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Mm procesu skawińskiego
dołączyły się
dwie kolejne sprawy

Z końcem ub. roku dwie ro
dziny z Bórku Szlacheckiego

k. Skawiny zaskarżyły Hutę Alu
minium w Skawinie i Skarb
Państwa do Sądu Wojewódzkie
go w Krakowie. W wyniku dzia
łania fluoru wypłukanego przez
deszcz z odpadów, którymi u-

. twardzano drogę, skażona zo
stała ziemia, roślinność a piją-
cy wodę ze skażonej studni lu
dzie narażeni byli na długo
trwałe działanie fluoru Wystę
pujące wspólnie przed sądem
rodziny domagają się odszkodo
wań i m. in. usunięcia wysypa
nych na drogę odpadów z Huty.

Prowadząca sprawę sędzia
Z. Ostachowska zwróciła się do

Instytutu Ekspertyz Sądowych
o informacje dotyczące skaże
nia środowiska — będą one pod
stawą dla lekarzy, którzy oce
nią ubytki zdrowia u mieszkań
ców Borku Szlacheckiego —

oraz do Instytutu Hydrologii i

Geologii Inżynierskiej AGH, z

prośbą o zbadanie drogi w Bor
ku. Przy następnej rozprawie
Sąd weźmie pod uwagę także

ekspertyzę dotyczącą warunków

przyrodniczych w Skawinie,
którą 10 lat temu wykonał In
stytut Rehabilitacji AWF.

W ostatnim czasie Sąd uznał,
iż niezbędne jest, aby Skarb

Przemyt
typu „afro"

Policja peruwiańska zatrzy
mała ostatnio na lotnisku w

Limie dwóch Kolumbijczy
ków, którzy we fryzurach ty
pu „afro” ukryli po kilogra
mie kokainy. Lukratywny
„towar” miał wartość 12 tys.
dolarów rta czarnym rynku.

Ferie szkolne w pełni. Na Orawie uczniowie
szkół wiele czasu spędzają na świeżym powieli':
atrakcją jest kulig.

częstochowskich
zu, a największą
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Marks za porozumieniem
Sekretarz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Kra

kowa Stefan Markiewicz spotkał się wczoraj z delegacją
młodzieży z Nowego Sącza Sekretarz Rady Wojewódzkiej
Federacji -Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej w

Nowym Sączu Piotr Kruk przekazał na konto odnowy Kra
kowa kwotę 100 tys. złotych zebraną w ubiegłym roku przez
członków ZSMP i ZHP. Młodzież Nowego Sącza zapowiada
kontynuowanie akcji w tym roku.

Problem wolnych sobót bu
dzi wiele kontrowersji. Nie
byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby chodziło o spór organi
zacyjny czy naukowy. W tym
"wypadku jednak rzecz dotyczy
„umowy społecznej” a więc
porozumień z Gdańska, Szcze
cina i Jastrzębia, a zatem całe

zagadnienie staje się niejako
probierzem wiarygodności
tych uzgodnień, na co szcze
gólnie robotnicy są bardzo

wyczulehi, ponieważ zbyt dob
rze pamiętają różne nie do
trzymane umowy.

W takiej to sytuacji warto

zapoznać się z opinią nie hy-
łe jakiego autorytetu, mianowi
cie Karola Marksa. Oto stre
szczenie jego przemówienia v

sprawie skrócenia czasu pra
cy:

„Obywatel Marks nie może
się zgodzić z Milnerem. jakoby
skrócenie dnia roboczego mia
ło prowadzić do zmniejszenia,
produkcji, pogląd taki jest,
niesłuszny, tam bowiem gdzie

Państwa reprezentowany
również przez Prezydenta
Krakowa.

Okazuje się, że sprawa tu opi
sana nie jest już jedyną doty
czącą trucicielskiej działalności

Huty Aluminium. Dwa na
stępne pozwy dotyczą skażenia

ziemiopłodów, można przypu
szczać, że nie są one ostatnie.

(ag)

Trzeba powstrzymać
pogłębianie się

kryzysu out
Biuro Polityczne na po

siedzeniu 26 bm. doko
nało oceny sytuacji spo
łecznej i gospodarczej kra
ju.

Oceniając frekwencję w za
kładach pracy, urzędach i in
stytucjach Biuro Polityczne
podkreśliło obywatelską po
stawę tych wszystkich, którzy
podjęci pracę w ostatnią so
botę.

Stwierdzono zwłaszcza lep
szą niż w dniu 10 bm. pracę
przemysłów surowcowych,
zwłaszcza części załóg górni
czych, które mając wolny
dzień pracowały dobrowolnie

Niepokojem natomiast na
pawa fakt gorszej, niż w dniu
10 bm. pracy przemysłów ma
szynowego, maszyn ciężkich i

wprowadzono ograniczenia
dnia pracy, narzędzia produk
cji rozwinęły się znacznie po
ważniej mz w innych gałę
ziach. Ograniczenie dnia pracy
doprowadzi t do zastosowania
większej ilości maszyn i coraz

bardziej uniemożliwiać Pędzie
produkcję na matę skalę, co

zresztą jest niezbędne do
przej ia do produkcji, społe
cznej. Strona zdrowotna prob
lemu jest jasna. Skrócenie
dnia roboczego jest. jednak
niezbędne również po to, by
klasa robotnicza miała więcej
czasu na. kulturę umysłową.-
Ustawowe ograniczenie dnia
roboczego jest pierwszym kro
kiem w kierunku umysłowego
i fizycznego rozwoju klasy ro
botniczej i jej ostatecznego
wyzwolenia. Nikt, już dziś .nie
przeczy, że ingerencja państwa
w mteresie kobiet i dzieci jest
pożądana, ograniczenie czasu
ich pracy w większości wy
padków doprowadziło również
do ograniczenia czasu pracy

(Dokończenie na str. 2)
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rolniczych, lekkiego i spożyw
czego.

Wstępne dane po dwu de
kadach wskazują, że wyniki
produkcyjne przemysłu w

styczniu będą gorsze, niż
przewiduje to projekt założeń
NPSG na len miesiąc.

Biuro Polityezne zwróciło
się do rządu o dokładne pod
sumowanie tego zjawiska, ce
lem przedstawienia niezbęd
nych kroków, które powstrzy
mywałyby dalsze pogłębianie
kryzysu gospodarczego.

Biuro Polityczne potwier
dziło otwarty stosunek do
dyskusji na temat wariantów
skracania czasu pracy, które
go wymiar wyznaczają intere
sy całego społeczeństwa i
spodarki narodowej.

Wobec pogarszania sie
spodarczej sytuacji kraju
twierdzono, że skracanie cza
su pracy powinno otłbvwać
się stopniowo. Biuro Politycz
ne podkreśliło, że sprawa
skracania czasu pracy powin
na być w dalszym
przedmiotem rozmów eksper
tów oraz przedstawicieli rzą
du, „Solidarności” i branżo
wych związków zawodowych

Porozumienie w kwestii
skracania czasu pracy powin
no zostać wypracowane na

drodz. negocjacji' nie służą
mu natomiast strajki.

Krajowi potrzebna jest at
mosfera pracy i rozładowanie
napięcia społecznego. Taka
atmosfera jest niezbywalnym
warunkiem odnowy naszego
życia społecznego i gosttndar
czego, odnowy, której gwa
rantem jest zgodnie z linia
VI i VII Plenum ■— PnisTr-ł
Zjednoczona Partia Robotni
cza.
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NA DRUGIM posiedzeniu
roboczym Islamskiej Konfe-
renefi na szczycie zaapelo
wano do Iranu i Iraku aby
przerwały walki, wystąpiono
z propozycja ..zamrożenia’
członkostwa Izraela w ONZ
oraz podjęto uroczyste zobo
wiązanie wyzwolenia Jerozo
limy i innych okupowanych
ziem arabskich.

PREZYDENT Francji Va-

lery Giscard d’Estaing
jął ambasadora Polski

Francji Eugeniusza
omawiając z nim m.

sprawę wizvty jaka na

proszenie I sekretarza
PZPR Stanisława Kani
złożu- w Polsce.

PREMIER Chin Czao
jung udał sie z oficjalną wi
zyta ho Birmy i Tajlandii.

POT ICJA włoska areszto
wali wczoraj 123 osoby za
mieszane w działalność prze
stępcza w ramach tzw. ro
dzin mafijnych.
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Kontrowersyjne wyniki badań japońskiego lekarza
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Niepalący, zmuszeni do
wdychania dymu z cudzych pa
pierosów, są narażeni na in
fekcję płuc. „Bierne palenie”
jest również ryzykowne. A-
merykański tygodnik ..News
week” informuje o wynikach
japońskich badań, z których
wynika, że długotrwale wdy
chanie dymu 7 cudzego papie
rosa może grozić nawet ra
kiem płuc.

Poprzednie badania wyka
zały już, że dzieci matek,
które paliły podczas ciąży są
znacznie bardziej wrażliwe na

wszelkie infekcje płuc, niż
dzieci matek niepalących. O-
rtatnio okazuje się, że męż
czyźni i kobiety, spędzający
dużą ilość czasu w otoczeniu

fotografi
czny trik —

106-metrowa
wieża ratusza
w Kilonii zdo

minowana

przez... szyby
wentylacyjne
podziemnego
parkingu...

CAF—AP

Na kosmodromie na

lądku Canaueral rozpoczęto
w ostatnich dniach napełnia
nie ciekłym wodorem i tle
nem zbiorników paliwowych
promu kosmicznego „Colum
bia’’ (na zdjęciu). Wcześniej
sze tankowanie paliwa ma na

celu sprawdzenie szczelności
zbiorników przed zaplanowa
ną na 10 lutego próbą odpa
lenia silników tego pojazdu
kosmicznego.

Pierwszy rejs promu „Co
lumbia” ma odbyć się 17 mar
ca, w dwa lata po pierwot
nym terminie. Ten wyposażo
ny w skrzydła pojazd zosta
nie wyniesiony na orbitę za

pośrednictwem trzech rakiet
NASA zaplanowała zbudowa
nie łącznie z „Columbią”
czterech promów, mających w

przyszłości zastąpić dotych
czasowe pojazdy jednorazo
wego użytku Będą one zdol
ne do wynoszenia na orbitę
satelitów, astronautów, na
ukowców i przystosowane do
prowadzenia w kosmosie eks-
pert.i/m.entów. Konstrukcja u-

możliwia promowi pozostanie
na orbicie do jednego miesia.-
ca.

CAF — telefoto

ludzi palących, są znacznie
bardziej wrażliwi na infekcje
płucne i mniej odporni na

raka płuc, niż ludzie, przeby
wający w nie skażonym przez
papierosy powietrzu.

Doktor Takeszi Hiraama z

tokijskiego Centrum Badaw
czego Zachorowań na Raka
zbadał od roku 1966 ponad
260 tys. dorosłych, by uzyskać
informacje, dotyczące efek
tów picia alkoholu, palenia
papierosów itp. Z badań dr
Hiraamy wynika, że żony lu
dzi palących mają większą
szansę śmierci na raka pluć,
niż żony ludzi niepalących.

Niektórzy .eksperci uważa
ją, że dr Hiraama z dużą
przesadą pisze o "hazardzie
palenia „z drugiej ręki” Dr
Wald z Uniwersytetu w Ox-
fordzie wyraża zdziwienie, że

wypalenie przez
powyżej 20 Sztuk
dziennie, może

zwiększyć ryzyko
nia jego niepalącej żony
raka płuc. Uważa on. że po
średnie efekty palenia męża
mogą w odniesieniu do żony
być 20-krotnie mniejsze, niż
w odniesienńi do samego pa
lacza, Niektórzy amerykańscy
lekarze uważają, że jest wy
soce nieprawdonodobne. aby
„bierni palacze”, wdychający
cudzy dym, chorowali z tego
powodu na raka płuc.

Mimo tych sceptycznych u-

wag organizacje walczące z

mężczyznę
papierosów
dwukrotnie
zachorowa-

na

JACEK FEDOROWICZ j
ZAROSZĄ NA

.WIECZÓR AUTORSKI"
do sali kina „Wiedza”, w KDK „Pod Baranami”.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie ..Estrada Krakow
ska” wznawia recitale w dniach od 8 do 22 lutego, o godz
18i20.

Bilety do nabycia w KDK. pokój nr 37, tel. 232-65 oraz

w „Filmotechnice” w Pasażu Bielaka i przy ul. Krzyża 5,
tel. 239-45. ’

K_472

„ESTRADA KRAKOWSKA”

•, zaprasza na koncerty
ZESPOŁU „KOMBI"
(muzyka młodej generacji)

w środę 4 lutego, o godz. 16. 18 i 20 do kinaz „Związkowiec”
Bilety' do nabycia w kinie „Związkowiec”, w punktach

sprzedaży Filmotechniki oraz w biurze Estrady przy ul. Szpi
talnej 40, tel. 222-26 i 264-81. K-546

Rysunek Wita Stwosza

na wystawie
w Collegium Mams

W budynku Collegium
Maius Uniwersytetu Jagiel
lońskiego otwarto wczoraj
wystawę najcenniejszych na
bytków muzeum Krakowskiej
Wszechnicy. Wśród 189 ekspo
natów można po raz pierwszy
od czasów wojny oglądać
oryginalny

'

rysunek Wita
Stwosza „Projekt Ołtarza
Eamberskiego”.

*’T
utro pogoda w rejonie
Krakowa kształtować się
będzie pod wpływem kli
na wyżowego. Zachmu
rzenie duże z większymi
przejaśnieniami. W nocy
i rano miejscami mgły

zamglenia. W ciągu dnia o-

kresami opady śniegu. Wiatry
pld.-zach. i zach. prędkość
3—6 trUsek. powodujące za-

śnieżne.
od0do

do mi-

drogach

J
■wieje i zamiecie

Temp. maks, dniem

plus 2, min. nocą 0
nus2st.C.Ńa
miejscami gololedź. (w)

nałogiem palenia wykorzystu
ją studium japońskiego leka
rza do swoich kampanii. Już
w 36 stanach USA podjęto
zarządzenia zabraniające pa
lenia papierosów w windach
i nakazujące organizowanie
specjalnych sal dla niepalą
cych w restauracjach i in
nych lokalach publicznych.

spływającej z

biologów, Berto

Pies przeżył 44 dni

pod ruinami
Kudłaty kundel imieniem

Reno zbliżony wyglądem do
wilczura przeżył 44 dni pod
ruinami domu w Avelłino,
który zawalił się 23 listopa
da w czasie trzęsienia ziemi.
Pies nie miał niczego do je
dzenia. nie brakło mu nato
miast wody,
ruin.

Zdaniem
jest fenomenem biologicznym,
ponieważ nauka nie zna przy
kładów tak długiego przeży
cia bez jedzenia istoty żywej, ,

należącej do wyżej rozwinię
tych gatunków ssaków.

Pies przeżył, ale na widok
światła, po wyjęciu go z ruin
— oszalał,
dzi kurację,
czworonoga
Włoch i

przesyłki pieniężne na koszty
leczenia.

Obecnie przecho-
, a właścicielka

otrzymuje z

z zagranicy liczne
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Pocztówka z Zakopanego

Śnieg i samochody
Pod-

wsz.ę-
Mróz

Zima w Tatrach i na

halu dopisała. Śniegu
dzie pełno i sypie dalej,
taki sobie w sam raz a więc
warunki dla narciarzy Znako
mite. W rejonie Podtatrza go
ści pełno.

Nie wiadomo dlaczego, bo
kłopoty z wyżywieniem są
spore. Tłok w Zakopanem
największy od kilku lat. Wy
najęto wszystkie chyba kwa
tery. I chociaż ceny poszły w

górę średnio o 30 proc., gości
— narciarzy i to zmotoryzo
wanych znów nam przybyło.

Gościmy w Krakowie
Wczoraj i dzisiaj na zaprosze

nie Krajowej Rady Kobiet Pols-
skich działającej przy OK FJN

przebywa w Krakowie delega
cja Kongresu USA w składzie:
Barbara Mikulski -— członek

Kongresu USA, członek komisji
energetyki i handlu- oraz Tere
sa Brennan — główny konsul
tant ds. wyżywienia Biura Kon
gresu USA. Amerykańscy goście
zapoznali się z działalnością or
ganizacji kobiecych w Polsce, a

także z warunkami pracy i ży
cia kobiet w Krakowie.

Program pobytu przewiduje
także zwiedzenie cenniejszych
zabytków Krakowa i Kopalni
Soli w Wieliczce, (jb)

Specjaliści
od cudzych mieszkań

Ostatnio krakowska milicja u-

jąła na gorącym uczynku grupę

młodych włamywaczy oraz

dwóch paserów. Młodzieńcy w

wieku od 17 do 25 lat szczegól
nie upodobali sobie mieszkania

prywatne na nowych osiedlącn
mieszkaniowych. Włamywali się
co .nich prymitywnymi metoda
mi, wyważali zwykle drzwi lub

wybijali szyby w oknach mie
szkań na parterze. Trzem mło
dzieńcom udowodniono już do
konanie 5 włamań.

