
SpcT a z Janem Pawłem II i prezydentem Pertlnlm

Minister Stefan Olszowski
zakończył wizytę we Włoszech

WATYKAN (PAP). W trzecim
dniu pobytu w Rzymie, minister
spraw zagranicznych, Stefan Ol
szowski. złożył 22 bm. wizytę w

Watykanie i został przyjęty na

audiencji prywatnej przez Papie
ża Jana Pawła II. Min. Olszowski
odbył również rozmowy z waty
kańskim sekretarzem stanu, kar
dynałem Agostino Casarolim i se
kretarzem Rady ds. Publicznych
Kościoła, arcybiskupem Achille
Silvestrinim.

W toku audiencji, która trwała

trzy kwadranse, minister Olszow
ski przekazał Janowi Pawłowi II

pozdrowienia od premiera Woj
ciecha Jaruzelskiego i od prze
wodniczącego _ Rady Państwa,
Henryka Jabłońskiego. Jego Świą

Dziennikarki „Echa1®

przed sądem—cd.

Czy obraziliśmy
administratora ?

Od listopada ubiegłego roku
ciągnie się ta sprawa. Przypom-
nijmy, dziennikarki „Echa” red.
Danuta Górszczyk i red. Bogu
sława Pałczyńska idąc tropem li
cznych. listów i interwencji na
szych Czytelników a dotyczących
funkcjonowania nowego prawa
lokalowego, opublikowały artykuł
poświęcony różnorakim interpre
tacjom tego prawa. Szczególnie
zaś lukom w przepisach, umożli
wiającym niektórym administra
torom postępowanie niezgodne ze

(Dokończenie na «tr 2)

I
TM pogoda w rejonie Kra
kowa kształtować się będzie
w strefie frontu chłodnego.
Zachmurzenie przeważnie
duże, okresami opady desz
czu. możliwość burz. Temp,
min. nocą 12, maks, dniem
18 st.C. Wiatr słaby i umiar

kowany z kierunków zach. Wilgot
ność względna powietrza wynosi
98 proc.

Zakończenie rejsu Odrą do Szczecina

Dni Morza 85
W niedzielę zakończyła się Panorama Kulturalna Ziem Zachod

nich i Północnych — dwutygodniowy rejs Odrą do Szczecina.
Statki wyruszyły z powrotem w górę rzeki do macierzystych po.r-
tów, zaś uczestnicy niecodziennej imprezy rozjechali się do do
mów. Przedtem jednak — w piątek, sobotę i niedzielę ,wszyscy
braliśmy udział w barwnym widowisku, które w tym czasie od
bywało się w Szczecinie — w centralnych uroczystościach Dni
Morza, Ale po kolei.

Kapitanowie meldują przybycie
statków na pierwszy tego rodza-

(Dokończenie na str. S)
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Dziwna zmiana
Yves Montand należy bez wątpie

nia do największych postaci kina
i estrady. W sondażu przeprowa
dzonym w ub. r. przez Instytut
Ifres Francuzi wybrali go „Czło
wiekiem Roku”. W tyle pozostali
m.in. burmistrz Paryża J. Chirac,
były premier R. Barre, a nawet

sam prezydent F.
Mitterrand. Nic
dziwnego, że wszę
dzie, gdzie się po
jawi, oblegają go
wielbiciele doma
gający się autogra
fów (na zdjęciu).
Każdy film z jego
udziałem
sukces
Także u

skonale
my, jakie np tłu
my , przyciągały
„Czarownice z Sa
lem" stanowiące
protest przeciwko

antykomunistycz
nej nagonce w

USA. Montand,
który zawsze inte
resował się polity
ką, wielokrotnie
głośno potępiał
amerykański inter
wencjonizm w róż
nych częściach
świata. Nie zawa
hał się wystąpić w

filmie „Z" piętnu
jącym • dyktaturę

Grecji. W okresie toczonej przez Francję
wojnyUw Indochinach śpiewał antymilitarystyczne songi, których fran
cuska cenzura nie dopuszczała na antenę radia. I oto ten czołowy przed
stawiciel artystycznej lewicy wprawił swych zwolenników w zdumienie
wypowiedziami, które postawiły go w zupełnie innym obozie politycz
nym. Wśród prawicowych konserwatystów nawołujących do intensyfi
kacji zbrojeń i poparcia amerykańskiego programu „gwiezdnych wojen”.
Uwieńczeniem tej zmiany przekonań stał się udział Montanda w tele
wizyjnym programie, który w przededniu obchodów 40. rocznicy zwy
cięstwa nad faszyzmem straszył Francuzów agresją wojsk Układu War-

szawskego na. państwa NATO. Wyimaginowanemu obrazowi radzieckich
czołgów, wjeżdżających do Paryża, towarzyszył szkalujący ZSRR ko
mentarz popularnego aktora,-który ponoć myśli o walce o prezydencki
urząd Czyżby rodził się nowy Ronald Reagan? (l-k) Fot. PARTS MATCH ,

W piątek przed południem na
sze trzy statki przypłynęły do
Wałów Chrobrego, gdzie przycu
mowały w doborowym towarzy
stwie: stała tu już od czwartku
flotylla, jakiej szczecinianie ni
gdy dotąd nie oglądali: żaglow
ce „Dar Młodzieży”. „Kruzensh-
tern”, „Sedow”. „Zawisza Czar
ny”. ..Wilhelm Pieck” i kilka ja
chtów. O godzinie 12 rozpoczyna
się oficjalna cześć uroczystości
Orkiestry grają hymny Polski
Związku Radzieckiego i NRD.

w„czarnych pułkowników”

tobliwość Jan Paweł II prosił o

przekazanie najlepszych życzeń
przedstawicielom najwyższych
władz państwowych — prof. H.
Jabłońskiemu i premierowi W.
Jaruzelskiemu.

Podczas rozmów w Watykanie
podkreślano duże znaczenie dia
logu miedzy Polską a Stolicą A-

postolską iako istotnego 'wkładu
w sprawę podoju, odprężenia i
dialogu ogólnoeuropejskiego. Dia
log ten — stwierdzono — stwarza

sprzyjający klimat dla dalszej
(Dokończenie na str 2)

3 xL, czyli Lenin
liebknecht i

W Muzeum W. I. Lenina przy
ul. Królowej Jadwigi od piątku
czynna jest nowa ekspozycja za
tytułowana „Lenin, Liebknecht,
Luksemburg — bojownicy robot
niczej sprawy”.

Obecnie mija właśnie, 73 rocz
nica przyjazdu W. I. Lenina do
Krakowa i z tej okazji Muzeum

przygotowało ekspozycję przed-

to pewny
kasowy,

nas. Do-
pamięta-'
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Luksemburg
stawiającą sylwetki trojga dzia
łaczy międzynarodowego ruchu
robotniczego. Wszyscy oni byli
wybitnymi teoretykami i propa
gatorami ideologii marksistow
skiej. Działalność Róży Luksem
burg i Karola Liebknechta wy
warła wpływ na rozwój polskiej
i niemieckiej socjaldemokracji.
Obchody „Tygodnia 3 L” mają w

Polsce swą tradycję. W latach
1925 do 1938 trzeci tydzień stycz
nia (15 do 25) obchodzony był
przez polski ruch robotniczy jako
rocznice śmierci trojga wybitnych
działaczy.

Obecna wystawa zorganizowa
na ze zbiorów Muzeum Lenina o-

raz dzięki pomocy Ośrodka Kul
tury i Informacji NRD w Krako-

(Dokończenie na str. 2)

Przed 40 sesją RWPG
Jutro w Warszawie rozpocznie

obrady 40. sesja RWPG. Jako
pierwsza przybyła na sesję 22 bm.
delegacja Wietnamskiej Republi
ki Socjalistycznej na czele z człon
kiem BP KC KP Wietnamu. I za
stępcą przewodniczącego Rady
Ministrów TO HUU. Dziś spodzie
wane są dalsze delegacje.

Polscy wydawcy
dla Krakowa

Przed 5 laty odbyło się pierwsze spotkanie wydawców poświę
cone Krakowowi. Obecnie z inicjatywy Społecznego Komitetu Od
nowy Zabytków Krakowa wydawcy spotkali się ponownie, by dys
kutować nad wzbogaceniem półek księgarskich o książki, albumy,
przewodniki dotyczące naszego miasta.

Przygotowane z okazji tego
spotkania zestawienie tytułów
wydawnictw o Krakowie, które
ukazały się w latach 1983 —1985
jest bogate i różnorodne, obej
muje ponad 50 prac popularno
naukowych. literatury faktu, re
printów, monografii, albumów, a

także foldery, pocztówki, kalen
darze Oczywiście, mogłoby ich
być więcej i wydawcy w całej
Polsce zainteresowani są wy
dawaniem cracovianów. • ale...
Znane są powszechnie ogromne
kłopoty naszej poligrafii, niedo
statki papieru itp. Do tych trud

Ze śwfiośiH
NIEDZIELA była dziesiątym

dniem przetrzymywania przez
Amal w Bejrucie 40 obywateli
amerykańskich, podróżujących
porwanym samolotem TWA.
Amal żąda uwolnienia 766 człon
ków swego ruchu, przetrzymy
wanych w izraelskim obozie je
nieckim.

W PIERWSZYM przemówieniu
wygłoszonym od czasu ponow
nego objęcia stanowiska premie
ra, Andreas Papandreu dał do

zrozumienia, że Grecja będzie
dążyć do poprawy stosunków z

Turcją.DZIŚ rozpoczyna się we Wło
szech kampania przed wybora
mi prezydenckimi. Dotychczaso
wy prezydent Sandro Pertini za
komunikował już, że nie będzie
kandydował na to stanowisko.

WCZORAJ nastąpiło połącze
nie statku towarowego „Pro-
rress-24” z załogowym zespołem
orbitalnym „Salut-7” — „Sojuz
T-13”. Kosmonauci Dżanibekow j
Sawinvch cz”ią się dobrze.

W momencie, gdy . orszak
Bractwa Kurkowego wkraczał na

estradę na Rynku Głównym, lu
nął deszcz i całą ceremonię in
tronizacji nowego króla trzeba
było skrócić do minimum. O-
głoszono wię-c tylko, że nowym
królem kurkowym został Jan
Koziąrz, po czym pochód śpiesz-
nie w strugach deszczu podążył
do Muzeum Historycznego. Tam
dyrektor Andrzej Szczygieł na-

ności dochodzą inne, już nie
związane z ogólną sytuacją.

(Dokończenie na str. 2)
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Przeszkodą z ogromnych opon usta
wiona na stadionie myślenickiego
Dalinu miała przysporzyć kłopotów
uczestnikom eliminacji mistrzostw
świata w motocyklowych rajdach
obserwowanych. Tymczasem czoło
wi zawodnicy znajdowali sposoby,
by ją pokonać Udanej próby do
konał m. in. Francuz Frederic Mi-
chaud (na zdjęciu). Relację z zawo

dów zamieszczamy na str. 6.

Inwa dla „Skrzypka na dachu
I „Dni Krakowa”

Program tegorocznych
„Dni Krakowa” obfito
wał w ciekawe i udane
imprezy. Sporo było
wśród nich dobrych i
bardzo dobrych spekta
kli teatralnych, a ich u-

koronowaniem z pew
nością gościnne występy
Teatru Muzycznego z

Gdyni ze słynnym mu
sicalem „Skrzypek na

dachu”. Wielkie brawa
należą się dyrekcji „Dni
Krakowa” za sprowa
dzenie tu tego głośnego
(jak się okazało nie bez
powodu) spektaklu, któ
ry oglądaliśmy tuż przed
zdjęciem z afisza; bo
wiem wygasa licencja
udzielona na granie go
w Polsce. Autorzy mu
sicalu część kwot uzy
skanych z tantiemów w

Polsce przeznaczyli na

rzecz odnowy zabytków
kultury żydowskiej w

naszym kraju.
Wielkie, długo nie milknące bra-
i brzmiały po sobotnim przed

stawieniu w wypełnionym po
ostatnie miejsce na jaskółce
Teatrze im. J. Słowackiego. Nie
zwykle gorąco dziękowali krako
wianie artystom z Wybrzeża za

piękny, ciepły spektakl, którego
głównym bohaterem, artystą, któ
ry podbił publiczność był Juliusz
Bereger (jaik się okazało wycho
wanek krakowskiej PWST). Po
wiiniiiimuiiiiiiimtinnasiiwnnt

„Sandomierzanin"
królem kurkowym

dał Janowi Koziarzowi miano
„Sandomierzanin” jako że nowy
król pochodzi z Ziemi Sando
mierskiej. Dotychczasowy król
Aleksander Adamski ofiarował
Muzeum na pamiątkę’ swego pa
nowania ozdobny puchar. Funk
cje marszałków objęli Wacław
Kijowski i Zygmunt Skwarczyń-
ski.

W czasie spotkania w Muzeum

Historycznym sztandar Bractwa
Kurkowego został udekorowany
Złotą Odznaką „Za nracę społecz
ną dla m. Krakowa”, zaś Jerzy

(Dokończenie ńa str 2)
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Do najefektowniejszych imprez
„Dni Krakowa" zaliczać będzie
my sobotni pokaz balonowy na

krakowskich Błoniach. Mogliśmy
podziwiać balon ..Tadeusz Kościu
szko" — balon symbol ufundowa
ny przez Amerykanina HAR-
VEYA HUBBELLA. Balon ten po
odbyciu lotów w Racławicach,
Krakowie i Wrocławiu przekaza
ny zostanie Aeroklubowi PRL.
Podczas sobotniego lotu piloto
wany był przez amerykańską pi
lotkę balonową KATHY BOL-
LAŃD oraz STEFANA MAKNE
i JERZEGO CZERNIAWSKIEGO.

Drugim balonem był znany już
krakowianem „Harcerz” — balon
od ubiegłego roku będący w po
siadaniu Klubu Balonowego —

przy Inspektoracie Lotniczym Ko
mendy Chorągwi Krakowsl. J
ZHP Lot nim odbyli hm WOJ
CIECH BĄK, instruktor balono
wy z Aeroklubu Śląskiego PIOTR
SZARY i harcerka ze Szczepu

(Dokończenie m sir. 2)

spektaklu, w czasie spotkania, na

które zaprosił dziennikarzy Jerzy
Gruza — dyrektor Teatru i reży-
se- przedstawienia, prof. Stanisław
Hadyna porównując gdyńskie
przedstawienie z premierowym z

Brodwayu i z londyńskim nie
szczędził komplementów pol
skim twórcom, podkreślając, iż
niektóre fragmenty -musicalu
wzbogacili w sposób niezwykle
udany. Dodajmy że owo wzbo
gacenie jest m. in. zasługą kra
kowianina Leopolda Kozłowskie
go.

Za występy dziękował artystom
z Wybrzeża dyrekto-r „Dni Kra
kowa” Robert Wydra oraz Miko
łaj Grabowski — dyrektor Teatru
im. J. Słowackiego, którego zes
pół w tym samym czasie prezen
tował „Transatlantyk” publiczno
ści Wybrzeża Nam z kolei Drz.y-
jer nie było słuchać gdy dyr.
Gruza mówił, iż zaszczytem jest
dla młodego zespołu występ na

tak szacownej scenie.

(e)

Było to 24 czerwca

• W 1785 r. król Stanisław

August wydał reskrypt zezwa
lający lmć Francóis Gabrielowi
Le Doux na powołanie zespołu
Tancerzy Narodowych Jego
Królewskiej Mości Rozporzą
dzenie to zapoczątkowało rozwój
baletu w Polsce

• W 1930 r urodził się Clau-
de Chabrol. francuski krytyk,
scenarzysta i reżyser, jeden z

pionierów „nowej fali”. autor
filmów: „Piękny Serge”, „Kuzy
ni". „Ofelia”. „Rzeźnik”. „Nie
winni o brudnych rękach" i in.

• W 1945 r, w Moskwie odby
ła się Parada Zwycięstwa, w

której uczestniczyła delegacja
Wojska Polskiego

• W 1978r zmarłwwieku69
lat prof Mstisław Kiełdysz, wy
bitny radziecki matematyk, któ
ry odegrał wielką rolę w roz
woju techniki obliczeniowej, e-

nergetyki jądrowej i badań ko
smicznych. W latach 1961—75

pr°7es AN ZSRR.
• W 1980 r. podczas obrad

Sejmu Edward Gierek powie
dział: ..Znając patriotyzm nasze
go narodu i wierząc w jego si
ły twórcze z nadzieją patrzymy
w przys-łość". (l-k)

Od26VIdo1VII
w kinie ..Warszawa”

PRZEGLĄD
FUMÓW FIŃSKICH
6 najnowszych produkcji:
dramaty psychologiczne,

filmy sensacyjne,
sagi rodzinne — m. in.

BRUDNA SPRAWA

PŁONĄCY ANIOŁ

i adaptacja
ZBRODNI I KARY!

Seanse o godz 15.45

Przedsprzedaż biletów
w „Filmotechnice”

K-5133



ECHO KRAKOWA

RADA Państwa powołała Pań
stwową Komisję Wyborczą.
Przewodniczącym został Adam
Zieliński, prezes Naczelnego Są
du Administracyjnego. Jednym z

członków jest Tadeusz Roman,
dyrektor Centralnego Laborato
rium Przemysłu Tytoniowego w

Krakowie.
I SEKRETARZ KC PZPR.

Wojciech Jaruzelski przyjął 21
bm. przebywającego w Polsce
członka Biura Politycznego,
przewodniczącego Komitetu Kon
troli Partyjnej KC KPZR, Mi
chaiła Sołomiencewa. Wymienio
no informacje o dorobku i dzia
łaniach, jakie podejmują obyd
wie bratnie partie.

PRZEWODNICZĄCY Rady
Państwa przyjął 21 bm. delega
cję Ogólnochińskiego Zgroma
dzenia Przedstawicieli Ludowych
na czele z wiceprzewodniczącym
Stałego Komitetu OZPL, Wang
Renzhongiem. Dokonano prze
glądu przedsięwzięć we wzajem
nej współpracy w okresie ostat
nich lat. 22 bm. delegacja ChRŁ
opuściła Polskę.

MIESZKAŃCY Warszawy po
raz 14. spotkali się 22 i 23 bm. na

„Dniach Trybuny Ludu”. Redak
cja przyznała doroczne nagrody
m. in. za wkład w rozwój nauk
społecznych, działalność ideowo-
wychowawczą oraz inicjatywy
społeczne i produkcyjne.

W 80. ROCZNICĘ rewolucji
1905 r. 22 bm. w Łodzi przy Pom
niku Czynu Rewolucyjnego od
było się ogólnopolskie spotkanie
pokoleń. Skierowano apel do
młodzieży całego świata o połą
czenie wysiłków w walce o po
kój, przeciwko polityce wojny i
eskalacji zbrojeń.

W WARSZAWIE spotkali się
22 bm. przewodniczący miej
skich rad i ogniw PRON-u z ca
łej Polski. Dyskusja przyniosła
bogaty plon refleksji na temat
form i metod realizacji przyję
tych zadań programowych, a

także usytuowania ruchu w pa
noramie życia społecznego i pań
stwowego.

OlIliTjlLli
OPZZ stało się dysponentem

majątku, jaki pozostał po by
łych centralach związków za
wodowych. Przekazanie majątku
o łącznej wartości 3,4 mld zł na
stąpiło 22 bm. na posiedzeniu
Prezydium Komitetu Wykonaw
czego OPZZ.

