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DZIENNIK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTU ROBOTNICZEJ
KRAKÓW 0 NOWY SĄCZ Q TARNÓW

EDWARD GIEREK

przyjął
kierownictwo FSZMP

WARSZAWA (PAP):

I sekretarz KC PZPR EDWARD GIEREK

przyjął w dn. 12 bm. kierownictwo Federacji
Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej
z przewodniczącym ZDZISŁAWEM KUROW
SKIM. W spotkaniu udział wzięli: członek Biu
ra Politycznego, sekretarz KC Pz.PR EDWARD
BABIUCH i sekretarz KC PZPR ZDZISŁAW
ZANDAROWSKI.
. W toku serdecznej, bezpośredniej rozmowy
omówiono aktualne problemy pracy organizacji
młodzieżowych i zadania ruchu młodzieżowego
wynikające z uchwał V Plenum KC PZPR.

Narada w Urzędzie Rady Ministrów 3;!

Zadania w dziedzinie
Wtsyta Forlaniego w ZSRR

zatrudnienia i płac
12 bm. odbyła się w Urzędzie Rady Ministrów — pod

przewodnictwem wiceprezesa Rady Ministrów, JANA SZY
DLAKA — narada na temat zadań w dziedzinie zatrudnie
nia i gospodarowania funduszem plac w roku 1977. Wzięli
w niej udział wiceministrowie i wicewojewodowie na
dzorujący tę problematykę. Główne kierunki polityki za
trudnienia i zasady gospodarowania funduszem płac
przedstawił minister pracy, płac i spraw socjalnych —

TADEUSZ RUDOLF.

1976 r. przyniósł korzystne re- ] zwiększania efektywnościowych
zultaty w postaci dalszego | czynników we wzroście produk-

Politechnika Krakowska
na rzecz woj. tarnowskiego

(Inf. wł.) W ubiegłym roku podpisana została umowa o współ-
. pracy Politechniki Krakowskiej z województwem tarnowskim,

która ujęła w organizacyjne formy dotychczasowe współdziała
nie. uczelni z tarnowską gospodarką. O w’ynikach dotychczasowej
współpracy — szeroko znane są m. in. badania studentów PK
w Żegocinie — i dalszych wspólnych przedsięwzięciach mówio
no wczoraj w czasie spotkania rektora prof. dr Bolesława Kor-
d«s* i Senatu uczelni z gospodarzami województwa tarnowskie
go: I sekretarzem KW PZPR Stanisławem Gębalą i wojewodą
Janem Sokołowskim. Dziekani wydziałów przedstawili m. in.

propozycje opracowań naukowych i projektowych oraz prac
dyplomowych związanych tematycznie z gospodarką wojewódz
twa. (sad)

„Mirage11 dla Egiptu
Francuskie źródła oficjalne podały w środę do wiadomości, że

Francja dostarczy Egiptowi, jak również Arabii Saudyjskiej, Ka
tarowi i Zjednoczonym Emiratom Arabskim, 200 myśliwców
bombardujących „Mirage f-1”. Pierwsze dostawy tych samolo
tów’,. które osiągają podwójną prędkość dźwięku, przewidziane
są przed końcem bieżącego roku.

Uprowadzenie specjalistów
polskich w Iraku

W północno-wschodnim Iraku,
W rejonie zamieszkałym przez
ludność kurdyjską, miało miej-
•ee uprowadzenie przez uzbrojo
ną grupę czterech polskich spe
ejalistów: Jerzego Gołosa, Fran-
eiszka Pałysa, Mariana Rogoża
i Antoniego Sobieszka, zatrud
nionych przy pracach meliora
cyjnych.

Od chwili uzyskania wiadomo-
łei o uprowadzeniu, władze pol
skie dokładają maksymalnych
atarań dla zapewnienia bezpie
ezeństwa i uwolnienia uprowa
dzonych obywateli polskich i w

tym celu utrzymują nieprzer
wany kontakt z najwyższymi
władzami Iraku. W szczególno
ści przewodniczący Rady Pań
atwa PRL Henryk Jabłoński
skierował za pośrednictwem mi-

aji specjalnej pod kierownictwem
wiceministra spraw zagraniez
nyeh Eugeniusza Kułagi posła
nie do prezydenta Republiki Ira-

ku — Ahmeda Hasana al Bakra.
Rząd PRL jest w stałym kon
takcie z ambasadorem Iraku w

Warszawie, który wielokrotnie

wzywany był w tej sprawie do
Ministerstwa Spraw Zagranicz
nych, a ambasador PRL w Bag
dadzie utrzymuje stalą łączność
z rządem Republiki [raku.

Władze Iraku, ponoszące od
powiedzialność za bezpieczeń
stwo zagranicznych specjalistów
zatrudnionych w tym kraju za
pewniają, że uprowadzeni polscy
specjaliści są zdrowi'i że podej
mują one wszelkie wysiłki w

celu jak najszybszego uwolnie
nia uprowadzonych.

Rodzinom uprowadzonych za
pewniono pełną bieżącą infor
mację, będącą w posiadaniu
rządu polskiego, a także przed
sięwzięto kroki mające na celu
nawiązanie korespondencyjnych
kontaktów tych rodzin z upro
wadzonymi.

^fcTRYBUNA
Kto wprawi

szyby w szkole?
Od dłuższego czasu Szkoła Podstawoica Nr 96 przeżywa

kłopoty z oszkleniem okien w budynku szkolnym. Zdarza się
często, że z różnych powodów szyby pękają czy też ulegają
rozbiciu. Przed okresem mrozów, w listopadzie tib. roku —

jak zwykle dyrekcja szkoły zwróciła się do Zakładu Szklar
skiego nr 26 Krakowskiego Przedsiębiorstwa Usługowego „Re
nowacja” (Kraków ul. Floriańska 18) o wprawienie kilku szyb.
Otrzymano odpowiedź o braku szkła. W związku z tym
zwróciliśmy się do Wydziału Handlu i Usług Urzędu m.'Kra
kowa o przydział szkła. Otrzymaliśmy odpowiedz, że taki

przydział przyznano temuż Zakładowi (mieści się on 50 m

od szkoły). Kilkakrotne prośby o podjęcie usługi zostały od
dalone z argumentacją, iż wydano zakaz usług dla szkoły.
Notabene takie usługi wymieniony Zakład świadczył przez
trzynaście lat. W pobliżu nie ma żadnego punktu usługowego.
Zima trwa, a w niektórych pomieszczeniach chłodno.

Frosimy więc redakcję „Gazety” o pomoc w przedmiotowej
sprawie.

Dyrektor szkoły
mgr MIECZYSŁAW ŁOWICKI

OD REDAKCJI: Zamiast interwencji, może wydrukowanie
tego listu zdopinguje odpowiednie instytucje do większej tro
ski o stworzenie normalnych warunków w pracy szkoły.

w tym zwłaszcza wydajno-
pracy. Jednakże zarówno w

cji,
ści
r. 1077 jak i latach następnych,
mamy do wykonania w tej dzie
dzinie kolejne poważne zadania

Polityka zatrudnienia uwarun
kowana będzie przez trźy grupy
czynników. Należą do nich:

@ malejące przyrosty zasobów

pracy;
$ niezbędność dokonania po

ważnego przegrupowania odpo-
(CIĄG DALSZY NA STR. 2)
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Latem trudno docisnąć się na plażę w Sopocie, obecnie wypoczywają tam tylko mewy.
CAF — Kraszewski
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<, MOSKWA (PAP)
b ■.Przebywający z oficjalną wizytą w ZSRR na zaprosze-
Łjb rządu- radzieckiego, minister spraw zagranicznych
fiwH-cli,: Arpaido Forlani podejmował w środę obiadem

■toć.iistra, spraw zagranicznych ZSRR, Andrieja Gromykę.
gj W śrojlę sekretarz generalny KC KPZR, Leonid Breż

niew przyjął na Kremlu A. Forlaniego. Rozmowa obu po
lityków pisze agencja TASS — miała rzeczowy, przy-

'

jacielski charakter.
A. Forlani w imieniu prezydenta Włoch, G. Leone i

’ premiera G. Andreottiego potwierdził wcześniejsze zapro-
■jiząnie L. Breżniewa do złożenia oficjalnej wizyty we

idjwfeszcch. Uzgodniono, że odpowiadający obu stronom

IpBrmin tej wizyty zostanie ustalony w toku dalszych kon-

... taktów.

Delegacja NRD

W kwietniu br.

■ ES
z Erichem Honeckerem

w Jugosławii

Plenum ZG SZSP
Pod hasłem: „O większą

skuteczność pracy ideowo-

.wychowawczej, o nowocze
sną, socjalistyczną szkołę
wyższą, o umocnienie autory
tetu SZSP” odbyło się 12 bm.
w Warszawie Plenum Zarzą
du Głównego Socjalistycznego
Związku Studentów Polskich.
W trakcie obrad określono

główne kierunki i formy ak
tywności środowiska akade
mickiego przed — zapowie
dzianym na kwiecień br. —

II Zjazdem SZSP. Plenum

zapoczątkowało ostatni etap
przygotowań do Zjazdu; w tej
sprawie przyjęto tezy pro
gramowe, wyznaczające krąg
problemów, wokół których
koncentrować się będzie w

najbliższych tygodniach dys
kusja w całym środowisku
akademickim

Kierownicza rola partii
przejawia się w każdej dziedzinie

(INF. WŁ.) Dobiega końca partyjna kam
pania sprawozdawcza. Zebrania dotyczą
ważnych spraw społeczno-politycznych i

gospodarczych. Towarzysze mówią o wa
runkach pracy, modernizacji zakładów, o

rezerwach produkcyjnych, akcentując przy
tym wyraźnie, że potrzebna jest lepsza ja
kość produkcji oczekiwanej przez rynek
krajowy i kierowanej na eksport.