Podczas cotygodniowej konfe
rencji prasowej w KW MO W
Krakowie wiele uwagi poświę
cono właśnie , . włamaniom . , dó
mieszkań prywatnych. W ostat
nim czasie ilość tego typu prze
stępstw bardzo wzrosła. W IV

kwartale 1980 r. popełniono 29

włamań, straty jednostkowe wy
nosiły Qd 20 tys. do 1 min zł.

Łącznie natomiast przekroczyły
sumę 3,5 min zł. Są to oczywi
ście straty szacunkowe — stoso
wano tu przeliczenia bankowe
i jubilerskie. W pierwszych 20
dniach stycznia br. zgłoszono 12

włpmań, straty sięgają ponad
1.709 tys. zł. Złodzieje zabiera
ją z domów przede wszystkim
polską gotówkę obiegowa, obce
środki płatnicze, złotą i srebrną
biżuterię, galanterię srebrną,
wysokiej .jakości sprzęt radio-
-techniczny.

Szczególne nasilenie włamań

obserwuje się w nowych osied
lach mieszkaniowych. Powodem

tego jest eałkowita anonimo
wość ludzi, niedokładnie ^poza
mykane drzwi i okna, brak w

mieszkaniach skrytek. (ms)

Związki branżowe

o sytuacji w kraju
Jak informuje komisja po

rozumiewawcza branżowych
związków zawodowych 26 bm.

odbyło się kolejne posiedze
nie komisji. Omówiono ak
tualną sytuację w kraju,
wyrażając zaniepokojenie wzros
tem napięcia społecznego.

Stwierdzono, że stanowisko

komisji w sprawie rekompensa
ty za pracę w dniu 10 stycznia
oraz w sprawie pracy w dniu 24
bm. spotkało się z aprbbatą zna
cznej części załóg, wyrażającą
się w przystąpieniu do pracy.

Uznano za niezbędne natych
miastowe podjęcie przez rząd
rozmów z przedstawicielami
wszystkich związków zawodo
wych tią temat ostatecznego u-

regulowania zasad skracania
czasu pracy. Zwrócono uwagę,
że przede wszystkim należy
uwzględnić specyfikę poszcze
gólnych branż. Projekty -takich

rozwiązań zostały opracowane
przez proszezesólne związki.
Zdaniem komisji wyniki łych
rozmów winny byt: podane do
wiadomości opinii publicznej.

Dokonano wyboru delegacji
komisji do udziału w negocja
cjach z rządem w tej sprawie,

samo-

Spra-
tym

goście

Z gości — narciarzy Zako
pane się cieszy... z samocho
dów mniej.

Wg oceny Komendy Ruchu
Drogowego w Zakopanem
jest obecnie ok. 20 tys.
chodów przyjezdnych,
wia to spore kłopoty,
bardziej, że kochani
gdy tylko przyjeżdżają aa ur
lop natychmiast zapominają o

wszystkich podstawowych
przepisach i zasadach ruchu
drogowego. Niektóre ulice za
mieniają się wskutek tego w

wąski przesmyk, gdzie nie
mogą się minąć nawet 2 sa
mochody. Sytuację pogarsza
fakt, że po obu stronach ulic
leżą pryzmy śniegu, które do
datkowo zwężają jezdnie. Nie
brak więc stłuczek, uszkodzeń
i wgnieceń. W tej sytuacji 7
milicjantów Komendy Ruchu,
ma tyle roboty przy opisy
waniu kolizji, że niewiele
czasu zostaje na pilnowanie
porządku na 120 km dróg i
ulic.

W wielu miejscach można

by rozładować tłok organizu
jąc w pobliżu wyciągów i
kolejek odpowiednie parkin
gi. Niestety na tym polu nie
jesteśmy w stanie przesko
czyć okresu tak zwanych za
powiedzi inwestycyjnych. A
przecież chociażby wykonanie
parkingu strzeżonego pod
estakadą w pobliżu kolejki na

Gubałówkę ulżyłoby trochę w

tym rejonie i przyniosło spo
ro groszy miastu.

Tegoroczna wyjątkowo śnie
żna zima i największy od lat
najazd wczasowiczów poka
zały, że miasto pod Giewon
tem nie ic. przygotowane
do takiego ruchu i prawdzi
wej zimy. 10 urządzeń do od
rzucania śniegu, z których
tylko 2 pługi nadają się na
prawdę do warunków gór
skich, to za mało by odśnie
żyć debrze nonad 120 km
dróg i ulic, -(al)

State a pwoztwiemeni
SS

(Dokończenie ze str. 1)
mężczyzn. Pierwszym krajem,
który wkroczył na drogę skró
cenia czasu pracy, była An
glia, inne kraje musiały w

takiej czy innej mierze pójść
za jej przykładem. (...). Zasada
została uchwalona na poprze
dnich kongresach, teraz nad
szedł czas działania” (Por.:
Marks, Engels, Dzieła, t. 16,
str. 627, Warszawa, 1968).

Marks wypowiedział te sło
wa w roku 1868, i to 11 sierp
nia, który stał sio miesiącem
społecznego protestu u nas.

Można wprawdzie dowodzić, iż
Marks wypowiadał się na te
mat skrócenia dnia roboczego
a nie tygodnia ale w istocie
idzie tu o tę samą zasadę.
Marks miał, jak wiadomo, en
cyklopedyczną wiedzę. Jeśli
więc mówił, że skrócenie dnia
roboczego nie prowadzi do
zmniejszenia produkcji ozna
cza to, że można tak zorgani
zować proces wytwarzania w

dużej skali społecznej, aby
wydajność pracy się zwiększa
ła — nawet jeśli tydzień robo
czy wynosić będzie pięć dni.

Myślę więc, że Marks po
pierałby porozumienie ..Soli
darności” z rządem w dobrze
pojętym interesie społecznym.
Gdyby rząd uznał zasadę pię
ciodniowego dnia pracy a .So
lidarność” zapewniła, że wraz

z kierownictwami przedsię
biorstw dążyć będzie. aby
produkcja się nie zmniejszała
w skali kwartału i roku, dzid
ki lepszej organizacji, dyscyp
linie i zaopatrzeniu — wów
czas porozumienie nie powiną
no nastręczać trudności. War
to zaznaczyć, że najpoważniej
sze czasopisma zagraniczne
wyraziły już opinię, że przy
znanie Polsce kredytów będzie
możliwe tylko wówczas, gdy
Polacy polepszą wyniki swo
jej pracy. Skrócenie tygodnia
pracy nie powinno być rozpa
trywane w tym sensie, po
prpstu. że chodzi o więcej cza
su wolnego dla pracowników
lecz, że należy uczynić wszy
stko ćo możliwe, aby każdy
dzień pracy był lepiej zorgani
zowany; by zmodernizować we

własnym.. zakresie (bez dodat
kowych inwestycji) proces

WOJEWÓDZKI W

Z KRAJU
SĄD _____ ____

Warszawie zarejestrował ja
ko 62 organizację związkową
Związek Zawodowy Pracow
ników Prokuratury PRL.

W WOJEWÓDZKIEJ Bi
bliotece Wrocławskiej o-

twarto wystawę exlibrisu

poświęconego Czesławowi
Miłoszowi i jego twórczości;
wystawą jest plonem kon
kursu ogłoszonego przez
Wrocławskie Towarzystwo
Przyjaciół Książki.

Z OKAZJI 25-lecią działal
ności Towarzystwa „Polo
nia” odbyło się wczoraj w

Warszawie 'posiedzenie Rady
Naczelnej tego Towarzystwa

Związek Kadry Kierowniczej
powstaje także w Krakowie

Jak wiadomo, Sąd Wojer
wódzkj w 'Warszawie zareje
strował nowy związek: Zwią
zek Zawodowy Kadry Kierow
niczej. Także w Krakowie po
wstaje jego filia. To jest od
powiedź dla tych Czytelników,
którzy się o tę organizację do
pytują. Pełnomocnikiem do or
ganizacji ZKK (przyjmuje on

potoczną nazwę: Związek Ka
dry Kierowniczej) jest inż.
Eugeniusz Kędziora. Na razie:
cierpliwości! Tworzy się komi
tet założycielski, zbiera siły,
prowadzi przygotowawcze pra
ce organizacyjne, zanim przy
stąpi do otwartej działalności,
do przyjmowania członków.
(Wkrótce o tym napiszemy).

ziemi
Wa
ni ej

i

Z wielkim trudem udało się
hiszpańskiemu działkowiczo-
wi Bernardo Celdenteyowi z

Majorki wyciągnąć z

olbrzymi okaz rzodkwi,
żyła 20 kg. Tuż obok
rośnie jeszcze większy okaz.
Dorodnie egzemplarze rzodkwi
wzbudziły sensację na baza
rze warzywniczym w Palma

j de Mallorce.

wytwarzania transportu i
sprzedaży. Praca w biurach
powinna także ulec poważnym
zmianom, nie tylko dzięki lik
widacji szeregu urzędów, mi
nisterstw i zarządów, lecz
również poprzez uproszczenie
procedury załatwiania wielu
spraw. Jeśli więc sprawę pię
ciodniowego dnia pracy rozpa
trywać będziemy łącznie z

działaniami zmierzającymi do
racjonalizacji życia gospodar
czego i społecznego — wów
czas potrafimy wyzwolić do
datkową energię społeczną dla
odnowy życia narodu.

Prof. RYSZARD DYONI
ZIAK jest kierownikiem Za
kładu Socjologii Akademii
Ekonomicznej w Krakowie.

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
Zakład Energetyczny Kraków

przeprasza za przerwy w dosta
wie energii elektrycznej dnia

29 stycznia, w godz. 8—15, na os.

Centrum D — bl. 11—14, hydrofor
nia, budowa domu kultury,
Handlowym bloki 1—8, w tym
Szkoła Nr 91.

Bliższych informacji udziela

Rejon Energetyczny Nowa Huta,
tel. 412-10. --------

os.

K-564

Zakład -Energetyczny
przeprasza za okresowe
w dostawie energii elektrycznej,
w związku z remontem sieci

niego i niskiego napięcia
pracami konserwacyjnymi
dzeń energetycznych, w

8- 16:
W KRAKOWIE:

lutego przy ul. Bie-

Kraków

przerwy

śred-
oraz

urzą-

godz.

2do6
9do19

lutego w Bod zowie

lutego w Pychowi"

23 do 25 lutego w Opatko-

— od2do28

żanowskiej
— od
— od

cach
— od

wicach
— 2 lutego przy ul. Kurjczaba 5,

9, 11, pawilon — Teligi 2
— 3 lutego przy ul. Kurczaba 2,

11, przedszkole, hotel pielęgniarek,
żłobek, Teligi 15

— 4 lutego przy ul. Kurczaba 13,
14, Winiarskiego 35, 12

— 5 lutego przy ul. Winiar^kie-

goio11,12
— « lutego przy ul. Winiarskie-

go5,6,7,«
— 9 lutego ąrzy ul. Winiarskic-

go 1, 2, 3, 4, pawilon — Boh. Mo-
cilina

organiza-
rolnicy

wystoso-
za-

z udziałem jego prezesa T. I

W. Młyńczaka i ministra
spraw zagranicznych J.I

Czyrka.
OCENIE realizacji postula

tów środowisk nauczyciels- i
kich poświęcone były obrady
Zarządu Głównego ZNP Pra
cowników' Oświaty i Wycho
wania; zaniepokojenie Związ-
ku budzi brak informacji o

realizacji 17 wniosków za
wartych w porozumieniu z

ub. roku.
ZJAZDEM delegatów w

Sieradzu rozpoczęła się kam
pania sprawozdawczo-wybor
cza w kółkach i
ciach rolniczych;
ziemi sieradzkiej
wali apel do związków
wodowych i rządu o jak naj
szybsze zakończenie negocja
cji.

W OŚWIADCZENIU Klu
bu Partyjnej Inteligencji
Twórczej „Warszawa 80”

wyraża się opinię, że proces
socjalistycznej odnowy jest
zagrożony, a ojczyzna zna
lazła się w niebezpieczeń
stwie; Klub zwrócił się do
rządu o natychmiastowe pod
jęcie konstruktywnego dia
logu z narodem, a do związ
ków zawodowych o po
wstrzymanie się od działań
ekstremalnych.

X satii konci&rt&uueB

Nieciekawe ciekawostki
„Ciekawostki symfoniczne", ja

kie znalazły się w programie
niedawnego — piątkowego i so
botniego — wieczoru Filharmo
nii mocno zawiodły. Wprawdzie
„El Salon Mexico" współczesne
go klasyka północnoamerykań
skiej muzyki, Aarona Coplanda
— owo muzyczne wspomnienie
kompozytora z wizyty w Meksy
ku — jest muzyką rytmiczną i.

żywą, ale banał przeziera gęsto.
Raz usłyszeć — i dosyć!

Nie znaną dla przytłaczającej
większości słuchaczy była druga
pozycja repertuarowa tegoż wie
czoru: Koncert fortepianowy
Nesslera. Kim jest Robert Nes-
sler? Współczesnym twórcą
austriackim starszego pokolenia,
niezbyt zresztą znanym poza
granicami swojego kraju: leksy
kony na ogól milczą o jego oso
bie i twórczości.

Ten bilet wizytowy, jaki zło
żony nam został 10 minionym
tygodniu w imieniu • Nesslera:

jego Koncert fortepianowy nie

@ Wczoraj około godz. 11.30
w miejscowości Czapla Mała
gm, Gołcza kierujący ciągni
kiem „ursus” Gustaw Gas (1.
35 zam. w Miechowie) zjechał
nagle do rowu i' przygniecio
ny maszyną poniósł śmierć na

miejscu.
@ W ciągu minionej doby

wydarzyło się w Krakowie i
na terenie woj. miejskiego 7
wypadków drogowych, w któ
rych 1 osoba zginęła a 6 zo
stało rannych. Funkcjonariu
sze MO interweniowali po
nadto w 8 kolizjach.

przy ul. Teligi 11,

przy ul. Teligi 9, 15

przy ul. Teligi 23,

— 10 lutego
12, 13, 14

— 11 lutego
— 12 lutego

pawilon
— 13 lutego przy ul. Lilii Wene-

dy 1, 15, Winiarskiego 8
— 16 lutego przy ul. Konrada

Wallenroda 53, 55
— 17 i 18 lutego przy ul. Ście

giennego
— 19 lutego w Facimiechu
— 20 lutego przy ul. Okólnej 13,

14, 16

— od
wicach

— cd 13 lutego w Kraku-

w Rożnowej
w

w

Sterczy PGR

piekarni przy ul.

W WIELICZCE:
2 do 6 lutego w Krakuszo-

1
9do1

szowieach 11
— 16 lutego
— 18 lutego
— 19 lutego

Kościuszki
— 24 lutego
— 25 lutego

Świerczewskiego
W SKAWINIE;

2 do 13 lutego w Jurczy-

w Rynku
- w Targowicy,

15 do 27 lutego w Wiel-

— od
cach

— od
kich Drogach

— od 23 do 25 lutego w Jaśko
wicaeh- II

W MYŚLENICACH:
— ęd2do6lutegowTokarniI
— od 9 do 13 lutego w Tokarni II
— 19 lutego w Jaworniku I
— od 2 do 28 lutego w Krzywa-

czce, Bysinię.
Bliższych informacji udziela Re

jon Energetyczny ,,Podgórze”, tel.

170-44, wewn. 554. £492

Pod kontrola w Hawsotecta
ponad 3 tys. domków jednorodzinnych
Województwo nowosądec

kie jest regionem bardzo a-

trakcyjnym, także dla tych,
którzy chcieliby posiadać w

ładnym otoczeniu własny do-
mek. Jakie są w tym regio
nie rozmiary indywidualnego
budownictwa mieszkaniowe
go dla ludności nierolniczej?

W latach 1976-•-80 wybudo
wano tam 3.075 domków je
dnorodzinnych. Badaniem pra
widłowości
inwestycji
zajmuje się
krakowska
Okręgowy
Dochodów
Finansowy
kiego.

Przez miesiąc trwało kon
trolowanie. budzącej od dłuż
szego czasu wiele kontrower
sji sprawy rozdziału 213 dzia
łek budowlanych przeznaczo
nych przez urząd miasta w

Nowym Targu pod budownic-

tych prywatnych
mieszkaniowych

od grudnia ub. r.

delegatura NIK,
Zarząd Kontroli

Państwa, Wydział
Urzędu Wojewódz-

budzi entuzjazmu. W muzyce
tego Koncertu spotyka się sporo
znajomych: odzywa się tu Bar
tok, Gershwin, Respighi, nawet

Rachmaninow. Wszystko to ra
zem jest mocno eklektyczne,
nieoryginalne i nieciekawe. Chy
ba niewypał artystyczny. Nawet

solowa, gra tak świetnego piani
sty, jak Tadeusz Żmudziński —

u którego zawsze podziwiam
piękne, męskie uderzenie, dosko
nalą organizację aparatu piani
stycznego niewiele tu mogła
pomóc.