22 BM. ZAKOŃCZYŁ się do
roczny spis rolniczy. Efektem 8
dni pracy ok. 67 tys. rachmi
strzów spisowych, którzy odwie
dzili wszystkie indywidualne go
spodarstwa w kraju, było zebra
nie podstawowych informacji
charakteryzujących sytuację
produkcyjną w tych gospodar
stwach.

W KATEDRZE prawosławnej
w Warszawie odbyła się 23 bm.
uroczystość nadania Orderu św.
Marii Magdaleny przewodniczą
cemu RK PRON, Janowi Dobra
czyńskiemu, przyznanego przez
Synod Biskupów Polskiego Au
tokefalicznego Kościoła Prawo
sławnego w Polsce za zasługi
dla Ojczyzny i Kościoła.

PLENUM ZG Związku
skich Artystów, Malarzy i
fików dokonało zmian w

dzie Prezydium. Przyjęto rezyg
nację prof. Mieczysława Wejma
na z funkcji prezesa Związku i
profesorów Stanisława Dawskie-
go i Leona Michalskiego z funk
cji wiceprezesów. Nowym pre
zesem ZG został prof. Włady
sław Jackiewicz, wiceprezesami
Wiesław Garboliński i Jan Kar
czewski, sekretarzem Eugeniusz
Małkowski, skarbnikiem Tadeusz
Ciesiulewioz, członkami Prezy
dium: M. Wejman, St. Dawski,
L. Michalski i Andrzej Skoczy-

21 BM. UPŁYNĄŁ termin, w

którym w sprawie przeciwko
Bogdanowi Lisowi. Adamowi
Michnikowi i Władysławowi
Frasyniukowi strony procesowe
mogły wystąpić o sporządzenie
pisemnego uzasadnienia wyroku
wydanego 14 czerwca br. przez
Sąd Wojewódzki w Gdańsku. W
tym czasie wnioski takie, czyli
tzw. zapowiedzi rewizji, złożyli
prokurator oraz obrońcy oskar
żonych.

Pol-
Gra-
skła-
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W maju otworzono w „Krzy
sztoforach” wystawę prac
malarskich JANINY KRAU

PE. Jest to malarstwo bardzo
ezoteryczne (by nie rzec herme
tyczne), starające się — wedle
słów samej autorki — przybliżyć
bodaj odpowiedzi na podstawowe
pytania człowieka „— Co dzieje
się z nim po śmierci, co działo się
z nim przed urodzeniem, jakie
moce kierują jego losem”. Trudne
to bez wątpienia kwestie, a je
dnak już sam wernisaż okazał się
być ogromnym sukcesem i pod
ziemia wystawowe „Krzysztofo-
rów” zapełniły się tłumami i kwia
tami. Z pewnością przez te krót
kie chwile stało się miejsce eks
pozycji miejscem szczególnym,
miejscem-wyrocznią. Lecz o ile w

starożytności kapłanki przepo
wiadały przyszłość i udzielały od
powiedzi na pytania po obejrze
niu wnętrzności poświęconej o-

fiary, tutaj rolę „wnętrza” pełni
ły mistyczne obrazy. I podobnie
jak niegdyś zaszczytu zasięgnię
cia porady u kapłanki dostępo
wali tylko oczyszczeni po wypi
ciu wody letejskiej pomagającej
zapomnieć o przeszłości, tak i tu
taj wystawa, a także i samo do
chodzenie do niej w „podziemia”,
nie były pozbawione elementu
świątecznego i oczyszczającego.

Pierwsza znacząca międzynaro
dowa prezentacja dzieł malarki

40-lecie powrotu Kościoła
na Ziemie Zachodnie i Północne

„Wrócił tu Kościół, bo wróciła
tu Polska” — to hasło uroczysto
ści 40-lecia Kościoła Rzymskoka
tolickiego na prastarych piastow
skich Ziemiach Zachodnich i Pół
nocnych, które odbyły się w nie
dzielę w Szczecinie. Uczestniczył
w nich Episkopat Polski z pry
masem. kardynałem Józefem
Glempem. Obecny był przedsta
wiciel Stolicy Apostolskiej —

kardynał Otillo Rossi oraz przed
stawiciele episkopatów z kilku
krajów.

Homilię wygłosił prymas Glemp,
który przypominając dzieje Ko
ścioła na Ziemiach Zachodnich i
Północnych po wiekach odzyska
nych, nawiązał do misji św. Woj
ciecha i zmagań pierwszych pol
skich władców z naporem ger
mańskim i naszych historycznych
praw do ziem nad Odrą i Bałty
kiem. Przechodząc do czasów
terroru hitlerowskiego, mówił o

wysokiej cenie, jaką polscy mie
szkańcy tych ziem musieli płacić
za przynależność do Koścoła
Rzymskokatolickiego, a mimo to
nie wątpili, że Polska tu wróci.
Ta wiara towarzyszyła również
tym wszystkim, którzy wiosną ro
ku 1945. na ruinach i zgliszczach
przystępowali do budowy nowego
życia, tutejszej gospodarki i od
budowy Kościoła. Efekty ich pio
nierskiej pracy budzą dziś podziw
i szacunek.

Nawiązując do występujących
jeszcze w naszym społeczeństwie
podziałów prymas przypomniał
obowiązującą każdego chrześcija
nina zasadę o miłości i przebacze
niu. Ten Chrystusowy nakaz, po
wiedział. jest dla nas zobowią
zujący, ażeby kształtować wszys
tko to, co służy sprawiedliwości
i uładzeniu naszego społeczeń
stwa i naszej Ojczyzny.

W dniach 20—23 bm. w Szcze
cinie obradowała 207. Konferen
cja Plenarna Episkopatu Polski,
pod przewodnictwem ks. kard.
Józefa Glempa, prymasa Polski.
Omawiając problemy kraju, bi
skupi — jak wynika to z komu
nikatu — z naciskiem podkreślili.

Jana

Wydawcy dla Krakowa
(Dokończenie ze str. 1)

Przedstawiciele Wydawnictwa Li
terackiego zwrócili uwagę na cią
gle zbyt małe zainteresowanie
środowiska naukowego tworze
niem książek o Krakowie.

W tej sytuacji wszyscy ucze
stnicy spotkania uznali za wartą
podjęcia propozycję dyr.
Migdalskiego z Domu Książki, by
dążyć do wydania kilku choćby
najbardziej poszukiwanych ksią
żek o Krakowie, w nakładach u-

możliwiających ich ciągłą sprze
daż.

Postanowiono też podjąć stara
nia o to, by kilkuzłotowa dopła
ta do książek o Krakowie prze
znaczana na fundusz odnowy za
bytków Krakowa była zwolniona
od podatku. Wydawcy postano
wili również wzajemnie infor
mować się o przygotowywanych
przez siebie do druku cracovia-
nach.

Spotkanie wydawców prowa
dzili w imieniu zespołu wydaw
niczego SKOZ dyrektor krakow
skiego oddziału KAW Tcmasz
Łopuszyński oraz przewodniczą
cy Komisji Propagandy SKOZ
red. Zbigniew Regucki. Uczestni
czyli w nim przewodniczący RN
m. Krakowa, sekretarz SKOZ
Apolinary Kozub, kierownik Wy
działu Kultury KK PZPR Sta
nisław Franczak, wiceprezydent
m. Krakowa Barbara Guzik, (e)

nastąpiła w 1952 roku na Między
narodowej Wystawie Sztuki Ko
biet w Amsterdamie. Wydajesię,
iż autorka ciągle pozostała wier
na zamierzonemu akcentowaniu
swej płci i opisując „drugi”, mi
styczny, niewidzialny świat robi
to świadoma swej roli kapłanki
i wieszczki. Znalazła się zatem ńa
wystawie akwarela „Circe”, a

także wróżby łagodnej czaro
dziejki Kirke-Kraupe: „Koniunk-

Z sal wystawowych

Kobiecość
i gwiazdy

cja Jowisza z Księżycem” czy
„Księżyc — fazy, drogi”... Rzeczy
widzialne bowiem są u artystki
obrazami rzeczy niewidzialnych,
a rzeczywistość niewidzialna jest
jedyną, prawdziwą.

Twórczość Janiny Kraupe wy
nika, jak sądzę, z dwóch założeń.
Po pierwsze, iż wszelkie sztuki
są sobie pokrewne, przeto cel
malarza jest pokrewny celowi
muzyka i poety. Stąd wynikają
próby „muzyczne”, przełożenia
języka muzycznego na malarski.

że Kościół nie jest i nie chce być
siłą polityczną. Wierny nauce So
boru Watykańskiego II „w żaden
sposób nie utożsamia się ze wspól
notą polityczną ani nie wiąże się
z żadnym systemem politycznym”,
a „głosząc prawdę ewangeliczną
szanuje również i popiera wol
ność polityczną i odpowiedzial
ność obywateli”. W sytuacji, gdy
kraj znajduje się w potrzebie, bi
skupi przypominają wezwanie So
boru: „Niech wszyscy chrześcija
nie odczuwają swoje szczególne
i sobie właściwe powołanie we

wspólnocie politycznej, na mocy
którego winni świecić przykła
dem, sumiennie spełniać obowią
zki i służyć dobru wspólnemu,
pokazując czynem, jak da się
pogodzić władza z wolnością, ini
cjatywa jednostkowa z organicz
ną więzią i wymogami całego or
ganizmu społecznego, pożyteczna
jedność z owocną rozmaitością”.
W komunikacie zacytowano też
słowa soborowe o tym. że jest
prawem i obowiązkiem każdego
przyczyniać się w miarę możnoś
ci do prawdziwego postępu włas
nego społeczeństwa.

Biskupi wysłuchali relacji pry
masa Glempa z rozmowy z pre
mierem Jaruzelskim, odbytej 18
czerwca br. Zapoznali się też z

treścią rozmów prowadzonych
między przedstawicielami Episko
patu i władz państwowych. (PAP)

Festiwalowy czyn młodzieży ZMW

Turniej klubów rolnika
Zakończył się XIII Wojewódz-

wi Turniej Klubów Rolnika
WZGS. Wzięło w nim udział

3 tys. uczestników z ponad stu
klubów rolnika naszego woje
wództwa, prezentując różne for
my działalności kulturalnej i ar
tystycznej. Wczoraj w Teatrze
„Bagatela” odbył się koncert ga
lowy, w czasie którego ogłoszo
no wyniki rywalizacji klubów
rolnika. I miejsce i Puchar Pre
zesa WZGS zdobył klub z Cicha-
wy gm. Gdów, dwa kolejne miej
sca przypadły klubom z Nielepic
gm. Zabierzów i Jaśkowie gm.
Skawina, zaś
z Kornatki
Gdowa.

Podczas
WZGS, Jan
niczący ZW ZMW w Krakowie,
Jan Kremer złożyli na ręce prze
wodniczącego Krakowskiego Ko-

trzecie — klubom
gm. Dobczyce i

koncertu prezes
Czesak i przewód-

Kul-
Fran-

Jest

Dr Stefan Nawrot

dyrektorem Wydziału

Kultury i Sztuki UM
Wiceprezydent Jan Nowak

wręczył 21 bm. doktorowi Stefa
nowi Nawrotowi nominację na

stanowisko dyrektora Wydziału
Kultury i Sztuki Urzędu Miasta
Kralkowa. W uroczystości uczes
tniczył kierownik Wydziału
tury KK PZPR Stanisław
czak.

Dr S. Nawrot ma 41 lat.
absolwentem teatrologii i studiów
dziennikarskich. Rozprawę dok
torską z zakresu systemów poli
tycznych obronił na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Jagielloń
skiego. Jest współautorem dwóch
publikacji książkowych oraz auto
rem kilkunastu artykułów po
święconych m. in. kulturze. Osta
tnio pracował w Instytucie Nauk
Politycznych UJ na stanowisku
adiunkta. Jest członkiem PZPR.'

Przykładem obrazy o tytułach
„Śpiewy kwitnącej łąki”, „Utwór
na harfę”, czy bardziej konkretne
„Preludia Chopina” oraz „Utwory
organowe Bacha”. Po drugie
autorka przyznaje rację, choć
prawdopodobnie podświadomie,
ewangelicznej zasadzie prymatu
słowa i pisma nad obrazem. Ka
ligrafia liter, ich czystość rysun
ku — a więc aspekt estetyczny
oraz wieloznaczność — aspekt
metafizyczny, wykorzystywane są
wielokrotnie w prezentowanych
w „Krzysztoforach” obrazach.

Bardzo ciepłym gestem artystki
jest z pewnością pojawianie się
co środę na wystawie i odpowia
danie na wszelkie — nawet te

niezbyt mądre i zupełnie naiwne
— pytania. Jest to gest, który
świadczy jak bardzo życie i f^
lozofia artysty związane są z jego
sztuką, a sama autorka stara się
tutaj pełnić dwojaką rolę gospo
dyni domu i kapłanki sanktua
rium zarazem.

Wystawa Janiny Kraupe po
trwa do końca czerwca. U mędr
ców irlandzkich maj oznaczony
był spółgłoską H. czerwiec zaś —

D.D — jak słodkie daktyle, sym
bole kobiecości, H — jak tajem
nicze 1 bajkowe miasto Haida-
barad, którego nazwa brzmi jak
zaklęcie.

ANNA TUCHOLSKA
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Norweg, który do-

górników poniosło
zostało cięiko ran-

Z dalekopisu
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• Ekshumowano 6 czerwca na

jednym z cmentarzy w pobliżu
Sao Paulo zwłoki mężczyzny są
bez wątpienia szczątkami hitle
rowskiego zbrodniarza Josefa
Mengelego — oświadczyli człon
kowie międzynarodowej komisji
prowadzącej dochodzenie w tej
sprawie.

• Ugrupowanie sikhijskich
ekstremistów przyznało się do
podłożenia bomby na pokładzie
odrzutowca linii Air India, któ
ry wpadł do morza w pobliżu
wybrzeży irlandzkich w drodze
z Montrealu do Delhi. Zginęło
329 pasażerów i członków załogi.

• Sąd w Houston skazał na 3
lata więzienia 40-letnią Lorry
Thomas, dyrektora Akcji Ko
ściołów Ewangelickich, za udzie
lanie schronienia w kościołach
uchodźcom z krajów Ameryki
środkowej.

• 3 osoby, w tym kilkunasto
letnia dziewczynka, zostały za
bite w stolicy Gwinei, na skutek
incydentów, wywołanych odwo
łaniem występu piosenkarza z

Wybrzeża Kości Słoniowej, Alp
ha Blondy’ego.

• Nieznane ugrupowanie pod
nazwą Arabska Organizacja Re
wolucyjna przyznało się do do
konania w ub. tygodniu zama-

Przed Międzynarodowym Dniem Spółdzielcy

Swą pracą służą nam wszystkim
Nie ma właściwie branży go

spodarczej, w której nie dzia
łaliby krakowscy spółdziel

cy. Mają oni znaczący udział w

rozwoju handlu, usług czy dro
bnej wytwórczości w Krakowie 1

mitetu Festiwalu „Moskwa 85”,
Kazimierza Gronia meldunek o

czynie festiwalowym młodzieży
szkół średnich i wyższych Kra
kowa, zrzeszonej w ZMW, która
pracując w sobotę na terenie
Śródmieścia, Krowodrzy i Nowej
Huty wykonała prace porządko
we przy konserwacji zieleni na

kwotę 100 tys. złotych. W czynie
festiwalowym wzięło udział 150
członków ZMW. (RU)

Dziennikarki „Echa” przed sądem
(Dokończenie ze str. 1)

społecznym poczuciem sprawie
dliwości. Dotknięci tym tekstem
poczuli się państwo P., którzy
choć wówczas nie wymienieni z

nazwiska, a służący jedynie jako
jeden z wielu podanych przez
dziennikarki przykładów, z po
wództwa cywilnego wytoczyli au
torkom proces o zniesławienie.

Proces rozpoczął się w listopa
dzie, w ubiegły piątek miała
miejsce czwarta już rozprawa.
Przed zespołem Sądu Wojewódz
kiego przeszedł już całkiem po
kaźny korowód świadków, nie
tylko mieszkańców rzeczonej ka
mienicy, którą administruje pani
P. wspomagana przez swego mę
ża. Z zeznań jawi się całkiem
niewesoły, lecz jakże niestety
powszechny obraz codziennego
życia jednej kamienicy. „Pysków
ki” kończące się w sądzie, eks
misje podczas nieobecności lo
katora i na dodatek w trakcie
trwania rozprawy o rzeczone mie
szkanie. wzywanie milicji, utrud
nianie sobie nawzajem życia róż
nymi. nie zawsze „dowcipnymi”
metodami. Ot życie — chciałoby
się powiedzieć. Smutne ale praw
dziwe. Sprawozdawcy sądowemu
czasem trudno oprzeć się reflek
sji, że meritum tego procesu jak
by umyka uwadze wszystkich
zainteresowanych. Sąd jednak
jest bardziej cierpliwy i spokoj
nie wysłuchuje wszystkiego.

Jak zakończy się ta sprawa, je
szcze nie wiemy. Termin następ
nej rozprawy został wyznaczony
na wrzesień. A na razie Drodzy
Czytelnicy może raczej nie zwra
cajcie się do
terwencje w

wych, a już
grę wchodzi
stratorem...

nas z prośbą o in-
sprawach lokalo-

szczególnie, gdy w

konflikt z admiini-
(es)

Balonowy pokaz
(Dokończenie ze str. 1)

„Małe Słowianki" BARBARA
BAŁYS io... krakowskim stroju.

„Tadeusz Kościuszko" o pojem
ności 2500 m sześć i „Harcerz" —

2252 m sześć, są balonami „gorą
cymi" — na ogrzane powietrze.
Należą mimo różnic wielkości do
tej samej klasy. Swój sobotni lot
„Tadeusz Kościuszko" zakończył
w rejonie Pasternika. „Harcerz” z

pocztą balonową (około 6 tys.
przesyłek z całej Polski) dotarł
da... najbliższej poczty czyli do
Mydlnik. Dla pierwszego balonu
był to drugi lot w Polsce, dla

a trzeci w naszym„Harcerza" 36
mieście.

Organizacja
gą Aeroklubu
komendą płk.
RYKA BORONIA. Harcerzom za
wdzięczamy atrakcyjne występy
i ciekawą historię światowego
baloniarstwa. (x)

pokazu jest zasłu-
Krakowskiego pod
dypl. pilota HEN-

chu bombowego na lotnisku we

Frankfurcie, w wyniku którego
3 osoby zginęły, a 42 zostały
ranne.

* 20-letni Edward Stcven Do-
ster zdołał 22 bm. pokonać środ
ki bezpieczeństwa Departamentu
Stanu USA i przedostać się z u-

krytą złożoną strzelbą i nożem
w okolice gabinetu sekretarza
stanu George’a Shultza i zastrze
lić sekretarkę doradcy sekreta
rza (swoją matkę), po czym po
pełnił samobójstwo.

• Podczas prowadzonej we

Włoszech akcji antymafijnej a

resztowany został kapelan rzym
skiego więzienia Regina Coeli,
ksiądz Piętro Prestinenzi, który
trudnił się handlem kokainą.

• W katastrofie, w kopalni
złota, w pobliżu Johannesburga,
wRPA,4 - -

'

śmierć, a 2
nych.