BELGRAD (PAP)
W środę przybyła do Belgradu z 2-dniową oficjalną wi

zytą przyjaźni delegacja partyjno państwowa NRD z se
kretarzem generalnym KC SED, przewodniczącym Rady
Państwa NRD. Erichem Honeckerem na czele. W skład

delegacji wchodzą ponadto: członek Biura Politycznego
KC SED, przewodniczący Rady Ministrów NRD, Willi

Stoph i inne osobistości partyjne i państwowe.
Przedrhiotem rozmów E. Honeckera z Josipem Broz Ti-

to będą: kwestia dalszego zacieśnienia dwustronnej współ
pracy gospodarczej obu państw, aktualne problemy mię
dzynarodowe, w tym sytuacja na kontynencie europejskim
w świetle uchwał Konferencji Bezpieczeństwa i Współ
pracy w Europie oraz zagadnienia międzynarodowego ru
chu robotniczego i komunistycznego.

życie zakładu: wytężoną pracę produkcyjną,\
działania socjalno-bytowe, aktywność organizacji
społeczno-politycznych. Skawińska Huta Alumi
nium od początku uruchomienia nie spadła nig
dy poniżej pianowanych zadań! W roku ubie
głym wykonano plan w 101,8 proc, to znaczy, że

gospodarka narodowa otrzymała dodatkowo 113
ton aluminium hutniczego. W tym osiągnięciu
znaczny wkład mają członkowie partii. Zakład
skawiński poddany będzie niedługo rozbudowie
i modernizacji, które wyeliminują w znacznym
stopniu szkodliwość działania wobec środowiska

naturalnego. Dokładne, rzetelne przygotowanie
inwestycji, szukanie dalszych rezerw, troska o

warunki pracy ludzi, oto problemy poruszane
w dyskusji i stanowiące przedmiot rzeczywistego

Polsko—egipskie

(CIĄG DALSZY NA STR. 2)

Spotkanie
Barre

Strzeżcie się mysiiwi! Panie ruszyły na łów!
CAF — Żołnowski — telefoto
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W Hucie Aluminium w Skawinie zebranie

sprawozdawcze organizacji PZPR odbiegało od
schematu. Nie było zwyczajowego prezydium ze
brania, które miało charakter roboczy. Referaty
I sekretarza KZ PZPR Czesława Cebuli i dyrek
tora technicznego Stanisława Bartosza były, ilu
strowane przeźroczami i filmami, obrazującymi

Z Egiptu powróciła polska de
legacja rządowa z wiceprezesem
Rady Ministrów Franciszkiem

Kaimem, która prowadziła ze

stroną egipską rozmowy gospo
darcze w ramach VI Sesji Komi
tetu Mieszanego d/s Współpracy
Przemysłowej między Polską a

Egiptem. Delegacji egipskiej
przewodniczył wicepremier Ab-
dul Moneim el Kaissouny.

Ustalenia sesji obok zaleceń

dotyczących zagadnień bieżącej
współpracy, dotyczą perspektyw
dalszej współpracy przemysło
wej między obu krajami.

Komitet stwierdził, że istnieją
rzeczywiste przesłanki pogłębie
nia istniejących już powiązań
gospodarczych oraz objęcia
współpracą nowych dziedzin ży
cia gospodarczego i na tej bazie

zdynamizowania wzajemnych o-

brotów towarowych.
Uznano za celowe kontynuo

wanie prac nad rozszerzeniem

współpracy przemysłowej w

branżach mających juz pewną
tradycję a równocześnie perspe
ktywy dalszego rozwoju. Doty
czy to zwłaszcza przemysłu mo
toryzacyjnego, obrabiarkowego,
elektronicznego, telekomunika
cji, maszyn górniczych, maszyn
budowlanych i drogowych, prze
mysłu materiałów budowlanych
oraz przemysłu stoczniowego,
włókienniczego i chemicznego.
Podobnie pomyślne rezultaty i

perspektywy rozwoju współpra
cy istnieją w dziedzinie usług
agro-lotniczych świadczonych
przez wyspecjalizowane polskie
przedsiębiorstwa na rzecz rol
nictwa egipskiego.

W czasie pobytu w Egipcie
wiceprezes Rady Ministrów F.
Kaim spotkał się z premierem
rządu ‘Arabskiej Republiki E-

giptu Mamduh Salemem oraz

kierownikami resortów handlu,
gospodarki i współpracy gospo
darczej, przemysłu oraz rolnic
twa i irygacji.

Rozstrzygnięto

konkursy

WPHW i „Społem”

Nowosądeczanka
wygrała

telewizor kolorowy
Na świąteczny konkurs

„Gazety” i WPHW w Krako
wie wpłynęło ponad 125 tys.
odpowiedzi. Najatrakcyjniej
sze nagrody przypadły jed
nak w udziale
skkn klientom
mieszkańcom
nowosądeckiego
skiego.

Dwie Lucynki z Domu
Dziecka przy ul. Krupniczej
dokonywały aktu losowania
Telewizor kolorowy przypadl
w udziale Katarzynie Pru-
szyńskicj, Nowy Sącz, Pułas
kiego 32; lodówka — Helenie
Gładysz, Piwniczna, Węgier
ska 8; rower „Flaming” Ewie
Platner-Przybyło, ~

Świerczewskiego 24,
— Ignacemu Kuci,
Sącz, Broniewskiego 8a/9; a-

parat fotograficzny
— Bogumiłowi Moskalowi,
(DOKOŃCZENIE NA STR. 2)

na medal

Ferie w-domu

przyjemne i wesołe
nie' krakow-
WPHW, ale
województw

i tarnow-

Brzesko,
namiot

Nowy

„Start”

BUDAPESZCIE
TEŻ ZIMA

Jak twierdzą Węgrzy, w tym roku po raz pierwszy od kil
ku lat przyszła prawdziwa zima ze śniegiem i mrozem.

Na zdjęciu — w zimowej szacie pomnik króla Stefana l oraz

fragment murów jednego z najstarszych i najcenniejszych
zabytków Budapesztu, kościoła Macieja (Metyas — templom).

Fot.: CAF — MTI

f Callaghan
LONDYN (PAP)

We, wtorek z krótką, nieoficjalną wizytą przebywał w

Londynie premier Francji, Raymond Barre. Przeprowadził
i oh tam rozmowy z brytyjskim premierem, Jamesem

Callaghancm. Obaj szefowie rządów wyrazili zamiar zwo
łania w najbliższych miesiącach gospodarczego „szczytu”

śrt’iata zachodniego dla omówienia m. in. problemu bezro
bocia, ponadto omówili kwestie dotyczące połowów ryb,
polityki rolnej i energii.

^komplikowana sytuacja
w Hiszpanii

organi-

(Inf. wł.) Za dwa tygodnie zi
mowe ferie, a wraz z nimi szó
sta już „Zima na medal”. U-

kryta za tym kryptonimem nie-
obozowa akcja zimowa
zowana przez harcerzy wspól
nie z naszą redakcją
dziła się w swych poprzednich
edycjach, ciesząc się ogromną
popularnością wśród dzieci i
młodzieży. Organizatorzy bo
gatsi o doświadczenia z lat u-

biegłych poczynili już odpo
wiednie przygotowania o czym
zapewne niektórzy z was już
wiedzą, gdyż sami w nich

ezestniczyliście.

spraw-

u-

„Zima na medal” to zabawa
dla wszystkich dzieci i młodzie
ży pod warunkiem, że „zorga
nizujecie się” w zastęp, na cze
le którego stanie harcerz bądź
harcerka. Niektórzy z was już
to zapewne uczynili. Pamięta
cie też chy.ba z poprzednich lat,
iż powinniście postarać się o o-

piekuna, którym może być ktoś
z waszych rodziców, nauczy
cieli, może być nim także in
struktor harcerski albo starszy
kolega z ŻSMP. Myślę, że wy
znaczyliście już sobie

spotkań. Czy to będzie świetli- .

ca, czy klub, czy .szkoła, czy I (DOKOŃCZENIE NA STR, 2)
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miejsce

może mieszkanie któregoś z was,
to obojętne — najważniejsze
abyście tam się dobrze czuli i
nikomu zbytnio nie przeszka
dzali.

Do waszych zadań, które trze
ba wykonać jeszcze przed
riami należy opracowanie
temu

nału
dzież

Już
określić czym zajmować się bę
dziecie w czasie ferii. W wa
szym programie znajdą się za
pewne plany budowy lodowis-

fe-

sys-
syg-

tu-
alarmowego, albo też

zwołującego zastęp,
przygotowanie proporca,
teraz powinniście sobie

MADRYT (PAP)
Rzecznik rządu hiszpańskiego oświadczył we wtorek, że

ladze nie wykluczają możliwości uwzględnienia wysu
wanych ostatnio powszechnie żądań amnestii dla więź
niów politycznych oraz zalegalizowania działalności wszy
stkich partii. Sprawa ta była wczoraj wieczorem tematem

pierwszego od czasu zakończenia wojny domowej, formal
nego spotkania przedstawicieli rządu i opozycji.

