
jeden z 13 w Polsce). (Wi-Gr)

DLA TYCH CO W GÓRY...

■

Najwięcej śniegu
na Kasprowym

pół-
(w.

ak-
Wi-

Telegraficznie
K AL GEN FURT. Podczas mi

strzostw. świata juniorów grupy
„B” Polacy przegrali w finale z

Austrią 3:4 (1:1, 1:1, 1:2) i tym sa
mym w następnych mistrzo
stwach , znowu występować będą
w grupie B.

. FALUN. Na średniej skoczni

rozegrany został tu konkurs sko
ków narciarskich zaliczany do

punktacji Pucharu Świata. Zwy
ciężył Fin Joukko Toermanen,
Stanisław Bobak był 14. W łącz
nej punktacji PS prowadzi Au
striak H, Nęuper
bak jest tr.zeci —

DORTMUND.
strżostw świata

figurowym wśród
dzi Jan Hoffman (NRD), Grzegorz
Filipowski zajmuje 14 pozycję.
Wśród par tanecznych na czele

znajdują się N. Lińićzuk

Kar.ponosow (ZSRR).
ZAKOPANE. Mistrzynią

w .slalomie specjalnym kobiet zo
stała Ewa Grabowska (Wisła
Gwardia Zakopane).

ok.

TOTEK
— 188 pkt, Bo-
144 pkt.
Podczas

w łyżwiarstwie
solistów prowa-

mi-

iG.

Polski

W MAŁYM LOTKU wyloso
wano: I ciągnienie — 2, 14, 25,
31, 32, II ciągnienie — 9, 17, 18,
22, 25. Końcówka banderoli:

6576.
W EXPRESS LOTKU wyloso

wano: 5, 6, 19, 26, 41.
DUŻY LOTEK płaci: I loso

wanie — szóstka — 962.140 zł,
piątki prem. — 320.713 zł, piąt
ki— po około 5.900 zł, czwórki
— 173 zł, trójki — 11 zł, II loso
wanie: piątki — po około 28.000

zł, czwórki — 736 zł, trójki —

68 zł.

WCZORAJ w hali Wisły zakończyły się indywidualne
mistrzostwa okręgu krakowskiego oraz finały wojewódz
kiej Spartakiady Młodzieży. W drugim dniu zawodów roze
grano konkurencje na poszczególnych przyrządach:

W klasie młodzieżowej złotej padły następujące rezultaty:
skok — zwyciężyła Elżbieta Sandok (MKS Żywiec) — 17,075
pkt. przed Agnieszką Tarkowską (Olsza) — 16,75. Poręcze —

Wanda Knop (Wisła) — ‘18,70 pkt. przed A. Pieczorą — 18.00.
Równoważnia — Monika Wiecheć (Wisła) — 18.30 pkt, przed
W. Knop — 18,10. Ćwiczenia wolne — A . Pieczorą — 18,65
pkt. przed A. Zagól — 18.05.

W klasie drugiej triumfowały: skok — Anna Gudowska

(Wisła) — 18,425 pkt., przed Małgorzatą Mielenz (Wisła) —

17,725. Poręcze — M. Krajkowska — 18.65 pkt. przed Kata
rzyną Hebdą (Wisła) — 18.35. Równoważnia — K. Hebda —

19.00 pkt. przed M. Mielenz — 18.25. Ćwicz, wolne — K.

Hebda — 19,05 pkt. przed M. Krajkowslsą — 19.00 . (ms)

— No, nie wiem. Na mnie nie robi wrażenia anemicz
nej.

•— Doprawdy? To bardzo ciekawe. — Zabłysły jej
oczy.

Wziąłem do ręki portret Madisona. — Nie warto, by
pani zbyt mocno w to się wgłębiała. Nie sypiam z panią
Wadę. Przykro mi, jeśli rozczarowuję panią.

Podszedłem do sejfu, schowałem banknot do szufla
dy wewnątrz, zamknąłem drzwiczki i przekręciłem
tarczę.