Dyrygował Marek Pijarowski,
ceniony przedstawiciel sztuki
batuty naszego młodego pokole
nia. Mimo wysiłku, energii i

inwencji dyrygenckiej nie miał
cm pala do popisu i szerszego u-

jawniania swych artystycznych
możliwości tak w kompozycji
Coplanda, jak i Nesslera. Dopie
ro gdy kończył koncert „Obraz
kami z wystawy” Musorgskiego
w instrumentacji Racela mógł
Pijarowski błysnąć swą dyry
gencką pomysłowością i wyo
braźnią, zaciekawiająco inter
pretując muzykę tak dobrze zna
ną i ograną, jak właśnie „Obraz
ki". Toteż rzęsiste
kapelmistrza były
dowodami uznania
ten finał wieczoru.

oklaski dla

wyraźnymi
właśnie za

JERZY PARZYŃSKI

S.tP.

Karolina z Kusiaków Gorczyńska
nasza najukochańsza Mamusia, Babcia i Prababcia, zmar
ła nagle w Krakowie, opatrzona św. sakramentami, dnia
24 stycznia 1981 r., w wieku 87 lat, pozostawiając nas po

grążonych w głębokiej żałobie i smutku.
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kościele

parafialnym NMP z Lourdes w środę 28 stycznia,
o godz. 9.

Odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku
rostapi z kaplicy na cmentarzu Rakowickim w tym sa
mym dniu o godz. 14 .30

SYNOWA, WNUKI z RODZINAMI

i PRAWNUCZKA

Prosimy o nieskładanie kondolencji.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23 stycznia 1981

roku zmarł tragicznie, w wieku 50 lat

Jan Jaglarz
długoletni, wzorowy i oddany pracownik naszych Zakła
dów, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Odznaką
Zasłużonego Pracownika naszych Zakładów i najlepszy

Kolega. \
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy serdecznego współ

czucia.

Pogrzeb odbędzie się w środę 28 stycznia o godz. 13, na

cmentarzu w Prokocimiu

DYREKCJA, KZ PZPR, KOMISJA ZAKŁADOWA
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, RADA ZAKŁADOWA

NSZZ METALOWCÓW, ZZ ZSMP i ZAŁOGA

ZAKŁADÓW BUDOWY MASZYN i APARATURY

im. ST. SZADKOWSKIEGO w KRAKOWIE

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21 stycznia
1981 r. zmarł nagle w czasie pełnienia obowiązków

służbowych

Adolf Wołoch
trener piłki nożnej KS „Cracoyia”, (llugoletni zawodnik

piłki nożnej naszego Klubu, od roku 1974 trener naszej
rtiłodzięży piłkarskiej.

W Zmąrłym tracimy oddanego pracownika, cenionego
wychowawcę młodzieży i przyj -.cielą sportu

ZARZĄD, TRENERZY, DZIAŁACZ®,
ZAWODNICY i PRACOWNICY

KS„CRACOYIA”

two jednorodzinne. W czasie
kontroli stwierdzono, że w

dzielnicy Kowaniec w No
wym Targu 131 działek otrzy
mali nowi użytkownicy, a 59
pozostawiono dawnym wła
ścicielom gruntów.

Gospodarze miasta nie do
pełnili formalności wyłożenia
do publicznej wiadomości pla
nu osiedla willowego, pro
jektu rozdziału działek.

Ostatnio NIK podjął kon
trolę budownictwa jednoro
dzinnego prowadzonego przez
Fabrykę Maszyn Wiertni
czych i Górniczych „Glinik”
w Gorlicach. Jeszcze w tym
kwartale zostanie przeprowa
dzona kontrola budownictwa
jednorodzinnego na terenie
miasta i gminy Krynica wy
wołującego od dłuższego cza
su wiele namiętnych dysku
sji. W „kolejce” na podobne
kontrole czekają Zakopane,
Rabka, Szczawnica-Krościen-
ko.

Szczegółowo zostanie skon
trolowana i zbadana sprawa
budownictwa różnego typu
domków letniskowych. W tej
chwili po przeprowadzonej in
wentaryzacji — wiadomo, że
w Nowosądeckiem wybudowa
no ok. 1.500 takich obiektów.
Są wśród nich prymitywne
domki przerabiane np. ze sta
rych kiosków, czy innych bu
dek, są też wspaniałe „da
cze” o wartości miliona i
więcej złotych. Najwięcej ta- -

kich obiektów wzniesiono na

terenie gminy Gródek nad
Dunajcem, wokół . Jeziora
Rożnowskiego — 355. W in
nych gminach: Łososina Dol
na — 192, Niedźwiedź — 174,
Mszana
nów —

50 do
swoim
Nowy Targ,
mielnica,
wości budownictwa tego typu
pptrwa kilka miesięcy.

Dolna — 140, Jorda-
106, Lubień — 101. Od
100 „dacz” mają na

terenie m. in. gminy
Piwniczna, Ka-

Kontrola prawidło-

Komisja Koordynacyjna
Pracowników Poligrafii
'Ostatnio powołana została

sekcja zawodowa: Regional
na Komisja Koordynacyjna
Pracowników Poligrafii regio
nu Małopolska. NSZZ „Soli
darność”, której przewodni
czącym został wybrany Jerzy
Serafin (Drukarnia Wydawni
cza), a zastępcami: Stanisław
Chrapisiński (Drukarnia Na
rodowa) i Ryszard Lebiest
(Prasowe Zakłady Graficzne).

■R
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la razie

Jak wydawać pieniądze na zdrowie?

T

z kra-
. znamy na

Przyjrzyjmy się

Pemnik

kowskiego
pamięć,
więc paryskiemu pomniko
wi Mickiewicza.

Fot, Barbara Natkanie*

Energetyczny satelita

pomysł ten ze

Elektrownia na orbicie

Jednym z. najśmielszych i jed-.
nocześnie wyjątkowo efektow

nych pomysłów ostatnich lat

jest satelita energetyczny. Umie
szczony na orbicie geostacjonar
nej miałby on za zadanie prze
chwytywanie energii słonecznej
i jej zamianę na promieniowa
nie mikrofalowe, które po prze
kazaniu na Ziemię zamieniane
byłoby na energię elektryczną.
Początkowo
■względu na znaczne trudności
techniczne i ogromne koszty
wydawał się mało realny. Wy
starczy powiedzieć, że masa ta
kiego satelity wynosiłaby ok.
100 tys. ton, a powierzchnia płyt
pochłaniających promieniowanie
słoneczne 100 km kw. Po do
kładnych badaniach ustalono, że
satelita może być ekonomiczny,
nawet w większym ‘•śtb^niti” niż
elektrownie atomowe, pod wa
runkiem, że koszt wyniesienia
na orbitę 1 kg masy nie będzie
przekraczać 50 dolarów. Obecnie

przewiduje się, że koncepcja ta
kiego satelity może zostać zre
alizowana około roku 2000, Od
powiednie badania w tym kie
runku prowadzi firma Boeing
a całość finansuje NASA. Moc

satelity będzie wynosić ponad
16 tys. MW.

Pierwszy w tym roku nu
mer miesięcznika „Aura” w

cyklu artykułów porusza
sprawy szczególnie interesu
jące krakowskie społeczeń
stwo. Wprawdzie tylko arty
kuł 'Władysława Bieronia pt.
„W okolicy Skawiny utwar
dzono drogi toksycznymi od
padami z Huty Aluminium”

dotyczy bezpośrednio proble
mu skażeń środowiska w na
szej aglomeracji miejskiej,
ale dla każdego, kto zmuszo
ny jest oddychać „zagęszczo
nym” krakowskim powie
trzem nie będą obojętne i
inne zagadnienia związane ze

szkodliwym wpływem prze
mysłu. Polecamy więc lektu
rę problemowego artykułu
dr Ludwika Ochockiego

W „Aurze"...
„Zadania współczesnego pań
stwa w zakresie ochrony śro
dowiska”, prof. Juliana A-
leksandrowdcza „Ekologiczna
profilaktyka w świetle teorii

systemów”, dr Andrzeja Ja-

gusiewicza „Źródła transgra-
nicznego zanieczyszczenia po
wietrza atmosferycznego”,
czy dr Władysława Labuza

„Korozja kamienia i jej
przyczyny”.

Natomiast o możliwościach

ograniczania szkodliwych
wpływów motoryzacji trak
tuje publikacja J. Dynus-
Angiel i A. Wyszkowskiego
„Jak projektować trasę dróg
i autostrad”.

Ponadto w numerze znala
zła się informacja o powsta
niu Polskiego Klubu Ekolo
gicznego, ciekawy artykuł
poświęcony pod chęcińskiemu
.krajobrazowi i fragment z

niedostępnej już w księgar
niach książki: „Zioła i ich
stosowanie”... (hs)

POPIELA: — Od pozio
mu europejskiego dzieli
nas dystans co najmniej

kilkunastu lat. Tylko z braku
bazy materialnej, bo potencjał
intelektualny ma krakowska
AM jak rzadko która uczelnia
w Polsce, jak rzadko kiedy w

historii tej — najstarszej
uczelni medycznej. Jest to ka
dra licząca się w świecie.
Uświadomienie sobie tego fak
tu nie pozostawia wątpliwości
na co przede wszystkim trzeba
zwrócić uwagę. Trzeba zacząć
od podstaw. O poziomie usług
medycznych decyduje kadra i
baza. O poziomie kadry —

uczelnia medyczna. Krakow
ska Akademia Medyczna jest
instytucją o zasięgu regional
nym, obejmuje 8 województw,
ostatnio, na skutek nalegań
„Solidarności”, dołączyły do
nas Wadowice i Oświęcim. W
klinikach uniwersyteckich, po
winna być ta wzorcowa baza
specjalistyczna (w którą nie
sposób wyposażyć wszystkich
szpitali), na której uczyć się
mają zawodu lekarze, która
ma zarazem zapewnić wysoko
specjalistyczne usługi medycz
ne. Tę bazę przede wszystkim
trzeba stworzyć. Nie tylko dla
studentów medycyny. Niezbę
dna jest również baza hotelo
wa, aby można było zorganizo
wać stacjonarne, permanentne
szkolenie podyplomowe leka
rzy. aby wszyscy lekarze mieli
dostęp do najnowszych zdoby
czy medycyny i służby zdro
wia, aby można było realizo
wać program naukowo-ba
dawczy'.

Mówiąc konkretnie: Trzeba
zbudować Akademię Medycz
ną. A zarazem: szpital ”B”,
podgórski, modernizować i re
montować szpitale akademic
kie i miejskie. Program ten

traktuje się niekiedy jako kon
kurencyjny. Nonsens. Bardzo
kosztowny. Z braku szpital
nych. łóżek w Krakowie kli
niki spełniają role szpitali re
jonowych. Paradoks: niedosta
tek prowadzi' do rozrzutności.
Szpital miejski nie może być
alternatywą dla szpitala kli
nicznego. Właśnie budowa
szpitali miejskich odciążyłaby
kliniki i pozwoliła im spęłniać

Dedykujemy Ministerstwu Łączności

Terminwiedzi
„Jaka

pływał w

ale jeszcze przez następne kil
ka dni przekazywali nam Czy
telnicy swoje uwagi i propo
zycje. Zainteresowanie
rzyszące Echo-Sondzie jest w

pełni uzasadnione
regresu w dostawie prasy na

rynek jeszcze chyba nic prze
żywaliśmy! Wynikało to z nie
przemyślanych i pospiesznie
wydanych zarządzeń przy rów
noczesnym braku uzgodnień
między wydawcą, Ruchem, a

Pocztą. No i przy zachowaniu
nakładów w dotychczasowej,
czyli za malej, wysokości. O-
statnio Ministerstwo Łączności
ogłosiło kolejny komunikat
obiecujący, że „do 31 marca

br. zorganizowana zostanie
specjalna służba gazetowa”. W
oczekiwaniu na ostateczne i —

miejmy nadzieję bardziej
szczęśliwe — rozwiązanie wdar
to posłuchać głosów odbiorców
prasy. Cytujemy wyrywki z

listów/:
„...Dlaczego na całym świe

cie prasę roznoszą listonosze
tylko u nas nie? Jeśli, jest im
ciężko, dlaczego nie da się im
wózków jak w innych kra
jach? Poza tym — skrzynki
na listy i gazety powinny być
umieszczone na froncie domu,
przy bramie wejściowej. Zo
baczcie w NRD...” — listo
nosze mają bardzo ciężkie tor
by skórzane. Czy nie można
zamienić ich na lżejsze? Rów
nocześnie można byłoby obcią
żyć prenumeratorów opłatą
miesięczną — np. 1<1. 20 zł —

z przeznaczeniem jej al'a li-

nadsyłania odpo-
na Echo-Sondę pt.
prenumerata?” u-

zasadzie 15 stycznia,

towa-

takiego

Na co przede wszystkim przeznaczyć zwiększone fun
dusze, które — za sprawą „Solidarności” — otrzymać ma
ją resorty oświaty, kułury, zdrowia? Pisaliśmy o kultu
rze i oświacie, dziś — o zdrowiu. Jest to jeszcze, co praw
da, dzielenie skóry na niedźwiedziu, jeszcze nie ma kon
kretnych sum, ale nie wątpimy, że porozumiehie będzie
zrealizowane, a krakowska służba zdrowia zostanie zau
ważona w całej swojej biedzie Zatem — co najważniej
sze? Pytamy o zdanie rektora Akademii Medycznej prof.
dr TADEUSZA POPIELĘ oraz dyrektora Wydziału Zdro
wia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Krakowa, dra
ZDZISŁAWA WÓJCIKA.

rjmuj. w■ ■mwi

Właściwą rolę. Ani miejska słu
żba zdrowia ani AM niczego
znaczącego przez te 35 lat nie
zbudowały. Stąd i ubóstwo w

wyposażeniu; aparaturę i
sprzęt można kupować tylko
do obiektów nowych. Obowią
zuje zarządzenie premiera za
kazujące zakupów nowego wy
posażenia do obiektów moder
nizowanych. Warto by je „od
nowić”.

W tej chwili wydaje się, że
i na naszej ulicy zaświeciło
słońce. Tym razem decyzja o

budowie zespołu Akademii po
parta jest już poleceniem —

wicepremiera Kisiela — finan
sowania przez bank. Budowa
już się zaczyna. Jej postęp bę
dzie jednak zależał W znacz
nym stopniu od Krakowa.
. Budopol” nie podoła z reali
zacją tego ogromnego progra
mu. Albo musi być odciążony
od innych prac, albo wzmoc
niony potencjałem zwalnia
nym przez przemysł po zatrzy
maniu niektórych inwestycji.
Inaczej — cóż nam z tych pie
niędzy? Jeszcze ni? wiemy,
czym będziemy dysponować w

tym roku. W ub. roku Aka
demia Medyczna czerpała ze

skarbu państwa na swą dzia
łalność (dydaktyka. remontv,
inwestycje, domy studenckie,
szpitale kliniczne. Instytut Po-
ruatrii) sumę blisko 300 min zł.Z WÓJCIK: — Żebyśmysię

lepiej zrozumieli., może
* przedstawi? w zarysie

budżet służby zdrowia. W bud
żecie państwa wydatki na

ochronę zdrowia i onieke spo
łeczną stanowiły 4,6 proc., t.i.
ok. 80 mld zł. Do tego doliczyć
trzeba blisko 10 mld na in
westycje. W Krakowie budżet
służby zdrowia (bez AM i

stonoszy roznoszących gaze
ty...”

Następna, największa grupa
naszych korespondentów, po
stuluje powrót do teczek:

„...postulujemy przywrócenie
teczek! Żadna prenumerata
ich nie zastąpi (16 podpisów)...”
„...jedną z najlepszych prenu
merat czasopism była indywi
dualna prenumerata w kios
kach Ruchu, te. tzw. teczki.
Sprzedawcy „Ruchu” solidnie
odkładali prasę, która — do
ręczana przez Pocztę — często
ginie lub dostarczana jest
niepunktualnie...”; „prowad.zę
kiosk „Ruchu”. Do czasu li
kwidacji teczek miałyśmy spo
kój—codoteczektodote
czek, reszta na ladę. Teraz
przeżywamy sądny dzień! Lu
dzie pytają bez przerwy, kiedy
przyjdą gazety, jakie, o której
godzinie? Jeśli mówię że nie
wiem, wysłuchuję obelg. Ty
siące razy lepiej było z tecz
kami!...; „...Jak można likwi
dować system prenumeraty,
który przetrwał 20 lat nie da
jąc w zamian żadnego, zdają
cego egzamin życiowy, rozwią
zania?! Przywrócić. teczki al
bo — zwiększyć nakłady tak,
aby nasycić dostatecznie ry
nek...”