Rząd premiera Suareza jest ostro atakowany przez
ugrupowania opozycyjne zarzucające mu hamowanie pro
cesu przeobrażeń demokratycznych.

Rząd będzie musiał też przyspieszyć rozwiązanie nabrz
miałych problemów, gdyż ostatnio wywierają na niego
co raj: większą presję ruchy w prowincjach baskijskich
domagające się szerszej autonomii.

We wtorek, na przedmieściach Bilbao ponownie wy
buchły zajścia podczas pogrzebu 15-Ietniego chłopca, któ
ry poniósł śmierć w czasie niedawnych demonstracji. Od
działy policji, wysłane w celu rozpędzenia 25-tysięcznego
tłumu zamierzającego zorganizować wiec, użyły kul gu
mowych oraz gazu łzawiącego. Na ulicach miasta wznie
siono barykady oraz zapory z cegieł. W wyniku’ starć
kilka osób zostało rannych.
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Harcerska

konferencja
W Nowym Sączu obrado

wała wczoraj konferencja
instruktorska Nowosądeckiej
Chorągwi ZHP, która do
konała bilansu pracy ideo-

wo-wychowawczej wśród 61

tys. zuchów i harcerzy. Dla

drużyn harcerskich i zucho
wych regionu ogłoszono no
wą kampanię — „Bohatero
wie naszej ziemi”, której e-

fektem będzie wybranie bo
hatera chorągwi. Konferen
cją dokonała wyboru 21 de
legatów na zbliżający się VI

Zjazd ZHP. Wyróżniający Się
w pracy zawodowej i spo
łecznej instruktorzy ZHP:
Zofia Kubisz i Ewa Piotro
wicz otrzymały Medale Ko
misji Edukacji Narodowej, a

11 osób zostało odznaczo
nych krzyżami „Za zasługi
dla ZHP”. W konferencji
harcerskiej udział wzięli se
kretarz KW PZPR Euge
niusz Satoła i prezes WK
ZSL Eugeniusz Lelito.

(jot-ka)

Najlepsi pracownicy
COS w Zakopanem

Górska baza treningowa
polskich sportowców — Cen
tralny Ośrodek Sportu w

Zakopanem jest jednym z

powszechnie znanych i ce
nionych centrów szkolenia.

W dowód uznania dla wy
siłku zatrudnionych w ośrod
ku przewodniczący GKKFiT
Bolesław Kapitan wraz z I
sekretarzem KM PZPR w

Zakopanem Stefanem Gust-
kiem udekorowali Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odro
dzenia Polski Mariana Kacz
marczyka. Srebrny Krzyż
Zasługi otrzymał Józef Wal
la, Brązowe Krzyże Zasłu
gi — Anna Wolak i Helena
Sztolf. Pięć osób otrzymało
odznaki „Zasłużonego dzia
łacza kultury fizycznej”, a

trzy — „Zasłużonego dzia
łacza turystyki”.

„Więcej warzyw,

owoców i kwiatów”

Tradycyjnym już zwycza
jem Krakowski Związek Kó
łek Rolniczych oraz Kra
kowska Spółdzielnia Ogrod-
niczo-Pszczelarska zorgani
zowały w roku ubiegłym
konkurs pod nazwą „Więcej
warzyw, owoców i kwia
tów'”. Do współzawodnictwa
przystąpiło aż 212 zespołów ż**

miejskiego województwa"
krakowskiego, wśród któ-'«

rych dominowały Koła Gos-
■podyń Wiejskich. Pierwsza

nagroda przypadła dla KGW

Posądza. W następnej ko
lejności uplasowały się KGW

Nawojowa Góra i Smreków.
Wśród wyróżnionych . indy
widualnych rolniczek zna
lazły się: Danuta Konieczna
z Błogocic, Krystyna Po-
wrośnik z Mnikowa, Kata
rzyna Góra z Niepołomic.

(ep)

POGODA
BIURO

INFOR-
BA-

znajduje
znad

KRAKOWSKIE
PROGNOZ IMGW
MUJE- . SYTUACJA
RYCZNA: Polska
się w zasięgu niżów
Alp i południowej Skandy
nawii. Związany z nimi sys
tem frontów przemieszczać
się będzie w kierunku pół
nocno-wschodnim przez nasz

obszar.

POL-
Za-

PROGNOZA DLA
SKI POŁUDNIOWEJ:
ihmurzenie przeważnie duże,
miejscami opady deszczu lub
deszczu ze śniegiem. Rano

ramglenia, lokalnie możli
wa mgła. Temperatura naj
wyższa dniem od 7 do 4 st.

najniższa nocą od 2 do —2
»t. Wiatry słabe i umiarko
wane, w obszarach podgór
skich okresami dość silne i

porywiste, stopniowo słab
nące z kierunków połud
niowych i wschodnich. W
Tatrach zachmurzenie duże
i okresami opady śniegu lub

śniegu z deszczem. Tempe
ratura najwyższa dniem od
—3 st. dniem do —6 st. no
cą, Wiatry umiarkowane i
dość silne, okresami silne i

porywiste o charakterze hal
nego, stopniowo słabnące z

kierunków' południowych.
ORIENTACYJNA PROG

NOZA NA NASTĘPNĄ DO
BĘ: Chmurno z rozpogodze
niami, nieco chłodniej.

WCZORAJ NA TERMO
METRZE O GODZ. 13-TE1:
Szczecin 0, Koszalin 0, Łeba
1, Gdańsk 0, Olsztyn 4, Su
wałki 0, Białystok 3, War
szawa 6, Poznań 4, Wrocław
5, Śnieżka —3, Kielce 4, Czę
stochowa 7, Katowice 5, Biel
sko 8, Kraków 4, Kasprowy
Wierch —4, N. Sącz 7, Tar
nów 6, Rzeszów 6, Lublin 3,
Przemyśl 5, Lesko 6, Zako
pane 6.

BIOMET INFORMUJE: Sy
tuacja biometeorologiczna
niekorzystna. Objawy obni
żonej sprawności działania
i zaostrzenie stanów reu
matycznych i zakłóceń snu.

Widzialność ograniczona.
Drogi śliskie.

ii■i■**ii,

Zadania w dziedzinie

zatrudnienia i piać
(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)
władającego strategii przyjętej
na V Plenum KC PZPR, które

polegać będzie na zwiększeniu
dopływu kadr kwalifikowanych
do gospodarki żywnościowej,
transportu i usług dla ludności;

£ zapewnienie kadr dla nowo

uruchamianych zakładów pracy.
Oznacza to konieczność wzmoc

nienia już realizowanych działań
na rzecz dalszej racjonalizacji
zatrudnienia, a także wzbogaca
nie ich o jakościowo nowe zada
nia oraz dostosowane do nich in
strumenty oddziałujące na lep
sze, bardziej efektywne wyko
rzystanie doświadczeń i kwalifi
kacji kadr. Wzrostowi wydajno
ści pracy powinien sprzyjać stale

rosnący stopień technicznego u-

zbrojenia pracy w przemyśle i
budownictwie.

W 1977 r. muszą być również

podjęte kompleksowe działania

Kierownicza rola partii
przejawia się w

(CIĄG DALSZY ZE STR. 1)
zainteresowania organizacji partyjnej, liczącej
ponad 350 członków i kandydatów.

W obradach uczestniczył członek Sekretariatu,
kierownik Wydziału Organizacyjnego KK PZPR
Bolesław Grzesiak, (j)

#■
Gospodarska atmosfera, pełna troski o roz

wój zakładu i sprawy ludzi pracy towarzy
szyła zebraniom sprawozdawczym szesnastu od
działowych organizacji partyjnych w Fabryce
Silników’ Elektrycznych „Tamel” w Tarnowie.
W dyskusji 650-osobowa organizacja PZPR wiele

uwagi poświęciła treściom zawartym w uchwa
łach V Plenum KC Partii. Analizowano aktual
ną sytuację gospodarczą fabryki zastanawiając
się w jaki sposób prowadzić produkcję i dzia
łalność partyjną w roku 1977.

Na Wydziale Narzędziowni postulowano m. in.
wprowadzenie korekty w dostawach niektórych
metali. Gdy w fabryce potrzeba kilka kilogra
mów np. stali musi się zakupić kilkaset kilogra
mów — bo tak przewidują przepisy. I tym spo
sobem gromadzą się nadmierne zapasy. Troską
organizacji partyjnej Odlewni była przedłużają
ca się budow'a i modernizacja tego wydziału.
„Energoprzem” już po raz trzeci zmienia termin
zakończenia robót, eo powoduje znaczne straty
„Tamelu”, gdyż odlewy wykonane we własnym
zakresie są dwa razy tańsze niż zakupione w

innym zakładzie.
Kampania zbiegła się ze spotkaniami załogi

„Tamelu” — w tym również członków partii —

z przedstawicielami wojewódzkich władz partyj
nych i gospodarczych. W „Tamelu” bardzo cenią
sobie tego rodzaju bezpośrednie kontakty, które

przynoszą załodze informacje „z pierwszej ręki”
ó aktualnej polityce i sytuacji gospodarczej kra
ju i województwa, - >• '■

Zebrania OOP, których plon podsumuje w

przyszłym tygodniu Zakładowa Konferencja
Partyjna, przyczyniły się również do powiększe
nia szeregów partyjnych — przyjęto w tym cza
sie 16 kandydatów PZPR, głównie młodych ro
botników. Zresztą ostatnia kadencja odznacza się
w „Tamelu” szczególnym wzrostem upartyjnie
nia załogi. Przyjęto bowiem 135 nowych człon
ków PZPR, czyli dwukrotnie więcej niż w po
przedniej kadencji, (sad)

*

Obfitująca w wiele interesujących wniosków

kampania sprawozdawcza w oddziałowych i-pod-

każdej dziedzinie
stawowych organizacjach partyjnych woj. nowo
sądeckiego dobiega końca. Oceniono podczas niej
rezultaty pracy partyjnej w roku 1976 oraz sfor
mułowano zadania roku bieżącego. W organiza
cjach wiejskich łączono niekiedy zebranie spra
wozdawcze z dyskusją o treściach V Plenum
KC PZPR Tam, gdzie to było konieczne uzupeł
niono skład Egzekutyw, a np. w ZNTK wy
brano trzech nowych sekretarzy oddziałowych
organizacji partyjnych.

W Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych
stwierdzono, ze nie było żadnego istotnego pro
blemu, który umknąłby z pola widzenia i dzia
łania organizacji partyjnej. Szczególnie problemy
polityki socjalnej, postęp techniczny i organiza
cyjny. wynalazczość — można wymienić wśród

tych dziedzin, gdzie inspirująca i kontrolna
funkcja partii była najbardziej owocna.

Natomiast niezadowalająca jest sytuacja na

odv_nku zaopatrzenia w surowce. SZEW mogły
wykonać większe zadania — stwierdzono w dy
skusji — gdyby otrzymały lepsze surowce. In
nym zagadnieniem, które znajdzie się w cen
trum działań zakładowej organizacji partyjnej,
jest konieczność poprawienia warunków pracy i

racjonalne zagospodarowanie środków finanso
wych wypracowanych na cele socjalne. Zapro
ponowano, by sprawy socjalno-bytowe załogi
stały się przedmiotem obrad KSR najpóźniej do
końca tego kwartału.

Aby udoskonalić i pogłębić szkolenie ideolo
giczne postanowiono jeszcze w tym miesiącu u-

ruchomić Zakładową Szkołę Aktywu Partyjnego
dla około 40 osób stanowiących podstawową
kadrę polityczną zakładu.

Zadania, które stawiają sobie towarzysze z

SZEW na rok 1977 dadzą się najkrócej ująć w

formule: gospodarność i jakość, (ao)
‘ ' ’ ■■

Tak więc partyjne zebrania sprawozdawcze
stały wszędzie pod znakiem usprawniania efek
tów gospodarowania, były okazją do roboczych
rozmów na temat polepszania jakości produkcji,
zwiększania wyrobów zarówno na potrzeby eks
portu jak i na rynek krajowy. Nie zapomniano
przj’ tym o problemach doskonalenia działalno
ści ideologicznej i wewnątrzpartyjnej, wiążąc
sprawy kształtowania postaw członków partii z

ich zaangażowaniem w dobrą robotę i osiąganie
jalt najlepszych wyników produkcyjnych zakła
dów.

Rolnicy otrzymają w tym roku

więcej poszukiwanych maszyn
(Inf. wł.) Rok ubiegły był

okresem dalszego wzrostu do
staw maszyn rolniczych i ciąg
ników, zarówno dla właścicieli

gospodarstw indywidualnych
jak i kółek rolniczych. Krakow
ska „Agroma” dostarczyła ich
dla województw’: miejskiego
krakowskiego, nowosądeckiego
i tarnowskiego za około 1 mld
zł. W porównaniu z rokiem po
przednim' dostawy były wyższe
o 200 min zł. Przybyło także
części zamiennych.

Dzięki dalszemu rozwojowi
przemysłu maszynowego zdoła
no już zaspokoić potrzeby w

zakresie dostaw rozstrząsaczy
do obornika, kosiarek, kopaczek
do ziemniaków, parników —

zarówno węglowych jak i elek
trycznych. Także pod dostatkiem

było kolumn parnikowych. Nie

Przeszło 50 tysięcy pasaże
rów przewiozły w ciągu pier
wszego roku eksploatacji sa
moloty naddżwiękowe typu
„Concorde”. 21 stycznia mi-

Rozstrzygnięto konkursy
WPHW i „Społem”

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)

Tarnów, Sienkiewicza 10; budzik
— Teresie Szarwark, Zakliczyn,
Rynek 8 I koszula — Antonie
mu Dudzic, Kwików 58 poczt.
Zaborów.

Materace turystyczne otrzy
mają: Andrzej Wojewoda, Sta
ry Wiśnicz 23; Bogusława Ra
dwańska, Świątniki 65 i Maria

Plechta, Nowy Sącz, Klasztorna
30. Portfele przypadną w udzia
le Marianowi Wcronowi, Kra
ków, Komandosów 10/63; Felicji
Kowalskiej, Muszyna, Świer
czewskiego 96; Marianowi Mo
skale, Kraków, Jaremy 5/6 i
Elżbiecie Strepiak, Kraków, Os.
Urocze 1/156, a rękawiczki Sta
nisławowi Bobowcowi. Kraków,
Tokarskiego 2/409; Tomaszowi
Graczowi, Kraków, Os. Strusia
1439; Bogdanowi Kieeiowi, No

związane z programowaniem i

realizacją założeń dotyczących
zwiększenia zatrudnienia w gos
podarce żywnościowej, transpor
cie1 i usługach. Główne zadania
w tej dziedzinie: to opracowa
nie i przestrzeganie przez przed
siębiorstwa, jednostki nadrzędne
i urzędy wojewódzkie progra
mów przyjęć do pracy nowych
pracowników; kierowanie absol
wentów szkół rolniczych łub re
prezentujących zawody przydat
ne w obsłudze rolnictwa i gos
podarki żywnościowej wyłącznie
do tych jednostek; stwarzanie

realnych możliwości rozwoju za
trudnienia w rzemiośle, w usłu
gach indywidualnych, w sferze

pracy nakładczej i w systemie
prowizyjno-agencyjnym.

W 1977 r. konieczne jest także

zwiększenie gospodarności fun
duszem płac. Wymaga to dosko
nalenia instrumentów kontroli

brakowało już aparatury do

ochrony roślin, a pługofrezarki
można było sprzedawać także
rolnikom z innych regionów.

Jak się przewiduje, rok bie
żący przyniesie jeszcze większe
dostawy niektórych maszyn i

urządzeń.
Coraz więcej klientów zwra

ca się o różnego rodzaju urzą
dzenia związane z mechaniza
cją pracy w oborach i chlew’-
niach. Wzrasta zapotrzebowanie
na śruiowniki, rozdrabniacze i
mieszalniki do pasz. Kółka rol
nicze poszukują suszarń do
zbóż i kukurydzy, Ursus zapo
wiada w tym roku zwiększenie
produkcji ciągników do 59 tys.
sztuk. Dostawy] części z tych
zakładów wzrosną o 13,5 pro
cent. Zapowiada się także po
prawę ich jakości, (ep)

50 tys. pasażów
„Concorde"

wy Sącz, Kochanowskiego 32/34;
Tadeuszowi Widulińskiemu, No
wy Sącz, Świerczewskiego 20.2
i Ewie Szatko Tarnów, Krzyska
101.

10 krawatów rozlosowano po
między: Janinę Danek, Lipnica
Wielka woj. Nowy Sącz; Józefa

Kołodzieja, Biegonice 53 woj.
Nowy Sącz; Marię Fiutę, No
wy Sącz, Ogrodowa 19; Ryszar
da Bujaka, Czeladź, 18 Listopa
da 23; Martę Malinowską, Dę
bica, Pustynia 205/6; Marię Dą-
bal, Nowy Sącz, Waryńskiego
45; Henryka Nowaka, Pustków
29 woj. Tarnów; Helenę Bogacz,
Kasina Wielka 65, woj. Nowy
Sącz; Teresę Panek, Rabka,
Podhalańska 44; Jana Ullmana,
Wiśniowa, woj. krakowskie.

Karty do gry otrzymali: Zo
fią Słota, Ołpiny 437 woj. Tar
nów; Irena Bochenek, Ołpiny

wydatkowanego funduszu, a

także prawidłowego rozdziału
zadań i środków dotyczących ra
cjonalnej gospodarki tym fun
duszem między poszczególne je
dnostki. Konieczne jest również

systematyczne doskonalenie form

wynagrodzenia, tak aby były
one lepszym bodźcem do osiąga
nia wysokiej jakości wytwarza
nych wyrobów'.

Na naradzie wskazywano na

potrzebę należytego stosowania

przepisów nowego prawa pracy.
Jest to konieczne wobec potrze
by wdrożenia nadrzędnej zasady
jedności praw i obowiązków
pracowniczych. Dotyczy to zaró
wno przestrzegania dyscypliny
pracy przez pracowników wyko
nawczych, jak i właściwego wy
konywania obowiązków w za
kresie organizacji i nadzoru ze

strony kadr kierowniczych.

Dwutlenek siarki w sukurs.
(Inf. wł.) Bażanty nie bez

przyczyn określane mianem kró
lewskich ptaków upodobały so
bie województwo tarnpwskie. W

Krzyżu koło Tarnowa istnieje
jeden z 7 w kraju ośrodków ho
dowli bażantów. Na zamówienie

„Animexu” bażanty wysyłane są
do Francji, RFN i Holandii.
Królewskie ptaki z hodowli w

Krzyżu sprzedawane są również
kołom łowieckim, które na te
renach swoich łowisk wypusz
czane są na wolność.