— W gruncie rzeczy, jak się nad tym zastanawiam —

powiedziała do moich pleców — to wydaje mi się bar
dzo wątpliwe, by ktokolwiek z nią sypiał.

Usiadłem na rogu biurka. — Staje się pani złośliwa.

Dlaczego? Czyżby była pani zainteresowana naszym

alkoholicznym przyjacielem? ■
— Nie znoszą uwag tego rodzaju — odparła. — Po

prostu nie znoszę. Sądzi pan prawdopodobnie, że ta

idiotyczna scena, którą urządził mój mąż daje panu
prawo do obrażania mnie. Nie, nie jestem ani nigdy
nie byłam zainteresowana Rogerem Wade’m — nawet

wtedy kiedy 'jeszcze się nie rozpił i zachowywał nor
malnie. Tym bardziej teraz, kiedy jest w takim sta
nie.

Usiadłem na. krześle, sięgnąłem po pudełko' zapałek
i przypatrywałem się jej. Zerknęła na zegarek.

— Wy, ludzie zamożni, jesteście świetni —■powie
działem. — Wydaje się wam; że to, co mówicie, żeby
nie wiem jak było paskudne, jest zawsze w porządku.
Pani czyni szydercze uwagi na temat Wade’a i jego
żony do człowieka, którego pani prawie nie zna, a kie
dy ja odpłacam podobną monetą, to stanowi obrazę.
Dobrze, porozmawiajmy inaczej. Każdy pijak w koń
cu nawiąźe rozmowę z jakąś łatwą kobietą. Wadę jest
pijakiem, ale pani nie jest łatwą kobietą. To co mówi

pani wytworny, mąż, to po prostu takie żartobliwe su

Wycieczki PTTK
KOŁO GRODZKIE PTTK or

ganizuje w niedzielę 16 bm.

wycieczkę narciarską do Buko
winy Tatrzańskiej. Zbiórka u-

czestńików □ godz. 6.45 przy ul.

Asnyka (róg Basztowej). Odjazd
autokaru o godz. 7.

*

NADAL trwa nabór na kursy
narciarskie dla początkujących
i zaawansowanych, które prze
prowadzi Koło Grodzkie PTTK

w Bukowinie Tatrzańskiej w

dniach 16—23 bm. oraz w Doli
nie Chochołowskiej w dniach
24—31 bm.

Informacje oraz zgłoszenia
przyjmowane są w siedzibie

koła, ul. Warszawska 11, co
dziennie od godz. 15—19 (w so
boty od 13—17), tel. 237-23.

'OD KILKU tygodni wa
runki narciarskie na terenie

całego województwa nowo
sądeckiego są niezłe. Oczy
wiście najlepsze w wyso
kich partiach gór oraz w

Bukowinie, gdzie też czyn
nych jest najwięcej wycią
gów narciarskich. W rejo
nie Zakopanego istnieje je
dnak zagrożenie lawinowe,
trzeba więc bardzo uważać.
Oto aktualna sytuacja w gó
rach:

ZAKOPANE — pani
Gustab z WPGT „Ta-

Wszystkie
świetne

wyciągi
warunki

Kas-

Ta-

Naj-
tury-

Ka-

no-

je-
ilo-

dostępniono' narciarzom wy
ciąg orczykowy w Suchej
Dolinie na oświetlonym sto
ku czynny we środy,
czwartki, soboty i niedziele
od godz. 9 do 20. Poza Kry
nicą i Zakopanem wszędzie
w kwaterach prywatnych
znajdują się niewielkie ilo
ści wolnych miejsc noclego
wych. Przeważnie jednak.są
one nieco oddalone od wy
ciągów.

• CZYNNE są również

wyciągi usytuowane najbli
żej Krakowa. Dobre warun
ki panują w Rdzawce,
Kasinie Wielkiej oraz

Szczawie. (ms)

w

w

Irena

try”.
czynne,
narciarskie w kotłach

prowego, Bukowinie

trzańskiej i Poroninie,
większe zagęszczenie
stów przy kolejce na

sprowy. Wolne miejsca
clegowe uzyskać można

dynie w niewielkich

ściach w kwaterach prywat
nych III kategorii.