• 23-letni
kanał pierwszego w historii swe
go kraju porwania samolotu w

Oslo, grożąc stewardesie uży
ciem pistoletu, poddał się policji
po zwolnieniu 116 pasażerów. Po
rywacz, który niedawno został

wojewódiztwie, wykazując na tym
polu sporo inicjatywy i przedsię
biorczości. Krakowska spółdziel
czość różnych branż skupia 60 ty
sięcy zatrudnionych i liczy 400
tysięcy członków. Jej obroty się
gają 60 mld złotych wartości i
wytwarzają produkcję wartości
25 mld zł rocznie. Najliczniejszym
związkiem spółdzielczym w na
szym regionie jest WZGS, który
posiada 100 tysięcy członków, pro
wadząc 2780 placówek gospodar
czych, a także szeroką działal
ność społeczno-wychowawczą i

(Dokończenie na str. 5)

S. Olszowski zakończył
wizytę we Włoszech

(Dokończenie ze str. 1)
normalizacji stosunków Państwo
— Kościół w Polsce.

W drugim dniu oficjalnej wi
zyty w Rzymie minister Stefan
Olszowski został przyjęty przez
prezydenta Republiki Włoskiej
Sandro Pertiniego. W dłuższej
rozmowie poruszano m. in. spra
wy związane z perspektywami
dalszego rozwoju stosunków pol
sko-włoskich.

We włoskim MSZ odbyły się
polsko-włoskie rozmowy plenar
ne, którym przewodniczyli mini
strowie S. Olszowski i G. An-
dreotti. Na zakończenie rozmów,
w toku których dokonano szero
kiej wymiany poglądów na tema
ty międzynarodowe i dwustron
ne ministrowie podpisali umowę
w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania oraz porozumienie
w sprawie włoskich instytutów
kultury w Polsce i polskich in
stytutów we Włoszech. Min. Ol
szowski zaprosił min. Andreottie-
go do złożenia wizyty w Polsce.

W Muzeum Lenina

(Dokończenie ze str l)
wie pokazuje działalność i kon
takty trojga ideologów ruchu ro
botniczego.

Róża Luksemburg i Karol
Liebknecht zostali bestialsko za
mordowani przez oficerów nie
mieckiej kontrrewolucyjnej for
macji wojskowej 15 I 1919 roku,
Włodzimierz Lenin zmarł 22 I
1924.

Komisarzem wystawy jest Ta
mara Urbańczykowa, autorami
interesującej oprawy plastycznej
są A. Rusinek i T. Bromirski.

W piątkowym wernisażu wzięli
m. in. udział: wiceprezydent m.

Krakowa J. Nowak, wicekonsul
ZSRR w Krakowie W. Kukuren-
ko oraz dyrektor Ośrodka Kultu
ry i Informacji NRD w Krako
wie A. Jonderko. (x)

Nowy król kurkowy
(Dokończenie ze str. 1)

Brzeziński, Roman Kamecki,
Władysław Kozbór, Jan Koziarz
i Franciszek Staśto otrzymali z

rąk wiceprezydent Krakowa
Barbary Guzik Złote Krzyże Za
sługi. Medalem 40-lecia PRL u-

honorowano Feliksa Adamskiego,
Wacława Kijowskiego, Ludwika
Kotlarczyka, Mieczysława Kuźmę,
Kazimierza Romana, Stanisława
Petelę i Władysława Wicińskie-
go. (RD)

Kronika wypadków
■ Wyjątkowo dużo, bo aż 19 wy

padków drogowych wydarzyło się
w naszym mieście i województwie
w czasie ostatniego weekendu. Ran
nych zostało aż 30 osób. Doszło do
16 kolizji i zatrzymano 12 pijanych
kierowców.

B W Wadowie „fiat 125p”, któ
rym 9 osób wracało z zabawy w

szampańskim humorze, trafił w

drzewo i rozleciał się. 3 osoby zo
stały ranne. Część pasażerów i kie
rowca zbiegli z miejsca wypadku.

zwolniony z więzienia po odby
ciu kary za 4 rabunki, domagał
się rozmowy z premierem j mi
nistrem sprawiedliwości.

• Na tokijskim lotnisku Na-
rita zginęło 3 pracowników, a 3
odniosło rany wskutek eksplozji
kontenera wyładowanego z pa
sażerskiego samolotu linii „Ca-
uadian Paolfio Airlines”.

• Ministerstwo spraw wew
nętrznych Wenezueli wydało na
kaz opuszczania tego kraju
członkom amerykańskiej misji
religijnej, twierdząc, iż „misjo
narze” zajmowali się głównie
wciąganiem Indian do tajnej or
ganizacji, kierowanej przez CIA.

• W stanie Gudżarat w Indii
odnotowano w sobotę ofiarę

- śmiertelną i 15 osób rannych w

wyniku zamachów bombowych,
bójek na noże itp.

• 24-godzinny strajk przepro
wadzili pracownicy ministerstwa
ds. ochrony dóbr kulturalnych
Włoch, a także pracownicy
muzeów i galerii, domagając
się poprawy warunków pracy i

podniesienia płac.
• Na przedmieściu Teheranu

eksplodowała bomba podłożona
w samochodzie. 5 osób odniosło
rany; wiele samochodów jest u-

szkodzonych.

Ogłoszenia _

I Ekspresowe

HYDRAULIK, spawacz elektryczno-
gazowy, poszukuje pracy w sektorze

prywatnym. Tel. 33-11-52.______ g-69475

AUTOMAT do lodów — sprzedam. —

Oferty 70220 „Prasa” Kraków, Wiśl-
na 2.

____________________________ ____

PARCELĘ 25 arów, pięknie położoną,
w dobrym punkcie osiedla Wróblowi-
ce — sprzedam. Oferty 70079 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

ZASTAVĘ Mediteran, 1980 — sprze
dam. Tel. 33-10-37.____________ g-70520
MOZAIKĘ parkietową — tanio sprze
dam. — Oferty 70517 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

POSZUKUJĘ mieszkania na- rok. —

Czynsz z góry. — Tel. 66-52-22, godz.
17—19.

_________________g-70466
SEGMENT „Kalwaria” — sprzedam.
Tel. 48-10-55, godz. 16—18. g-70411
MAŁŻEŃSTWO poszukuje garsoniery,
pokoju z kuchnią, na 3 lata. Czynsz
płatny z góry za rok. Oferty 70352
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

________

PARKIET dębowy — sprzedam. Tel.
48-47-66, wewn. 473, wieczorem.

______

PRZEDSIONEK do przyczepy — ku-
pię. Kraków, tel. 48-26-52. g-70286
POSZUKUJĘ garażu lub miejsca na

motocykl. Oferty 70344 „Prasa” Kra-
ków, Wiślna 2.

_______________________

JASŁO — M-l, zamienię na Kraków.
Tel. 44-32-03, po 16.___________ g-70283
DOM jednorodzinny, zamienię na dwa
M-4, niewłasnościowe. Tel. 11-85-98.

g-70287
PANNA, lat 33, przystojna, sytuowa
na, mieszkanie, wykształcenie śred
nie, na rencie — pragnie poznać ko
goś bliskiego, religijnego, dobrego
serca, do lat 40, rencistę, lubiącego
podróże. Cel matrymonialny. Oferty
70291 ..Prasa” Kraków, Wiślna 2.

DYWAN — tanio sprzedam. — Tel.
11-83-77.

_________________________ g-70293
DWIE doktorantki, poszukują miesz
kania. Oferty 70504 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

_____________________ _______

DOKTORANTKA poszukuje samo
dzielnego pokoju albo zaopiekuje się
mieszkaniem. — Oferty 70505 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

________________ __

SEGMENT kuchenny „Bronia” —

sprzedam. Tel. 33-73-58________ g-70406

ZESTAW stereofoniczny, zdalnie ste
rowany — sprzedam. Tel. 44-61-79.

BEZDZIETNE małżeństwo poszukuje
mieszkania — najchętniej w domu
jednorodzinnym. Tel. 33-73-14 g-70280
DECK kasetowy, Dolby B-C, auto

Reverse, zdalne sterowanie — sprze
dam. Tel. 22-73-35, godz. 16—17 .

g-70402
PRZYJMĘ dozorcostwo w zamian za

mieszkanie — Oferty 70147 „Prasa^’
Kraków. Wiślna 2.

__________________

.

VIDEO Hitachi VHS, nowe, stół roz
suwany, 6 krzeseł, 2 fotele 1930
— sprzedam. Tel. 22-04-02,_____ g-70131
JRŁAM karakułowy — łapki, sprze
dam. Tel. 44-48-61.______________g-70321

• WANNĘ 170 cm — kupię lub zamie-
nię za 140 cm. Tel. 33 -60-50. g-70328
POLONEZA 2000. 2- lub 3-letniego —

kupię. Tel. 55 -02-77, w godz 18—20.
g-70270

CZELADNIKA, ucznia, pomoc i sprzą
taczkę przyjmie pracownia cukierni
cza — Bogusława Antoś. Kraków, ul.
Karmelicka 47, tel. 33 -47-05 g-70260
MORRIS Princess 1100 — sprzedam.
Tel. 22-32-32. g-70129
POSZUKUJĘ pokoju z kuchnią lub
pokoju (nie umeblowane). Tel. grzecz-
sa” Kraków. Wiślna 2.

______________

PORĘBA Józef, zam. Kraków, al. 3

Maja 5. zgubił legitymacje studenc
ką. wydaną przez Uniwersytet Ja
gielloński. g-70026
OPONY nowe 135X13 — kupię. Tel.
37-82-73. 19—21 . g-700?4
KAROSERIE 126 p. uszkodzona —

sprzedam. Teł. 37-82-73, 19—21. g-70023
PRZYJME dozorcostwo. Warunek —

mieszkanie. — Oferty 70230 „Prasa”
Kraków. Wiślna 2.___________________

ELEKTRONIK z praktyka, podejmie
pracę w sektorze prvwatnvm. Oferty
70222 . Prasa” Kraków, Wiślna 2.

POSZUKUJE pokoju z kuchni lub po
koju (nie umeblowane) Tel. grzeoz-
n ości owy 44-55-31. 15—20________ g-7018

OPONY do Zastaw — kupię. — Teł.
44-06-65._________

' •■ g-70216
STRYCHU do adaptacji na pracow
nie - Doszukuje. — Poważne oferty
70217 ..Prasa** Kraków. Wiślna 2.

__

MINI-KOMPUTER”Commodore64. kal
kulator Casio Fx-100 — sprzedam. —

Tel. 33-25-91._________________g-70189
TRABANTA 601, 1972 — sprzedam. —

Tel. 48-44-83____________________g-70172

12 M2 FLIZ brązowvch i granato
wych, czeskich — sprzedam. Oferty
70085 ..Prasa” Kraków. Wiślna 2.

ZAGRANICZNY, nowy, składany wó
zek snortowy — sprzedam. Te!.
55-25-10.______________________g-70039

NOWA maszynę do pisania ..Erika” —

sprzedam Tel’ 37-59-89, pokój 809 A.
________________________________g-70175

STUDENT, bez nałogów, poszukuje
niekrenujacego pokoju od września
lub października. Oferty 70202 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

HITACHI — sprzedam. Teł. 3T-S8-19.

g-70579
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„Będzie zrobione w czerwcu

najpóźniej w lipcu"

Przed 80 laty
24VI1905r

Dobry handlowiec

dba o reklamę
Przedsiębiorstwo Hurtu Spo

żywczego w Krakowie ma tvlko
dwa własne sklepy. Są one bardzo
dobrze zaopatrzone, a ich personel
miły i grzeczny dla klientów. Nie
darmo mówi się, że reklama ieśt
dźwignią handlu. Wiedzą o tym
w PHS i nie żałują wysiłków i
funduszy, by jeszcze bardziej
przyciągnąć kupujących. Służą
temu m. in. degustacje. Uczestni
czyliśmy w piątek w degustacji
ciast wypieczonych przez towa
roznawców pod kierunkiem mgr
Teresy 'Zielińskiej. Koncentrat
ciasta w proszku mieści się w

niewielkim pudełku. Możną przy
rządzić je w trzech wersjach. Po
upieczeniu uzyskujemy babkę
Łęczyńską piaskową z cukrem

pudrem, bakaliami lub w pole
wie mleczno-kakaowej także z

koncentratu. Masa kakaowa mo
że być spożywana również jak
napój. Z rybnych konserw
kminkusa i tołpygi przygotowano
Wyśmienite kanapki.

Pomysł chwycił. Kilenci wypy
tywali czy produkty, z których
przyrządzono potrawy są w ciąg
łej sprzedaży, ile czasu zajmuje
wypiekanie, czy jest to opłacalne.
Kierowniczka sklepu PHS na os.

Kolorowym lla Elżbieta Suchec
ka wraz z ekspedientkami oraz

zastępca dyrektora PHS w Kra
kowie Krystyna Wyrwicz przez
kilka godzin wyjaśniały jak z

koncentratów przygotować sma
czne ciasto. (ms)

VI Wiosenne Targi Kolekcjo
nerskie u stóp wieży ratuszowej
w sobotę i niedzielę ściągały pod
Sukiennice tłumy ciekawych.
Krakowski Klub Kolekcjonerów
— organizator imprezy odnotował
około 150 wystawców i ponad 3
tys. widzów. Kwesta, prowadzo
na podczas targów, na odnowę
pomników Plant przyniosła około
50 tys. zł. Ile dzieł sztuki, anty
ków i staroci zmieniło właścicieli
nie wiemy. Duże powodzenie
miały oferowane na Rynkw Gł....
szafy, fotele i inne meble z okre
su międzywojennego — funkcjo
nalne i już prawie zabytek. Było
wiele pięknych starych zegarów,
dobrej porcelany, mało malar
stwa. Krakowski Klub Kolekcjo
nerów „wyłapywał" odznaczenia
harcerskie z myślą o przyszło
rocznej jubileuszowej wystawie i
przygotowywanym wydawnic
twie. (x)
uiimminiiitiniiiiiinuimiinniiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiin

Radiu
z Krowodrzy są bardzo

aktywni, choć u niektórych już
daje się zauważyć jakby znie

chęcenie. Na początku kadencji wy
dawało im się, że świat przestawią.
Po roku pracy sami mówią, że cza
sem to jakby głową w mur...

Uczestniczyłem ostatnio w wizji
lokalnej na osiedlu Prądnik Biały
Wschód. Miała ona wykazać jaki
jest postęp prac na najgorzej za
gospodarowanym krakowskim o-

siedlu. W skupisku ludzkim liczą
cym ok. :tys. osób za całe cen
trum handlowe „robią” trzy małe

sklepiki w narożnych parterowych
mieszkaniach w blokach. Zresztą
pocztę i ośrodek zdrowia też ulo
kowano w takich pomieszczeniach.
Na całym osiedlu stoi parę budek
z zieleniną i jeden kiosk „Ruchu”.
Aparat wrzutowy telefoniczny też

jest jeden. Teren księżycowy. Chod
niki w stanie totalnej ruiny, zie
leń — owszem — pokrzywy, ło
pian i lebioda. Drogi okropne, za
grażają każdemu, kto zmuszony jest
z nich korzystać.

Otóż po wizji, w której oprócz
radnych uczestniczyli przedstawi
ciele firm wykonujących prace na

Prądniku i członkowie Komitetu

Osiedlowego, w szkole odbyła się

Akcja Lato w ZSMP
Zarząd Krakowski ZSMP przygo

tował się solidnie do tegorocznej
akcji letniej. Jeszcze teraz ma wol
ne miejsca na obozach specjalisty
cznych i wypoczynkowych. A jest
naprawdę w czym wybierać. Dla

grających w brydża zorganizowano
obóz w Soczewce k. Płocka. W po
bliżu jest jezioro i stadnina konii.
Lotniarze mogą pojechać na obozy
koło Suwałk i Leska. Żeglarzom
proponuje się Dybowo, kajakarzom
spływ Czarną Hańczą. Wszystkie o-

bozy specjalistyczne organizowane
są dla młodzieży ZSMP-owskiej i

iniminiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiimiiiinimiimiimiiiiiiiiimiiiiiiitiiii)

Egzotyczne okazy ryb
w KDK „Pod Baranami"

nie zorganizowanej. Odpłatność oko
ło 5 tysięcy zł.

Droższe są obozy wypoczynkowe,
2-tygodniowy turnus kosztuje po
nad 13 tysięcy. Odbędą się one w

Międzybrodziu, Rudziskach Pa-

symskich i w Gródku nad Dunaj
cem (dla młodych małżeństw).

Za granicę wyjedzie kilkadziesiąt
grup zorganizowanych przez ZSMP.

Najwięcej do NRD — 36 . Oprócz
tego są jeszcze miejsca na wyjazdy
do Czechosłowacji (koszt około 7

tys.), na Węgry (15 tys.), Rumunii

(26 tys.), Bułgarii (14 tys.), ZSRR —

najdroższe, około 45 tysięcy zł.

(ms)

narada, podczas której przyjęto u-

stalenia. Prowadził ją zastępca na
czelnika Krowodrzy Marian Kraw
czyk.

Szkoła — 33 sale lekcyjne, ter
min oddania sierpień br. W tej
chwili położone są już

'

posadzki,
flizy i tynki W mojej ocenie ter
min przekazania szkoły do użytku
przez KBM Nowa Huta jest
ny. Nie będzie jednak tynków
nętrznych. Podobnie z salą
nastyczną.

Żłobek — oddany zostanie
końca czerwca, pracy nie zostało
dużo. Otoczenie, niwelacja terenu i
zazielenianie zostało opóźnione
przez deszcze. KBM Nowa Huta zo
bowiązał się wykończyć wszystko
do 20 lipca.

Przychodnia zdrowia — na ko
niec lipca zastanie wykonana do
kumentacja. Wykonawcą obiektu

będzie Zakład Budownictwa Kole--

jowego.
Zajezdnia autobusowa — „Ener-

goprzem” nie chce wejść na plac
budowy, gdyż stoją jeszcze 3 dom-
ki jednorodzinne, których lokato
rzy nie są wykwaterowani. Nie
długo to jednak nastąpi

Remont ul. Siewnej, Transporto
wej i Fika.'— W lipcu i sieirpniu
oddamy zdecydowanie te drogi —

mówi przedstawiciel MPRI. Ulicę
Fika robimy najpierw od wiaduk
tu do basenu Clepardii, potem trze
ba będzie wyłączyć ruch. Jak
KPRK przerobi wodociągi (20 li
pca — 15 sierpnia) to my wyre-
motujemy zaraz drogę.

Ulica Jabłonna jest rozkopana,
woda tam już skończona ale desz
cze nie pozwoliły na odpowiednie
zagęszczenie gruntu.

Pawilon handlowy na osiedlu —

pieniądze na jego budowę da Wo
jewódzka Spółdzielnia Mieszkanio-

. wa.

Telefony — ok. 800 numerów bę
dzie już w lipcu — twierdzi dyr.
Trębacz z WUT. Projektowaliśmy
tiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiHiniiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiui

real-
zew-

gim-

prowizoryczne , linie powietrzne, zro
biliśmy jednak magistralę kablową,
przy której kończymy prace po
dobnie jak przy centrali Zainsta
lujemy też więcej automatów.

' Oświetlenie wewnątrz osiedla bę
dzie oddane w lipcu.

Chodniki — dewastują je sami

mieszkańcy. Wykonawca nie uległ
naciskom wysokiej komisji i

przyjął terminu lipcowego na

kończenie robót. Stwierdził, że

stąpi to w sierpniu.
Podobna narada odbyła się

października 1984 r. Też przyjęto
ustalenia. Poza żłobkiem i szkołą
prawie nic nie zrobiono.