Trzecia grupa Czytelników
uważa, że:

„...najlepsza propozycja to

wciągnięcie do akcji kolporta
żu starszej młodzieży szkol
nej,..”; „...nie chcą nosić dorę
czyciele — pozwolić na zaro
bek studentom lub starszej
młodzieży szkolnej...”: „..na
około słychać o trudnościach
związanych z kolportażem
prasy. Czy byłoby możliwe

szpitali resortowych) stanowił
jedną trzecią budżetu miasta.
Wynosił 2.904 min zł. Z tego
na ochronę zdrowia przezna
czyliśmy 2.672 min zł, na opie
kę społeczną — 231 tys. zł, na

szkolnictwo medyczne —. 20
tys. zł. Wydatki na ochronę
zdrowia można z grubsza po
dzielić na 3 części. 973 min zł
pochłaniają płace (18,5 tys.
pracowników), 1 miliard 76
milionów (!) — dopłaty do le
ków, ok. miliarda wydaje się
na wyżywienie chorych, sprzęt,
aparaturę, utrzymanie obiek
tów. Oprócz tych 3 miliardów
ok. 300 min zł wydaje się na

inwestycje i remonty.
Spodziewany wzrost budżetu

naszego województwa w tym
roku wynieść winien ok. 800
min zł. Duże pieniądze. Jeśli
je dostaniemy i jeśli będzie, za

nie co kupić... Jeśli się nie /.de
waluują, bo pamiętajmy, że w

1970 r. wydatki na ochronę
zdrowia wyniosły ok. 27 mld
(823 zł na obywatela), w 1979
r. — prawie 74 mld (2126 z! na

obywatela), a odczuła pani ten
wzrost? Nie mamy co koncy-
pować, nie mamy wielkiego
wyboru. Pieniądze te przycho
dzą po latach bardzo chudych

Mapy' ze zdjęć lotniczych

Naukowcy Instytutu Geode
zji Górniczej i Przemysłowej
AGH pod kierownictwem prof.
Zbigniewa Sitka opracowali
nową metodę wykorzystania
zdjęć lotniczych w fotograme
trii. Opracowano teorię od-

doręczyciela
w moim

jestem

ostatnie
e spowo-

objęcie funkcji
prasy przez młodzież
wieku (mam 17 lat,
uczniem LO)...”
pytając w pamięci

zarządzenia, któri
dowaly zamęt, chaos i powsze
chne niezadowolenie — uwagi
naszych

'

Czytelników przeka
zujemy do wiadomości Mini
sterstwa. Może staną się in
spiracją do rozsądnego roz
wiązania kolportażu prasy.
Problemu interesującego bez
pośrednio setki tysięcy ludzi.

(mar)

dla służby zdrowia i pozwolą
jedynie na usunięcie elemen
tarnych braków. 300 min zł

musimy zarezerwować na wy
datki związane z otwarciem
nowych szpitali (400 łóżek w

Witkowicach i przy ul. Skar
bowej). 300 min zł wydamy na

pokrycie podwyżek plac pra
cowników. Podwyższenie tylko
o 10 zł dziennej ,§tawki żywie
niowej w szpitalach (teraz 30
zł) i domach opieki społecznej
(obecnie 27 zł) będzie koszto
wać ok. 25 min zł. Znaczne
sumy pochłoną zwiększone
wydatki na dopłaty do leków.
O 25 min zł chcemy zwiększyć
świadczenia pieniężne dla osób
wymagających pomocy socjal
nej. Przeznaczenie ok. 100 min
zł na zakup aparatury i sprzę
tu (jeśli będą osiągalne) powin
no ułatwić pracę i podnieść
poziom usług medycznych. Ale
nie obiecujmy sobie zbyt wie
le, w pierwszym rzędzie trze
ba będzie poczynić zakupy cią
gle odkładane z braku pienię
dzy. Trzeba będzie dpkonać
wymiany zużytego wyposaże
nia i mebli szpitalnych, odre
montować, odświeżyć wiele
rażąco zaniedbanych obiektów,
uzupełnić zapasy odzieży robo
czej i ochronnej personelu, a

przede wszystkim pościeli
szpitalnej.

Dodatkowy zastrzyk pienię
dzy dla służby zdrowia w tym
roku pozwoli zaledwie na roz
luźnienie przyciśniętego pasa.
Na dobry początek. W budże
tach rozwiniętych krajów eu
ropejskich służba zdrowia
uczestniczy w 7—9 proc.

Zanotowała:

HELENA NOSKOWICZ

owskich uczonych
wzorowywania stereofotogra-
ticznego, przygotowano meto
dę wytwarzania stereokompo-
nentów (zajęć ze skażoną sy
tuacją w zależności od wyso
kości obiektów) a także za
projektowano stereokompila-
tor. Urządzenie to, bardzo pro
ste w obsłudze, umożliwia ob
serwację wyskalowanego mo
delu terenu czy' obiektu oraz

jego interpretację i pomiar.
Cala metoda wraz z urzą

dzeniem może służyć m. iri.
do opracowywania kresko
wych map wysokościowych z

bezpośrednim wyrysowaniem
potrzebnych szczegółów, ma
jących zastosow/anie w plano
waniu przestrzennym, ochro
nie środowiska, budownictwie
iądowym i wodnym oraz rol
nictwie i leśnictwie. (jb)

Ten olbrzym jest ponoć naj
większym w świecie słoniem
i jednym z 41 najstarszych,

jakie ż.yją w’ rezerwacie
Parku Narodowego Kruger
w Afryce Południowej. Jego
kły mają ponad 3 m długoś
ci i ważą więcej,
każdy, (ns)

niż 80 k«r

CAF — UPI

7 ni odległości
M. G. Zwracam się z uprzej

mą prośbą o informację w ja
kiej odległości od mojej g a-

nicy sąsiad ma prawo budo
wać dom. Zaznaczam. że

budynek ten będzie mi zasła
niał światło od sticmy połu
dniowej, na którą wychodzą
okna domu...

Powinno to być uwzględ
nione przy ustalaniu lokaliza
cji i zatwierdzaniu projektu
budynku. gdyż nowy obiekt

należy usytuować tak, by nie
kolidował z istniejącą już za
budową. W opisanym przez
Panią wypadku odległość
między domami powinna wy
nosić 7 m — niezależnie od

tego, jak przebiega linia gra
niczna — ale w grę wchodzi

jeszcze konfiguracja terenu,
rodzaj zastosowanych materia
łów budowlanych itp czynni
ki. które mogą wpłynąć na

zmianę tego odstępu, W razie

gdyby Pani uważała, że loka
lizacja nowego domu narusza

Pani stan posiadania — na
leży złożyć odwołanie do U-

rzędu Gminy, (hs)

99zl-170zl
E. R. Os. Urocze. W jakiej

wysokości winien mój mąż o-

trzymać zasiłek rodzinny na

mnie, skoro nie pracuję w

związku z opieką nad małym
dzieckiem oraz dwójką star-,
szych, 4 i 2 lata? Średnia za
robków na miesiąc, na jedną
osobę, wynosi 1650 zł (już po

podwyżce)...
Do grudnia ub. r. mąż ,.wi-,

nien był otrzymać na Panią
90 zł, gdyż zarobki przekra
czały granicę 1400 zl. Od stycz
nia br. ponieważ zarobki prze
kraczają 1500 zł, a nie prze
kraczają 2000 zł •— 170 zł.

(mar)

Za czas ćwiczeń
Czytelnik. Jak należy obli

czać wynagrodzenie pracowni-?
kowi powołanemu do odbycia
ćwiczeń wojskowych?

Taki pracownik zachowuje
prawo otrzymywania z zakła
du pracy pełnego wynagrodze
nia za okres odbywania ćwi
czeń, nie dłużej jednak niż
za dwa tygodnie — za dalszy
okres ćwiczeń pracownik po
winien otrzymywać: 50 proc,
wynagrodzenia, jeśli nie utrzy-
m(jt?ć rodziny, 75 proc. — jeśli
utrzymuje' Co najthniej 1 oso
bę, a pełne wynagrodzenie, o

ile utrzymuje co najmniej 2

osoby. (JF)

W sprawie odszkodowania
E. F. Z tytułu wypadku

przy pracy przebywałam na

zwolnieniu lekarskim 25 dni.
Zasiłek chorobowy wypłacano
mi w 100 proc., bhp spisało pro
tokół powypadkowy. Rana §ię
zagoiła, zaczęłam pracować.
Jednakże jak słyszę, należy mi

się odszkodowanie?
Jeśli wypadek nastąpił przy

pracy, ew. w związku z pra
cą, zakład pracy winien był
protokół ew. inne związane z

wypadkiem dokumenty skie
rować do ZUS-u, zaś ZUS —

Panią, na komisję lekarską,
która ustalić winna ew. %

uszczerbku na zdrowiu, i w

zależności od tego wysokość
odszkodowania. (za 1%=500

zł, z tym, że odszkodowanie
nie może być niższe niż 2000

zł), (mar)

Komis meblowy w NH
„Czytelnik”. Likwiduje się,

tak potrzebny w naszym mieś
cie sklep — komis meblowy,
przy ul. Szpitalnej 20? Czy
jest w Krakowie inny, po
dobny- komis?

Budynek, w którym mieści

się komis, został przeznaczo
ny do pilnego remontu. WPHW

czyni starania o lokal za
stępczy. Jedyny, czynny w tej
chwili komis meblowy znajdu
je się w Nowej Hucie, na o-

siedlu Górali 24. (zb)

lekkoatletyka
S. N . Chciałbym zapisać się

do sekcji lekkoatletycznej.
Który z krakowskich ' klubów

sportowych taką prowadzi?
W Krakowie sekcje lekkiej

atletyki prowadzą: Wawel. Wi
sła, Cracovia, Hutnik i AZS.
W siedzibach tych klubów
można uzyskać informacje w

sprawie zapisów. . (ms)

„Nowoczesne liitiro”
' M. R. Uprzejmie proszę o

podanie mi nazwiska autora

książki pt. „Nowoczesne biu
ro”.

Autorem tej publikacji jest
Witold Jarzębowski. Książka
wyszła . nakładem Państwowe
go Wydawnictwa Ekonomicz
nego w 1978 r. 1 w tej chwili
brak , jej już na półkach księ
garń. (hs)
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UWAGA Niepołomice!
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

organizuje KURSY
® PALACZY CENTRALNEGO OGRZEWANIA
@ KROJU i SZYCIA

Informacje i wpisy: Niepołomice — Zamek,
w poniedziałki i czwartki, w godz. 8—15.
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ZIMOWISKA
dla młodzieży

z językim
angielskim

g w okresie 1—14 lutego
organizuje KSP „Oświata”.

Informacje i wpisy:
Kraków, ul. Krowoderska

19, tel. 279-99 .

br.

KOMUNIKATY

UNIEWAŻNIA się skradzioną pieczątkę o treści:
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „SOLIDAR
NOŚĆ” MKZ MAŁOPOLSKA z siedzibą w Krakowie Komisja
w Zakopanem K-479

PRZETARGI

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodroi”
w Krakowie, ul. Garbarska 18 — ogłasza, że W DRODZE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO zleci wykonanie usług
transportowych obejmujących przewóz materiałów budowla
nych na terenie działania Przedsiębiorstwa.

W przetargu mogą, brać udział przedsiębiorstwa państwowe,
spółdzielnie kółek rolniczych oraz jednostki gospodarki nie
uspołecznionej.

Oferty w zalakowanych kopertach, z napisem-„przetarg”,
należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa przy ul. Gar
barskiej 18, pokój nr 36 lub w sekretariacie w Wieliczce przy

ul. Boguckiej 17 — do dnia 9 lutego 1981 r.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lutego 1981 r.,
o godzinie 10, w siedzibie Przedsiębiorstwa w Wieliczce.

Zastrzega się prawo dowolnego wyboru oferenta lub unie
ważnienia przetargu, bez obowiązku podania przyczyn. K-473

PRACA
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KRAWCA lub krawcową z kwa
lifikacjami zatrudni zaraz zakład
krawiectwa lekkiego i ciężkiego
— Helena Luzar, Kraków, Ko-

bierzynska 219a. g-54938
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KURSY

PRACOWNIA cukiernicza przyj-
mie do nauki zawodu panienkę
(18 lat). M. Sławowczyk, Kra
ków, Rakowicka 17, godz. 8—10.

Ślusarza do prac precyzyj
nych zatrudni zakład mechaniki
precyzyjnej — inż. T . Macura,
Kraków, al. Sosnowa 2a. Dojazd
autobusem nr 102, 152 z Cichego
Kącika. g-55084

SZWACZKĘ szyjącą na maszy
nie rękawiczniczej — zatrudni
zaraz iracownia rękawicznicza —

J. Szumlańska, Grodzka 2.

POMOC domową do starszej
osoby, tylko dochodzącą — na

dobrych warunkach przyjmę.
Zgłoszenia: Bohaterów Stalingra-
du__60 m. 3, telefon 120-41 (po 15).
POMOC domową dochodzącą —

pilnie zatrudnię. Warunki bar
dzo dobre. Tel. 297-87. g-54062

< OBSŁUGI SUWNIC

4 dZwigOw
TOWAROWO-
OSOBOWYCH
AUTOKI AWOW

4 KIEROWI OW
WÓZKÓW AKUMU
LATOROWYCH

organizuje
Zakład Doskonalenia

Zawodowego
w Krakowie.

Informacje 1 wpisy:
Kraków ul. Dietla 31,
teł. 639-41 do 44.
w godzinach 8—17.
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KURSY

NAUKA

ca

iE
NIEMIECKIEGO uczy młodzież
germanista. Burghard, Wielopole
6 2, poniedziałki, czwartki, ąodz.
15-17. g-53418

4 DIAGNOSTYKI
SAMOCHODOWEJ

+ OBSŁUGI FIATA 126p
organizuje

Zakład Doskonalenia

Zawodowego a

w Krakowie.

Informacje i wpisy:
Kraków, ul. Dietla
tel. 639-41 do 44,
w godz. 8—17 .

J8,

Si
g
H

RS

B

i

E
Z
i

I
s
i

s
3
S———
ftnimiiiimniiintuiniiiinimtói

S

MATRYMONIALNE

W ZAŁOŻENIU szczęśliwej Ho*

dżiny pomoże Spółdzielcze Biuro
Matrymonialne KUSP „Groma
da” w Krakowie przy ul. Krowo
derskiej 74, tel. 301-57, czynne od
poniedziałku do piątku" w godz.
11—18.

WDOWA, rencistka, posiadająca
mieszkanie, pozna Pana do lat
70. Cel matrymonialny. Poważ
ne oferty kierować: „Prasa”, Kra
ków, Wiślna 2, dla nr 51415.

SAMOTNI! Wiele interesujących
ofert matrymonialnych posiada
Prywatne Biuro „Venus” — Ko
szalin, Czarnieckiego 7. Oferty
przesyłamy błyskawicznie. A-5

LEKARZ specjalista pozna odpo
wiednią Panią do lat 35, posia
dającą mieszkanie. Fotografie mi
le widziane. Cel matrymonialny.
Oferty 54488 „Prasa”, Kraków —

Wiślna 2.

KAWALER, lat 53, zamieszkały
na wsi, pozna panią pochodzenia
wiejskiego. Cel matrymonialny.
Oferty 54342 „Prasa”, Kraków —

Wiślna 2.

KAWALER, inżynier, dobrze sy
tuowany, pozna pannę ładną,
miłą,, religijną, . dobrego charak
teru, średniego wzrostu, do lat
30. Cel matrymonialny. Foto-

oferty 54394 Kraków, Wiślną 2.

SAMOTNA, wdowa, niezależna,
pozna pana samotnego, bez na
łogów, od 60—65 lat, ińezależue-
go. Prawo jazdy mile widziane.
Cel matrymonialny. Oferty 54373
„Prasa”, Kraków, Wiślna 2.

KAWALERA, wysokiego, bez na
łogów i zobowiązań, uczciwego,
wierzącego, od 36—45 lat, z wy
kształceniem 'wyższym, chętnego
do zmiany zamieszkania, pozna
panna wartościowa, miłej apa
rycji, po studiach, posiadająca
mieszkanie. Cel matrymonialny.
Dyskrecja zapewniona. Poważne
fotooferty kierować: z Kraków,
„Prasa”, Wiślna 2, dla nr 54403.

i
1500 bonów PeKaO — kupię.
Oferty 54458 „Prasa”, . Kraków —

Wiślna 2.
_________________________

KAROSERIĘ „malucha”, może

być do remontu — kupię. Ofer
ty: Bochnia, tel. 239-45. g-54464
BONY PeKaO — kupię. Oferty
54465 „Prasa”, Kraków, Wiślna 2.
FIATA 127 p kuplę. Oferty 54468

„Prasa”, Kraków, Wiślna 2.

POLONEZ nowy — kupię. Ofer
ty 54466 „Prasa”, Kraków, Wi
ślna 2.

SYRENĘ 1C5L, fabrycznie nową —

kupię. Oferty 54195 „Prasa” —

Kraków, Wlśina 2.____________

UŻYWANE narty Compact z wią
zaniami oraz buty nr 39 — kupię.
Telefon 263-38. g-54423

NOWĄ karoserię Fiat 125p oraz

Fiata 126p (półtoraroczny) —

sprzedam. Brzesko-Okocim, tel.
304-46, po 16-tej.___________ g -54806

FIAT 125 p 1600, wersja Monte
Carlo — sprzedam. Tel. 326-52,
wieczorem. g-55064
SZAFĘ antyczną, dwudrzwiową,
dużą, wymagającą renowacji. —

sprzedam. Telefon 714-77. g -548S3\

WARSZAWA combi, stan ideal
ny — sprzedam. Telefon 220-11,
wew. 225.

__________________ g -54256

KLACZ 3-letpią sprzedam. Zgło
szenia: Kraków, Błonie Beszcz 27,
k.Elektrociepłowni Łęg.____ g-54255
GRAMOFON Fońica ”1100 Hi-Fi,
z kolumnami — sprzedam. Ofer
ty 54278 „Prasa”, Kraków, Wi
ślną 2.