• NOWY TARG — pani
Ewa Zając z Centrum Infor
macji Turystycznej. Wszyst
kie wyciągi na terenie wo
jewództwa są czynne. . Po
krywa śnieżna wynosi śre
dnio 25 cm, temperatura o-

koło zera stopni. Ostatnio u-

Pod siatką
W HALI Korony rozpoczął się

wczoraj eliminacyjny turniej
siatkarzy o wejście do II ligi. W

inauguracyjnych
Korona pokonała AZS

Podlaską
Warszawa

Leżajsk 3:0, a Stal Racibórz u-

legła Stali Grudziądz 0:3.

Dzisiaj od godz. 13 dalszy
ciąg rozgrywek, mecz Korony z

Gwardią rozpocznie się o godz.
18.

spotkaniach
Białą

i Gwardia3:1
wygrała z Pogonią’

zmagań w kajakarstwie | Igrzyska w Moskwie mobilizują (IV)Polacy zdobyli tylko 4! 3
medale: srebrny — w 1976
roku w Montrealu dwójka
kanadyjkarzy (c-2 500 m) Je
rzy Opara — Andrzej Grono-
wież oraz trzy brązowe — w

1960 roku w Rzymie w kon
kurencji k-1 500 m kobiet —

Daniela Walkowiak i k-2 1000
m mężczyzn Władysław Zie
liński — Stefan Kapłaniak o-

raz w 1972 roku w Mona
chium w konkurencji k-2 1000
m —■Władysław Szuszkiewicz
— Rafał Piszcz.

Największą ilość punktów o-

limpijskich — 16
nasi kajakarze w

Poza srebrnym medalem Opary
i Gronowicza złożyły się nań
czwarte miejsca E. Kamińskiej
(k-1500m)iJ.Opary —A.

Gronowicza (c-2 1000 m), piąte
lokaty G. ŚJedziewśkiego (k-1
500 m), H. Budzicza — K.. Gó
reckiego — G. Kołtana — R.

Oborskiego (k-4 1000 m) oraz

szóste miejsce wywalczone
przez M. Kazanecką — K. Kul-

czak (k-2 500 m).

Główny
Komitet Kultury

Fizycznej i Sportu posta
wił przed naszym kajakar

stwem niełatwe zadanie, w świe
tle Olimpiady w Moskwie. Nor
mą będzie bowiem powtórzenie
Montrealu czyli zdobycie 16 o-

limpijskich punktów. W przy
padku przywiezienia 18 pkt
start oceniony zostanie na

' do
brze, a 20 pkt na bardzo do
brze. Czy postawione przez
GKKFiS zadania mogą . kajaka-

Powtórka Montrealu
16 olimpijskich punktów
zadaniem kajakarzy

wywalczyli
Montrealu.

rze zrealizować? Myślę że tak.
Nie od dziś wiadomo, iż w mi
strzostwach świata lub innych
ważnych międzynarodowych
startach Polacy w kilku kon
kurencjach jak np. czwórek ka
jakowych, ęzy dwójek kanadyj-
karzy zaliczają się do fawory
tów. Te konkurencje winny też

nam przynieść sukcesy olimpij
skie.

Na ubiegłorocznych mistrzo
stwach świata w Duisburgu na
si kajakarze zdobyli 4 medale
w tym dwa w konkurencjach o-

limpijskich. złoty w k-4 1000 m

(Ryszard Oborski, Daniel Weł
na, Grzegorz Kołtan i Grzegorz
Sledziewski) oraz brązowy w

c-2 500 m (Marek Łbik — Piotr

Pawłowski). Obiecująco, choć

nie na medalowych miejscach
wypadliśmy także w k-1 500 m

mężczyzn (W. Merk). Wyniki z

mistrzostwa świata nie są oczy
wiście automatycznym gwaran
tem sukcesów olimpijskich tym
bardziej, iż polscy kajakarze
zawsze na MŚ spisywali się o

klasę lepiej niż na olimpiadach.

a olimpijskim torze Kryłat-
skoje na pewno wystartują
najlepsi, których forma

przed igrzyskami będzie naj
wyższa. Z zawodników krakow
skich teoretyczne szansS na

wyjazd do Moskwy ma K. Zie
liński z Nadwiślanu, który jako
jedyny przedstawiciel naszego
miasta w tej dyscyplinie sportu
objęty jest olimpijskimi przygo
towaniami.