Ciekawe jak będzie teraz.

MARIAN SATAŁA

tiiiiiimiisiiiiiimiimiiiiiimimi

+ Wczoraj rano, przed przy
stąpieniem do pracy, pokostnicy
zarówno chrześcijańscy jak i

żydowscy przedłożyli swym maj
strom żądania, w których do
magają się skrócenia dnia robo
czego do dziesięciu godzin. Na

przedłożone żądania do końca

pracy majstrowie nie dali im

żadnej odpowiedzi. Dzisiaj więc
wszyscy pracujący w naszym
mieście pokostnicy wstrzymali
się od pracy. „Czas”

nie
u-

na-

Do Krempnej na konie
Wakacje za pasem. Jedziemy nad

morze, w góry, nad jeziora. Gwar
no, tłoczno, rojno. A może by ina
czej? Propozycje z plecakiem już
były, drogie wyjazdy na wypoczy
nek poza granicami też. Spróbujmy
jeszcze inaczej. Tym razem na ko
nie. A więc wczasy w siodle.

Taki wypoczynek proponuje zain
teresowanym Krakowski Klub Jaz
dy Konnej ul. Niezapominajek
(tel. 22-20-11 w. 337 w godz.
do 19).

Za 14-dniowy turnus wraz

dziennymi jazdami konnymi
dla początkujących i zaawansowa
nych), zakwaterowaniem w komfor
towych domkach kempingowych,
całodziennym wyżywieniem opłata
wynosi 17.600 złotych.

Miejscowość Krempna, bo tam

są wczasy, położona wśród lasów i

gór, znajduje się 30 km na połud
nie od Jasła, zaprasza!

PS. Po złapaniu „bakcyla” jazdy
konnej można kontynuować naukę
i uprawiać hippikę już w KKJK...

(dag)

i Pod przewodnictwem wi
ceprezydenta Chylińskiego od
była się kolejna konferencja w

'

sprawie utworzenia w naszym
I mieście okręgowego biura po-
i średnictwa pracy, poza miastem
i Krakowem obejmującego swą
! działalnością i powiaty krakow

ski, podgórski, wielicki i brze-
1 ski. W zakończeniu obrad nad

statutem biura postanowiono
I zaprowadzić w nim także dzia-
| ły dla robotników, którzy uda
ją się na sezonowe prace do

. Prus i Niemiec oraz dla robot
ników udających się do Ame-

1 ryki. Na pomieszczenie tego u-

I rzędu pan prezydent dr Juliusz
1 Leo przeznaczył dom nad Wi-
| słą, gdzie dotychczas mieścił się
I internat dla uczniów semina-
. rium nauczycielskiego. Biuro

pośrednictwa pracy rozpocznie
działalność w dniu 1 paździer-

1 nika br. „Czas” I

1
od 16

z co-

(kurs

Piękny przykład naszym
instytucjom dało krakowskie To
warzystwo Rolnicze. Oto, ubez
pieczyło emerytury całemu swe
mu personelowi urzędniczemu i

jego rodzinom w naszym Towa
rzystwie Wzajemnych Ubezpie
czeń i opłaca trzy czwarte wy
sokości składek z własnych fun
duszów. Za tym szlachetnym
przykładem winny pójść i inne

towarzystwa oraz zakłady pub
liczne, które dotąd jeszcze nie

zabezpieczyły losu swych u-

rzędników i ich rodzin...
„Czas”

W KDK „Pod Baranami” czyn
na jest interesująca wystawa a-

kwarystyczna. Organizator — Kra
kowski Związek Akwarystów zgro
madził na niej aż 90 gatunków ryb.
Po raz pierwszy możemy oglądać
nie znane jeszcze u nas jak i dotąd
nie pokazywane okazy. Apteronotus
Albifróns — to zupełna nowość, nie
ma jeszcze nawet polskiej nazwy.
Ryba z hodowli K Pruszyńskiego,
żyje w warunkach naturalnych w

wodach Amazonki. Zwiedzających
zachwyca niezwykłym kształtem i

oryginalną czarną barwą Innym,
również po raz pierwszy pokazy
wanym okazem jest poskoczek mu
łowy z hodowli również K. Pru
szyńskiego Gatunek ten żyje w A-

fryce i Azji Ryba ma tak ukształ
towane płetwy, że może swobodnie

poruszać się nie tylko w wodzie,
ale bez większych trudności pełza
po kamieniach Duże zainteresowa-

nie wzbudziły także wspaniałe dy-
skowce z hodowli Z. Helbina. O -

bok ryb możemy też oglądać nie
codzienne okazy żab afrykańskich.

Wystawa, która połączona jest
z prezentacją produktów polonij
nej firmy Tropical, produkującej
pokarm dla ryb i wiele akcesoriów

akwarystycznych, potrwa do 30 VI.

(kk)

Sesja Rady Narodowej
W dniu 26 czerwca 1985 r. w

sali obrad przy Placu Wiosny
Ludów 3/4 w Krakowie odbędzie
się XI zwyczajna sesja Rady
Narodowej Miasta Krakowa.

Zasadniczym tematem obnad
będzie uchwalenie programu
rozwoju kultury na lata 1986—
1990 r.

Początek obrad sesji o godz.
10.00.

„Ikarusy" są solidne
ale już nienowoczesne
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Przy jakiej ulicy stoi Dom Spółdzielczy „Hutnika”?
Fot. JACEK BEDNARCZYK

650 lat Kazimierza
24 czerwca o godz. 20 w kościele

św. Katarzyny odbędzie się koncert

dawnej muzyki polskiej w wyko
naniu „Capellae Cracoviensis”. Śród
miejski Ośrodek Kultury w Kra
kowie zaprasza na ten koncert
krakowian, a szczególnie mieszkań
ców KAZIMIERZA.

. .......................... .

n ■I ■ <r ■

Recepta na mistrza gospodarności
— Recepta jest prosta — mówi

przewodniczący Miejsko-Gminnej
Rady Narodowej w Myśle
nicach Roman Swięch. --

Kontakt na co dzień ze społeczeń
stwem i realizowanie jego życzeń.

— Ale jak utrzymać kontakt
na co dzień z całym społeczeń
stwem gminy?

— Z całym społeczeństwem
rzeczywiście się nie da, ale z je
go szeroką reprezentacją, jest to

możliwe. — Odpowiada sekretarz
Urzędu Miasta i Gminy w My
ślenicach — Ludwik Starzak.
Mamy w gminie 16 sołectw i 7
komitetów osiedlowych w mieś
cie. • Spotykamy się z członkami
rad sołeckich i komitetów osie
dlowych bardzo często w miej
scu ich działania wysłuchujemy
postulatów, sami także wysuwa
my propozycje konkretnego dzia
łania. Chcecie drogę? Zorganizuj
cie czyn społeczny, my pomoże
my finansowo i sprzętem. Rozmo
wy są rzeczowe, nazywamy rze-

czy po imieniu. Dzięki temu uda
ło się nam zbudować 25 kilome
trów dróg rocznie i praktycznie
nie'ma drogi w gminie bez trwa
łej nawierzchni. Poza tym po
wstało wiele nowych obiektów.
I tak w ub roku w rekordowym
tempie oddaliśmy dwie szkoły do
użytku, w dniu 19 lipca oddaje
my do użytku Dom Strażaka
wartości 60 min zł, budowany
przez dwa i pół roku, częściowo
czynem społecznym. Przekażemy
też w tym dniu basen kąpielowy
na Przedrabiu, stadion, przebu
dowany rynek. Mamy też w cen
trum. Myślenic wykonaną kanali
zację i robimy ją nadal poza
centrum, oddając rocznie odcinek
długości kilometra. Zajęliśmy się
gazyfikacją gminy.

— I społeczeństwo chętnie u-

czestniczy w czynach społecz
nych?

— Jeśli widzi swoją korzyść, to
nie ociąga się. Ludzie nie tylko
pracują, ale jeśli trzeba, potrafią

dać pieniądze. Gdy budowaliśmy
Dom Strażaka, znaleźli się tacy,
którzy na jego rzecz ofiarowy
wali 30 tysięcy złotych. Ale też w

swoich zamierzeniach jesteśmy
konsekwentni. Co zostało obieca
ne, musi być dotrzymane. Inaczej
utracilibyśmy zaufanie społeczne.

— Co stanowi Wasz największy
problem i najbardziej Was gnębi?

— W tym roku w Myślenicach
nie została oddana ani jedna izba
mieszkalna — mówi Roman
Swięch. — Powód? Brak instalacji
ciepłowniczych. Możemy stawiać
bloki, ale nie będą one ogrzewa
ne. Trzeba więc zbudować ciepło
wnię. Zaczniemy — mam nadzie
ję — jeszcze w tym roku. Jeśli
inwestycja ta zostanie pomyślnie
zrealizowana, sądzę, że i budow
nictwo mieszkaniowe w Myśleni
cach przestanie być „wąskim
gardłem".

Rozmawiał:
RYSZARD DZIESZYNSKI

Od wielu lat na Śląsku, a z po
czątkiem 1980 r. w większych mia
stach kraju pojawiły się w komu
nikacji miejskiej węgierskie „ika-
rusy”. Pasażerowie chwalą sobie
ten pojemny i stosunkowo nieza
wodny środek komunikacji. Obec
nie w Polsce na miejskich szla
kach jeździ ponad 4 tys. takich

przegubowych wozów i 2,6 tys. po
jedynczych.

Fama o „ikarusach” jest pozyty
wna. ale w opinii fachowców są
to już autobusy przestarzałe, tzw.

drugiej generacji. Ich nienowocze-
sność polega m. in. na tym, że sil
nik zamontowany jest nie z tyłu
(jak w wozach trzeciej generacji),
ale między osiami. Ponadto auto
busy te posiadają dość wysokie za
wieszenie, a przy ruszaniu nadmier
nie dymią. Nasz tak często kryty
kowany „berliet” pod względem
zastosowanych rozwiązań jest o

wiele nowocześniejszy (trzecia ge
neracja), jednak mała trwałość e-

lementów i niesolidność Wykonania
sprawiają, że autobus ten nie cie
szy się dobrą marką, zwłaszcza, że

jest delikatny (nie znosi przeciążeń,
bo pęka kratownica) i dysponuje
zbyt słabym silnikiem.

Zdaniem przedstawicieli przed
siębiorstw komunikacji miejskiej do

mmmiiimiiiiiiiimiiiiiiiiimiiii

Notatnik krakowski
DZIŚ O GODZINIE:
* 18 — PAN. ul. Sławkowska 17

— (s. 26) Żarz. Oddziału PTSL za
prasza na odczyt mgr R. Krzanow
skiej pt. „Architektura i budowni
ctwo wiejskie w Peru”.

* 18 — Galeria PP „Sztuka Pol
ska”, ul. Floriańska 34 — Wernisaż
malarstwa Danuty Boguszewskiej-
Chlebowskiej.

* 19 — Klub MP1K, pl. Central
ny — Otwarcie wystawy malarstwa
i grafiki hiszpańskiego artysty ma
larza Rafaela Garciii Tejero — Hi
szpania. Czynna do 30 bm. codz. od
10 do 20,
niedziele

JUTRO

*12-
zowska 3 — Otwarcie wystawy tka
nin artystycznych Sofiji Antanije-
vić, jednej z najwybitniejszych po
staci w środowisku artystycznym
Jugosławii.

* 18 — PAN, ul. Sławkowska 17
— (s. 26) Pol. Taw. Orientalistycz-
ne; mgr M. Kalmus — „Tybetań
skie obrzędy noworoczne w Sikki-
nie",

•••

istotniejszych mankamentów, wy
stępujących w „ikarusach”, należą:
słabe zabezpieczenie antykorozyjne
pojazdu, nierozbieralne dźwignie
hamulcowe, niezbyt wygodna ka
bina kierowcy. Plusem jest spora
zwrotność autobusu i duża nieza
wodność hamulców.

W dniach 20 i 21 bm. w Krako
wie odbywała się międzynarodowa
konferencja, podczas której oma
wiano wady i zalety węgierskich
autobusów. Przybyli przedstawicie
le fabryki. Większość zgłoszonych
postulatów, jak zapowiedzieli, zo
stanie wprowadzona w nowym mo
delu „ikarusa”, którego produkcja

■winna się rozpocząć za około 2 la
ta. (ja)

Dezinformacja
na Głównym

Z opóźnieniem, ale wreszcie, u-

mieścili gospodarze Dworca Głów
nego PKP w Krakowie plany ze
stawienia wagonów w ważniejszych
pociągach. Jednakże nie obyło się
bez błędu, który dezinformuje pa
sażerów. Otóż, na planszy znajdują
cej się w .-holu kasowym stacji, jak
i na peronie nr 3, niewłaściwie po
dano sposób zestawienia wagonów
w ekspresie „Tatry”, odjeżdżają
cym do Warszawy W pociągu tym
wagony części krakowskiej, a więc
oznaczone literami A, B, C itd.

znajdują się na końcu składu po
ciągu, a na początku

'

lokomotywa
prowadzi wagony zakopiańskie.
Tymczasem na planszy uwidocz
niono . zestawienie odwrotnie...

Gwoli sprawiedliwości dodajmy
jednak, że spikerki, zapowiadające
przejazd tego pociągu, prawidłowo
informują pasażerów. (ja)

wsobotyod11do19,w
od11do15.

O GODZINIE:

Galeria Pryzmat, uL Łob-

W Pałacu Sztuki przy pl. Szczepańskim trwa interesująca wystaw*
„Sztuka czeska przełamu XIX i XX wieku”. Zgromadzono na niej re
prezentatywne dla malarstwa i rzeźby tego okresu dzieła najwybitniej
szych artystów czeskich. Na naszym zdjęciu: jedno z płócien Josefa Cap-
ka i roku 1913 zatytułowane „Akordeonista".

Fot. STANISŁAW MAKAREWICZ
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PROJEKTY LIST PRZYDZIAŁU MIESZKAŃ!

Zarząd Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych
w Krakowie zawiadamia, że projekty list przydziałów mieszkań
na rok 1985 sporządzone przez spółdzielnie mieszkaniowe na te
renie m. Krakowa zostaną wywieszone do wglądu w lokalach
spółdzielni w terminie od 25 czerwca do 8 lipca 1985 r. włącz
nie.

Odwołania i zastrzeżenia dotyczące wywieszonych list można
wnosić do Rad Nadzorczych Spółdzielni, wyłącznie w formie pi
semnej (listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru pi
sma) w terminie 14 dni od dnia wywieszenia projektu list.

Jednocześnie Zarząd Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mie
szkaniowych w Krakowie informuje, że zgodnie z Ustawą z

dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. PRL nr 30,
poz. 210) organem podejmującym decyzje w sprawach lokalo
wych w I instancji jest Zarząd Spółdzielni, natomiast organem
odwoławczym w II instancji jest Rada Nadzorcza właściwej
spółdzielni, której decyzje w postępowaniu wewnątrzspółdtóel-
czym są ostateczne.

Zarząd Wojewódzkiego Związku
Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie

PRACA

PODEJMĘ pracę zaplatacza lin lub
inną. Możliwość umowy-zlecenia.
Oferty 69632 „Prasa” Kraków, Wi
ślna 2.

ENERGICZNY czterdziestolatek, po
siadający samochód, diesel, telefon,
oczekuje propozycji. Oferty 69657
„Prasa” Kraków, Wiślns 1.

POTRZEBNA osoba do opieki nad
niepełnosprawną. Możliwość zamiesz
kania. Tel. 33 -44-11 . g-69459

NAUKA

TAŃCE towarzyskie — kursy waka
cyjne dwutygodniowe — organizuje
KUSP „Gromada”. Wpisy: Kraków,
ul. Jana 13 w podwórcu, tel. 22-66-85
w godz. 9—16, Nowa Huta, os. Han
dlowe 1, tel. 44-09-7'2 w godz. 9—16.

K-513S

MATRYMONIALNE

„KAROLINA" — małżeństwa krajo
we, zagraniczne. 32-600 Oświęcim —

skrytka 6. A-105

PANOWIE! Interesujące oferty ma
trymonialne przesyła „Lido” Gdynia
10 — skrytka 37. K-3585

SAMOTNYM duży wybór ofert pole
ca Spółdzielcze Biuro Matrymonial
ne „Krakowianka”, ul. Krowoderska
74, 31-158 Kraków, tel. 33 -01-57, czyn
ne w godz. 12—18, z wyjątkiem sobót
i świąt oraz zaprasza swoich Klien
tów na wieczorki zapoznawcze.

Nie uda ci się być szczęśliwym w

pojedynkę. Postaw na przyjaźń, mi
łość, małżeństwo. Napisz: Klub „Po
znajmy się”, Kielce 1, skr. 338 .

K-4000

DUŻY wybór ofert cudzoziemców w

różnym wieku. „Karolina” — 32-600
Oświęcim, skrytka 6. 1 A-108

ATRAKCYJNA wdowa, intelektualis
tka — pragnie poznać Pana o wyso
kiej kulturze, bez nałogów 1 zobo
wiązań, do lat 62. Cel matrymonial
ny. Oferty 69280 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

DWUDZIESTOPIĘCIOLETNI kawa
ler, wysoki, szczupły, religijny, do
brego charakteru, wykształcenie śre
dnie — pozna odpowiednią pannę. Cel
matrymonialny. Oferty 69342 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

SAMOTNY rencista pozna panią do
>at 50. Cel matrymonialny. Ofert’
53939, redakcja „TeMI”, Tarnów, Kra
kowska 1.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Kraków, ul. Za Torem 22, tel. 66-40-71, 66-18-13

zatrudni
inżynierów lub techników

— na stanowiska projektantów lub asystentów w branżach:

— budowlanej
— mechaniczno-konstrukcyjnej
— instalacyjno-sanitarnej

ORAZ

pracownika ds. reprodukcji
dokumentacji technicznej

— wyświetlanie
— archiwizacja

Istnieje możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze go
dzin. również rencistów i emerytów o posiadanych specjalno
ściach.

KAWALER, lat 35, domator, pracu
jący w swoim zawodzie — pozna mi
łą panią, do lat 35, Cel matrymo
nialny. Oferty 69612 „Prasa” Kra
nów, Wiślna 2.

KUPNO

STARE monety, medale, odznaczenia,
szkło, porcelanę 1 inne starocie — ku
pię. — Oferty 68870 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

SERWIS obiadowy, kawowy, różne
przedmioty porcelanowe — kuplę, za
mienię za stary bujak. Oferty 68964
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

MGR, Trlumph kabriolet — kupię.
Oferty 69322 „Prasa” Kraków, Wi
ślna 2.

100 SZTUK stempli budowlanych, mi
nimum 2,70 m wysokości — kupię.
Tel. 33 -60-77, wewn. 32. g-69082

SPRZEDAŻ

WZMACNIACZ gitarowy — sprzedam.
Tel. 37-57-08. g-69116

TERABONĘ — sprzedam. — Tel,
21-36-22, wewn. 352. g-67707
WÓZEK głęboki 1 becik — sprze
dam. Tel. 11 -12-86. g-69072
SEGMENT pokojowy i kuchenny
„Meblostyl” — sprzedam. Oferty
69236 „Prasa” Kraków, Wiślna 2.