____________________________

PRZYCZEPĘ towarową, nośność
1t,częścidoBMWtyp340—
sprzedam. Oferty 54314 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

_____________

ZESTAW „Polonez Stereo” —

sprzedam. Os. Kolorowe 12/9.____
APARAT fotograficzny EM Ni
kon CF-11, nowy — sprzedam.
Kraków, Bydgoska 19B/317, środy,
godz. 17—20.

________________ g-54358
VW Passat — sprzedam. Tel. 157-45.

TIATA 125 p, siedmioletniego —

sprzedam. Telefon 136-57. po
godz. 17 . g-54357
MASZYNY do warsztatu bla
charskiego — sprzedam. Oferty
54355 „Prasa”, Kraków, Wiślna 2.

KOMPLET mebli pokojowych —

Kalwaria — sprzedam. Oferty
54353 „Prasa”, Kraków, Wiślna 2.

KALKULATOR TI 30, miernik
uniwersalny, mikroskop — sprze-
dam, Tel. 290-16.

___________ g-54323
ŁADNY gobelin sprzedam. Wia
domość: ul. Tokarskiego 1, DS

„Akropol”, pokój 506a. g-54319

ENCYKLOPEDIĘ Powszechną 4-

t.omową — sprzedam. Oferty
54321 „Prasa”, Kraków, Wiślna 2.

MATEMATYKA — mgr Zapała,
telefon 458-17 . g-52444
.pnniiiiniiiiiiniTaiiiiniinm
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Kursy turystyczne |
języków 5

• ANGIELSKIEGO
» FRANCUSKIEGO
• NIEMIECKIEGO C

organizuje £

Towarzystwo Wiedzy
Powszechnej w Krakowie, g

Przyjęcia: S

Osiedlowy Ośrodek Wiedzy £
— Prokocim Nowy,

ul. KURCZABA 7/42,
poniedziałki i czwartki, 5

godz. 16-18.
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PANNA, lat 30, pozna kawalera
do lat 35, uczciwego, kultural
nego, domatora, bez nałogów, z

wykształceniem wyższym lub śre
dnim technicznym. Cel małżeń
stwo. Oferty 54404 „Prasa”, Kra
ków, Wiślna 2.

PRZYSTOJNY. ;; kawaler, lat 26,
kończący; "^studii tfechiiićzne, tro
chę idealista, zainteresowania
różnorodne, pozna wrażliwą, zgra
bną, niepalącą dziewczynę. Cel

matrymonialny. Oferty 54191
„Prasa”, Kraków, Wiślna 2.

FIAT 125, rok prod. 1974, stan

dobry — sprzedam. Łapczyca, tel.
275-92, w godz. 15—18. g-54328

TELEWIZOR kolorowy Elektro
nika C 430 oraz aparat Zenit E
Helios — sprzedam. Telefon
495-10. g-54329

BŁAM z łapek karakułowych,
czarny" — sprzedam. Telefon
149-76. g-54326

Wczasy
Z JĘZYKIEM
ANGIELSKIM
W KARPACZU

w okresie od 5 do 18 marca

1 od 20 marca

do 4 kwietnia br.

organizuje
„Lingwista-Oświata”
w Krakowie

Informacje i wpisy:
Kraków,
ul. Krowoderska
telefon 279^99

nmHiiimmimiimiiiinnmrii
ABSOLWENTKA matematyki
udziela korepetycji, przygotowuje
do matury. Cosma, tel. 750-24.
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SAMOTNY, lat 53. wzrost średni,
rencista, wykształcenie wyższe,
domator, pozna w celu matrymo
nialnym odpowiednią Panią, z

wykształceniem średnim lub wyż
szym, posiadaiacą mieszkanie.
Oferty 54441 „Prasa”, Kraków —

Wiślna ?.

CZĘŚCI silnika Fiata 132, 1600,
nominalne — sprzedam. Bohate
rów Września 59/27. g-54309

WTRYSKARKĘ automatyczną,
młynek i suszarkę — sprzedam.
Telefon 473-72 . g-54507

CHARTY rosyjskie — szczeniaki
rodowodowe — sprzedam. Kra-
ków> ul. Prądnicka 99 m. 4.

■

19,

UWAGA
KOMITENCI SKLEPU KOMISOWEGO

WPHW PRZY UL. DŁUGIEJ 14

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu We
wnętrznego w Krakowie prosi wszystkich komi
tentów, którzy oddali towary do komisu Nr 141

przy ul. Długiej 41 o zgłaszanie się w tymże
sklepie po odbiór gotówki, względnie towaru,
od dnia 27 stycznia 1981 r.

„SPOŁEM” WSS ODDZIAŁ GASTRONOMII

W KRAKOWIE, UL. DIETLA 64

ZATRUDNI natychmiast
na bardzo korzystnych warunkach finansowych:
O ZMYWACZKI

O SPRZĄTAJĄCE ZE STOŁU

o POMOCE KUCHENNE

o KUCHARZY

Zapewnia się wyżywienie, opiekę lekarską
nrp-j możliwość korzystania z szeroko rozwirńę-

•j>- —-^-h

Informacji udziela i zgłoszenia do pracy
przyjmuje Dział Spraw Osobowych — Kraków,
ul. Dietla 64, II piętro, pokój nr 14, tel. 130-23.

a

WDOWIEC, bez zobowiązań, lat
56, własne mieszkanie, poślubi
wartościową brunetkę lat 45 do
48, domatorkę. Oferty 54444
„Prasa”, Kraków, Wiślna 2.

MOHAIR w różnych kolorach —

sprzedam. Oferty 54490 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

KUPNO

JADALNIĘ rumuńską „Renesans”,
tiul — kupię. Tel. 615-69.

PILNIE kupię garaż w okolicy
ul. Zakątek. Oferty 54295 „Pra
sa’, Kraków, Wiślna 2.

PRYZMAT do „Exy” — kupię.
Tel. 821-10. g-54282

KUPIĘ lub wydzierżawię kwia
ciarnię w centrum Krakowa.
Oferty 54310 „Prasa”, Kraków —

Wiślna 2.

WÓZEK głęboki zagraniczny —

kupię. Oferty 54320 „Prasa” —

Kraków, Wiślna 2.

AKORDEON marki Hohner lub
Weltmeister, mało używane —

kupię. Podać cenę. Józef Kmie
cik, 32-241 Kozłów, atoJ. kielec
kie. g-54367

KATALOG znaczków polskich —

kupię. Oferty 54178 „Prasa”, Kra
ków, Wiślna 2.

PARKIET 48 ml — kupię. Ofer
ty 54522 „Prasa”, Kraków, Wi-
ślha 2.

KUPIĘ karoserię Zaporożca, mo
że być po wypadku i silnik do
małego Fiata. Tadeusz Kaim,
32-444 Głogoczów 131, woj. kra
kowskie. g-54519

KUPIĘ skrzynię biegów i siedze
nia do Fiata 126 p. Telefon 404-93 .

PRALKĘ automatyczną kupię.
Tel. 315-84, po godz. 16. g-54439

STARY kredens lub inny po
dobny mebel — kupię. Oferty
54171 „Prasa”, Kraków, Wiślna 2.

ZDECYDOWANIE kupię Traban
ta, Skodę 100S, „malucha”. Te
lefon 705r66 wew. 92. g-54344

FIATA 125 p, rok 15T4--T6 — ku
pię. Telefon 376-29. g-54397

PILNIE kupię komplet błotni
ków, pas przedni oraz szybę
przednia do samochodu „Wart
burg 312”. Oferty 54410 ^Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

GARAŻ na „malucha” przenośny
oraz małą przyczepę bagażową —

sprzedam. Telefon 661-98. g-54526

GARAŻ blaszany na przyczepę
N 126 — sprzedam. Telefon 605-12 .

3-LEJNIEGO Fiata 126 p sprze
dam. Oferty 54535 „Prasa”, Kra
ków, Wiślna 2.

PUDLE czarne rodowodowe, po
wielokrotnym medaliście — sprze
dam. Telefon 475-37, po 17.

BRYLANT 0,38 karata, w złocic,
rozmiar 16 — sprzedam. Oferty
54543 „Prasa”, Kraków, Wiślna 2.

KOŻUCH damski jasny, z kap
turem, nowy, rozmiar 48 oraz

Fiat 126 p, rok 1974 — sprzedam.
Telefon 295-08, po południu.

HITACHI Deck, ZK 246, DBX,
Hybrydy mocy 120 W i 240 W,
Rotel 3000 — sprzedam. Tel. 481-59
w godz. 19—21 . g-54546

SILNIK Fiata 1500, do remontu,
bez osprzętu — sprzedam. Tele
fon 351-81 lub oferty 54500 „Pra
sa”, Kraków, Wiślna 2.

LOKALE

OKAZJA! Własnościowe M-4, os.

Ćegielniąna —’ zamienię na 2 mie
szkania M-2, własnościowe lub
lokatorskie M-3 i własnościową
garsonierę. Oferty 53192 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

CUDZOZIEMIE C, doktorant Aka-
demii Ekonomicznej, poszukuje
superkomfortowego mieszkania
2-pokojowego lub garsoniery,
chętnie z telefonem, na rok lub

dłużej. Telefon 322-90 godz. 8 -11
lub po 18-tej, albo oferty 55156
„Prasa”, Kraków, Wiślna 2.

SAMOTNY, pracujący poszukuje
niekrępujące^o mieszkania, naj
chętniej garsoniery, z telefonem.

Oferty: tel. 375-84. g-54962

MŁODE. besdŁżstne małżeństwo

postukuje garsoniery lub poko
ju. Telefon 736-40. g-53360

MŁODE małżeństwo poszukuję
małego samodzielnego mieszkania.

Czynsz do uzgodnienia. Wiado
mość: sklep piekarniczy, ul.
Lwowska 22. g-53751

spełnienie warunków do

Prowadzenie

Zajazdu w Ojcowie
powierzy na warunkach umowy agencyjnej

„Społem” WSS Oddział Gastronomii
w Krakowie, ul. Dietla 64.

Wymagane posiadanie licencji uprawniającej
do zajmowania stanowiska kierownika zakładu

gastronomicznego lub

jej uzyskania.
Informacji udziela i

Spraw Osobowych -

piętro, pokój nr 14, tel. 130-23.

oferty przyjmuje Dział

Kraków, ul. Dietla 64, II

SPRZEDAM mieszkanie własnoś
ciowe — 2 pokoje, 38 m2, I pię-
tro. Wieliczka W. Pola 10/50.

STAŻYSTA, absolwent Akademii

Medycznej, wynajmie pokój lub
garsonierę na okres roku. Ofer
ty 53756. „Prasa”, Kraków, Wiśl-
na 2.

_______________________

STUDENTOM wynajmę trzyosobo
wy pokój samodzielny (pralka, ku
chenka, telefon, telewizor). Ofer
ty 53644 „Prasa”, Kraków, Wiśl
na 2.

STARSZY samotny pan poszu
kuje dużego pięknego pokoju z

pełnym komfortem. Ewentualnie
ze stołowaniem. Oferty 53537 „Pra
sa”, Kraków, Wiślna 2.

MYŚLENICE - centrum! Super-
komfortowe M-3 spółdzielcze, I

piętro, telefon zamienię ną rów
norzędne w Krakowie (może być
bez telefonu). Oferty 53771 „Pra
sa”, Kraków, Wiślną 2.

M-5 (61 m2) w Prokocimiu No
wym zamienię na duże M-3 (po
wyżej 50 m£) na Widoku lub w

sąsiedztwie. Oferty 53877 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

WYNAJMĘ pokój dwóm uczniom
lub studentom. Ńarzymskiego 22a.

NIERUCHOMOŚCI

WILLE, domy, mieszkania wła
snościowe, parcele — kupno —

sprzedaż — poleca biuro pośred
nictwa — mgr A. Koszek, Kra
ków, Dzierżyńskiego 8, tel. 367-69,
poniedziałki, środy, piątki, godz.
10—17 .

DOMY, parcele, gospodarstwa
rolne, mieszkania własnościowe
sprzedaż — kupno poleca biuro
pośrednictwa — Zofia Stronczak,
Kraków, al. Słowackiego 58/15,
poniedziałki, wtorki, czwartki,
godz. 9—17. g-52413

SPRZEDAM koło Krakowa dom,
stan surowy, z ogrodem pow. 0,5
ha. Oferty 54536 „Prasa”, Kra
ków, Wiślna 2.

SPRZEDAM domek jednorodzin
ny, wolnostojący superkomforto-
wy, telefon w Borku Fałęckim
blisko tramwaju, w rozliczeniu
dwupokojowe superkomfortowe z

telefonem do 60 m2 dzielnica Kro
wodrza. Oferty 55300 „Prasa”,
Kraków, Wiślna 2.

ZGUBY

10 STYCZNIA znaleziono jamnl-r
ka. Zgłoszenia: Kraków, ul. Ła
nowa 57 A. g-55182

31 GRUDNIA, «Jdz. 15, u „Wie-
rzynka”, w toalecie na parterze
— zostawiłam na półce dwa pier
ścionki. Wielka pamiątka. Kto
znalazł i odda — duża nagroda!
Lenartowicza 17/4. g-55200

NAGRODZĘ wiadomość o miej
scu pobytu zaginionego w Bieża
nowie psa „Bartka”. Pies jest
duży, czarny, z beżowym pod
brzuszem i łapami, obciętym ogo
nem. Zofia Trznadel, Kraków, zul.
Friedleina 28a/2. g-55104

UNIEWAŻNIA się zgubioną pie
czątkę o treści: Róża Sobocińska
lekarz medycyny Kraków ul, Bo
gusławskiego 10/17 KR 6169.

UCZCIWEGO znalazcę szala z 3
norek brązowych zgubionego na

trasie pl. Wiosny Ludów —> Dwo
rzec PKP w Krakowie — proszę
o zwrot za nagrodą pod adresem:
Maria Bobko, Kraków, ul. J. Die
tla 105/6. g-55043

RÓŻNE

TAPETOWANIE dla osób pry
watnych i przedsiębiorstw —

wykonuje zakład usługowy — J.
Stolarski, tel. 600-45. g-51569

MECHANICZNE cyklinowanie 1
lakierowanie parkietów, z gwa
rancją, Głowacki, tel. 240-46.

BEZPYŁOWE cyklinowanie, la
kierowanie — Szupienko, tel.
401-30. g-55043

FUNKCJONARIUSZOM Komendy
Dzielnicowej MO Kraków-Krowo-
drza. Panom sierżantowi Maciejo
wi Ęapczakowi i starszemu sze
regowemu Andrzejowi Bielaw
skiemu, składamy wyrazy uzna
nia i serdeczne podziękowanie za

szybkie wykrycie sprawcy kra
dzieży naszego samochodu marki
Fiat 126 p, nr 43-89. Majka i Le
szek Rożkowie, Kraków, Mazi -

w.iecka 66/30. g-54S26

NOWO otwarta wypożyczalnia
„Maria” wypożycza eleganckie
suknie ślubne. Kazimierza Wiel
kiego 62, obok ,,Pęwexu”.

MONTAŻ anten telewizyjnych —

telefon 817r59, 18—20, Terebka.

CYKLINOWANIE, lakierowanie
parkietów — Kałuziński, telefon
461-83. g-52980

SZYBKIE, solidne cyklinowanie,
lakierowanie parkietów — Kur
dziel, tel. €59-91. g-53637

MECHANICZNE czyszczenie dy
wanów i wykładzin podłogowych
— w domu Klienta. — Witczyk,
telefon 838-81,

I
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE

W KRAKOWIE

ZATRUDNI natychmiast-
KIEROWCÓW AUTOBUSOWYCH ORAZ
KIEROWCÓW TRANSPORTU <

gg MOTORNICZYCH ORAZ KANDYDATÓW
NA MOTORNICZYCH
MECHANIKÓW NAPRAW POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

K BLACHARZY
® ELEKTROMONTERÓW

ELEKTRYKÓW
19 Ślusarzy
2 TOKARZY >.

SPAWACZY
POMOCNIKÓW DO KONSERWACJI I OBSŁUGI
AKUMULATORÓW

S PALACZY CENTRALNEGO OGRZEWANIA
® ROBOTNIKÓW NIEWYKWALIFIKOWANYCH #
SS WULKANIZATORÓW '><

EKONOMISTÓW
Warunki pracy i płacy wg Układu Zbiorowego Pra

cy Pracowników Resortu Administracji, Gospodarki
Terenowej iOchrony Środowiska.

Ponadto Przedsiębiorstwo zapewnia:
♦ dla pracowników zamiejscowych miejsce w ho

telu pracowniczym lub dowóz do pracy własnymi
autobusami,

4- premie regulaminowe i specjalne,
4 dodatek za wysługę lat,
4 nagrody jubileuszowe,
4 ekwiwalent węglowy,
4- odzież roboczą iochronną,
4 bilet na bezpłatne przejazdy środkami komuni

kacji miejskiej pracownikowi oraz człoeilęem jego
rodziny.

Zgłoszenia przyjmuję i informacji udziela
Dział Kadr Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunika
cyjnego w Krakowie,ul.Wawrzyńca 13,30-060 Kra
ków,teł.645-30.
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Tylko do końca stycznia

PamiątkiFot. Jadwiga Rubiś

Powstania Listopadowego
p

Opad śniegu czyni z kra
kowskich dachów prawdziwą
„grafiką".