Aktualnie członkowie kadry
narodowej są w tzw. okresie

przygotowawczym, który w ka
jakarstwie trwa od październi
ka do kwietnia. Potem pierwsze
starty zagraniczne i krajowe
(m. in. 4 maja międzynarodowe
regaty długodyst. w Poznaniu

oraz tuż przed startem w IO —

w dniach 11—13 lipca zawody o

puchar Polskiego Związku Ka
jakowego w Bydgoszczy).

Wierząc w dobre przepraco
wanie okresu przygotowawcze
go raczej z optymizmem oczeki
wać będziemy olimpijskiego
startu naszych kajakarzy.

WITOLD GRZYBOWSKI

gestie dla ubawienia gości na koktajlu. On sam w to

nie wierzy, chce tylko rozśmieszyć innych. Wobec te
go wykluczamy panią i szukamy łatwej kobiety gdzie
indziej. Nie musimy chyba szukać daleko, by znaleźć

kogoś, kto by na tyle panią obchodził, by ją sprowa
dzić tutaj i sprowokować tę wymianę drwin? Musi to

być ktoś specjalny, prawda — bo inaczej cóżby to w

końcu panią miało obchodzić?

Wpatrywała się we mnie, bez słowa. Minęło długie
pół minuty. Pobielały jej kąciki ust; ręce trzymała
sztywno na gabardynowej torebce, doskonale pasującej
do jej kostiumu.

— Widać, że nie zmarnował pan czasu ■— odezwała

się w końcu. — Ten wydawca miał dobry pomysł, by
pana zatrudnić! Ale Terry nie podał panu żadnego
nazwiska. Ani jednego nazwiska. Nie miało to jednak
większego znaczenia, panie Marlowe, bo pański in
stynkt jest bezbłędny. Czy mogę c0 pan ma

zamiar robić dalej?
— Nic.
— Mój Boże, cóż za zmarnowanie talentu! Jak pan

to godzi z pańskim zobowiązaniem związanym z por
tretem Madisona? Muszą istnieć jakieś możliwości, by
pan coś uczynił.

— Między nami — odparłem — to dowcip pani jest
nie najlepszej marki. A więc Wadę znał pani siostrę.
Dziękuję, że pani mi to potwierdziła, choć nie wprost.

Domyślałem się tego zresztą. No, ale co z tego? Był po
prostu jednym z dość licznej galerii I tyle. A teraz

zajmijmy się tym dlaczego pani się chciała ze mną

zobaczyć. W zamieszaniu ta sprawa jakoś uciekła nam

z pola widzenia, prawda?
Wstała. Znów spojrzała na zegarek. — Mam na dole

wóz. Czy mogłabym pana nakłonić, by pojechał pan
ze mną do domu na herbatę?

— Niech pani mówi dalej — odparłem. — Może się
wreszcie dowiem o co naprawdę chodzi.

— Czy to, co mówię jest takie podejrzane? Mam w

domu gościa, który chciałby pana poznać.
— Pani stary?
— Nie nazywam go tak — powiedziała równym gło

sem.

Wstałem i pochyliłem się nad biurkiem. — Kotku,
pani ma czasami wprost znakomite pomysły. Napraw
dę. Czy to nie będzie przeszkadzało, jeśli wezmę ze

sobą rewolwer?
— Nie obawia się pan przecież starego człowieka?
— Skąd ta pewność? Zakładam się, że pani go się

boi — i to bardzo.

Westchnęła. — Tak, to prawda. Zawsze się go bałam.
Potrafi wzbudza;’ strach.