TOGĘ adwokacką, Dzienniki Ustaw
(oprawione roczniki) 1926—1938 rok —

sprzedam. Oferty 69290 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

STARA 27, silnik po remoncie —

sprzedam. Tel. 21 -38-07. g-69281
SZWEDZKI zlewozmywak, nierdze
wny, dł. 160 — sprzedam. Tel. 78-33-51.

KIOSK ogólnospożywczy, z lokaliza
cją, z możliwością dobudowy bliźnia
czego — sprzedam. Oferty 69357 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

FIATA 126p, 1984 rok, nie używane
go, z gwarancją — zamienię na 2-3-
letnią Skodę lub sprzedam. Kraków,
tel. 11 -83-11, wieczorem. g-68850
OKAZJA! Lodówkę, odkurzacz, fro
terkę, fotel rozkładany, używane —

sprzedam. Szopkarzy 6/21, Biały
Prądnik, po godz. 18. g-89142

DESKĘ do prasowania, * mi fliz
czeskich, koloru miodowego, 2 bate
rie wod-kan., na licencji austriackiej,
serwis 6-osobowy, bardzo ładny, z

duralexu, prod. francuskiej — oka
zyjnie sprzedam. Tel. 37-77-60. g-70875

FIATA 125p, 1971 — tanio sprzedam.
Tel. 44-84-63, wieczorem. g-69301
WÓZEK inwalidzki DUO 4/1, po nie
wielkim przebiegu — sprzedam. Wia
domość: Julia Koczwara, Zabawa 97,
koło Wieliczki. g-69216
MULTIKARA 22, po remoncie —

sprzedam. Jaksice 123, gmina Koszy
ce. g-69218

KAROSERIĘ 126p, po remoncie —

sprzedam. Oferty 69225 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

PRALKĘ automatyczną z gwarancją
— sprzedam. Oferty 6S332 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

FIATA 125p, 1976 — sprzedam. Telefon
48-46-14. g-69102

SYRENĘ 105-Bosto — sprzedam. Kra
ków, Kotlarska 7/22. g-69065
DESKI i stemple używane, 10 ml fliz
szklanych, 10 mz płytek PCW — sprze
dam. Tel. 66-06-31. g-68985

PALMĘ Kencję, dużą — sprzedam.
Al. 29 Listopada 45a/3, 16—19. g-70490

PRALKĘ automatyczną, krajową, no
wą — korzystnie zamienię na zamra
żarkę 200 litrową. Oferty 70332 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

VIDEO Orion VHS — sprzedam. Tel.
44-46-52. g-70490

LOKALE

KUPNO — sprzedaż mieszkań, do
mów, pośrednictwo mgr Koszek —

Dzierżyńskiego 8/20, tel. 33 -67-69, po
niedziałki, środy, godz. 10—17 .

KUPIĘ lub wydzierżawię pomieszcze
nie nadające się na działalność ga
stronomiczną w Nowej Hucie. Oferty
69000 „Prasa” Kraków, Wiślna 2.

KRAKÓW, Prądnik Biały — M-4 —

zamienię na Tarnów lub Bielsko. Tel.
66-67-91, po 18. T-67601

SUPERKOMFORTOWE, 2 pokoje,
kuchnia, loggia, kwaterunkowe, fli
zy, os. Dąbrowszczaków — zamienię
na 3—4-pokojowe. Warunki korzys
tne. Oferty 68886 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

MIESZKANIE M-3 spółdzielcze, 40 mZ,
superkomfortowe, parter, ulica Opol
ska oraz kwaterunkowe pokój z ku
chnią, międzywojenne, komfortowe,
44 m2, ulica Urzędnicza — zamienię
na jedno około 60 ma, w tej samej
dzielnicy. Oferty 68834 „Prasa” Kra
ków, Wiślna 2.

SKLEP

„RZEMIEŚLNIK"
Kraków

ul. Zwierzyniecka 22

POLECA

duży wybór
lamp pokojowych

i kinkietów

x 14% bonifikatą

MIESZKANIE M-3, dwupokojowe, su
perkomfortowe, 51 mi, na os. Dywi
zjonu 303 1 garsonierę ul. Wrocławska
— zamienię na trzypokojowe mieszka
nie z kuchnią na os. Krowodrza lub
na os. Łagiewniki. Oferty 69026 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

DWIE (ewentualnie trzy) studentki —

poszukują samodzielnego mieszkania.
Tel. 11 -34-78. g-68830

2-POKOJOWE, komfortowe, mieszka
nie kwaterunkowe, 67 m9, stare bu
downictwo, wysoki parter — zamienię
na podobne, do 3 piętra, w Starym
Mieście, ewentualnie w śródmieściu.
Oferty 69263 „Prasa” Kraków, Wi
ślna 2.

2 POKOJE z kuchnią, Nowa Huta —

zamienię na większe w Nowej Hu
cie. Warunki korzystne. Oferty 69287
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

2 MIESZKANIA własnościowe — za
mienię na dom superkomfortowy w

Prokocimiu lub okolicy. Tel. 55 -43-47 .

g-69293

BEZDZIETNE małżeństwo w średnim
wieku — poszukuje mieszkania. Ofer
ty 69249 „Prasa” Kraków, Wiślna 2.

2 POKOJE, kuchnia, łazienka, przed
pokój, telefon — zamienię na War
szawę, pokój, kuchnia, łazienka,
przedpokój, telefon. Wiadomość: Kra
ków, tel. 37-89-14, Warszawa, tel.
17-72-16. g-69359

GARSONIERĘ — zamienię na wię
ksze, Śródmieście. Oferty 69218 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

MŁODE małżeństwo, po studiach —

poszukuje mieszkania (Kraków, oko
lice), od września. Tel. 37-02-37 lub
oferty 69314 „Prasa” Kraków, Wi
ślna ' 2.

MIESZKANIA — poszukuję. Telefon
22-89 -53, godz. 6—15. g-69109
DWA superkomfortowe, atrakcyjne
mieszkania M-3 — sprzedam. Oferty
70302 „Prasa” Kraków, Wiślna 2.

DWA mieszkania kwaterunkowe, w

śródmieściu — zamienię na jedno
3—4-pokojowe. Oferty 70412 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

WARSZTAT szewski — sprzedam lub
wydzierżawię. Oferty 70125 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

SUPERKOMFORTOWE, międzywo
jenne: dwa pokoje z kuchnią — za
mienię na większe. Oferty 69021 „Pra
sa” Kraków, Wiślna 2.

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM dom murowany z ogro
dem Andrychów — centrum — tel.
27-94, wieczorem. P-146

DZIAŁKĘ budowlaną, »-arową (świa
tło, gaz) z materiałami budowlanymi
1 zatwierdzonym planem budowy, 30
km od Krakowa — sprzedam. Ofer
ty 68978 „Prasa” Kraków, Wiślna 2.

ZAMIENIĘ lub sprzedam domek w

Bochni z kawałkiem pola, warunek
mieszkanie' w Krakowie. Oferty 68839
„Prasa” Kraków, Wiślna 2.

14 ARÓW, stare budynki, 20 km od
Krakowa, trasa Gdów — sprzedam.
Oferty 69183 „Prasa” Kraków, Wi
ślna 2.

1,60 HA dobrego pola, koło Słomnik
— sprzedam. Oferty 69286 „Prasa”
Kraków, Wiślna 2.

PARCELĘ z domem, 68 arów — sprze
dam. Wiadomość: Siercza 62, koło
Wieliczki. g-69285
DOM superkomfortowy, warunki dla
rzemiosła, okolica Łagiewnik —

sprzedam lub zamienię na miesz
kanie. Oferty 69220 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

ZGUBY

ZNALEZIONY pies doberman, czarny
podpalany z kolczatką i w kagańcu,
jedno ucho oklapnięte — czeka na

właściciela u tymczasowego opieku
na. Włodzimierz Pstruś, wieś Bęblo
121, k. Będkowie. K-5131

MŁODĄ piękną sukę (wilczur popie
laty) oddam w bardzo dobre, opie
kuńcze ręce przyjaciela zwierząt. —

Wiadomość: tel. 22-45-39 .

PORZYCZKO Barbara, zam. Kraków,
ul. Promienistych 11/40, zgubiła legi
tymację szkolną, wydaną przez ZSE
nr 3. g-69326
KRUK Piotr, zam. Kraków-Nowa Hu
ta, os. Złotego Wieku 18/42, zgubił
legitymację studencką wydaną przez
Dyrekcję Zespołu Szkół Mechanicz
nych nr 1 w Krakowie. g-69282
RADNICK1 Maciej, zam. Kraków,
Żwirki 1 Wigury 36/28, zgubił prawo
jazdy wydane przez Wydział Komu
nikacji Urzędu Dzielnicowego Kra-
ków-Śródmieście. g-69333

KOSIŃSKI Jerzy, Kraków, al. Poko
ju 24 / 28, zgubił prawo jazdy, wyda
ne przez Wydział Komunikacji Urzę
du Dzielnicowego Kraków-Sródmieś-
cle. g-69402

PRĘDKI Jerzy, Nowa Huta, os. Sta
lowe 5/24, zgubił prawo jazdy, wy
dane przez Wydział Komunikacji
Urzędu Dzielnicowego Kraków-Nowa
Huta. g-69294
NOWAK Joanna, zam. Kraków, os.

Mogiła 243, zgubiła prawo jazdy,’ wy
dane przez Wydział Komunikacji Kra
ków-Nowa Huta. g-69367
OGÓREK Krzysztof, zam. Kraków,
ul. Jaremy 3/1, zgubił legitymację
szkolną nr 285 /84, wydaną przez
Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w

Krakowie. g-69360
SZKABARNICKA Marta, zam. Kra
ków, ul. Skarżyńskiego 5, zgubiła le
gitymację studencką wydaną przez
Politechnikę Krakowską. g-69211

SĘK Zdzisław, zam. Zalas 465, zgubił
prawo jazdy, wydane przez Urząd
Miasta i Gminy Krzeszowice, g-69265
AUGUSTYNIAK Andrzej, zam. Kra
ków, ul. Rękawka 3/14, zgubił legi
tymację szkolną, wydaną przez Zes
pół Szkół Budowlanych, ul. Złotej
Kielni 1. g-69266
TOMASZEWSKI Krzysztof, zam. Kra
ków, Kazimierza Wielkiego 3/22 zgu
bił legitymację szkolną nr 73 / 84.

HARDYN Jarosław, zam. Bohaterów
Września 35 /56. zgubi! legitymację
studencką 32627/W wydaną przez
Politechnikę Krakowską. g-68813
PAŁKA Teresa, zam. Wielkie Drogi
32 zgubiła prawo jazdy, wydane przez
Wydział Komunikacji Skawina.

SIWIEC Zbigniew, zam. Kazimierza
Wielka, ul. Partyzantów 24/19, zgubił
prawo jazdy kat. B wydane przez
Wydział Komunikacji w Kazimierzy
Wielkiej. g-68816

WALICZEK Grzegorz, zam. Katowi
ce, ul. Ordona 13, zgubił legityma
cję studencką, wydaną przez AGH.

PIEKUTOWSKA Mariola, zam. Kiel
ce, ul. Sienkiewicza 73, zgubiła legi
tymację studencką wydaną przez AM.

g-69277
JAGIELSKA Bernadeta, zam. Kra
ków, al. Planu 6-letniego 62 B, zgubi
ła indeks wydany przez AWF Kra
ków. g-69108

USŁUGI

CYKLINOWANIE — woskowanie, la
kierowanie parkietów — Głowacki —

tel. 66-66-39. g-68437
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki,
agregatem „Vap” — Makowski, tel.
48-06-52. g-69412
ZALUZJE przeciwsłoneczne — mon
tuję — Włodarczyk, tel. 66-53-76.

CYKLINOWANIE, lakierowanie par
kietów — Szych, tel. 44-95-53.

NAPRAWY gwintów na świece w gło
wicach silników — wykonuje Szo
nert, Wieliczka, ul. Pocztowa 6, tel.
78-25-02. g-69398

CYKLINOWANIE, lakierowanie par
kietów — Wróblewski, tel. 21-54-58.

CYKLINOWANIE, lakierowanie, ukła
danie mozaiki, parkietu — Grodziń-
Ski, tel. 55-20-85. g-64929

UKŁADANIE, cyklinowanle, lakiero
wanie parkietu i mozaiki parkietowej
— Mroczek, tel. 44-76-63.

CYKLINOWANIE, lakierowane
Bączkowski, tel. 48-28-20.

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki,
agregatem RFN — Paciorek — tel.
48-32-97. ’

g-64950
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, —

Ruman, tel. 34-43-31. g-68010
CYKLINOWANIE, układanie, malo
wanie parkietów — Grodzińskl — tel.
44-97-11 . g-67435

I
I

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DŹWIGOWYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH W KRAKOWIE

ul. Śliczna 34

(dojazd do os. Wieczysta, między Rondem Mogilskim a N. Hutą)

PRZYJMIE DO PRACY
pracowników do zaopatrzenia

w tym
zastępcę kierownika działu

Przedsiębiorstwo stosuje zakładowy system wynagradzania
Zgłoszenia i informacje w Dziale Służby Pracowniczej Kra

ków, ul. Śliczna 31, tel. 11-02-22, wewn. 46 i 18.

BIURO PROJEKTÓW
INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH „INSTALPROJEKT”

zatrudni zaraz
inżynierów i techników

na stanowiska

— asystentów projektantów
— kreślarza

ORAZ
— kosztorysanta

Zgłoszenia przyjmowane będą codziennie w godz. 8—15 w

siedzibie biura w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 19,
tel. 33-35-21.

__________________ OBWIESZCZENIA_____________ ■______

Prawomocnym orzeczeniem Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń
przy Naczelniku Dzielnicy Kraków-Sródmieście z dnia 17 maja 1985 r.

nr 1309/85, Bogdan Mazurek, syn Józefa, ur. 4.10.1954 r., zam. Kraków,
Ul. Meiselsa 22/1, obwiniony o to, że dnia 14 kwietnia 1985 r. około
godz. 3.45 w Krakowie, na ul. Jana kierował samochodem marki Fiat

125p, nr nej. KRG-2089, będąc w stanie nietrzeźwości przy stwierdzo
nym u niego stężeniu alkoholu we krwi w ilości 2,6 promille, ponad
to kierował w.w. pojazdem nie mając do tego uprawnień( prawa jaz
dy) został ukarany karą zasadniczą grzywny w wys. 20.000 zł oraz

karami dodatkowymi:
— zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 2 lat
— pod>aniem orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości drogą

ogłoszenia w prasie na koszt obwinionego.

KOMUNIKATY

RSW „Prasa-Książka-Ruch” Oddział „Śródmieście” Kraków, ul. Basz
towa 18. unieważnia zgubioną pieczątkę o następującej treści: PUPiK
Kraków Oddział 4 „Śródmieście” Nr 1297.

JEŚLI chcesz mieć głowę spokojną o

bezpieczeństwo swego mieszkania zleć
usługi w zakresie: montaż zamków,
zabezpieczenia • przed włamaniem, ta-

picerka drzwi (szeroki wybór kolo
rów), montaż zaczepów, uszczelnianie
okien — Soczyńska, tel. 11-09 -57.

g-68628
WIERCENIE udarowe, uszczelnianie
okien, montaż zaczepów — wykonuje
Kodura, tel. 33-70-35.

UKŁADANIE mozaiki, parkietów,
cyklinowanle. lakierowanie — Komo
rek, tel. 44-25-69. g-68855

CYKLINOWANIE, lakierowanie —

wybór lakierów, Ząwalonka — teł.
48-58-35. g-67219
DRZWI harmonijkowe, zabezpiecze
nie drzwi z komfortowym wykończe
niem, montaż karniszy — Bochenek —

tel. grzecznościowy 11-22-tB, po 16.
g-66847

CYKLINOWANIE, lakierowanie par
kietów — Kępa, tel. 11-58-76.

CYKLINOWANIE. lakierowanie par
kietów — Piotr Klara., teł. 37-85-97.

REGENERUJĘ resory- Fiat 127, 128,
Zastava — Warsztat Kowalski, Ro
man Kądziołką, Myślenice, ul. 3 Ma
ja 32a, tel. 208-96. g-69683

CYKLINOWANIE, lakierowanie par
kietów — Pogorzelski, tel. 37-05-16.

g-70613

BOAZERIĘ montuję — Bugaj, tel.
37-47-32. g-70224
CZYSZCZENIE dywanów i wykła
dzin — szybko solidnie — Kleszcz,
tel. 21-19-06.

RÓŻNE

PRAWO zakupu w Baltonie — odstą
pię. Oferty 69288 „Prasa” Kraków,
Wiślna 2.

ODSTĄPIĘ zezwolenie na budowę pa
wilonu rzemieślniczo-usługowego. O -

ferty 69096 „Prasa” Kraków, Wi
ślna 2.

I
I

WINOPOLW
BOTWINA Marta, zam. Kraków, ul.
Skarżyńskiego 3, zgubiła legitymację
studencką, wydaną prźez PK. g-69054
CIAŁOWICZ Tomasz, Słomniki, Ry
nek 31, zgubił legitymację szkolną,
wydaną przez Technikum Gazownic
twa w Krakowie. g-68993

I

IJ

Oferuje do natychmiastowej sprzedaży zaprawy do wód gazowa
nych o wysokich walorach smakowych!

♦ CYTRYNOWĄ
PORZECZKĘ
0 TONIC

♦ COLA

Zaprawy produkowane są wyłącznie na naturalnych koncentratach owoców cytru
sowych i krajowych.

Zaprawy’ Tonie i Cola otrzymywane są z importowanych aromatów o najwyższej
jakości dopuszczonych przez Państwowy Zakład Higieny.

Dostawa w opakowaniach do uzgodnienia.
Zapewniamy szybką i sprawną obsługę zamówień oraz służymy również pomocą

technologiczną.

Nasze hasło: SPRÓBUJ NIE BĘDZIESZ ŻAŁOWAĆ!
PZ „Inopol”, 61-553 Poznań, ul. Chwiałkowskiego 34, tel. 33-41 -31, 33-06-11, cen

trala 33-05-11, telex 0414258 inp pl.

PRUS Ilona, zam. Katowice, ul. Ty
siąclecia 7/8, zgubiła legitymację
studencką, wydaną przez Akademię
Rolniczą w Krakowie. g-69035
GOLEŃSKA Jadwiga, zam. Kraków,
Półkole 9/42, zgubiła prawo jazdy
wydane przez Wydział Komunikacji
Urzędu Dzielnicowego Kraków-Sród-
mleście. g-68848
SZYBKOWSKI Stefan, zam. Kraków,
ul. BonerOwska 14/13, zgubił prawo
jazdy kat. Ar|-B, wydane przez Wy
dział Komunikacji Urzędu Dzielnico
wego. g-69189
STACHNIK Leszek, zam. Kraków, Na
Połach 7, zgubił prawo jazdy, wyda
ne przez Wydział Komunikacji Kra-
ków-Krowodrza. g-68844
ŻUREK Marian, Kraków, Dąbrow
szczaków 9/23, zgubił prawo jazdy
wydane przez Wydział Komunikacji
Kraków-Nowa Huta. g-69127
TYMCZAK Jolanta, zam. Kraków, ul.
Piekarska 5/7, zgubiła legitymację
studencką, wydaną przez WSP Kra
ków. g-69069

KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI MASZYNAMI BUDOWNICTWA

KRAKÓW-ŁĘG
uL Sołtysowska

zatrudni zaraz

pracowników w niżej podanych zawodach:

▲ maszynista żurawi wieżowych
▲ maszynista żurawi samojezdnych
▲ maszynista koparki
▲ maszynista spycharki
A mechanik samochodowy
A mechanik maszyn budowlanych
Ponadto zatrudni pracowników bez przygotowania zawodo

wego — po szkole podstawowej lub liceum ogólnokształcącym
— celem wyuczenia w zawodzie „maszynista żurawi wieżo
wych”.