Wszystkie fundusze NFOZ
ze składek załóg wuj. b krakowskiego
będą wykorzystane na naszym terenie

Od początku powstania
Narodowego Funduszu
Ochrony Zdrowia tj.

1973 r. — na konto bankowe w

całym kraju wpłynęło dotych
czas prawie 25 miliardów zło
tych. Celem tego funduszu jest
wspomaganie środków pań
stwowych przeznaczonych na

rozwój ochrony zdrowia, a w

szczególności na budowę i mo
dernizację obiektów leczni
czych, na zakup nowoczesnego
sprzętu i aparatury medycz-

Samowola ZPR?

PSJ

Agencja Koncertowa Pols
kiego Stowarzyszenia jazzo
wego w Krakowie czuje się
w obowiązku wyjaśnić, iż

reprezentowana przez nią
Grupa Muzyczna POD BU
DĄ nigdy nie występowała,
nie występuje i nie .ma za
miaru występować w impre
zie pl. „Alerewia" organizo
wanej przez Zjednoczone
Przedsiębiorstwa Rozrywko
we w restauracji „TV-ardo-
wska" w Krakowie.

Agencja Koncertowa
z ubolewaniem stwierdza, że.
ZPR w Krakowie drukują
kłamliwe informacje (afisze)
reklamujące organizowane
przez siebie imprezy przy po
mocy dowolnie dobranych
nazw i nazwisk popularnych
artystów. Stojąc na stanowis
ku ochrony dobrego imienia

reprezentowanej przez siebie

Grupy POD BUDĄ — Agen
cja Koncertowa PSJ doma
gała się od organizatorów
imprezy „Alerewia" publicz
nego odwołania fałszytoej in

formacji. Mimo osobistej o-

bietnicy dyr. Koniecznego
fałszywa ta wiadomość

została sprostowana.
Prezes Oddziału PSJ

JAN POPRAWA

rzypo.minamy, iż w Nowym
Gmachu przy ąl. 3 Maja 1

trwa wystawa czasowa pt. „Pa
miątki Powstania Listopadowego
w Muzeum Narodowym w Kra
kowie”. W Muzeum Narodowym
zachowało się sporo pamiątek z

tego okresu. Na wystawie zna
lazły się między innymi nara
mienniki podporucznika artyle
rii Konstantego Ordona, obrońcy
reduty,. mundury wojskowe,
czapki i kaszkiety, naramienni
ki, ryngrafy, orły z czapek, ko
kardy i ładownice. Pokazano też

broń palną i białą — głównie
produkcji rosyjskiej. Ekspono
wano na wystawie pamiątki po
naczelnych wodzach powstania:
Józefie Chłopickim i Janie

Skrzyneckim, po generale Janie

Weyssenhoffie, dowódcy jazdy
i generale Wojciechu Chrzanow
skim, szefie sztabu armii po
wstańczej oraz po kilku znanych

nam z nazwisk oficerach

szych np. szabla uczestnika

powstania Walentego Zwierkow-

skiego.

Wystawę wzbogacają dwa por
trety olejne Piotra Michałow
skiego, z których jeden przed
stawia generała Dwernickiego
na czele oddziału jazdy po
wstańczej krakusów, drugi zaś

oddział krakusów oraz cztery
plansze akwarelowe tegoż arty
sty, z postaciami żołnierskimi.

Wystawę przygotowała dr Ire
na Grabowska, kustosz Działu

Militariów MNK przy współpra
cy adiunkta mgra Wojciecha
Bochnaka. Oprawę plastyczną
projektowała Maria Kokoszyń-
ska. Wystawa czynna będzie do

końca stycznia br.

Kilkuletni okres poszuki
wań stałego miejsca ekspo
zycji prac konkursowych za
kończył się szczęśliwą dla
środowiska graficznego decy
zją nowego dyrektora Stałe
go Teatru — Stanisława
Radwana udostępnienia wi
tryny Teatru nagrodzonym
grafikom.

Grafika miesiąca
powraca do witryny
Starego Teatru
Jeszcze w tym miesiącu

krakowianie będą mogli zo
baczyć nagrodzone grafiki
konkursu styczniowego: głó
wna nagroda — Małgorzata
Hołówka, nagroda Wydziału
Kultury i Sztuki Urzędu m.

Krakowa — Zbigniew Lu
tomski, nagroda Muzeum

Narodowego w Krakowie —

Magdalena Hoffmann, wy
różnienia honorowe — An
drzej Bębenek, Małgorzata
Burakowska.

nie

W kilku wierszach
Tradycyjnym już zwyczajem w

MDK os. Na Stoku 31a w Nowej
Hucie odbyły się dzielnicowe eli
minacje do XX Ogólnopolskiego
Konkursu Piosenki Radzieckiej.
Do udziału w następnym etapie
wojewódzkich przesłuchań jury
zakwalifikowało w kategorii soli
stów — Mariana Purola z MDK

os. Na Stoku, a w kategorii ze
społów — oktet wokalny III LO
im. J . Kochanowskiego. (aż)

Ferie - Zima 81
Na obiektach sportowych Hut

nika przy al. Igołomskiej czyn
ny jest basen kąpielowy i lodo
wisko. Można też pograć w siat
kówkę, koszykówkę i piłkę rę
czną.

Pływać można również na ba
senach Korony i Wisły, a także
na pływalni w Pałacu Młodzieży
przy ul. Krowoderskiej 8. Pły
walnia ta czynna jest codziennie
w godz. 16—16.45 dla dziewcząt
i 16.45—17.30 dla chłopców. Na

pływalni przy ul. Grochowskiej
20 zajęcia codziennie w godz.
12—13 organizuje Dom Harcerza
z ul. Lotniczej 1.

Większość Domów Kultury na
dal wyświetla bajki i filmy przy
godowe, organizuje zabawy dla

najmłodszych.
MDK Dom Harcerza ul. Lot

nicza 1 organizuje jutro (środa)
wycieczkę do Pieskowej Skały.
Natomiast na zakończenie ferii
w piątek 30 bm. odbędzie się
wspaniały kullg w Dolinie Prąd
nika. Zgłoszenia w Domu Har
cerza. (ms)

Z redakcyjnego dyżuru

Jedno małe „gdyby"
21 stycznia, o godz. 15.15, do

sklepu pszczelarskiego przy pl.
Szczepańskim przywieziono miód.

Natychmiast ustawiła się kolej
ka. Kierownik oświadczył, że

miodu sprzedawać dzisiaj nie

będzie, bo sklep zamykany jest
o 16, a on liczyć musi jeszcze
nasiona. Nie pomogły prośby.
Kierownik, w obecności dwóch

bezczynnie stojących ekspedien
tek, jakiegoś młodego człowieka
i transportujących w ślimaczym
tempie miód, oświadczył, że na

klientach mu nie zależy tylko
na obrocie, a obrót zawsze ma.

Wynurzenia szły pełną.parą —

gromadka zmarzniętych klien
tów dowiedziała się następnie,
że pan kierownik pracuje w

handlu 32 lata, że będzie praco
wał dalsze 32 lata i nikt mu nic
nie zrobi! O godz. 15.50 miód

wyładowano, a sklep zamknięto.
Na drugi dzień rano sprzedaż

całego miodu trwała — z ze
garkiem w ręku — 35 minut. Od
8 do 8.35. Gdyby więc poprzed
niego dnia trochę się pospieszo
no, okazano trochę dobrej woli...
Ale jak się okazuje o tę dobrą
wolę, życzliwość i zrozumienie
zawsze u nas najtrudniej. Mimo
że każdy do nich wzdycha, na

swoim własnym podwórku robi
akurat coś odwrotnego, (mar)

nej oraz na działalność profi
laktyczną.

W latach 1973—79 w naszym
województwie m. krakowskim,
zbiórka na .NFOZ wyniosła
ogółem ponad 371 min zł, a w

roku ub. (do 31 października)
zebrano jeszcze 63 min zł.
Trzeba podkreślić, że składki
te zadeklarowały wszystkie
środowiska i grupy zawodowe
na naszym terenie. Szczególną
aktywność wykazują w tym
zakresie pracownicy zakładów
gospodarki uspołecznionej i
rolnicy.

Trzeba też dodać, że wszyst
kie zgromadzone na koncie1

Uroczyste spotkanie w 36 rocznicę
oswobodzenia obozu w Oświęcimiu

Krakowskiego Komitetu NFOZ
pieniądze pozostają od 1975 r.

wyłącznie w naszej dyspozycji
i są wydatkowane na potrzeby
Krakowa i województwa miej
skiego. Natomiast w latach
następnych (do 1980 r.) otrzy
maliśmy także dotację ze

środków centralnych w wyso
kości 80,5 min zł z przezna
czeniem na rozbudowę Insty
tutu Onkologii w Krakowie,
budowę pawilonu przy Szpi
talu Okulistycznym w Wit-
kowicach oraz na zakup apa
ratury medycznej dla Prze
mysłowego Zespołu Opieki
Zdrowotnej, (aż)

„Niechaj ci, którym ■los poz
wolił przetrwać okres hitlerow
skiej okupacji, przeżyć obóz kon
centracyjny, więzienia itd., prze
kazują młodym wiadomości o

czasie nieludzkim. Niechaj mło
dzież zna ten okres historii swe
go kraju i narodu!

Słowa te wypisane zostały na

rewersie zaproszenia na uroczys
te posiedzenie dla uczczenia 36.

rocznicy oswobodzenia obozu

koncentracyjnego Oświęcim —

Brzezinka, organizowane rokro
cznie dzięki ludziom prawdzi
wie zaangażowanym w badania
i przekazywanie prawdy o tym
okresie. Budzi podziw i najwyż
sze uznanie dociekliwość i wy
trwałość w tych badaniach lu
dzkich zachowań i okaleczeń w

obozie zagłady. Na przykład na

36 rocznicę przygotowano rela
cję: medycyna ludowa w Oświę
cimiu — Brzezince — autorów

dobrze znanych z publikacji w

tej dziedzinie: Zenona Jagody,
Stanisława Kłodzińskiego, Jana

Masłowskiego.
Uroczyste spotkanie (28 stycz

nia o godz. 19-ej w sali wykła
dowej Instytutu Biochemii Le-

Dlaczego
„konserwatorzy zegara świetl

nego na Dworcu Głównym PKP

nie zadbają o czytelność wy
świetlanych cyfr? Po prostu
przepaliły się niektóre żarówki.

DZIŚ O GODZINIE:
* 17 — AE, ul. Rakowicka 27,

paw. A. s. 323 — Kom. Socjolog,
i Sekcja Statystyczno-Demogra-
ficzna: dr J. Pociecha — „Staty
styczne metody segmentacji ryn
ku”.

*17 — Pawilon Wystaw. BWA,
pl. Szczepański — mgr R. Kaczor

„Barok w Polsce”.
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rozmowy przy herbacie ;V

rozmowie „Przy herba
cie”, z Markiem Kwiat
kowskim, jednym z

krakowskich ajentów, padła
uwaga na temat kłopotów
transportowych ajentów, a

ponieważ transport ów zape
wnia im PTHW poprosiłam
o rozmowę pana WŁODZI
MIERZA KRAWCZUKA —

I zastępcę dyrektora ds.

eksploatacji Zarządu Przed
siębiorstwa Transportowego
Handlu Wewnętrznego.

— Działamy na terenie
dwóch województw tj. m. kra
kowskiego i nowosądeckiego,
obsługując wszystkie organi
zacje handlowe. Wymienię

' niektóre z nich: WSS „Spo-
: łem”, WPHW, Centralę Har-

■ cerską, Centralne Piwnice
Win Importowanych, Przed-

1 siębiorstwo Handlu Chemi
kaliami. W zasadzie przewo
zimy wszystko prócz artyku
łów mleczarskich,

I oraz towarów

Pomocnicy
Nasi transport odbiera to

war z magazynów hurtowych
lub bezpośrednio od produ
centów. Obsługujemy
niet

je.

rów-

wagony, rozładowując

Przejdźmy więc do se-

•jriwj — rt} ajenci ta
li was usługę

dna

mawiający
mają kłopoty z jej wykona
niem?

karskiej przy ul. Kopernika 7)
uświetni koncert Capellae Cra-
coviensis pod kierunkiem Sta
nisława Gałońskiego. (n)

Co-Gdzie-Kiedy?
(Dokończenie ze str. 6)

Rodzinna, Rynek GL 6, I p. (pon.
16.30—18.30, śr. piąt. 17—19), Tel.
Zaufania 371-37 (16—22),Młodzieżo
wy Telefon Zaufania 611-42 (14—18,
niedz. i św. niecz.), Milicyjny Tel.
Zaufania 216-41 (całą dobę), Inf.
o usługach: Floriańska 20, tel.
271-30, 228-90 (7—18), Nowa Huta,
os. Zgody 7, tel. 447-31 (8—18), Po
moc Drogowa PZM, ul. Kawio
ry 3, tel. 755-75, 748-92 (7—22).

Wiel-
(tlen),
(tlen),
(tlen),

a, n,

16.30

Hermesa
Jest

drobiu
dla branżo

wych sklepów mięsnych, bo
do ogólnospożywczych towar

dowozi się też naszym tran
sportem.

— Uważam, że nie. Od
momentu otrzymania faktu
ry w czasie 48 godzin jesteś
my zobowiązani dostarczyć
towar naszemu kontrahento
wi i w większości przypad
ków dotrzymujemy termi
nów, choć oczywiście zdarza

się czasem, że mogą nastąpić
niewielkie opóźnienia.

— Co wam przeszkadza?
-T Brzęszkód jest dużo,

szczególnie teraz, kiedy to
war dostarczany jest nie za
wsze rytmicznie do hurtowni

i magazynów. Czasem

go tak dużo, że nie jesteśmy
w stanie wszystkiego wy
wieźć, niekiedy natomiast to
waru brakuje, a wtedy na

nic zdadzą się nasze dobre

chęci.
Kraków jest podzielony na

5 rejonów, w których miesz
czą się ściśle określone skle
py, w jednej turze trzeba

obsłużyć 30 sklepów. Ludzie

pracują bardzo ciężko: często
ich dzień pracy wynosi na
wet 10 godzin — są równo
cześnie konwojentami, kiero
wcami, ładowaczami.
*— Czy dostarczacie również

towar nocą?
— To właśnie nasz naj

większy problem, do skle
pów usytuowanych w tzw.

ścisłym śródmieściu muąimy
dostarczyć towar do godziny
9 rano, jeśli nie zdążymy, to

otrzymają go dopiero za ty
dzień. W tej sytuacji perso-

S

s

nel sklepowy musi pełnić dy
żury wcześnie rano, a zwa
żywszy, że są to przeważnie
kobiety, i że tak bardzo cięż

ko pracują, jest to naprawdę
problem. 5

— Czy próbujecie rei- !

wiązać?
— Tak, ale bez efektów.

Posiadamy 4 upoważnienia
pozwalające nam na wjgzd
do śródmieścia, a potrzebo
walibyśmy w sumie 10. Nie
stety mimo szeręgu próśb
kierowanych do władz mia
sta, prezydenta, nic z tego
nie wychodzi, a przecież zu
baża to i dostawy towarów.

— Proszę mi powiedzieć,
ale tak szczerze, czy ajenci
traktowani są przez was na

równi z państwowymi kon
trahentami?

— Przez nas na pewno tak.
Po prostu
nawet nię
ajent czy nie, każdy jest ną-.

■szym klientem' i z tęgo
tulu ma ręiwn^ prawą.

Dziękuję za rozmowę.

zwyczajnie nikt

zaznaczą czy to

ty-

I
3

s

■I
s

3

BS

3

Bogusława PAŁCZYŃSKA |
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* 17 — Klub Seniora, os. Na

Skarpie 64 — „Wesele na wsi” w

wyk. Kapeli Bartoszyce z Proszo
wic.

* 18 — Muzeum Archeolog., ul.
Poselska 3 — doc. dr hab. K .

Radwański — „130 lat Muzeum

Archeologicznego w Krakowie”.
* 18 — PAN, ul. Sławkowska

17, a. 28 — Kom. Etnograficzna:
dr D. Tyłkowa — Farmakologia
ludowa mieszkańców wsi karpac
kich w Polsce; dr A. Kowalska-
Lewicka — Czosnek w kuchni,
medycynie i magii; Sprawozd. z

V Międzynarodowej Konferencji
„Etnobotanlka 1 Etnofarmakolo-

gla”, Frelburg XII 1980 r.

* 18 — PAN — Tow. Miłośn.
Historii i Zabytków Krakowa —

mgr G. Llchończak — „Najstarsze
dzieje rodziny Wlerzynków w

Krakowie”.
* lł — KDK, s. drewniana —

mgr A. Donlmirskl — O Hoima-
rze von Ditfurth oraz jego
książk ayh.

* II — SOK, ul. Mikołajska 2
— Konęert muzyki kameralnej w

wyk. KWARTETU „CKACOVIA".
* lł — KK SD, ul. Batorego 14

— prof. Z . Engel — Kierunki re
formy nauki i szkolnictwa wyż
szego.

*18—ODKRybitwy-M.Zu-
rzyeki — „Uzbekistan na 5 tysią
cach metrów”.