Kończy się już sezon polowań
na bażanty. Amatorów było bar
dzo wielu, bo ptaki te prócz

Skazani na... próby
(Inf. wł.) W reprezentacyjnej orbisowskiej kawiarni hotelu „Gie

wont” nawet przed południem jest zwykle tłoczno, bowiem „cie
pły'’ wystrój wnętrza z wygodnymi fotelami tworzy zapraszają
co kameralny nastrój. Natomiast zupełnie nie kameralnie zacho
wuje się restauracyjna orkiestra, która nocą przygrywa do tań
ca, zaś w godzinach przedpołudniowych odbywa próby, zadrę
czając kawiarnianych klientów przerażającą kakofonią dźwię
ków.

nie rok od rozpoczęcia regu
larnych rejsów tych samolo
tów do zlmeryki Północnej i

Południowej oraz do Zatoki
Perskiej.

109 woj. Tarnów;- Danuta Mo
szyńska, Kraków, Jadwigi ■i
Łobzowa 27,3 i Halina Czekaj,
Siersza 16 k. Wieliczki.

O sposobie odebrania nagród
powiadomimy w najbliższym
czasie, (zs) ♦

W numerze noworocznym
„Gazety” zamieściliśmy krzy
żówkę z hasłem: SPIESZ DO
„SPOŁEM” W NOWYM ROKU,
BO BEZ „SPOŁEM” ANI KRO
KU. Wczoraj odbyło się loso
wanie nagród, których funda
torem jest „Społem” WSS.

I tak: robot kuchenny typ
KM 8 otrzymuje Renata Legut-
ko, Kraków, Syrokomli 20/10;
serwis kawowy 6-osobowy —

Magda Janiszewska, Kraków,
Mazowiecka 117/10; mikser plus
sokowirówka — Jan Popowicz,
Nowy Targ, skr. poczt. 90; kom
plet garnków — Danuta Wrona,
Kraków, Kanonicza 19/8; kom
plet stołowy — Henryka Rueh-
wa, Otfinów 104, woj. Tarnów;
komplet do jajek — Maeda
Heinzel, Zakonane, Chałubiń
skiego llb/5. (ał)

(k) 12. I. w Warszawie

przebywała delegacja Rady
Miejskiej stolicy Norwegii z

burmistrzem Oslo — Alber
tem Nordengenem. Podczas

spotkania w warszawskim
ratuszu gości poinformowano
o dziejach stolicy ze szczegól-

Z dalekopisu
nym uwzględnieniem okresu
II wojny światowej i okupa
cji hitlerowskiej.

• PREZYDENT Egiptu,
gauat, udał się w środę wie
czorem do Asuanu, gdzie dzi
siaj spotka się z królem Jor
danii, Husajnem, który przy
bywa z wizytą oficjalną do

Egiptu. Zdaniem obserwato
rów, przedmiotem rozmów

będzie przede wszystkim
sprawa ewentualnego udziału
Jordanii we wspólnym egip-
sko-syryjskim organie polity
cznym, powołanym w czasie

wizyty prezydenta Syrii, A-
sada, w Kairze w grudniu
ub. roku.

Po raz szósty
akcja ZHP i „Gazety"

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 1)

ka, czy toru saneczkowego, a

może narciarskiego. Nie powin
no w nim jednakże zabraknąć
prac na rzecz środowiska, w

którym mieszkacie. Niech to

będą rzeczy drobne, niewielkie,
ot, chociażby odśnieżenie chod
nika, czy pomoc starszej osobie.

Zarezerwujcie też sobie miejs
ce na wykonanie zadań „Zi
my” których treść będziemy
drukować na naszych łamach

już w czasie ferii.

Czaśu już niewiele a przygo
towań przecież sporo i jeśli jesz
cze nie zaczęliście, czas najwyż
szy się ostro zabrać do pracy.
Gminne sztaby Akcji czekają
na meldunki o waszej gotowoś
ci.

Apelujemy do rodziców, nau
czycieli i wszystkich życzliwie
usposobionych do dzieci i mło
dzieży! Pomóżcie harcerzom w

organizowaniu akcji, dzięki któ
rej ferie spędzone w domu mo
gą być barwne i interesujące.

I jeszcze jedna ważna rzecz.

Poniżej drukujemy kodeks bez
pieczeństwa zimowego, o zasa
dach którego należy pamiętać
już w momencie opracowywa
nia planu akcji.

1. Nie organizujcie zimowych
zabaw na zamarzniętych sta
wach, lód może być kruchy,
łatwo o wypadek.

2. Tory saneczkowe i ślizgaw
ki można organizować tylko z

dała od ruchliwych ulic. Jezd
nia nie jest miejscem zabaw.

3. W czasie wędrówek chodzi
my zawsze lewą stroną, pobo
czami drogi.

4. Nie wolno czepiać się po
jazdów mechańicżńycb.

5. Pamiętajcie, że mokre nógi
łatwo odmrozić, zawsze trzeba
dbać o odpowiednie buty i

skarpety,
6. Zimą dzień krótki — orga-

zujcie spotkania wcześniej, aby
przed zmrokiem być w domu.

LTWAGA! Za dwa tygodnie
na łamach Gazety drukujemy
pierwsze zadania VI „Zimy na

medal”, (tor)

... bażantom
wspaniałego, we wszystkich ko
lorach tęczy upierzenia, mają
znakomite, smaczne mięso.

W innych rejonach kraju ba
żanty dziesiątkowane są przez
groźnego pasożyta — synga.mozę.
W Tarnowskiem sprzyjają ba
żantom... Zakłady Azotowe.
Stwierdzono bez żadnych wątpli
wości, że dwutlenek siarki emi
towany przez Zakłady do

atmosfery powoduje prawie
całkowite wyginięcie tego paso
żyta. Jest to chyba jedyna do
bra strona przemysłowego za
nieczyszczania środowiska natu
ralnego. (tur)

Tow. prof. dr hab.
ANNIE

JANKOWSKIEJ
wyrazy głębokiego współ
czucia z powodu śmierci
Matki składają pracow

nicy
Ośrodka Kształcenia

Ideologicznego
KK PZPR, lektorzy
i wykładowcy WUML

CSiamMMMHMBEaBKKnsS
Tow.

MIROSŁAWOWI
OSOWSKIEMU

wyrazy głębokiego współ
czucia z powodu zgonu

żony TERESY’ składa
POP, Rada Zakładowa

i Pracownicy
Komitetu Wojewódzkiego

PZPR
w Tarnowie

Uwaga, Czytelnicy I
Dziś, w czwartek, radca

prawny „Gazety” udziela po
rad telefonicznie nr 209-65 w

godz. od 15 do 16, a osobiście
od 16 do 17 w lokalu Działu
Łączności z Czytelnikami,
przy ul. 'Bohaterów Stalin
gradu 22, II p. (nad Teatrem

KameraUym).

SPORT.SPORT • SPORT . SPORT . SPORT

Jak przywrócić rangę
krakowskiemu futbolowi?

Krakowskie piłkarstwo to była ongiś potęga. Dzisiaj na piłkar
skiej mapie liczą się tylko WISŁA i HUTNIK, kryzys przeży
wają stare, zasłużone kluby: Cracovia, Garbarnia, a co gor
sze — kurczy się zaplecze krakowskiej piłki nożnej. Spada
ilość i poziom gry w małych klubach dzielnicowych, które

dawniej były prawdziwą wylęgarnią talentów.

CO ZROBIĆ, ABY PRZYWRÓ
CIĆ PIŁKARSTWU KRAKOW
SKIEMU WYSOKĄ RANGĘ?
Przede wszystkim — trzeba u-

aktywnić małe kluby, trzeba

szerzej niż dotychczas populary
zować piłkę nożną w środowisku

wiejskim i szkole. Właśnie w

tym kierunku idą działania no
wo powołanego Wydziału Szkole
nia KOZPN. Wczoraj ukonsty
tuowało się prezydium wydziału,
na czele którego stanął znany
orgiś piłkarz Wisły — Leszek

Snopkowski.
Na pierwszym posiedzeniu za

rysowano też program działania
na najbliższy okres. W pierwszej
kolejności przygotuje się raport
o stanie bazy szkoleniowej (boisk
— sprzętu — kadry itp.), w

miejskim województwie kra

34 bramki Polaków
Trzecie kolejne zwycięstwo

odnieśli wczoraj polscy piłkarze
ręczni na rozgrywanych w Tar
nowie eliminacjach VII Akade
mickich Mistrzostwach Świata.
Nasza drużyna gładko wygrała
z najsłabszym zespołem grupy
tarnowskiej — Belgią aż 34:10
(14:2). Spotkanie miało jedno
stronny charakter, od pierw
szych minut przewaga Polaków

była miażdżąca. Trener St. Ma
jorek raz po raz próbował no
wych ustawień, nowych wa
riantów taktycznych.

We wczorajszym pojedynku
ponownie świetną formą strze
lecką błysnął Kozieł, który aż
9-krotnie ulokował piłkę w

bramce rywala. Polak ma

na swoim koncie już 17 bramek
i przewodzi najlepszym strzel
com. Pozostałe bramki dla Pol
ski zdobyli: Gmyrek 5, Brzo

Gładkie 3:0 Hutnika
Dobrze rozpoczął się dla siatkarzy Hutnika pierwszy turniej

w gr. „B”. Krakowianie wykorzystali atut własnej hali i poko
nali VJłocłavię 3:0 (15:10, 15:11, 15:12).