Dla zamiejscowych zapewnia miejsce w hotelu pracowniczym,
lub kwaterach prywatnych.

Przedsiębiorstwo stosuje nowy, korzystny, zakładowy system
wynagrodzeń oraz sreroki zakres świadczeń socjalno-bytowych

Wszelkich informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Dział
Osobowy i Szkolenia w Krakowie-Łęgu, ul. Sołtysowska, teł.

44-62-44, wewn. 7, 8 i 65.

KASPERKIEWICZ Wiesław, zam

Kryspinów 1, zgubił prawo jazdy,
wydane przez Urząd Gminy Liszki.

Dojazd autobusem linii 1(2.1 z Placu Centralnego w Nowej
Hucie.
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♦ „Smutne dni Katarzyny
Mansfield” — to słuchowisko do
kumentalne, które przygotowała 1
reżyserowała Zofia Saretok. Opo
wiada ono o tragicznych ostatnich
latach życia znanej pisarki angiel
skiej, spędzonych w samotności,
na którą skazała ją ciężka choro
ba, w oddaleniu od męża i kraju.
25 VI godz. 21.40 pr. II.

♦ „H. M. S. Ulisses” AHstaira
MacLeana to wspaniała książka
ukazująca wojnę w całej grozie,
napispna przez człowieka, który
przeżył wojną na morzu i swoje
doświadczenia przelał na karty
tej książki. Powieść tę, dziś prak
tycznie nie do zdobycia, usłyszeć
można w cyklu powieści w od
cinkach codziennie w pr. II o

godz. 16.50 już od 20 VI.

„Lektury Czwórki” przynio
są w tym tygodniu fragmenty in
teresującej książki Witolda Li
sowskiego pt. „Ludzie zasługi nie
pospolitej. Wybitni polscy lekarze
XVIII—XX wieku”. 24—30 VI
godz. 22.50 pr. IV.

W „Wieczorze muzyki i my
śli” dwa ciekawe programy:

„Opowieści gorącej nocy” —

mówiące o zwyczajach NocyŚwiętojańskiej (24 VI godz. 20.20

pr. IV) i „Misja” — opowiadają-

Tydzień w radiu
ca o historii tajnej misji polskie
go zwiadowcy we Wrocławiu w

1939 r. (30 VI godz. 20.20 pr. IV).
Ciekawsze audycje muzyczne:
4* Środowy „Wieczór w Fil

harmonii” w całości wypełni U-
roczysta Msza D-dur op. 123 na

głosy solowe, chór, orkiestrę i or
gany Ludwiga van Beethovena.
26 VI godz. 19.30 pr. II.

„Martwe dusze” Rodiona
Szczedrina, to jedno z najwybit
niejszych i najbardziej oryginal
nych dzieł w radzieckiej muzyce
operowej ostatnich czterdziestu
lat. Usłyszymy je w niedzielnym
„Wieczorze operowym” 30 VI
godz. 18 pr. II. Będzie to nagranie
zrealizowane w 1982 r„ w którym
wzięli udział realizatorzy premie
rowego przedstawienia z 1977 r.

W magazynie muzycznym
„Rytm” zostaną zaprezentowane
obszerne fragmenty koncertów z

tegorocznego Festiwalu Polskiej
Piosenki w Opolu (27—29 VI godz.
14.05 pr. I), relacja z Koncertu
Laureatów Opole *85 (30 VI godz.
13 pr. I), a także wywiady z wy
konawcami, członkami jury i cie
kąwostki.

Przeboje tegorocznego Festi
walu w San Remo przedstawi W.
Pograniczny w nocnej audycji
„Głosy, instrumenty, nastroje” 24
VI o godz. 0.50 w pr. II.

Występ znakomitego fran
cuskiego skrzypka jazzowego Di-
diera Lockwooda był ozdobą i
największą atrakcją tegorocznej
imprezy Jazz nad Odrą. Przypo
mni go audycja pt. „Didier Lock-
wood na' Festiwalu Jazz nadO-
drą” 30 VI godz. 17.05 pr. II.

(en)

lotek
I los.: 16, 22, 24, 27, 35, 47 dod.

32
II los.: 5, 11, 14, 17, 19, 48

Kapitan rozłożył swoje papiery na stole, a

obok niego usiadł jeden z żandarmów, kładąc
przed sobą otwarty zeszyt i ołówek, aby spisać
zeznanie. Nim to nastąpiło, kapitan długo przy
glądał się Cazoulsowi, ten zaś, nie mrugnąwszy,
wytrzymał jego wzrok. „Do stu tysięcy diabłów!
— myślał — nigdy nie spuszczałem oczu przed
żadną gliną 1 nie mam zamiaru dziś od tego
zaczynać!”

Wreszcie kapitan zrezygnował z przypatrywa
nia się podejrzanemu, wziął do ręki chustkę
i podsunął mu ją pod nos.

— Znasz tę chustkę? — zapytał.
— To jest ta, którą ten dureń, ten Baillol, u

mnie znalazł! — odrzekł Cazouls. — Ale na

Boga, chyba pan nie zamierza z tego robić wiel
kich rzeczy?!

— Wiesz do kogo ta chustka należała?
— A skądże! Znalazłem ją w krzakach w oko

licy Granjuols, więc wziąłem i przyniosłem do
domu! To i cała historia.

— Często bywasz w okolicach Granjuols?
— Bywam tam, gdzie mnie nogi poniosą, pa

nie żandarmie! Czasem tu, czasem tam!
— Gdzie byłeś tego dnia, kiedy została za

mordowana Berta Massipat?
— A bo ja wiem? Jak sobie wieczorem popiję,

to rano, kiedy się obudzę, nie pamiętam, co ro
biłem i gdzie byłem poprzedniego dnia.

Kapitan uznał, że nie ma co dalej nalegać.
Odwrócił się więc do właściciela kawiarni, Mer
cadiera:

— Panie Mercadier, zeznał pan, że tego dnia
Cazouls spędził całe popołudnie w pańskim za
kładzie. Według pańskich słów i według tego,
co powiedział strażnik Baillol, Cazouls zjawił
się u pana o godzinie siedemnastej, a opuścił
ten lokal dopiero o godzinie 22; czy podtrzymu
je pan to nadal?

— Powtórzyłem tylko to, co mi powiedział
Mercadier! — wtrącił się Baillol.

— Zle pan zrobił! — odrzekł suchym tonem

kapitan. — Ale na razie nie mówmy o tym. A

więc, panie Mercadier, czy może pan z całą sta-

Obchody Dni Morza
(Dokończenie ze str. 1)

ju zlot żaglowców krajów socjali
stycznych. Wojewoda szczeciński
Stanisław Malec, przypominając
historię miasta w ciągu ostatnich
40 lat stwierdza, że ideą przewod
nią zlotu jest dążenie do prze
kształcenia Bałtyku w morze po
koju.

O godz. 13 następuje z kolei
powitanie uczestników rejsu O-
drą do Szczecina. Okolicznościo
we medale wybite z okazji 40 ro
cznicy powrotu Pomorza Zachod
niego do Macierzy otrzymują m.

in. komisarz rejsu Tomasz Maria
Beler (na co dzień dyrektor Do
mu Muzyki i Tańca w Zabrzu)
oraz kapitan Zenon Hinze. Wie
czorem tego samego dnia na po
kładzie „Kościuszki” następuje
przekazanie dyrekcji Polskiej
Żeglugi Morskiej obrazów ofia
rowanych przez miasta, do któ
rych w trakcie rejsu zawijaliś
my. Płótna te będą odtąd pły
wać na statkach oceanicznych,
symbolizując związki Ziem Za
chodnich i Północnych.

W sobotę i niedzielę w Szcze
cinie odbywa się wielki festyn.
Na Zamku Książąt Pomorskich gra
m. in. „Big-Band” J. Jarosika oraz

tańczą soliści Teatru Rozrywki
z Chorzowa. Przez ulice miasta
defiluje, wzbudzając zrozumiałe
zainteresowanie, orkiestra dęta
kopalni ..Gliwice”. Odbywają się
w różnych punktach miasta im
prezy kulturalne, sportowe i re
kreacyjne. Udostępniono do zwie
dzania Stocznię im. A. Warskie-
go. Ci z uczestników rejsu, któ
rzy w sobotę przed południem nie
występują na koncertach, organi
zują wycieczkę do tego najwięk
szego zakładu Pomorza Zachod
niego. Oglądamy z bliska monto
wane na pochylniach kadłuby
dwóch 33-tysięczników. Szczegól
ne zainteresowanie wzbudza sa-

mochód-platforma o udźwigu 120
ton, który służy do transportu
całych segmentów statków.

Na Wałach Chrobrego tysiące
szczecinian ustawiają się w dłu
gich kolejkach przed żaglowca
mi, które także można zwiedzać.
Gratka to nie byle jaka: ,,Se-
dow”. kolos o długości 117,5 m,

wybudowany w 1921 -r. w Niem
czech. jest największym obecnie ,

żaglowcem na świecie. Niewiele
odeń mniejszy „Kruzenshtern”

Nowohucki gwałciciel
skazany na 12 lat więzienia

Sąd Wojewódzki w Krakowie
wydał wyroik na Jacka S-, któ
ry od stycznia 1983 roku do paź
dziernika 1984 roku dokonał w

Nowej Hucie kilku gwałtów. W
czasie przewodu sądowego udo
wodniono mu 3 gwałty i 6 na
padów na tle seksualnym, za co

Jacek S. został skazany na 12
lat więzienia. Ponadto po odby
ciu kary Jacek S. przez 5 lat bę
dzie znajdował się pod nadzorem.
Jednocześnie Sąd opierając się na

orzeczeniach biegłych, stwierdza
jących, że Jacek S. w czasie do
konywania gwałtów miał ogra
niczoną w dużym stopniu zdol
ność kierowania swym postępo
waniem, skierował go na lecze
nie psychiatryczne. Wyrok nie
jest prawomocny. (RD) 1

mrzekład CASMOMf

Wandy f> JL . M^LoryginO
Osowskiej M Witam

oryginalny

nowczością potwierdzić swoje zeznanie? Po
wiedzmy dokładniej: czy może pan nas zapew
nie, że Cazouls nie opuszczał pańskiego zakładu
w godzinach od 17 do 22?

Mercadier podrapał się w brodę, nieco spe
szony pytaniem. Zważywszy wszystko, więcej
miał sympatii dla tego Cazoulsa niż dla żandar
mów, którzy o byle co spisywali protokoły.
Dlatego też, gdy przedtem kapitan rozpytywał
go o Cazoulsa, powiedział niezupełnie całą pra
wdę. Teraz wiedział jednak, że sprawa zaczyna
być poważna i może on, bez złej woli, kryje
swym zeznaniem mordercę kobiet? Wobec tego
zdecydował się; dalsze, nawet najmniejsze mi
janie się z prawdą może go daleko zaprowadzić.

— Panie kapitanie — rzekł nieco zakłopotany
— teraz, kiedy znowu o tym mówimy, przypo
minam sobie, że Cazouls wychodził stąd o go
dzinie 18.

— Bo się spiłem! — zawołał Cazouls — I dla
tego poszedłem się przespać pod Pradalem, a

potem wróciłem!
— No, proszę! Jednak sobie coś niecoś przy

pominasz! — rzekł pobłażliwie kapitan.
A zwracając się do Mercadiera, zapytał:
— O której Cazouls tu wrócił?
— Jak Boga kocham, panie kapitanie, dokład

nie tego nie umiem powiedzieć! Chyba około

godziny 21...
— Wyszedł o 18 a wrócił o 21. Czyli nie było

go tu trzy godziny. Panie Baillol, czy trzy go

(wybud. 1926 także w Niemczech),
ma żagle o łącznej powierzchni
3680 m kw.

Jakże małe przy tych strzeli-
»tych kolosach są trzy statki rze
czne „Kościuszko”, „Sucharski” i
„Westerplatte”. Ale i na ich po
kładach masa zwiedzających,
ruch niemal jak na Krupówkach.

Tak więc, zakończył się rejs
Odrą do Szczecina. Przepłynęliś
my 781 km, zatrzymując się w

kilkunastu miastach, dając wiele
koncertów. Choć nie brak było i
mielizn organizacyjnych, impreza
spełniła pokładane w niej nadzie
je. „Być może — stwierdził na

koniec T. M. Beler — z tego
precedensowego rejsu wyklują
się jeszcze nowe pomysły na

aktywizację żeglugi śródlądowej
na Odrze”. (ml)

Służ? nam wszystkim
(Dokończenie ze str. 2)

kulturalną poprzez 1'14 Klubów
Rolnika i 27 ośrodków „Nowocze
sna Gospodyni”. WZGS opiekuje
się też 159 sipółdzielniiiami ucznio
wskimi. Liczącym się potentatem
handlowym jest oddział woje
wódzki „Społem” CZSS, dysponu
jący blisko tysiącem placówek
detalicznych, ponad dwa i pół
tysiącami lokali gastronomicz
nych i 48 placówkami produkcji
żywnościowej. Sprzedaż detalicz
na artykułów żywnościowych pro
wadzona przez „Społem” obej
muje 84 procent realizowanych
obrotów, zaś w stołówkach „Spo
łem” wydaje się dziennie 33 ty
siące posiłków.,

W sferze gospodarki żywnościo
wej działają jeszcze w woje
wództwie krakowskim: Woje
wódzki Związek Spółdzielni Mle
czarskich, Spółdzielnia Ogrodni-
czo-Pszczelarska i Wojewódzki
Związek Rejonowych Spółdzielni
Produkcyjnych działający na

3900 hektarach W ub. roku spół
dzielczość produkcyjna naszego
regionu z każdego hektara użyt
ków rolnych dała 139 kilogramów
żywca. 1890 jaj, 2,7 kg wełny i
206 litrów mleka.

W Krakowie działają również
spółdzielczość przemysłu skórza
nego „Aslko”, Krajowy Związek
Chemicznych Spółdzielni „Che-
mix”. Spółdzielnią jest też Kra
kowski Związek Kółek i Organi
zacji Rolniczych, którego docho
dy z działalności gospodarczej,
głównie u-słuig mechanizacyjnych,
a także remontowo-budowlanych
wyniosły blisko 3 mld złotych.

Jak stwierdzono na konferen
cji prasowej, w której wzięli
udział przedstawiciele krakow
skich związków spółdzielczych,
udział spółdzielczości w gospodar
ce narodowej wynosi 15 procent.
Ale w Krakowie czyni się wszys
tko. aby ten udział był o wiele
wyższy. (RD)

co słychać...
36-letnia, bardzo popularna w i

USA piosenkarka rockowa, Oli-
via Newton-John, która w grud
niu ub. roku wyszła za mąż za i
25-letniego aktora Matta Lattan- |
zi, spodziewa się w listopadzie
dziecka.
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Poniedziałek

Jana

Danuty

teatry
Opera — Teatr im. Słowackiego 19.15

Traviata. Maszkaron (Wieża Ratu
szowa) 20.15 Arlekiinada. Jama Mi
chalika 20 Kabaret pt. „A to ci we
sele ’85”.

KINA
Kijów 16.30 Superman III (USA

L 12), 19.30 Gry wojenne (USA 1.

12). Uciecha 15.45, 18, 20.15 Vabank
II czyli riposta (poi. 1 . 15). Wolność
15.30 Powrót Jedi (USA L 12), 18,

20.15 Christine (USA 1. 18). Warsza
wa. 15.30 Zazdrość i medycyna (poi.
L 15), 17.45, 20 Alabama (poi. 1 . 18).
Wanda 16.30 Spokojnie, to tylko a-

warta (USA 1. 15), 18.30 Przybywa
jeździec (USA 1. 15 — pożegn. z fil
mem). 20.45 Zagadka nieśmiertelno
ści (ang. L 18). Mł. Gwardia 15.30
Bez końca (poi. 1. 18), 18, 20.15 —*

seanse zamkn. Wrzos (ul. Zamoj
skiego) 15.30, 17.45 Poszukiwacze za
ginionej arki (USA 1. 12), 20 Nie
biańskie dni (USA li 15). Świt (os.
Teatralne) 15.15, 17.45, 20.15 Super
man III (USA 1. 12). Mała sala 15

Konopdelka (poi. 1. 15), 17.15 Duch

(USA 1. 15), 19.30 Czas Apokalipsy
(USA 1. 18). Światowid (os. Na

Skarpie) 15.45 Być albo nie być
(USA 1. 15), 17.45 Klasztor Shaolin

(chin. 1 . 15), 20 Przypływ uczuć (fr.
1. 18 — pożegn. z filmem). Mikro

(ul. Dzierżyńskiego) 16, 18 Niewin
ni czarodzieje (poi. L 15), 20 Prze
gląd filmowy — Kalejdoskop Sztu
ki Fantastycznej. Ugorek (os. Ugo-
rek) 15.15 Serdeczne pozdrowienia z

ziemi (czech. 1. 12), 17.15 Old Sure-
hand (jug. b.o.), 19.15 Smażalnia sto
ry (poi. 1 . 15). Kultura (Rynek
Główny 27) 14, 18 Wielki Szu (poi.
1. 18), 16.15 Jak śwliat traci poetów
(czech. 1. 15), 20 Błękitny Grom

(USA 1. 15). Tęcza (ul. Praska) —

niecz. Sfinks (ul. Majakowskiego)
16, 18, 20 Vabank (poi. 1 . 15). Związ
kowiec (ul. Grzegórzecka) 15.45, 18,
20.15 Star-80 (USA 1. 18). Pasaż (Pa
saż Bielaka) 15, 17, 19 Najlepszy
kumpel (USA 1. 15). Wisła (ul. Ga
zowa) 15.30, 18 Bluszcz (poi. 1 . 18).

WYSTAWY

MUZEA
Wawel — komnaty (pon. ndecz.

wt. 10—15). Muzeum Lenina, ul.
Królowej Jadwigi 41: Mieszkanie

Lenina, Miejsca zesłań i emigracji
polit. Lenina, Lenin, Liebknecht,
Luksemburg — bojownicy robotni
czej sprawy (pon. wt. 9—15), w Po
roninie (pon. wt. 8—16 wst. wol.),
w Białym Dunajcu (pon. wt. 9—16
wst. wol.). Muzeum Historyczne
(niecz.). Muzeum Narodowe — Od
działy, Sukiennice: Galeria pols.
malarstwa i rzeźby 1764—1900 (pon.
10—16). Szołayskich, pl. Szczepański
9: Galeria pols. sztuki do 1764 r.

(pon. 10—16, wt. 12—18). Czartory
skich, św. Jana 19: Zbiory Czarto
ryskich (pon. wt. 10—15.30). Archeo
logiczne, Poselska 3: Starożytność i

dziny wysitarczą, aby dojść do Granjuols i wró
cić?

— Tak, panie kapitanie, jeżeli się idzie do
brym krokiem, obierając jak najkrótszą drogę.

— Co on opowiada, ten s...syn, ten świński

pomiot! — uniósł się Cazouls, którego prawdo
podobnie nigdy nie uczono pięknego wystawia
nia się. — Skoro mówię, że byłem w Pradalu,
to byłem!