* 11.15 — ul. Karasia 5/Ip. sala
101 Pol. Tow. Przyrodników: mgr
int. Wanda Rutkiewicz — „Mój
Eyerest — twój Eyerest”.

*19 — Instytut Francuski,
św. Jana 15 —'

McLARENA.

*19—DDK

Papięrnieza i -r-

ęycżńa: „~

kowęj”.
* 19.15 — „Pod Gruszką”,

Szczepańska 1 — z cyklu „Mój
Evęrest — twój Everest”, spotka
nie z Wandą Rutkiewicz,

Rynek Gł. 42 (tlen), Waryńskie
go 24, Długa 88, Kazimierza

kiego 117, Pstrowskiego 94
N. Huta, Centrum B bl. 6
N. Huta, Centrum A bl. 3
os. Kozłówka — Pawilon.

Radio
PROGRAM I

Wiadomości: 15, 17, 19, 26,
23,0.01,1,2,3,4,5

16.00 Muz. i aktualności.

Gwiazdy, opowieści, legendy. 17.10
Rad, spotk. 17.30 Radiokurier.
19.25 Kiermasz pois. pios. 19.40

Mag. międzynarod. — Punkt wi
dzenia. 20.05 Koncert życzeń. 20.30
Wieczór w St. Gama. 21 .05 Kron.

sport. 21.25 Kom. Tot. Sport. 21.28

Tydzień muz. w kraju. 22 .20 Tu
Radio Kierowców. 22.23 Rzeszów
na muz. antenie. 23.15 TPR: Pawie
na dachu — słuch. W. Toczyskiej.

PROGRAM II
Wiadomości: 21.30, 23.30
16.00 Koncert z nagr. WOSPRiTV.

16.40 Red. Forum. 17.00 Operetka
— jej twórcy i wykonawcy. 17.30

Krajobrazy. 17.50 Śpiewający ak-

'torzy. 18.05 Pod fabrycznym da
chem, 18.25 Plebiscyt St. Gama.
18.30 Echa dnia. 18.40 Inf., rady
propozycje. 19.00 wieczór lit. -muz.

19.03 Klasycy muz. rozr. 19.20
Pow. mieś. 19.40 Płyty stare i no
we. 20.20 Przegl. film. — Kamera.
20.35 Płyty stare i nowe. 21.10

Cytat z pewnego przemówienia
— rep. 21 .35 Int. sport. 21 .40 Pol
ska jesień — fragm. pow. J . J.

Szczepańskiego — czyta Zb. Za-

pasiewlcz. 22 .00 Rad. Tyg. Kult.
22.40 Aktorzy i pios. 23.00 Radio
we debiuty poet. 23.10 Śpiewy
chorałowe w nagr. monach,
ralschola. 23.35 Jazz, relacje
welacje.

PROGRAM III
Wiadomości: 17, 19.30, 22
17.05 Muz. poczta UKF.

Bielszy odcień bluesa. 18.10
dla wszystkich. 18.25 Czas relaksu.
19 Romain Garry. 19.20 Siostry
Andrews śpiewają polki. 19.35 O-

pera tyg. 19.50 Dzieci wszechświa
ta — ode. książki H. von Dit-
furtha. 20 Antologia pios. franc.
20.30 Buntownik — słuch. A. Ja
reckiego. 20.51 Berbieri i Mulligan
grają tanga. 21.30 Siadami jazz,
legend. 22.08 Gwiazda siedmiu
wiecz. 22.15 Pamięci K. Seroekie-

23.05

Cho-
i re-

17.40
Polit.

(Kr).
(Kr).

ul.

Filmy Normana

Krowodrza,
Kawiarnia

„Sypęrgrupy muąyki

ul.
Mu
lta-,

go. 23 wiersze I. Bunina.

Między dniem a snem.

PROGRAM IV

Wiadomości: .16.40, 22.55
16.45 Nasz punkt widzenia

17.00 Rep. E . Koniecznej
17.20 Sonety i koncerty „polskie”
Telemana (STEREO — Kr). 17.40
Wtork. relaks stereo. (Kr). 18.25
Dziś pyt. — dziś odp. 19.15 Lekc.

jęz. ang. 19.30 Dzieła Mozarta w

225 roczn. urodzin kompozytor?
(STEREO). 20.50 G. Crumb - da
ne głosy dzieci, cykl pieśni (STE
REO). 21 .20 Koncert edytorski.
21.50 NURT — filoz. 22.10 Nie

spoczniemy — śpiewa S. Krajew
ski. 22.15 W^.je i kontrowersje.
22.50 utw. fortepian. C. Salnt-Sa-
ensa.



W Delfinie szkolą
płetwonurków

KLUB PŁETWONURKÓW
Delfin, działający przy Hucie
im. Lenina rozpoczyna w

przyszłym miesiącu szkolenie

płetwonurków trzeciej kla
sy. Zgłoszenia w środy w

godz. 17—20 w Domu Młode
go Robotnika na os. Stalo
wym 16 (schron). Warunki
uczestnictwa w kursie to

•bąrdzo dobry stan zdrowia,
posiadanie karty pływackiej,
ukończenie 16 roku życia i
co ważne a rzadko wyma
gane: dużo zapału i uśmie
chu.

Sezon piłkarski coraz bliżej Z ukosa

o w Krakowie: Wisła-Ruch
PO KRÓTKIEJ przerwie świątecznej piłkarze wrócili do

przerwanych treningów, coraz częściej wiadomości o przy
gotowaniach przedsezonowych pojawiają się na łamach pra
sy, jako że sport ten najbardziej nadal fascynuje kibiców w

naszym kraju.
Coraz częściej podajemy re

zultaty kontrolnych gier róż
nych zespołów klubowych, in
formujemy o wynikach młodzie
żowej reprezentacji, która zwy
cięstwem 2:0 nad Japonią zainau
gurowała tournee po „kraju
kwitnącej wiśni”. W Karpaczu
trwa pierwsze zgrupowanie kad-

ry narodowej, pod kierunkiem
nowego kompletu szkoleniowe
go, zgrupowanie bez niesław
nych bohaterów skandalu
Okęciu. Na szczęście.

na

Ważniejsze niż tytuł
' NAZWISKO byłego mistrza

świata Muhąmmada Alego znów
znalazło się na pierwszych stro-

Telegraficznie
ADELBODEN.

slalom gigant
puchar świata :

zdecydowanym
I. Stenmarka (Szwecja) Sten-
mark po tym zwycięstwie u-

mo.mil się na prowadzeniu
w łącznej punktacji pucha
ru.

MONTE CARLO. Pierwszy
etap, samochodowego RMC

.zakończył się sukcesem fiń
skiego kierowcy Hannu
Milikoli na „audi quatro”.

ZAKOPANE. Rozpoczęły
się tam konkurencje zjazdo
we 36. Memoriału Bronisła
wa Czecha i Heleny Marusa
rzówny. W slalomie .specjal
nym mężczyzn triumfował

Maciej Ciaptok Gąsienica, a

wśród kobiet Marta Piętoń.
SANDJEFIORB. Polscy

badmintoniści zajęli czwarte

miejsce w silnie obsadzonym
turnieju o „Puchar Helve-
tii”. Zwyciężyli Irlandczycy.

LA PAZ. W towarzyskim,
meczu piłkarskim Boliwia

wygrała z CSRS 2:1.
KRYNICA. Zawody

ngezkowe o „Puchar Kryni
cy” zgromadziły całą czo
łówkę krajową Wśród ko- jj
biet najlepiej "jeździła Teresa jj
Kruczek z ŁKS Klimczok-, a J
wśród mężczyzn — krynjcza- i
nin Marek Skowroński. i

nie-

Kto-

pró-

. Narciarski

mężczyzn o

zakończył się
zwycięstwem

sa-

KOMISJA turystyki Automo
bilklubu Krakowskiego urządza
w’ dniach 31 stycznia i 1 lutego
rajd o charakterze nawigacyj
nym. Start nastąpi w Myśleni
cach, meta w Nowym Targu, a

trasa prowadzić będzie przez
Podhale i mieć będzie oko o 140
km. Zgłoszenia i informacje w

biurze AK ul. Solskiego 33.
o-

SEKCJA sportów masowych
Cracovii urządza w dniach 5 -8
marca 24 ogólnopolski rajd nar
ciarski spółdzielczości pracy w

Bieszczadach Zgłoszenia i in
formacje (do 15 lutego) w sie
dzibie klubu przy ul. Manifestu

Lipcowego 27.

nicach gazet amerykańskich. Ali
stał się bowiem bohaterem

codziennego zdarzenia.

Młody 21-letni człowiek,
rcgo nazwiska nie podano,
bował wyskoczyć z 7 piętra i

popełnić samobójstwo. Wokół

budynku zgromadził się tłum.

Apele policji nie skutkowały i

przyszły saińobójca nie miał za
miaru zrezygnować ze skoku.

Pertraktacje trwały dwie i pól
godziny 1 wówczas przybył Ali.

który postanowił porozmawiać z

młodym człowiekiem. Wszedł na

7 p;ętro, mimo ostrzeżeń, iz
człowiek ów posiada broń. Kie
dy Ali przedstawił się, niedoszły
samobójca był niezwykle zasko
czony. Bokser przyrzekł mu po
móc w znalezieniu pracy, obie
cał, iż ułatwi mu także studia.
Po półgodzinnej rozmowie obaj
zeszli na dół.

„Uratowanie czyjegoś życia
jest dla mnie ważniejsze niż

zdobycie tytułu mistrza świata”
— powiedział potem Ali.

Na szachownicy
251 DZIEW

CZĄT I CHŁOP
CÓW startowa
ło w piątym
turnieju ..szacho
wym zorganizo
wanym przez
Zarząd Dzielni

cowy Szkolnego Związku Spor
towego w Nowej Hucie. W gru-
p,_- szkół podstawowych zwy
ciężyli: klasy i—IV, dziewczyn
ki — B. Szymczyk przed J. Sty
czeń i A. Piskorz (wszystkie ze

SP nr 87), chłopcy — R . Barket

(SP 15) przed S. Brosiem (SP 78)
i T. Grochola (SP 87), Klasy
V—VIII, dziewczęta J. Chmiel

przed S. Styczeń (obie SP 87) i
A. Wożniczką (SP 85). chłopcy
— J. Kowynia (SP 126) przed
W. Rzehakiem (SP 112) i S La-
tuszkiem (SP 126), szkoły sred-

A. Jabłońska
i M. Brańką
LO), chłopcy

P. Kafinem 1

nie, dziewczęta —

przed A. Wardigą
(wszystkie z XIII
R. Brączek przed
M. Kowalcze (wszyscy z Zasad
niczej Szkoły Budowlanej
K.PGMB).

SZACHOWY Turniej Wyzwo
lenia w konkurencji kobiet
przyniósł wygraną I. Swięcik z

katowickiego Kolejarza przed
krakowiankami A. Jurczyńską i
A. Tańculą.

Inauguracja rozgrywek ligo
wych nastąpi w połowie marca,
ale już od początku tego mie
siąca mistrzowski sezon rozpocz-
ną zespoły Stali Rzeszów i Wi
dzewa rozgrywając zaległy mecz

1/16 Pucharu Polski. W tydzień
później rozegrana zostanie seria

pojedynków pucharowych dla

drużyn walczących o awans do
ćwierćfinału, a 11 marca odbędą
się dwa zaległe mecze ligowe
Motor — Widzew i Lech Bałtyk,
15 marca pierwsza kolejka run
dy wiosennej ekstraklasy a w

jej ramach pojedynki: Wisła —

Ruch, Zagłębie — Motor, Stal —

Szombierki, Górnik — Śląsk,
Lech — Widzew, Odra — Bał
tyk, ŁKS — Zawisza i Arki —

Legia. Mistrza Polski poznamy
18 czerwca.

Nardarze
na piechotę!
NIEDALEKO Piwnicznej

w sławnej Suchej Dolinie,
schronisko narciarskie, dwa

wyciągi orczykowe i trzy
trasy zjazdowe tworzą razem

atrakcyjny, jak na polskie
warunki wręcz znakomity, o-

środek narciarski. Nic więc
dziwnego, że zawsze tu pełno
amatorów „białego szaleń
stwa". Gdy jednak goście, po
skończonym pobycie, chcą
zjechać ze schroniska w dół,
do parkingu samochodowego
lub autobusowego przystan
ku, okazuje się
niemożliwe.

Jedyna bowiem
znaczona została
pieszych, furmanek i samo
chodów dostawczych. Narcia
rzom nie wolno po niej jeź
dzić pod
karnego!
czy doprawdy
wyznaczyć nartostrady
wadzącej zboczami
na odcinku schronisko-par-
king? A może ludzie, od któ
rych to zależy, uważają wi
dok narciarzy idących w dół
po śniegu z nartami na ple
cach, za wyjątkowo dowcip
ny? (sj)

WTOREK

Jana

STYCZNIA Przybysława

iż jest to

droga prze-
tylko dla

groźbą mandatu
Zastanawiam się

nie dato się
pro-

doliny

W NIEDZIELĘ ZAKOŃCZYŁA SIĘ PIERWSZA CZĘŚĆ ROZ
GRYWEK EKSTRAKLASY SIATKAREK 1 SIATKARZY. ZA
DvVA TYGODNIE OSIEM NAJLEPSZYCH ZESPOŁÓW (4 ŻEŃ
SKIE i 4 MĘSKIE) PRZYSTĄPI DO DECYDUJĄCEJ FAZY
WALKI O TYTUŁ MISTRZA KRAJU - TURNIEJÓW FINA
ŁOWYCH. POZOSTAŁYM PRZYJDZIE GRAĆ O ZACHOWA
NIE STATUSU PIERWSZOLIGOWCA.

Dwie krakowskie drużyny —,

Wisła i Hutnik nie zawiodły
oczekiwań kibiców i znalazły, sto
wśród najlepszych. Szczególnie
musi imponować postawa siat
karzy z Suchych Stawów. Pod
czas rundy wstępnej

' prezento
wali bardzo równą formę, prze
grali tylko 'cztery mecze i przo
dują w ligowej tabeli. Jedyna
„wpadka” hutników; to przegra
na we własnej hali z warszaw
ską Legią 1:3. Każdy zespół ma

jednak prawo do słabszego dnia.
A trzeba przecież pamiętać, ze

podopieczni Jerzego Piwowara

przez cały niemal czas występo
wali w szóstkę. Czasami na krót
ką zmianę wchodzi’ Roman
Szćzerbik, bardzo rzadko An
drzej Rubiś, Roland Nizecki

Golec.
Ha szczęście, a widać to po

wynikach, współpraca podsta
wowej szóstki — Jacka Sanki,
Ireneusza Sanki, Jerzego Koło
dziejskiego, Witolda Lewickiego,
Ryszarda Jurka i Mariana Ko
wala układała się niemal bez
błędnie,
wało kilka elementów,
wszystkim
przyjęcia
zagrywka
zdobywali
skuteczny
atak. W

podkreślić,
na wzmocnienie siły uderzenio
wej Hutnika miało pozyskanie

O sukcesach decydo-
Przede

bardzo trudna do
przez przeciwników

(z niej krakowianie
wiele punktów!),

blok, urozmaicony
tym miejscu należy
że niemały wpływ

— A jednak jechałeś motocyklem.
— Bezwład ręki już wtedy ustąpił. ,

— A teraz?
— Teraz też nie jest bezwładna.
Jeden z nich podszedł do ranie, złapał mój' prawy

nadgarstek i podniósł mi rękę wysoko. Kajdanki za
dzwoniły i moja lewa ręka również się podniosła.
Wszystkie obrażenia spuchły i były bardzo bolesne.

Policjant opuścił moją rękę. Przez chwilę panowała
cisza.

— To boli — powiedział wreszcie jeden z nich, nie
chętnie.

— On udaje. _

— Może.
Przez cały wieczór pili niekończące się ilości her

baty, nie dając mi nic do picia. Zapytałem, czy mógł
bym dostać herbaty i dostałem, przekonałem się jed
nak, że trudność podnoszenia filiżanki

przyjemność picia.
Zaczęli znowu.

'

—'Powiedzmy, że Adams uderzył cię
zrobił to w obronie własnej. Widział, jak
Ciskiem do papieru w swojego pracodawcę i zdał sobie

sprawę, że teraz zaatakujesz jego. Po prostu odwra
cał niebezpieczeństwo.

— Już przedtem przeciął mi skroń... uderzył mnie

wielokrotnie, raz w głowę.
— To wszystko miało miejsce wczoraj, według tego,

co mówi koniuszy. Dlatego wróciłeś i zaatakowałeś

pana Humbera.
— Humber uderzył mnie wczoraj dwa razy. Nie by

łem o to specjalnie obrażony. Reszta miała miejsce
dzisiaj, i głównie robił to Adams. — W tyra momen
cie ct>ś mi się przypomniało. — Zdjął mi z głowy
kask, kiedy udało mu się trochę mnie ogłuszyć. Muszą
być na nim jego odciski palców.