■

Hutnik, który jak wiemy jest
zagrożony spadkiem — zmobili
zował na turniej najsilniejszy
skład (z wyjątkiem chorego
Grzelaka). Gospodarze rozpoczę
li mecz z Włocłayią w składzie:

Ruszczyński, Sańka, Knapczyk,
Krawczyk, Grodziński i... Czaja.
W I secie hutnicy prowadzą już
5:1, potem goście wykorzystując
momenty dekoncentracji w zes
pole gospodarzy obejmują pro
wadzenie 6:5. Od tego momentu

Hutnik gra jednak poprawnie i

pewnie wygrywa I seta.

W II secie sytuacja powtarza
się. Hutnicy znowu prowadzą
5:1, goście wyrównują na 5:5, po
dobnie na prowadzenie wycho
dzą hutnicy: 8:5, 14:6. Goście

zryw'ają się do walki, zdobywa
ją pod rząd 5 punktów, ale o-

statnie słowo należy do gospo
darzy.

Fibak gra w turnieju WCT!
Wyjeżdżając do USA Woj

ciech Fibak nie wiedział jesz
cze w jakich turniejach będzie
startował: Grand Prix czy WCT

(World Championship Tennis)?
Ostatecznie powziął decyzję, że

wystąpi w tych drugich.
W tym roku w turniejach

WCT wystąpi 21 graczy, a wśród
nich takie znakomitości jak Con-
nors, Borg, NaStase, Panatta,
Grantes... i Fibak. Regulamin
przewiduje, że w każdym tur
nieju gra 16 tenisistów (a więc
pięciu odpoczywa). Uczestnik

cyklu WCT może wziąć udział

tylko w 9 turniejach. Znorma
lizowano premie punktowe. Za

zwycięstwo turnieju otrzymuje
się 100 pkt. (w Filadelfii 200).
Suma nagród w 'każdym — 100

tys. dolarów.

MAŁY LOTEK

Ilos.:10—19—21 — 23—29
IIlos.:6—9 — 11—20—35

W pierwszą bolesną rocznicę śmierci naszego najdroższego
Męża i Tatusia

inż. Jana MACKO

I

WICEWOJEWODY’ NOWOSĄDECKIEGO
Wszystkich życzliwych Jego pamięci o wspomnienie

prosimy. ŻONA i SYNOWIE

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10 stycznia
1977 r., zmarł nagle

lept Stanisław TOMASIK
zasłużony, długoletni funkcjonariusz Komendy Miejskiej
MO w Krakowie, członek Czerwonego Harcerstwa, TUR, |
PPS, PPR, PZPR, bojownik Armii Ludow’ej, odznaczony |

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zło- |

tym Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wolności,
Złotą Odznaką „Za Pracę Społeczną dla m. Krakowa”

i innymi odznaczeniami resortowymi.
W Zmarłym tracimy głęboko zaangażowanego członka

Partii, prawego człowieka i serdecznego kolegę.
Cześć Jego pamięci!
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego

współczucia.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 17

stycznia, o godz. 14, na cmentarzu Rakowickim w Kra
kowie, przy ul. Prandoty.

KIEROWNICTWO SŁUŻBOWE i PARTYJNE KM MO,
TOWARZYSZE PRACY i KOLEDZY

kowskim. Pozwoli to wyjść z

konkretnymi wnioskami do
władz sportowych miasta. Posta
nowiono zacieśnić współpracę z

LZS-ami, jak również ze szko
łami (wspólnie z Kuratorium

zorganizuje się Dzień Młodego
Piłkarza), oraz w szerszym niż

dotychczas stopniu wykorzysty
wać pomoc naukowców z kra
kowskiej AWF. Opracuje się też

program 1 metody szkoleniowe
mini - futbolu.

Praca Wydziału Szkolenia
koncentrować się będzie głównie
na odcinku młodzieżowym. Stąd
też przygotowaho ciekawy ka
lendarz imprez dla trampkarzy
i juniorów. Najważniejsze z

nich to eliminacje do V Cen
tralnych Młodzieżowych Ig

zowski i Lach — 4, Jedliński,
Ciesielski, Wdowiarz — 3, Ko
kot — 2, Ramczykowski — 1,
najwięcej dla Belgów: de Bat-
selier 3, Noteboom i Demarteau

po 2.

Dziś gtają: Tunezja — Japo
nia, Belgia — Rumunia, Polska

pauzuje. Decydujący o I miejscu
pojedynek z Rumunią Polacy
stoczą w piątek.

W drugim meczu Rumunia

wysoko wygrała z Tunezją 29:11
(15:3).

Tabela:

1. Polska 3 6 97:47
2. Rumunia 2 4 53:30
3. Tunezja 3 2 54:72
4. Japonia 2 0 39:60
5. Belgia 2 0 26:60

Grupa białostocka: Jugosławia
— Bułgaria 25:21 (12:10), Algieria
— Węgry 21:30 (10:13).

W III secie hutnicy prowadzą
6:1, 9:4, 14:6, i znowu obserwu
jemy moment przestoju w grze
gospodarzy. Włocłavia zdobywa
6 pkt! W nerwowej końcówce

gospodarze wywalczają decydu
jący punkt.

Hutnicy zagrali poprawny
mecz, ale mieli ułatwione jada
nie, bo Włocłavia zaprezentowa
ła się słabiutko. W drużynie go
spodarzy dobrze poczynał sobie

2-metrowy Krawczyk, Grodziń
ski. Czaja mimo dłuższej przer
wy — był również mocnym
punktem zespołu.

W drugim meczu Chełmiec

Wałbrzych gładko pokonał Gór
nika Siemianowice 3:0 (15:3, 15:3,
15:13).

Dziś o godzinie 16 mecze Hut
nik — Chełmiec, a potem mecz

Stoczniowiec — Włocłavia. (s)

Oto najbliższe terminy turnie
jów WCT; 12. I. — 16. I. — Bir
mingham, 24.' I. — 30. I. — Fila
delfia (Fibak rozstawiony na 11

miejscu), 31. I. — 6 II. — Rich
mond. Ósemka najlepszych sing
listów spotka się w Dallas 9—15

maja (w ub. r. wygrał Borg),
zaś w Kansas City (2—8 maja)
stoczą pojedynki finałowe de-
bliści. Przypominamy, że w ub
r. mistrzostwo zdobyła para Fi
bak — Meiler. W tym roku part
nerem deblowym naszego teni
sisty będzie Holender Tom Ok-
ker.

W Polsce W. Fibaka zobaczy
my 24 kwietnia w spotkaniu
eliminacyjnym Pucharu Davisa

przeciwko RFN. (cas)

EXPRESS LOTEK

rzysk Sportowych i udział w

rozgrywkach o Puchar im. dr
Michałowicza. W br. Kraków bę
dzie też organizatorem — już
po raz drugi wielkiego między
narodowego turnieju juniorów
„Europa — 77”; dla zespołów
trampkarzy i juniorów przewi
dziano szereg kontaktów między
narodowych i krajowych.

W ramach Wydziału Szkole
nia powołano sekcję trenersko-

instruktorską, na czele k tórej
stanął Tadeusz Karzyński oraz

sekcję młodzieżową, której prze
wodniczącym jest Mieczysław
Jezierski. Działa też Rada Se
niorów, w skład której wchodzą
wybitni szkoleniowcy: Zymunt
Jesionka, Czesław Skoraczyński
i Artur Wożniak. (ANS)

—O-

Na ostatnim posiedzeniu Za
rządu PZPN dokonano podziału
funkcji. Prezes KOZPN — Sta
nisław Palczewski został prze
wodniczącym komisji współpra
cy z terenem.

Wisła — Start 3:0!
Nareszcie siatkarki Wisły za

grały doskonały mecz i pokona
ły w finale „A” lidera tabeli
Start Łódź 3:0 (15:12, 15:11, 15:4).
Świetny mecz rozegrała Kołda.
W drugim meczu AZS W-wa

pokonał Czarnych Słupsk 3:1

(15:10, 15:12, 5:15, 15:9).

Sztafety narciarskie

na Cyrhli
Na Cyrhli koło Zakopanego

odbyły się pierwsze tej zimy bie
gi rozstawne seniorek i senio
rów. W biegu kobiet, nieocze
kiwanie, ale zdecydowanie naj
lepsze były biegaczki SNPPTT

przed SZS AZS Zakopane i fa
worytkami LKS Poroniec.

W biegu mężczyzn przez dwie

zmiany wyrównany pojedynek
toczyły drużyny SZS AZS i Star
tu Zakopane. Na ostatniej zmia
nie włączył się do walki repre
zentant Startu — J. Staszel, wy
prowadził zespół na I miejsce,
II był SZS AZS, III SNPTT.

W kilku wierszach

$ M. Piętoń w slalomie gi
gancie, rozegranym w Deux Al-

pes, zajęła IV miejsce. Triumfa
torką została Austriaczka Sackl

przed Francuzką Emonet.

@ W pierwszych z serii za
wodów żużlowyćh w Australii z

udziałem czołowych zawodni-

kóy świata Piech zajął II miej
sce; za Michankiem (Szwecja).