— To może zabiorę dwa rewolwery — powiedziałem
i już w następnej chwili pożałowałem tego. ,

ROZDZIAŁ XXXII

Był to najdziwniejszy dom, jaki w życiu widziałem

Wysoki na trzy piętra, szare, kwadratowe pudełko, ze

spadzistym dachem, w którym tkwiło dwadzieścia czy

trzydzieści podwójnych okien okolonych tortowymi de
koracjami.

•Ciąg dalszy nastąpi? (94)

Co-Gdzie-Kiedy?
(Dokończenie ze str. 5)

1 larska 8/10: D. Kowalska — Tka-

l nina unikatowa (czw. pląt. 11—19),
Galeria EMCEKA, Rynek Gł. 25:
Mai. E. Kutermak-Madej (cz.w.

1 pląt. 11 —19), Galeria 2, KDK, Ry
nek Gł. 27: Mai. A. Bogdanowi
cza (czw‘. pląt. 10—14), Fotosalon.

KDK, Rynek Gł. 27: Fotografie
Cz. O . Mostowskiego (cżw. piąt.
14—20).

Dyżury
Fogot. MO, tel. 97, Straż Poż.

93, Pogot. Ratunk. Łazarza 14:

wypadki tel 99, zachorowania i

przewozy 238-33, porady stomato
log. w przypadkach nagłych (20—
7), ambulatorium okulistyczne
(całą dobę) Rynek Podgórski 2:

625-50, 657-57, Nowa Huta 422-22,
Lotnisko Balice 190-29, Niepoło
mice; 198, Sieciechowice, tel. Iwa
nowice 60. Dyżury szpitali:

Chir., Chir. dziec., Urolog.,
Laryng., Okulist., N. Huta, os.

Na. Skarpie 65, Neurologia oraz

inne oddziały szpitali wg rejoni
zacji.

Dyżurne poradnie: Intern ist ,

pediatr., gabinet zabiegowy (18—
21), zgłoszenia wizyt domowych
(18—20), wizyty . domowe (8—13),
dla Śródmieścia; al Pokoju 4, tel.
181-80, 183-96? dla Nowej Huty: os.

Jagiellońskie bl. 1, tel. 856-26, dla

Krowodrzy: ul Galla 24, tel.

721-35, dla Podgórza, ul Kutrzeby
4, tel. 618-55, 650-99 . Inf. Służby
Zdrowia: tel 205-11 (całą dobę),
Punkt Inf. Aptecznej, tel 107-65

(8—15), inf.. Toksyk. Kopernika
26. tel. 199-99 Inf. akcji „W”, tel.
606-80 (8—17), Lek. Spółdz. Pracy
— wizyty domowe lekarzy chorób
dzieci oraz lekarzy kardiologów
(16—23.30) tel 295-78, 225-66, Ośro
dek Inf. dla Inwalidów, ul. 1 Ma
ja 5, tel. 228-11 (pon śr piąt. IS
IS), Krak. Tow. Świadomego Ma
cierzyństwa, Młodz. Poradnia
Lek. ul. Boh. Stalingradu 13., tel.
278-08 (9—18), Inf. o poradnictwie
prawn. - społ. wych. -zaw. i in. tel.,
254-74, 231-64 (8—16), Teł. Zaufania
371-37 (16—22), dla dzieci 1 mło
dzieży 611-42 (14—18), Milicyjny
Tel. Zaufania 216-41 (całą dobę),
Inf. kolej, zagr. 241-82, 222-48, kraj.
223-33, Inf. Turyst. „Wawei-Tou-,
ust” ul. Pawia 8, tel. 260-91,
204-71 (8—18), 646-60 (6.30—22), Inf.
Kult. KDK, Rynek Gł. 27, pok.
144, III p., tel. 244 -02 (11—18), Inf.
o Usługach, Floriańska 20, tel.

271-30, 228-90 (7—18), Nowa Huta,
os. Zgody 7, .tel 447-31 (8—18),
Pomoc Drogowa PZM, ul. Kawio
ry 3, tel. 755—75 i 748-92 (7—22).