/rzewyższyła

■w ramię, ale
rzucasz przy-

Teatry
Słowackiego 16.30, 20 Brat na

szego Duga (o godz. 16.30' przedst.
zaiukń., aoonain. nieważnej. ixa-

meralny 19.15 Śniadanie. Ludowy
19.15 Krakowiacy 1 górale. STU

(al. Krasińskiego 16) 19.15 Donki-
choteria. PWS'1' (ul. Warszawska

5) 19.15 Tramwaj zwany pożąda
niem. Restauracja TV-ardowska
21.30 Alerewia. Restauracja Fe
niks 22,30 variete.

Kina
Kijów 16.30, ij.uu r-arszywa dwu

nastka (USA 1. is). ucieona io.45,
18, 20.15 Glina czy łajdak (lr. 1.

16). Warszawa 15.40, 18 Wizja
Kaina 1901 (poi. 1. Id),
darz stadniny (węg.
nosć lO, 18, 20 Ojciec
Paweł 11 w Porsce
Wanda 15.45, 18, 20.15

zamku.) . Mi. Gwardia 15.30 Świat
Dzikiego Zachodu (uSA 1.
Drzewo na saboty oz. I i
i. 15). Wrzos (Zamojskiego
18, 20 jeśli serce masz

lo-
20.13 uospo-
1. 18). Vv01-

Swięty jan
(poi. b.o.).

(seanse

Dziennik TV. 20.10 Wtorek mele-
mana. 21.10 24 godziny. 21 .20 Bez

recept — Co nam daje matka.
21.50 Teatr faktu.- A Gass. St.
Trzaska „Proces Rudolfa Hoessa”,
23.20 Jęz. ang. — kurs dla zaa
wansowanych.

ŚRODA I: 9.00 Telelerie TDC
— w pr. film z serii „Wojna pla
net” ode. pt. „Nie kontrolowana
rakieta”. 14.00 W drodze do no-

wego - Bilans paszowy. 14.30 Tv
w sprawie miliardów. 15.20 NURT
— Matematyka. 15.50 Pr. dnia.
15.55 Obiektyw. 16.15 Dziennik.
16.30 Kino telelerii - „Fabryka
snów”. 16.55 Dzień dobry w kręgu
rodziny. 17.20 Losowanie Express
Lotka i Małego Lotka. 17 .30 Dom
i my. 17.50 Turystyka i wypoczy
nek. 18.20 „Akkaba — morskie
wrota Jordanii” — publ. między
narodowa. 18.50 Dobranoc. 19.00
Camerata. 19.30 Dziennik TV. 20.10
Robotnicze sprawy — „Gdzie wo
da czysta i trawa zielona”. 22.15
„Podróż sentymentalna” — w95
roczn. urodzin A. Rubinsteina.
23.00 Dziennik. 23.15 TV w sprawie
miliardów.

ze Stali Mielec Witolda Lewic
kiego. Wyrasta on na gracza du
żej klasy — podkreślał to zre
sztą ostatnio trener kadry naro
dowej Aleksander Skiba.

W ogóle w lidze panów ob
serwuje się wyraźny kurs na

młodzież. Rozwijają się talenty
kolejnej grupy zawodników —

Jurka z Hutnika, Ferszta z

Płomienia, Skupa z Gwardii. To
bardzo dobrze. Także fakt, że w

obecnym sezonie brak zdecydo
wanego faworyta w walce o

tytuł, wyrównanie sił — przy
czynia się do uatrakcyjnienia
rozgrywek.

W ekstraklasie pań, krakow
ska Wisła zajmująca aktualnie
trzecie miejsce ze stratą dwóch

punktów do Czarnych Słupsk i
Płomienia Sosnowiec powinna
się włączyć do rywalizacji o 1
lokatę Skąd owe przypuszcze
nia? Ano stąd, że zespół ..roz
kręcił się” już nieco. Coraz ie-

piej gra b. sosnowiczanka Bar
bara Rabajczyk-Fikiel i chyba
w pełni zaaklimatyzowała się w

drużynie. Poza tym liczę na

wzrost formy Lucyny Kwaś
niewskiej — zawodniczki, która

kiedyś w poważnym stopniu de
cydowała o losach pojedynków.
Na skutek choroby nie mogła
dojść wcześniej do pełnej dyspo
zycji ale mam nadzieję, że

przerwa pomoże nie tylko jej,
ale i pozostałym odnaleźć wiel
ką formę. (Js)

15), 18
II (Wł.
5ii) 16,
bljące

(poi. b .o.) . Świt (os. Teatralne 10)
iv, 18 Parszywa dwunastka (USA
1. 18). Mała sala 15, 17.15, 19.30

imperium namiętności (jap. 1 . 18).
Światowid (os. Na Skarpie 7)
15.45, 18, 20.15 Glina czy łajdak
(ir. i . 18). Mała sara 15, 17,. 19 Pio
run kulisty (czecm i. 12). Kultu
ra (Rynek Gi. 27) 14, 18 Lęk wy
sokości (USA 1. 15), 16, 20 Portret

rodzinny we wnętrzu (wł. Ir. 1 .

i3). Wiedza (Rynek Gł. 27) 14.15

Miody Frankenstein (USA 1. 15),
16.15

(USA
(ir. 1.

5) 16,
ponii
(ui. Luoicz 43) — mecz. Związko
wiec (ul. Grzegórzecka 71) 16 Kon
wój (USA 1.

wampir
biegiem czasu

(Gieanary 1)
(USA-ZSKR b.o .), 17.30 Aooa (szw.
b.o.), 20.30 Sanchez i jego dzieci

(USA 1. 13). Maskotka (Dzierżyń
skiego 55) 15.30, 17.15 Szpital prze
mienienia (poi. 1. 18), 19

chrzestny II (USA 1. 18).
(i asaż Bielaka) 14, 16, 18
lium namiętności (jap. 1.
DKF'. Sąd ostateczny (jug.
Podwawelskie (ul. Komandosów)
16, 18 Błękitna płetwa (austr. b.o .) .

Tęcza (ul. Praska) 17, 19 Przygo
da arabska (ang.
(OS. Ugorek) 15, 17 Przygoda arab
ska (ang. b.o.), 19 Barbara Radzi
wiłłówna (poi. .b.o .) . Sfinks (Ma
jakowskiego 2) 16, 13, 20 Przed
odlotem (poi. 1. 15).

Gorączka sobotniej nocy
1. la), 18.15 Miłość Adeli H.

15). Mikro (Dzierżyńskiego
18, 20 Siedem nocy w la-

(ang. 1 . 12). Dom Żołnierza

la), 13 Nosleratu —

(RFN 1. 18), 20 DKF Z
(R1'Ń). Rotunda

16 Błękitny ptak

Ojciec
Pasaż

lnjpe-
18), 20

1. 18).

b.o.) . Ugorek

Tesewizja
WTOREK I: 15.50 Pr .dnia. 15.55

Obiektyw. 16.15 Dziennik. 16.30 Te
lewizyjny Klub Seniora. 16.55 In-
terstudio. 17 .20 TV Młodych przdst.
18.00 „Struś" Pędziwiatr” — film
anim. 18.20 Opisanie świata — rep.
film, 18.40 PKF. 18.50 Dobranoc.
19.00 Lekarz, radzi — Serce dziec
ka. 19.10 Skojarzenia. 19.30 Dzien
nik TV. 20.10 „Martin Luther

King” — amer. dramat spoi. 21.40
Forum ekonomistów. 22 .25 Dzien
nik. 22 .40 Proscenium. 23.25 TV w

sprawie miliardów.
WTOREK II: 15.55 Jęz. ang. —

kurs podst. 16.25 Jęz. niem. —

kurs podst. 16.45 Pr. dnia. 16.50
Dla młodych widzów: — Cala na
przód. 17 .20 Dla młodych widzów:
— Sekrety kina . 18.00 Szkiełko i
oko — mag.. popularnonauk. 19.00
Pios. tyg. 19.10 Kronika (Kr.) . 19.30

Wystawy - Muzea
Wawel — komnaty (wt. 10—15,

śr. 10—15 i 16—18), Skarbiec i Zbro
jownia (wt. śr. 10—15.30), Zamek i
Muzeum w Pieskowej Skale (wt.
śr. 10—16), Muzeum Lenina, Topo
lowa 5: Lenin w Polsce (wt. 9—18,
śr. 9—17 wst. wol.), Kr. Jadwigi
41 (wt. śr. 9—15), w Poroninie:
Lenin na Podhalu (wt. śr. 8—16
wst. wol.), w Białym Dunajcu
(wt. śr. 9—16 wst. wol.) . Muzeum

Historyczne, św. Jana 12; Milita
ria, Zegary, (wt. śr. 10—18), Krzy-
sztofory, Rynek Gł. 35: Z dzie
jów i kultury Krakowa (wt. śr.
10— 14). ul. Szeroka 24: Z dziejów

i kultury Żydów
11—18, śr. 9—15),
4: Szopki krak. (wt.
Mikołajska 2: Wyst.
skiego — Orły polskie,
Gankiewicz — Młotkiem malowa
ne (wt. śr. 11—18), Muzeum Naro
dowe — Oddziały, Sukiennice:

Galeria, pols. malarstwa i rzeźby
1764—1900 (wt. śr. 10—16), Dom

Matejki, Floriańska 41: Nowe na
bytki Domu Matejki z lat 1971—
1980 (wt. śr. 10—16), Czartory
skich, Pijarska 8: Arcydzieła ze

zb. Czartoryskich (wt. 10—16, śr.

niecz.). Nowy Gmach, al. 3 Maja
1: Pamiątki Powst. Listopad, w

Muzeum Naród. w Krak. (wt.
10—16, śr. 12—18 wst. wol). Arche
ologiczne, Poselska 3: Pradzieje
N. Huty, Mumie egipskie w świe
tle promieni ,,X”. Starożytn. i
średn. Małopolski, 130 roczn.

powst. Muz. Archeologicz., Skarb
Wiślan (wt. 14—18, śr. niecz.),
Arkady, pl. Szczepański 3a: Mai.

prof. J . Swiderskiego (wt. śr.

1.1—J8), pryzmat. Łobzowska k
Mont Blanc , (wt. śr. 10—18), Pałac

Sztuki, pl. Szczepański 4: Wyst.
Salon artystów — członków Tow.

Przyjaciół Sztuk Pięknych w

Krak. (wt. śr. 10—17), Rydlów1*,
Tetmajera 28 (wt. śr. 11—14),
Międzynarod. Salon Fotografii, ul.
Boh. Stalingradu 13: Venus 80 cz.

II (wt. śr. 9—21), Kopalnia Soli

(wt. śr. 8—16), Muzeum Żup Kra%
Wieliczka (wt. 9—16 wst. wol.. śr.

9—16), Fotosalon, KDK, Rynek
Gł. 27: Wyst. Zb. Rycerza — Hin
dukusz 79 (wt. śr. 14—18), KMPiK,
Nowa Huta. pl. Centralny: Wyst.
R. Wróblewskiego (wt. śr. 10—20),
Galeria Krzysztofory, ul. Szcze
pańska 2: XVI Wyst. Grupy Kra
kowskiej (wt. śr.
Floriańska 34:

(wt. śr. 10—18),
Mi^ołaiska 2: 3

8—18, śr. 8—20).

w Krak. (wt.
Franciszkańska

śr. 11 —18),
T, Czapliń-

Mal. St,

11—16), Galeria,
Rys. L. Misiaka
Galeria EMCEKA,
akcja ŚWIAT (wf.

sło-
mo-

nówu odciski palców.
— Więc odcyfrujcie je — powiedziałem.
— Zacznijmy od początku. Jak możemy wierzyć ta

kiemu łachudrze? — Łachudra. Jeden z chłopaków
w skórach. Brutal. Stuknięty. Znam wszystkie te

wa. Wiedziałem, jak wyglądam. Nie poprawiło to

jej sytuacji.
— Nie ma żadnego sensu udawać nieuczciwego sta

jennego, jeśli się na takiego nie wygląda — powie
działem zdesperowany.

— Wyglądasz na to jak najbardziej — powiedzieli
zaczepnie. — Od urodzenia.

Patrzyłem na. ich kamienne twarze, na ich twarde,
niewrażliwe oczy. Twardzi, dobrzy policjanci, którzy
nie pozwolą sobą powodować. Mogłem czytać w ich my
ślach — gdybym ich przekonał, a potem okazało by
się, że moja historia była stekiem kłamstw, nigdy by
sobie tego nie darowali. Byli podświadomie nastawie
ni na nie. Nie chcieli uwierzyć. Mój pech.

W pokcju wypełnionym dymem papierosowym ąta-
wało się coraz duszniej, w swetrze i kurtce było mi
za gorąco Wiedziałem, że pot na moich skroniach

uważają za dowód - winy, nie wynik upaiu czy bólu.

Ciągle odpowiadałem na wszystkie ich pytania. Jesz
cze dwukrotnie z nie zmniejszonym zapałem powtó
rzyli całą historię, zastawiając pułapki, czasami krzy-

cząc, obchodząc mnie dookoła, nigdy już mnie nie do
tykając, ale strzelając pytaniami ze wszystkich stron.

Byłem naprawdę za bardzo zmęczony na taką zaba
wę, dawały o sobie znać nie tylko obrażenia, jakich
doznałem, ale także fakt, że nie spałem przecież przez
całą poprzednią noc. Około drugiej nad ranem nie mo
głem
kiedy
mnie

Od

tylko .

rzucić je z mojej świadomości ponieważ byłem nim

przerażony. A'le tak to jest, zaczyna się drogę po ró
żanej ścieżce, a ona w końcu prowadzi do pieklą.

Dwóch' mundurowych policjantów, sierżant i poste
runkowy, mieli odprowadzić mnie na noc. Miejsce, do

którego mnie zaprowadzili kazało mi myśleć o sy
pialni u Humbera jak o raju.

Cela była kwadratowa, dwa 1 pół metra na dwa
i pół, wyłożona glazurową cegłą, do wysokości ra
mienia brązową, a wyżej białą. Małe zakratowane o-

kienko było zbyt wysoko, by można było przez nie
coś zobaczyć, za łóżko służyła wąska betonowa płyta.
Poza tym znajdował się tu kubeł z przykryciem i

przybity do ściany^regulamin. Nic więcej. Było to wy
starczająco smutne, by odebrać chęć do życia, zwłasz
cza, że nigdy nie przepadałem za małymi zamknięty
mi przestrzeniami.

Policjanci szorstko kazali mi usiąść na betonie.

Zdjęli mi buty, pasek od dżinsów, znaleźli także i od
pięli pas na pieniądze. Zdjęli mi kajdanki. Wyszli, za-'

drzwi i zamknęli mnie na klucz.

już prawie mówić z wyczerpania, i wreszcie,
w ciągu pół godziny musieli trzy razy budzić

z półprzytomnego sr.u, dali- za wygraną,
początku wiedziałem, że ten wieczór może mieć

jedno logiczne zakończenie i starałem się wy-

trzasnęli ---- -- -----

Reszta tej nocy była pod każdym względerą osta
tecznym dnem nędzy.

(Ciąg dalszy nastąpi)

Dyżury
Pogot. MO. tel. 97. Straż Poż. 90,

Tel. ochrony Srodow. 119-65, Po-

got. Ratunkowe (tylko wypadki i

nagłe zachorowania) Łazarza 14:

wypadki tel. 99, zachorowania i

przewozy 238-33, porady stomato
logiczne w przypadkach nagłych
(20—7), ambulatorium okulist. (ca
łą dobę), Rynek Podgórski 2:

625-50, 657-57, os. Prokocim Nowy
617-60 wewn. 101 (całą dobę), No
wa Huta 422-22, Lotnisko Balice

190-29, Niepołomice: 198, Siecie-

chowice, tel. Iwanowice 60.
Dyżury szpitali: Chir Koperni

ka 21, Chir. dziec. Prokacnn,
Urolog. Grzegórzecka 18, Laryng-
Prądnicka 35, Okulist. Witkoyńce,
Neurologia oraz inne oddziały
szpitali wg rejonizacji.

Dyżurne poradnie: intern., pe*
diatr.. gabinet zabiegowy (18—21),
zgłoszenia wizyt domowych, (18-
20), wizyty domowe (8—13),
Śródmieścia: al. Pokoju 4,
181-80, 183-96, dla N. Huty: os.

giellońskie, bl. I, tel. 856-26,
Krowodrzy: ul. Galla 24. tel.
35, dla Podgórza: ul. Kutrzeby 4,
tel. 618-55 . 650-99, Inf Służby
Zdrowia 205-11 (całą dobę), PunVt

Informacji Aptecznej, tel. 107-65

(8—15), Informacja w aptekach:
Rynek Gł. 42, Waryńskiego 24,
Pstrowskiego 94. Wrocławska 48/52,
Nowa Huta.

Myślenice,
ul. 1 Maja
kologiczna,
199-99, Lek. .

zyty domowe lekarzy chorób dzic'
ci oraz lekarzy kardiologów
(15.30—23), tel. 295-78. 225-66 . Krak-
Tow. Świadomego Macierzyństwa,
Młódź. Poradnia Lekarska.
Boh. Stalingradu 13. tel. 278-08
(9—18), Poradnia Przedmałżeńska i

(Dokończenie na str. 5)

dla
tel.
Ja
dła

721-

Centrum A, bl.

Rynek 10, Proszowice.
51 (31—20). Inf. Toksy-

Kopernika 26, tel.

Spóldz. Pracy — w*'