9 W Kirchberg w slalo-

mie-gigancie FIS, wygrał Szwed
Stenmark, który Wyprzedził W.
'Frommelta (Licbtenstein) o po
nad 3 sek.!

£ Spore niespodzianki zano
towano podczas międzynarodo
wego turnieju tenisowego w

Adelaide. Tanner przegrał z Gor-
manem (USA) 3:6, 4:6, Ashe z

Pasarellem (USA) 6:7, 7:6, 3:6.

(g Zwycięzcą III etapu wy
ścigu „Vuelta Tachira” został
Casas (Kolumbia), Zawada za
jął 10 miejsce (strata 1.34 min.).
Po 3 etapach prowadzi Jinzenez

(Kolumbia).
Q W Algierze w towarzyskim

meczu piłkarskim, Algieria nie
spodziewanie zremisowałą z Buł
garią 1:1 (0:0)

• W zaległym meczu o mi
strzostwo I ligi angielskiej —

Queens Park Rangers pokonał
Tottenham 2:1.

Dobre wyniki
krakowskich łuczników

Na łuczniczych zawodach kon
trolnych kadry narodowej i o-

limpijskiej w Przemyślu bar
dzo dobrze spisali się ubiegło
roczni mistrzowie Polski zawod
nicy krakowskiego „Energety
ka” w konkurencji Ł-2B. Pier
wsze miejsce zajął: Zbigniew
Austyn 1298 pkt przed Janem
Włosikiem 1295 pkt.

Dobre wyniki uzyskane przez
zawodników „Energetyka” w o-

kresie przygotowawczym świad
czą o wysokiej formie zawod
ników oraz dobrej pracy szko
leniowej w klubie.

Obaj krakowianie pierwsi u-

zyskali limity kwalifikujące ich
do kadry narodowej, (m)

Turniej
tenisa stołowego

W najbliższą sobotę w sali KS

„Bronowianka”, ul. Zarzecze 135,
rozpocznie się otwarty turniej
tenisa stołowego o Puchar Na
czelnika Dzielnicy Krowodrza z

okazji XXXII rocznicy wyzwo
lenia Krakowa.

Początek o godz. 17 . Zgłosze
nia przyjmowane będą na miej
scu.

Organizatorzy, KRZZ, ZD
TKKF Krowodrza zapowiadają
dla uczestników liczne nagrody.

(m)

Z życia TKKF

Ognisko TKKF „ZSMP —

HiL” i Zarząd Dzielnicowy w

Nowej Hucie zorganizowały
Dzielnicowy Turniej Tenisa Sto
łowego o Puchar Zarządu
Głównego ZSMP. W grupie
dziewcząt (do lat 13) zwycięży
ła Gazek przed Kumorek, a

wśród chłopców (do lat 13) I

miejsce zajął Zdrzenicki wy
przedzając Muzyka. Najlepszym
w grupie od 14 do 16 lat oka
zał się Sadowski, a w grupie od
17 do 20 lat Pająk przed Bogu
sławem Zającem. tok)
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Po uwolnieniu

Abu Dauda
PARYŻ, ALGIER (PAP)

Działacz palestyński Abu
Daud, który decyzją sądu pa
ryskiego został we wtorek

zwolniony z aresztu przybył te
go samego dnia wieczorem do
Algierii.

Uwolnienie Dauda — jak pi-
szą agencje — wywołało
wściekłość w Izraelu. Ambasa
dor izraelski w Paryżu został

odwołany na konsultacje. Jak

pisze AFP jest to przejawem
kryzysu w stosunkach francu-
sko-izraelskich. Ambasadorzy
krajów arabskich w Paryżu o-

raz przedstawiciel OWP we

Francji wyrazili zadowolenie z

decyzji sądy w sprawie Abu
Dauda.

Śmierć pacjenta
z przeszczepionym

sercem
W szpitalu uniwersytetu ka

lifornijskiego w San Francisco,
zmarła na zapalenie płuc jedna
z najdłużej żyjących osób z

przeszczepionym sercem, Wil
liam E. Paul. 13 sierpnia 1969 r.

przeszczepił mu nowe serce dr
Benson Roe. Paul liczył 66 lat.
Od 3 stycznia przebywał w

szpitalu wskutek zakłóceń w

funkcjonowaniu układu odde
chowego.

Właściciel cadillaca

może wszystko
Zachodnioniemiecki automo

bilklub ADAC „podarował” na

okres miesiąca jednemu ze

swych członków luksusowego
cadillaca. Pan Koerner, skrom
ny urzędnik ubezpieczalni, do
tychczas właściciel starego
colkswagena, miał w cią
gu miesiąca obserwować reak
cję swego otoczenia, jednak nie
miał prawa nikomu powiedzieć
o próbie. Okazało się, że jako
posiadacz luksusowego samocho
du w każdym hotelu mógł bez
trudu otrzymać pokój, policjan
ci nie karali go za nieprzepiso
we parkowanie wozu, natomiast
miał ogromne kłopoty przy
przekraczaniu granicy, bowiem

celnicy każdorazowo dokony
wali dokładnej rewizji pojazdu.
A najbardziej -poróżnił się pan
Koerner ze znajomymi, sąsiada
mi i przełożonymi. Tak bardzo,
że o mało nie stracił posady...

(wam)

Powstanie Wojewódzki Ośrodek

Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP
(Inf. wł.) Ogromnie cenną ini

cjatywą tarnowskiego KW

PZPR, WK FJN, Urzędu Wo
jewódzkiego i WRZZ, które pa
tronują akcji — jest decyzja o

utworzeniu stałego ośrodka
szkoleniowo - wypoczynkowego
ZHP dla młodzieży wojewódz
twa tarnowskiego. Ośrodek zlo
kalizowany będzie niedaleko
Czchowa w miejscowości Piaski-
Drużków nad Dunajcem. Na

jednym turnusie w czasie wa
kacji letnich odpoczywać i szko
lić się tam będzie 800—1000 dzie
ci i młodzieży, a w przyszłości,
po rozbudowie, planuje się rów
nież turnusy zimowe.

Przedsięwzięcie nie jest łat
we, wymaga milionowych na
kładów, a harcerze — jak po
wszechnie wiadomo — choć go
spodarni i pełni entuzjazmu,
nie są w stanie sami sfinanso
wać budowy. Nie oznacza to je
dnak, że nie będą mieli udzia
łu w tworzeniu swego ośrodka.
W ramach ogłoszonej przez Ko
mendę Chorągwi ZHP operacji
„Baza” zgromadzą oni ok. 1,5
min zł wypracowanych we wła
snym zakresie.

Organizacją budowy całego o-

biektu zajmie się powołany
przez wojewodę Społeczny Ko
mitet Budowy,, na którego cze
le, stoi przewodniczący WK FJN
Stanisław Opałko. Podczas

wczorajszych obrad Wojewódz
kiej Rady Przyjaciół Harcer
stwa w Tarnowie przewodni
cząca Rady, sekretarz KW
PZPR Eleonora Szymkowiak
zwróciła się do zaproszonych
na posiedzenie dyrektorów i

przewodniczących Rad Zakła
dowych tarnowskich przedsię
biorstw o wsparcie tej społecz
nej akcji.

Pomoc zadeklarowały m. in.

Zakłady Azotowe, PPCh z Dę
bicy, „Pralfa” WSO, Zakład

Energetyczny oraz ZW ZSMP.

Informujemy, że Społeczny
Komitet Budowy Ośrodka Szko
leniowo-Wypoczynkowego ZHP

posiada konto: PKO O/Tarnów

Nr 85515-12351-132. Mile widzia
ne są wpłaty od organizacji spo
łecznych i osób prywatnych.

(sad)

ANDRZEJ WAJDA jest także
znakomitym reżyserem teatral
nym. Jako pierwszy twórca o-

trzymał w tym roku nagrodę
im. Konrada Swinarskiego przy-

. znana przez dwutygodnik
„Teatr". Reżyserowane przez
niego przedstawienie „Gdy ro
zum śpi" w Teatrze na Woli u-

znane zostało za najwybitniej
sze w sezonie 1975/76. Pierwszą
inscenizacją teatralną Wajdy był
„Kapelusz pełen deszczu" iii
Teatrze Wybrzeża w Gdyni w

1959 roku. W ciągu 17 lat, które

upłynęły od tamtego czasu zrea
lizował 11 przedstawień. Każde
z nich było wydarzeniem. Spo
śród najwybitniejszych wymie
nić należy: „Dwoje na huśtaw
ce" (w warszawskim teatrze A-

teneum), oraz „Biesy", „Noc li
stopadową”, „Emigrantów” (w
Starym Teatrze w Krakowie) a

także „Sprawę Dantona” w Tea
trze Powszechnym w Warsza
wie. Aktualnie przygotowuje
spektakl „Idioty" w krakow
skim Teatrze Starym.

CAF — Kłoś, Rozmysłowicz

GAZETA POŁUDNIOWA

Afera „Boeinga"
również w Egipcie

KAIR (PAP)
Prokuratura egipska opracowała raport o wynikach dochodze

nia w sprawie warunków zawarcia w 1972 r. przez Egipskie To
warzystwo „Egypt Air" kontraktu na zakup czterech amerykań
skich-samolotów pasażerskich typu „boeing”. Prasa kairska pi
sze w związku z tym, że kontrakt z firmą amerykańską przy
nosi olbrzymie straty egipskiemu towarzystwu państwowemu.