Apteki
Rynek Gł. 42 (tlen), Waryńskie

go 24, Długa 83, pl. Wolności 7,
Rynek Podgórski 9, Pstrowskiego
94 (tlen). Nowa Huta, Centrum.
C bi. 6 (tlen), Nowa Huta, Cen
trum A bl. 3 (tlen).

Radio
PROGRAM I

Wiadomości; 15, 19, 20, 21, 22, 23,
0.01,1,2,3,4,5

16 Tu Jedynka. 17 .30 Radioku-
rier. 18 Tu Jedynka. 18.25 Nie tyl
ko dla kierowców. 18.3’3 Koncert

życzeń. 19.15 Panorama pols. pios.
19.40 Echa konk. Prix Bratysła
wa. 20.05 Reportaż na zamów. 20.20

Popularne nagr. wyb. wokali
stów. 21 .05 Kron. sport. 21 .15 Kom.
Toto. 21.17 Przeboje z Interstu-
dia. 22 .20 Tu Radio Kierowców.
22.23 Szczecin na muz. antenie.
23 Wita Was Polska.

PROGRAM Tl

Wiadomości: 21.30, 23.30 .

16 Pieśni H. Klejnego. 16.10 Muz.

pols. XX w. 16.40 Zamknięte
drzwi .

— opow. I. Andrićia. 17
Twarze jazzu. 17 .20 Sąvilie —

fragm. pow. D . Storeya. 17 .40 Po
budowach... z gwiazdami — rep.
18 Stół, aktualn. muz. 18.30 Echa
dnia. 18.40 Mistrzowie swojego
warsztatu. 19 Laureaci Konk. im.
H. Wieniawskiego. 19.40 Dźwięk.
Plakat Reklam. 19.55 Kat. wyd.
20 Studio Relaks. 20.20 Musica Po
lonica Nova. 21 G. Faure — I
kwintet fortepian, d-moll. 21 .40
Z cyklu Moment Musical — aud.

Tajemnice . Strasznego Dworu.
22 Promenada. 22.30 Podróż do

Prowansji — poemat M. Grześ-?
czaka. 22.40 Listy z teatrów. 23.35
Co słychać w świecie. 23.40 Jazz
na dobranoc.

PROGRAM III

Wiadomości: 17, 19.30, 22.
17.05 Muz. poczta UKF. 17 .40

Wszystkie drogi prowadzą do
Nashville. 18.10 Polit. dla wszyst
kich. 18.25 Czas relaksu. 19 Kąty
widzenia. 19.35 Opera tyg. 19.50

Chłopcy z. Ameryki — pow. St.
Pil. Smitha. 20 Mini-max. 20.40

Mag. Kult. 21 Reminiscencje muz.

22.08 Gwiazda siedmiu wiecz. 22.15
Blues wczoraj i dziś. -22.45 Na

fortepianie gra T. Wilson. 23

Wyobraźnia poet. kobiet. 23.05

Między dniem a snem.

PROGRAM IV
Wiadomości: 16.40, 22.55
16.45 Kwadrans akadem. (Kr).

17 J. Olejniczak na estradzie Filii.
Krak. (STEREO — KR). 17 .20 Z

płytoteki Z. Gogu-lskiego (STE
REO — KR). 17.55 Rep. pt. No
wosądeckie Rolnictwo (Kr). 13.14
Radio-reklama — Agrochęm (Kr).
18.25 Postawy i wzory. 18.45 Rad.
Por. J.ęz; 19 Słynni ludzie w a-

negdocie. 19.15 Lek. jęz. ros. 19.30
Dni Muz. Szymanowskiego — Za
kopane. 1980 Koncert. Inauguracyj
ny (STEREO). 21 Nowe nagr. rad.

(STEREO). 21.30 Horyzonty muz.

(STEREO). 22.15 Ziemia, człowiek,
wszechświat. 22 .35 Pomnikowe le
gendy.