— A czy ktoś cię tam widział?
— A skąd ja mogę wiedzieć? Uwaliłem się

tam na trawie i chrapnąłem sobie! Kiedy się
obudziłem, byłem trzeźwy, ale zmarznięty. Dla
tego wróciłem do Mercadiera, żeby się rozgrzać.

— A ja ci powiem, Cazouls — rzekł kapitan
— że to, co opowiadasz, nie trzyma się kupy!
Wypytywałem o ciebie wielu ludzi. Żaden z nich
nie widział, żebyś szedł w tym czasie w kierun
ku Pradala. Żaden też z nich nie zauważył,
żebyś spał na polanie!

— Panu się zdaje, że wszyscy tutaj interesują
się tym, co ja robię, panie żandarmie!

— Mówi się, panie kapitanie!
— No więc — panie kapitanie! Tylko dziecia

ki, te małe nicponie, zwracają na mnie czasem

uwagę, żeby mi dokuczyć! A ośmielam się
zauważyć, panie kapitanie, że aby dojść stąd do
Pradala, wcale nie trzeba przechodzić przez
wieś. Wystarczy przedostać się na tyły budyn
ków, gdzie jest boczna droga prowadząca, jak
strzelił, na Pradal! No i widzi pan? I co pan
teraz odpowie tej szelmie, strażnikowi?

— Nic! Znam dobrze tę okolicę, Cazouls. Wy
chodzisz na boczną drogę, jesteś wkrótce na

Pradalu, przeprawiasz się prawie suchą nogą
przez Mouline i już masz niecałą godzinę mar
szu do Granjuols! A ty znasz, doskonale

wszystkie skróty w tej okolicy.
— Oczywiście, że znam! Ale jeżeli pan popyta

ludzi, to się pan dowie, że jest rzeczą zupełnie
niemożliwą, żeby nikt nie zauważył, gdy Bię
idzie stąd do Granjuols!

(Ciąg dalszy nastąpi) (24)

średn. Małopolski. Pradzieje N. Hu
ty, Mumie egip. w świetle promie
ni X, Wyst. fot. L. Dziedzica —

Pożegnanie przedmieścia (pon. 9—

14, wt. 14—18). Kościół św. Wojcie
cha, Rynek Gł.: Dzieje Rynku Kra
kowskiego (pon. wt. 9—16). Etno
graficzne, pl. Wolnica 1: Polska kul
tura lud., Dzieła i twórcy lud. w

40-leciu PRL (pon. 10—18, wst. wol.
wt. niecz.). Międzynarod. Salon Fo
tografii, ul. Boh. Stalingradu 13:
Szlak bojowy 1 Dywizji Pancernej
1939—1945 (pon. wt. 9—19). Ośrodek
Teatru Cricot 2, Kanonicza 5: Wit
kacy i Teatr Cnicot 2 (pon. wt. 11—

15). KMPiK, Mały Rynek 4: Ga
leria: MaL T. Kotkowskiej-Rzepec-
kiej (pon. wt. 11 —18). KMPiK, pl.
Centralny: Wyst. niekruszcowych
środków płatniczych, Mai. i graf.
R. G. Tejero (Hiszpania) (pon. wt.

10—29). Galeria „Pryzmat”, Łob
zowska 3: Wyst. graf. Z . Stenwaka

(pon. wt. 11.30—15.30). Galeria, ul.
Floriańska 34: Mai. D. Boguszew-
skiej-Chlebowskiej (pon. wt. 10—18).
Galeria Desy, św. Jana 3: Wyst.
Wł. Szyszki (pon. wt. 11 —18). Ga
leria Fotografia-Video, Solskiego 24:
Ch. Cook — Akt (pon. wt. .11 —18).
Galerii „Propozycje”, ul. Garbar
ska 9: Współcz. medal religijny
1944—84 (pon. wt. 11 —18). Galeria
„Inny Świat” Floriańska 37: Rysun
ki A. Hoffmana (pon. wt. 12—18).
Galeria „Plastyka”, pl. Szczepański
5: Malarstwo, rzeźba, tkanina (pon.
wt. 10—18).

DYŻURY
Pogot. MO, tel. 997, Straż Poż.

998. Tel. Ochrony Środowiska
21-33-64. Pogot. Ratunk (tylko wy
padki i nagłe zachorowania) Łaza
rza 14: wypadki, tel. 999, zachoro
wania i przewozy 22-29-99, Rynek
Podgórski 2: 66-69-99, ul. Teligi 6:
55-59-99. Krowodrza, ul. Piastowska
32, 33-39-99, Nowa Huta 44-49-99,
Lotnisko Balice 11-19-99, Niepoło
mice: 21-02-09, dla m. Niepołomic
198, Iwanowice 99, Skawina 76-14-44
dla m. Skawiny 999, Wieliczka:
78-38 -66, 22-23-54, alarmowy 999.

DYŻURY SZPITALI:

Chir., Urolog. Prokocim 35. La-

ryng. N. Huta, os. Na Skarpie 65.
Okulist. Wilkowice. Chir. dziec.
Prokocim. Neurologia oraz inne od
działy szpitali wg rejonizacji.

Inf. Służby Zdrowia: tel. 22-05-11
(całą dobę). Punkt Inf. Aptecznej
tel. 11 -07-65 (8—15). Inf. w apte
kach: Waryńskiego 24, Pstrow
skiego 94, Wrocławska 48/52, No
wa Huta — Centrum A, bl. 4, Myr
ślenice, Rynek 10, Proszowice, ul.
1 Maja 51 (8—20). Inf. Toksyk. Ko
pernika 26, tel. 11 -99-99. Spółdziel
czy punkt pediatr. i kardiol. tel.
22-25-66, 22-31-38 (15.30—22); Wizyty
domowe lekarzy, tel. 66-80-00 (9—
21.30). Krak. Tow. Świad. Macie
rzyństwa, Młodz. Porad. Lek., ul.
Boh. Stalingradu 13; tel. 22-78-08 (9
—18). Telefon Zaufania 33-71-37 (16
—22). Ośrodek Inf. Inwalidów, ul. 1

Maja 5, tel. 22-28-11 (pon. śr. 15—17).
Inf. Kulturalna KDK, Rynek Gł.
27, p. 37, tel. 22-32-65 (13—17). Pomoc

Drogowa PZMot., ul. Kawiory 3,
tel. 37-55-75, 37-48-92 (7—22), al. Pla
nu 6-letniego 154, tel. 44-17-66 i
44-16-32 (piąt. 7—22). Pogotowie
Techniczne „Polmozbyt”, al. Pokoju
81, tel. 48-00-84 (6—22). Młodzieżowy
Telefon Zaufania 988 (14—19). Tele
fon dla Rodziców 22-02-16 (14—18).
Liga Kobiet Polskich, Karmelicka

9, II p. porady prawne (śr. 15—17).
poradnia rodzinna, tel. 22-54-74

(pon. piąt. 16—19). Poradnia dla

młodzieży Tow. Rozwoju Rodziny,
ul. Dietla 90, IV p., tel. 22-28-72

porady: psych., seks., ginek. (czw.
15—20). Inf. o usługach „Eureka”,
Dom Towarowy, Wiślna, tel. 22-98-
22, wewn. 38 (10—15.30).

APTEKI
Rynek Gł. 45, teł. 22-08-06, ul.

Długa 88. tel. 33 -42-90, Krakowska

1, tel. 66-23-21, Pstrowskiego 98,
tel. 66 -69-50, Kozłówek — pawilon,
tel. 55 -51-87, Kazimierza Wielkiego
117, tel. 37-44-01, Nowa Huta - al.
Rewol. Październikowej 6, tel. 44-

17-19, Centrum A, tel. 44-17-36.

rożne
Zoo (Lasek Wolski) od 9 do zmro

ku

Ogród Botaniczny (Kopernika) 9
—18, szklarnie 10—14

Rejsy statkiem po Wiśle do Bie
lan codz. 9, 11, 13, 15, 17

Wesołe miasteczko (Krakowskie
Błonia) 11—21

RADIO
PROGRAM I

Wiadomości: 16, 18, 19, 20. 22, 23,
0.01.

16.05 Muzyka i aktualności. 17.30
Koncert życzeń. 18.05 Problem dnia.
18.20 Jazz i pios, 19.30 Radio — dzie
ciom: „Aminata biegnie za piosen
ką” — cz. 1 słuch. 20.15 Koncert

życzeń. 20.45 Nowele J. Szaniaw
skiego. 20.55 Rzemiieślnicze spra
wy. 21 .05 Kronika sportowa. 21 .15

Trawestacje gitarowe D. Benko.
22.05 Zbliżenia. 22.20 Rad. suple
ment do telewizyjnego leksykonu
Pols. Muz. Rozr. 23.10 Panorama
świata. 23.25 Dla tych, co nie lubią
rocka.

PROGRAM II

Wiadomości: 17, 20.55, 0.50.
16.00 Międzynarodowy Rok Muz.

Bacha i Haendla. 16.50 A. MacLean
— „H. M. S. — Ulisses” — fr. pow.
17.05—18.30 Kraków na antenie: 18.00
Co niesie dzień — wyd. popołud
niowe. 18.30 Klub Stereo. 19.30 Wie
czór w Filharmonii. 21.00 Wieczor
ne refleksje. 21.05 Piosenki ze scen
ki. 21.30—1.00 Wieczór literacko-

muzyczny: 21.30 Nagranie wlecz.
21.40 Studio Form Dokumentalnych:
„Gibraltar 1943 — czy pilot Prchal
kłamał?”. 22.10 Słuchajmy razem.

23.00 M. Dąbrowska — „Przygody
człowieka myślącego”. 23.20 Dzieła
i opinie. 24 .05 Głosy, instrumenty,
nastroje. 0.45 Miniatura literacka.

PROGRAM III

Wiadomości: 16, 17, 18, 22.05.
16 Zapraszamy do Trójki. 17.30

Polit. dla wszystkich. 18.05 Inf.

sport. 19 Codz. pow. w wyd. dźwię
kowym: H. Sienkiewicz —

..Ogniem
i mieczem”. 19.30 Trochę swinga.
19.50 P. Jaros — „Tysiącletnia
pszczoła”. 20 Katalog nagrań. 20.45
Klub Trójki: Miłość od pierwszego
wejrzenia. 21 Trzy kwadranse jaz
zu. 21.45 Klub Trójki (2). 22.15 No
wa muzyka, nowa wrażliwość. 22.45

Przeczytajcie raz jeszcze. 23 Za
praszamy do Trójki. 23.50 H. Mil
ler — „Sexus”.

PROGRAM IV

Wiadomości: 17, 19.30, 23.50.
16.10 Leksykon lekkiej muzy. 16.30

Widnokrąg. 17 .05 Primadonna stule
cia: M. Callas. 18.00 Radiowy po
radnik jęz. 18.10 Piosenki starej
Warszawy. 18.40 Studio ekspertów.
19.40 Język ros. 19.55 W trosce o

przyszłość. 20.20 Wieczór muzyki i

myśli: Opowieści gorącej nocy. 22 .00
Akademia muz. dawnej. 23.50 Lek
tury Czwórki. 23.00 Muzykoterapia.
23.30 Człowiek i nauka. 23.55 Kalen
darz rad -i

PROGRAM I

16.25 Program dnia, DT — Wia
domości

16.30 Dla młodych widzów: En
cyklopedia TDC

16.55 Kino Zwierzyńca: „Ogrody
zoologiczne świata” — „Lizbona”

17.20 DT — Wiadomości
17.30 Muzyczny portret: Marła

Fołtyn
18.05 Telewizyjny informator wy

dawniczy
18.20 Między polem a stołem
19.00 Dobranoc: „Dom dla lam

parta”
19.10 Echa stadionów
19.30 Dziennik telewizyjny
20.00 Publicystyka
20.15 Teatr telewizji — Scena

Faktu — R . Frelek — „Jałta 1945
— dzień siódmy, 10 lutego”

21.05 „Żołnierskie wyróżnienie” —

wojsk progr dok
21.40 DT — Komentarze
22.00 Wieczór filmowy
22.55 DT — Wiadomości

PROGRAM I

17.00 Program dnia
17.05 Zacznijmy od poniedziałku

— Grzeczność, wychowanie, kultu
ra na co dzień

17.30 Poza Ziemią
18.00 Krajobrazy kultury
18.30 Kronika (Kr.)
19.00 Zatrzymane w kadrze
19.20 Przeboje „dwójki”
19.30 Dziennik telewizyjny
20.00 Koncert galowy z okazji

200-lecia Baletu Polskiego — transm.
z Teatru Wielkiego w Warszawie

(1)
21.00 DT — Wydarzenia, telefon

„dwójki”
21.20 Koncert galowy z okazji

200-lecia Baletu Polskiego (2)
22.40 Gorąca linia — tylko dla

dorosłych
23.10 DT — Wiadomości
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W Zabrzu radość, w Krakowie smutek

i! Żałosny finał ligowego sezonu
. ■ ’■

w podwawelskim grodzie
PIŁKARZE zakończyli rozgrywki ligowe. Tytuł wywalczył zespół

zabnskiego Górnika, który w wyjazdowym meczu w Łodzi wygrał
2:1 z tamtejszym Widzewem. Spadek z ekstraklasy, noża Wisłą, dot
knął także zespół Radomiaka, natomiast w ich miejsce awansowały:
Stal Mielec i Zagłębie Łubin.

Finał ligowego sezonu w Kra
kowie był żałosny. Zdegradowa
na Wisła podejmowała gdyński
Bałtyk, który, musiał wygrać pod
Wawelem, aby zapewnić sobie li
gowy byt. I wygrał.

WISŁA — BAŁTYK 2:3 (1:1).
Bramki strzelili: dla Wisły —

Kiaja w 44 i Starościak w 67
min (głową) a dla Bałtyku —

Przygodz^i w 43 min, Miszewski
w53miniWitowskiw56min
gry. Sędziował p. Tadeusz Dia-
konowicz z Warszawy,

WISŁA — Zajda — Nawrocki
(od 68 min Bożek), Giszka, Gor-
goń, Jałocha — Lipka, Stąro-
ściak, Targosz, Nawałka — Kla-

ja (od 46 min Szopa), Wróbel.
Pochmurna, deszczowa pogoda

przesądzony j,uż' smutny los Wi
sły, późne niedzielne popołud
nie to były elementy, które spra-
smiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

I LIGA
Wisła — Bałtyk

Legia 1:1, Widzew
brze 1:2, Lech —

Ruch — LKS 2:0,

2:3, Pogoń —

— Górnik Za-

Zagłębie 6:0,
Radomiak —

Górnik Wałbrzych 5:1 Lechia —

Śląsk 3:2, GKS Katowice — Mo-
tor 2:2.

1. GÓRNIK Z. 30 42 38—16
2. Legia 30 41 36—19
3. Widzew 30 38 41—31
4. Lech 30 38 41—31
5. Zagłębie 30 31 37—38
6. LKS 30 30 31—32
7. Ruch 30 29 28—28
8. Górnik W. 30 29 32—35
9. -Motor 30 27 30—36

t0. Katowice 30 26 22—28
11. Pogoń 30 26 29—36
12. Lechia 30 26 23—34
13. Bałtyk 30 26 22—35
14. Sląsik 30 25 34—36
15. Radomiak 30 25 29—32
16. WISŁA 30 21 19—33

II LIGA

wiły, że na wiślackim stadionie
zjawiła się grupka kilkuset może
widzów. Przyszli, aby pożegnać
się co najmniej na rok (oby tyl
ko taki okres) z piłkarską ekstra
klasą w naszym mieście. Nie by
ło ich wielu i trudno się dziwić,
skoro los krakowian był przesą
dzony. a emocji się nie spodzie
wano.

I rzeczywiście. Gra była bar
dzo kiepska, zawodnicy obu ze

społów chwilami wykazywali
wręcz kompromitujące umiejętno
ści piłkarskie, mijali się z pił
ką, podawali ią do Drzeciwników.
strzelali Panu Bogu w okno. Ni
by dużo biegano, niby walczono
o piłkę, ale było to wszystko
słabe, kiepskie, bez „charakteru”,
ot taka sobie kopanina. Goście
musieli mecz wygrać, aby nieza
leżnie od rezultatów na innych
boiskach, gdzie grały zagrożone
degradacją zespoły, utrzymać się
w ekstraklasie I cel swój -osiąg
nęli. Wśród obserwatorów tego
pojedynku krążyło wiele plotek
kto „puścił mecz”, za ile, kto gra
a kto markuje. Jak było nie
mnie wyrokować. Sherlockiem
Holmesem nie jestem. Zresztą
nie w tym sprawa. Przecież nie
tylko w Krakowie uzyskańo na

boisku wynik, jaki był potrzebny.

Wisła spadła z ekstraklasy po
raz drugi w swej osiemdziesię
cioletniej historii. To smutne nie
tylko dla kibiców tego klubu,
także dla wszystkich sympaty
ków piłki nożnej w Krakowie.
Przez co najmniej rok nie będą
oni bowiem mogli oglądać w

podwawelskim grodzie spotkań
najwyższej klasy rozgrywkowej
w naszym kraju. Poprzednim ra
zem piłkarze Wisły, po degrada
cji do II ligi zdołali wrócić po
jednym sezonie do ekstraklasy.
Cóż, zostaje nam tylko czekać
i mieć nadzieję na taki sam i
teraz obrót sprawy. (Iang)

Thierry Micliaud i Eddy Łejeim®
w mistrzowskiej formie

53 zawodników s 12 krajów stanęło wczorąj w Myślenicach na

starcie VIII eliminacji mistrzostw świata w motocyklowych rajdach
obserwowanych (trialach). Zdecydowanymi faworytami rywalizacji
byli: Francuz Thierry Michaud i Belg Eddy Lejeune.

Obaj spełnili oczekiwania ki
biców. Od początku nadawali ton

walce, zademonstrowali znako
mite wyszkolenie, z dużą swobo
dą pokonywali nawet najtrud
niejsze przeszkody. Większość od
cinków jazdy obserwowanej prze
jechali bezbłędnie. Skutecznie o-

parli się też kaprysom pogody.
W błocie i na śliskich kamieniach
byli równie skuteczni.

Starało się im dorównać kilku
innych motocyklistów. Szczegól
nie przypadła nam do gustu po
stawa Brytyjczyka Steve Saun-
dersa. Rozpoczął raczej słabo. Na
pierwszym okrążeniu „zarobił”
aż 22 pkt. karne (T. Michaud tyl
ko 8 pkt., a Eddy Lejeune 10), po-

Hiszpanowi Joanowi Freixasowi na „merlinie” nie udał się przejazd
wśród rzecznych głazów na Rabie.

SWW
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Koniec uwieńczył dzieło!

Znów skończyło się
nadz

tern jednak nie tylko, że nie ustę
pował bardziej utytułowanym
konkurentom, ale na ostatnim,
trzecim okrążeniu, uzyskał naj
lepszy wynik dnia — zaledwie
7 pkt. karnych!

Trasa wczorajszego triaiu była
zbliżona do tej z ubiegłego roku,
kiedy rozgrywano w Myślenicach
Puchar Narodów. Wszyscy pod
kreślali jej atrakcyjność, z rezer
wą natomiast wypowiadali się na

temat stopnia trudności. Najlepsi
dość szybko rozszyfrowali czyha
jące na nich pułapki. I gdyby
nie padający przez blisko trzy
godziny rzęsisty deszcz, który
zmienił warunki jazdy, różnice
na mecie byłyby zapewne znacz
nie mniejsze.

Zdaniem zwycięzcy triaiu
Thierry Michaud® największej
koncentracji i wysiłku wymaga
ło pokonanie dwóch odcinków
usytuowanych głęboko w lesie z

naturalnym wodospadem i wyso
kimi progami skalnymi oraz du
żym skupiskiem głazów. Z kolei
Eddy Lejeune nie porafił unik
nąć potknięć na sztucznych prze
szkodach ustawionych na stadio
nie.

Dla tej dwójki i kilkunastu za
wodników ze światowej czo
łówki liczył się każdy punkt,
zaś celem naszych reprezentan
tów było zameldowanie się na

mecie i wyprzedzenie chociaż pa
ru rywali.

Tym razem nie mogli już na
rzekać na kiepski sprzęt. Bogu
sław Sięka i Grzegorz Doroba
dysponowali „yamahami”. a Zbi
gniew Jedynak „fantikiem”. Nie
stety zabrakło umiejętności, by
uplasować się choćby w czwartej
dziesiątce.

Najlepszy z Polaków B. Sięka
158 pkt. kar-

nych, Z. Jedynaka sklasyfikowa
no na 48. pozycji — 207 pkt., G.
Doroba był ostatni, 51. — 220 pkt.

W ścisłej czołówce wczorajsze
go triaiu znaleźli się: 1. T. MI
CHAUD (Francja, „fantic”) - 24
pkt., 2. E. Lejeune (Belgia, „hon
da”) — 34 pkt., 3. S. Saunders
(W. Brytania, „honda”) — 39
pkt.. 4. G. Burgat (Francja, „ya-
maha”) — 50 pkt.; 5. Ph. Berła-
tier (Francja, „aprilia’’) — 54 pkt.,
6. T. Scarlett (W. Brytania, „ya-
maha”) — 55 pkt., 7. D. Bosis
(Włochy, „montesa”) — 60 pkt.,
8. J. Tarres (Hiszpania, „beta”) —

61 pkt., 9. P. Couturier (Francja,
„beta”) — 64 pkt. 10. A. Codina
(Hiszpania, „montesa”) — 68 pkt.

JERZY SASORSKI
lllllillllllllllllllllllllllimilllllllll

Na pożegnanie ligi
—zwycięstwo

POLONIA Warszawa — CRA«
COVIA 1:2 (0:1). Bramki strze
lili: dla Polonii - Sękowski w

74 min., dla Cracovii — Graba
w 34 i Brzeziński w 71 min. Sę
dziował Wojciech Rudy z Kato
wic. Żółta kartka - Cyzio.

CRACOVIA: Szczerba — Tyr-
ka. Podsiadło, Baliga, Cendrow-
ski — Osoba, Nurkowski, Graba,
Brzeziński — Kasperek
min. Nęcek), Skalski (od
Cyzio).

Na zakończenie swych
pów w II lidze piłkarskie druży
ny dwóch sławnych polskich klu
bów rozegrały bardzo kiepskie
spotkanie, w którym więcej by
ło bezładnej kopaniny, chaosu,
niedokładnych podań niż praw
dziwego futbolu. Wygrała Craco-
via, której zawodnicy przejawiali
nieco większą ochotę do gry niż

gospodarze.

(od 70
46 min.

wystę-

■■■

GRUPA I

Zagłębie Lubin — Olimpia 3:0,
Chrobry — Stilon 0:1, Zawisza
— Piast 1:2, Slę.za — Gwardia
2:5, Zagłębie Wałbrzych — Moto
Jelcz 0:2, Chemik — Szombier
ki 2:0, Victoria — Odra 3:3, Ni-
wka — Stal Stocznia 0:1.

40
38
37
36
35
33
32
31
30
27
26
26
24
24
22
19

HUTNIK — IGLOOPOL Dębica 1:2 (0—0). Bramki zdobyli: dla

gospodarzy Szczecina w 74 min., dla gości Pisz w 56 min. i Strojek
w 74 min. Sędziował: Józef Banasz z Katowic. Żółta kartka: Stro
jek (Igloopol).

HUTNIK: Kocoń — Kil, Wa-
Iankiewicz, Kot, Bolek — Sysło
(od 57 min. Smagaez), Wójcik,
Putek, Bargiel — Migdał (od 62
min. Cyniewski), Szczecina.

Przed meczem Hutnika z Iglo-
opolem było wiadomo, żę szan-

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiinimiiiiiiiiir

1. ZAGŁĘBIE L. 30
2. Gwardia 30
3. Szombierki 30
4. Odra 30
5. Zawisza 30
6. Olimpia 30
7. Piast 30
8. Stal Stocznia 30
9. Moto Jelcz 30

10. Chrobry 30
11. Slęiza 30
12. Zagłębię W. 30
13. Victoria 30
14. Stilon 30
15. Chemik 30
16. AKS Niwka 30

GRUPA n

38—21
56—30
31— 20
46—34
41—29
35—30
32— 30
23—28
30—27
20—28
33— 37
31—38
15—28
20—36
20—35
23—48

„Złoty dzwon Zygmunta
dla kajakarzy

Górnika Czechowice

rf

WłókHutnik — Igloopol 1:2,
niarz — Stal Stalowa Wola 0:4,
Górnik — Korona 3:0, Polonia
Warszawa — Cracovia 1:2, Po
lonia Bytom — Resovia 2:0, Avia
— Stal Mielec
Start 3:3.

1. STAL M.
2. Igloopol
3. HUTNIK
4. Górnik
5. Stal St. W.
6. Start
7. Jagiellonia
8. Korona
9. Włókniarz

Polonią B.
Resovia
Błękitni
Stal Rz.
Avia
Polonia W.

om, Błękitni —

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. CRACOYIA

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
39

40
38
36
34
31
31
31
31
31
30
30
29
26
22
22
18

35—18
40—23
35—19
32—27
25— 16
39—32
27—25
29—30
23—25
26—24
19—22

3Q—34
20—31
21—31
16—38
17—39

170 ZAWODNICZEK i za
wodników z 7 klubów stanęło
wczoraj na starcie kajako
wych regat o „Złoty dzwon
Zygmunta”. W 29 biegach ry
walizowali seniorzy, juniorzy,
juniorzy młodsi, młodzicy i
dzieci.

Największą atrakcją imprezy
był sztafetowy wyścig o „Złoty
dzwon”. Wystartowało do nie
go 5 zespołów. Po pierwszej
zmianie na prowadzeniu zna
lazła się drużyna gospodarzy
zawodów — Nadwiślanu, na

drugiej na czoło wyszła szta
feta KKW-29. Losy biegu roz
strzygnęły się jednak dopiero
na trzeciej zmianie. Jerzy Ja
kubowski z Górnika Czecho
wice wyprowadził swoją dru
żynę na pierwszą pozycję, a

jego koleżanki i koledzy nie
dali już sobie wydrzeć zwy
cięstwa i wygrali z dużą, ok.
150 m przewagą. Na drugim
miejscu uplasował się Nadwi-
ślan, zdobywając tym samym
puchar „Dziennika Polskiego”
dla najlepszej krakowskiej
sztafety, a na trzecim kajaka
rze Kolejowego Klubu Wod-
nego-29. (pp)

se obu zespołów na zdystansowa
nie w wyścigu o ekstraklasę miel-
leckiej Stali są minimalne. Mi
mo tego spodziewano się jednak
zaciętej walki o zwycięstwo choć
by ze względów prestiżowych czy
dla zajęcia drugiego miejsca w li
dze. Dla piłkarzy, szczególnie od
nosi się to do krakowian, tego
typu motywacje okazały się nie
wystarczające. Stąd w grze go
spodarzy nie było widać wielkie
go zaangażowania, pasji.

W pierwszej połowie krakowia
nie mieli nawet sporą przewagę,
nie udało się im jednak stworzyć
zbyt wielu dogodnych sytuacji
strzeleckich. Z tego okresu gry
warto jedynie odnotować strzały
Wójcika. Migdała oraz Putka,
który w 45 min. był chyba naj
bliższy zdobycia prowadzenia, ale
bramkarz Igloopolu §Ii’.va pew
nie obronił jego strzał z rzutu

wolnego.
Dębiczanie, którzy w pierw

szych 45 min. nie 'przejawiali,
zbytniej ochoty do gry, w drugiej
odsłonie śmielej ruszyli do przo
du. W 50 min. groźny strzał Pi
sza w niezłym stylu wyłapał Ko
coń. Sześć minut później kra
kowski bramkarz musiał jednak
skapitulować. Całe nieszczęście
zaczęło się od Bolka, który w fa
talny sposób stracił piłkę, prze
chwycił ją Kłos, uruchomił szyb
kiego Strojka, a ten idealnie „ob
służył” Pisza. Chwilę później mo
gło być 2—0 dla dębiczan. Po ko
lejnym błędzie Bolka, w sytuacji
iiiiiiiniiiiiiiiigiiiiiiiiiimiimiiiiiHiimiiiiiiiiiiiiiiimiimmiiimiiiiir

zajął 43 •":ejsce
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Młodzi piloci bez respektu dla starszych
ale K. Lenartowicz jednak pierwszy

sam na sam z Koconiem znalazł
się Szczepanik ale nie wykorzy
stał okazji .Co się odwlecze... W
64 min. Strojek po indywidual
nej akcji wymanewrował obroń
ców i krakowskiego bramkarza i

po raz drugi umieścił piłkę w

siatce. W tym momencie zwycię
stwo Igloopolu było już przesą
dzone. Gol Szczeciny w 74 min.
zmniejszył tylko rozmiary poraż
ki, dodajmy jak najbardziej za
służonej.

Tak więc po raz kolejny skoń
czyło się na wielkich nadziejach.
Hutnik znów zawiódł swych sym
patyków, którzy przestali już
chyba wierzyć, że piłkarzom z

Suchych Stawów uda się kiedy
kolwiek wywalczyć awans do
ekstraklasy. (pp)

Na trasie tri
umfator myśle
nickiego triaiu
Francuz Thier
ry Michaud,
Dzięki wczoraj
szemu zwycię
stwu ten 22-let-
ni zawodnik u-

mocnił się na

prowadzeniu w

klasyfikacji
mistrzostw

świata.
Fot. ANDRZEJ

MALI

I SAMOLOTOWE mistrzostwa państw socjalistycznych w lataniu
precyzyjnym przebiegały pod dyktando reprezentantów Polski.
Zgodnie zresztą z oczekiwaniami. Nasi mistrzowie pilotażu,, to bowiem
światowa ekstraklasa, a że w krajowej imprezie wystartowali
w najsilniejszym składzie, trudno było przypuszczać, że Czechosło-
wacy czy Niemcy, zdołają pomieszać im szyki.

Przebieg zawodów potwierdził
te prognozy. Polacy między sobą
walczyli o palmę pierwszeństwa,
a najciekawsza, w trakcie impre
zy, była rywalizacja pomiędzy u-

tytułowanymi, doświadczonymi
pilotami starszej generacji (nie
wiekiem lecz stażem), a młody
mi, którzy z pasją atakowali po-

„Garbarze4* uratowali się
w ostatnich sekundach

ZE ŚWIATA
PRAGA. Podczas lekkoatletycznego memoriału Evzena Risickiego

Genowefa Błaszak ustanowiła reko-rd Polski w biegu na 400 m ppł —

54,44 sek.
ANTIBES. Podczas strzeleckich mistrzostw Europy w skeecie Polki

zdobyły złoty medal w konkursie drużynowym a Elżbieta Bednarczuk
była druga w strzelaniach indywidualnych. Wygrała Keith Magnusson
ze Szwecji. W konkurencji mężczyzn mistrzem został Bjoerne Thord-
wałdssen ze Szwecji, a Polak Andrzej Socharski był czwarty (miał
o 1 pkt mniej od mistrza Europy).

AMSTERDAM. Rozlokowano tu mistrzostwa Europy w siatkówce.
Polki grać b^dą w grupie z ZSRR, RFN i Francją, a mężczyźni
z CSRS, Hiszpanią i Rumunią.

BIRMINGHAM. W meczu lekkoatletycznym Anglia przegrała z USA
91:119 pkt.

ZURYCH. Europejska Unia Piłkarska odsunęła Liverpool od udziału
w rozgrywkach europejskich pucharów na trzy sezony, a Juventuso-
wj nakazano dwa mecze rozegrać bez udziału widzów. Oba kluby
zapowiedziały odwołanie się od tej decyzji. Belgię ukarano zakazem
(na 10 lat) urządzania finałowych meczów o europejskie puchary.

LONDYN. Po pożarze na stadionie w Bradford władze brytyjskie
dokonały przeglądu stanu stadionów sportowych i stwierdziły, iż klu
by będą musiały wydać 15 min funtów na renowację obiektów.

BERLIN. Olaf Ludwig wygrał kolarski wyścig dookoła NRD.
ERFURT. W meczu lekkoatletycznym NRD — ZSRR w konkuren

cji kobiet zwyciężyła ekipa NRD 88:67, a w meczu mężczyzn ZSRR
111:101.

PIŁKARZE III ligi zakończyli
rozgrywki, podobnie jak i ich ko
ledzy z wyższych klas. W grupie
krakowskiej prymat i awans do
II ligi wywalczyła tarnowska U-
nia, już na kilka kolejek przed
zakończeniem rozgrywek. Do o-

statniej chwili trwała natomiast
walka o uratowanie się przed de
gradacją do niższej klasy, walka
między Garbarnią i Dalinem My
ślenice (trzy inne zespoły bowiem
już wcześniej zostały zdegrado
wane). Garbarze uratowali się
przed spadkiem, wygrywając o-

statni mecz w Jaśle z Czarnymi
3:2 (0:2), przy cżym zwycięską
bramkę uzyskali w ostatnich se
kundach gry! Dalin natomiast,
mimo wygranej 2:0 z mistrzem
grupy, musiał w tej sytuacji po
żegnać się z III ligą, gdyż uzy
skał o jeden punkt mniej od kra
kowian.

I w? tej klasie, końcowa faza
rozgrywek, podobnie jak w I i II
lidze dostarczyła powodów do do
mysłów, iż nie wszystkie mecze

przebiegały w prawdziwie ( 'for
towej rywalizacji. Wielu kibiców
twierdzi, iż sporo było ustalanych

rezultatów. Ale nikt nikogo za

rękę nie złapał.
CZARNI Jasło — GARBARNIA

2—3 (2—0). Dla krakowian bram
ki zdobyli: Czort w 64 min. (z
karnego), Waśniowski w 82 min.
i Gąciarz w 90 min.

DALIN Myślenice — UNIA
Tarnów 2—0 (0—0). Dla gospo
darzy bramki uzyskali: Smoleńw
57 min. i Piskorz w 62 min.

Pozostałe wyniki: Glinik — Izo
lator 0—1, Tarnovia — Karpaty
1—1, Limanovia — Zelmer 0—4,
Sandecja — Czuwaj 1—1 , Stal
Sanok — Wisłoka 1—4.

1. Unia 26 41 47—14
2. Glinik 26 32 33—18
3. Izolator 26 31 35—25
4. Karpaty 26 30 29—18
5V Wisłoka 26 30 28—21
6. Sandecja 26 27 31—29
7. Czuwaj 26 27 30—34
8. Tarnovia 26 26 28—23
9. Zelmer 26 26 27—22

10. GARBARNIA 26 26 27—27
11. DALIN 26 25 29—25
12. Stal 26 21 25—37
13. Czarni 26 12 18—50
14. Limanovia 26 10 20—64

zycje mistrzów i, co trzeba pod
kreślić, zademonstrowali już do
prawdy duże umiejętności

W klasyfikacji oficjalnej mi
strzostw, tej w której brano pod
uwagę wyłącznie zawodników z

pierwszych zespołów narodowych
zwyciężył mistrz świata —

KRZYSZTOF LENARTOWICZ
'64,9 pkt przed Wacławem Ny
czem 71,5 pkt, Edwardem Popioł
kiem 102,2 pkt, Witoldem Świad
kiem 102,7 pkt (wszyscy Polska)
oraz Lubosem Stovickiem 176,1
pkt i Antoninem Karda 213,8 pkt
(obaj CSRS). Ale w punktacji w

której liczono rezultaty wszyst
kich startujących, a więc także
pilotów występującyh w II re
prezentacji Polski, na pierwszym
miejscu jest Krzysztof Lenarto
wicz, lecz na następnych pozy
cjach zachodzą duże zmiany. I tak
drugi jest Zbigniew Chrząszcz
66,1 pkt, trzeci Włodzimierz Ska-
lik 70,0 pkt, czwarty Wacław
Nycz, piąty Marian Wieczorek (z
Krakowa) 93,1 pkt i szósty Ed
ward Popiołek.

Zwycięzca pierwszej konkuren
cji, też młody, bardzo utalento
wany lotnik — J. Darocha, nie
wytrzymał psychicznie napięcia i

wpadł w drugim dniu na. wyda
wałoby się najłatwiejszej próbie
obliczeniowej. Licząc, na ziemi,
kursy, czasy przelotu, pomylił się
i w efekcie, mimo potem znako
mitego lotu, wylądował dopiero
na dwunastym miejscu.

Krakowskie zawody wykazały,
że mamy dość dużą grupę świet
nych pilotów, że obecnym asom,
mistrzom Europy, świata, rosną
w kraju groźni konkurenci. To
musi cieszyć, napawać optymiz
mem.

Impreza na Pobiedniku była
dobrze zorganizowana, pogoda do-

pisała, tak że rozegrano wszyst
kie konkurencje w przewidzianym
czasie. Trasy były urozmaicone,
ciekawe, a w pierwszym- dniu —

zdaniem pilotów — trudniejsza
niż podczas mistrzostw świata.
Już za parę tygodni na Florydzie
nasi piloci wystartują w tegorocz
nych mistrzostwach naszego glo
bu. Miejmy nadzieję, że nie wró
cą z USA bez sukcesów. (1)
iiiimiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii

Z KRAJU
GORZOW. W finale konty

nentalnym drużynowych mi
strzostw świata na żużlu zwy
ciężyła Polska przed CSRS.
RFN i Włochami. Pierwsze
dwa zespoły uzyskały awans

do finału międzykontynental-
nego.

LESZNO. Pogoda uniemo
żliwia już od tygodnia roz
grywanie szybowcowych mi
strzostw krajów socjalistycz
nych. W ciągu sześciu dni ro
zegrano zaledwie jedną kon
kurencję.

KONIN. W meczu piłkar
skim juniorów (do 15 lat) Pol
ska pokonała NRD 1:0

WARSZAWA. WGID PZPN
ukarał sześcioma miesiącam
dyskwalifikacji Piotra Romkę
z Widzewa a Piotr Rzepka z

Bałtyku otrzymał cztery mie
siące dyskwalifikacji.

SZCZECIN. Dwóch ■siatka
rzy Stali Stocznia, drużyny
mistrza Polski, złożyło podanie
o zwolnienie do krakowskiego
Hutnika. O przejście do Nowej
Huty ubiegają się Waldemar
Kasprzak i Roman Borówko.
Trzeci gracz Stali — Janusz
Wojdyga chce przejść do Le
gii-

WARSZAWA. Kolarski wy
ścig juniorów o memoriał
Henryka Lasaka wygrał Ma
rek Wrona ze Slęzy Sobótka.