W czasie dochodzenia ujawniono, że Egipskie Towarzystwo Lot
nicze potrzebowało samolotów zupełnie innego typu niż te, które

dostarczył im „Boeing”. Co więcej, za każdy samolot towarzystwo
egipskie zapłaciło półtora miliona dolarów więcej niż kosztują
one na rynku światowym.

Kontrakt zawarty został w warunkach kredytowych. - Egipt
musiał wypłacić w charakterze odsetków sumę dwukrotnie prze
wyższającą wartość samej transakcji.

Za głównego winowajcę podpisania tak niekorzystnego kontr
aktu z towarzystwem „Boeing” prasa egipska uważa byłego do
radcę ministra lotnictwa cywilnego ARE Muhammeda Hilmi

Szamsa, który, jak pisze dziennik „Al-Achbar”, przyznał się do

tego, że otrzymał od „Boeinga” 200 tys. dolarów. Niewykluczone
że znaczne sumy pieniędzy otrzymali także i inni urzędnicy
egipscy, którzy przyczynili się do zawarcia transakcji.

Katastrofy ■ Katastrofy

/

WASZYNGTON (PAP)
W Chicago podano do wia

domości, że w wyniku gwał
townych śnieżyc, które przeszły
przez północne obszary USA i

południową część Kanady,
śmierć poniosło ok. 40 osób.
Większość to ofiary wypadków
na szosach.

PARYŻ (PAP)
W Kinszasie podano do wia

domości, że lawa, którą od 21

grudnia ub. roku wyrzuca wul
kan Nyragongo we wschodnim
Zairze, czyni w ostatnim czasie
coraz większe spustoszenia i

pochłonęła już 2 tys. ofiar

śmiertelnych.
MEKSYK (PAP)

W meksykańskim stanie Kali
fornia doszło w poniedziałek do

katastrofy lotniczej, w wyniku
której trzy osoby zginęły a 5
zostało rannych. Trzy z nich są
w stanie ciężkim, ponadto nie

jest znany los dwóch innych pa
sażerów.

RZYM (PAP)
We wtorek, w Cieśninie Mek

sykańskiej zderzyły się amery
kański lotniskowiec „Franklin
D. Roosevelt” z liberyjskim
frachtowcem „Oceanus”.
W wyniku katastrofy statek

TEATM WAJDY

liberyjski został poważnie u-

szkodzony, a następnie odholo-

wany do portu.

DELHI (PAP)
We wtorek wydarzył się tra

giczny wypadek drogowy w in
dyjskim stanie Bengal zachod
ni. Na szosie w odległości 100
km od Kalkuty przepełniony
autobus runął w przepaść. We
dług pierwszych doniesień, co

najmniej 85 pasażerów poniosło
śmierć a przeszło 25 osób zo
stało rannych.

RZYM (PAP)
W północnych Włoszech wy

stąpiły ostatnio silne opady
śnieżne. Grubość pokrywy śnie
gu w znanym ośrodku sportów
zimowych Cortina d'Ampezzo w

Dolomitach sięga jednego metra.

Zaspy na przełęczy Brennera

przerwały główne połączenie
Włoch z Austrią.

Nocą z wtorku na środę na

małą osadę Foppolo położoną na

wysokości około 2 tys. metrów
nad poziomem morza spadła la
wina. Osiem osób poniosło
śmierć, wiele budynków zostało

zniszczonych pod zwałami śnie
gu i lodu.

Redaguje ZBIGNIEW SATAŁA

Cierpi na epilepsję. Ma niewiele ponad 20
lat, ukończył Technikum Rolnicze. Z roz
rzewnieniem wspomina okres szkolny, kiedy
wszyscy byli dla niego życzliwi, pomagali mu

w nauce. Wtedy nawet dolegliwości związa
ne z przykrą chorobą były mniejsze. Sytua
cja się zmieniła, gdy skończył szkołę i roz
począł starania o pracę.

Początek wizyt u szefów różnych zakładów

był pomyślny. Przyjmowano go z otwartymi
rękami, gdyż brak przecież fachowców roi
ników. Gdy jednak wstydliwie przyznał się
do swojej dolegliwości, odprawiano go z

kwitkiem. „Takiego nie potrzebujemy, co się
stanie w razie wystąpienia ataku”.

W poszukiwaniu zajęcia opuścił swoją ro
dzinną miejscowość w woj tarnowskim,
przybył do Krakowa. W jednej instytucji nie
powiedział o swojej thorobie. Przez miesiąc
pracował ku zadowoleniu własnemu i swoich

przełożonych Atak epilepsji nastąpił jednak
niespodziewanie i cały wydział dowiedział
się, że Nowy cierpi na padaczkę. Po kilku
dniach otrzymał wypowiedzenie i pracy.

W redakcji poradzono mu, aby poszukał
posady w spółdzielni zatrudniającej inwali
dów. Proponowano mu tam jednak dozór

mienia, w najlepszym razie stanowisko por
tiera. Żadnej innej posady we wszystkich
krakowskich spółdzielniach podobno nie ma.

Tymczasem nieszczęsny delikwent stara się
jakoś przetrwać bez stałej pracy. Zdarza się,
że dostanie coś od rodziny, a gdy bieda da

się we znaki, .wyładowuje wagony. Tam nie

proszą o zaświadczenie lekarskie i płacą do

ręki. Kiedyś znalazła się posada ogrodnika
w Holiday’u, ale w ostatniej chwili kierow
nictwo hotelu rozmyśliło się.

Miesiące płyną, pracy nie ma i trzeba wy
ładowywać wagony Ambitny chłopak opu
ścił rodzinę, aby nie być dla niej ciężarem.
Myślał, że umożliwi mu to 5 lat nauki i uzy
skanie dyplomu technika rolnika. Podczas

ostatniej wizyty w redakcji powiedział zre
zygnowany, że będzie musiał wrócić do domu.
Nie ma już sił. Czyżby nie znalazł się nikt
kto wyciągnie życzliwą dłoń?

CZYTELNICY PISZĄ
LISTY, LISTY

Klient nasz pan
Marek Śliw* z Krakowa 16

czerwca 1976 r. reklamował
w Przedsiębiorstwie Handlu
Meblami rozlatującą się wer
salkę, którą używał zaledwie
od dwóch miesięcy. Ekspert
przysłany do obejrzenia me
bla stwierdził, że naprawa
nic nie da i że wersalkę na
leży wyinienić. I od czerwca

do dziś trwa załatwianie tej
reklamacji. Wszyscy kliento
wi przyznają rację, że mebel

jest nie do użytku, ale na

tym sprawa się kończy. Pro
ducent — Spółdzielnia Pracy
Tapicerów w Bielsku Białej,
jak i WPHW, który przejął
agendy po WPHM, nie po
trafią wypełnić swoich obo
wiązków wynikających z

przepisów o rękojmi za wa
dy fizyczne towaru.

Uparty komputer
W ub. roku Zakład Ener

getyczny w Krakowie 5-krot-
nie przesłał błędny rachunek
za prąd naszemu Czytelniko
wi Franciszkowi Kosowi. Po
dobno uparty komputer obli
czający należności nie u-

względnia zniżki należnej
naszemu korespondentowi z

racji jego pracy w energety
ce. F. Kos ma w ogóle pecha
w stosunkach z różnymi in
stytucjami. Ostatnio (12 XII)
otrzymał z Wojewódzkiego
Urzędu Poczty nakaz płatni
czy z tytułu podatku drogo
wego za „skodę”, którą...
sprzedał półtora roku temu.

Całą dokumentację złożył
■wtedy w Wydziale Komuni
kacji!

Uszczelka

Czytelnik Antoni Swier-
czek z Krakowa posiada cze
ski „Autosyfon”, z którego
nie może korzystać, gdyż w

całym Krakowie brak uszcze
lek zakładanych wokół igli
cy. W sklepach pojawiło się
dużo syfonów z importu, ale
uszczelek, bez których urzą
dzenie nie działa — brak.

Wszystko
o wolnych sobotach

Otrzymujemy sporo pytań
dotyczących dodatkowych

wolnych dni od pracy. W bie
żącym roku zasady przyzna
wania tych dni nie uległy
zmianom. Uchwała nr 237

Rady Ministrów z 14. XII.
1974 (Monitor Polski nr 43,
poz. 213) ustaliła 12 dni wol
nych: 8. I, 5. II, 5. III, 2. IV,
9. V, 4. VI. 23. VII, 6. VIII,
3.IX,31.X,19.XIi3.XII.

Zasady przyznawania wol
nych dni ustalono w Uchwale

Rady Ministrów nr 41 z 6. II.
1974. Obowiązuje podstawo
wy warunek pełnej realizacji
zadań planowych, które win
ny być oceniane na 3 tygo
dnie przed terminem dnia

wolnego, aby był czas na od
powiednio wczesne powiado
mienie pracowników o przy
znaniu, względnie nie przy
znaniu wolnego dnia. Wczes
na informacja jest bardzo
ważna, gdyż pozwala na

właściwe zorganizowanie wy
poczynku.

Jeżeli pracownik pracuje
w wolną sobotę, to nie przy
sługuje mu dodatkowe wy
nagrodzenie jak np. za pracę
w niedzielę lub w godzinach
nadliczbowych. Dzień Zwy
cięstwa — 9 . V. traktuje się
jako tzw. „wolną sobotę”, nie

jest to więc urzędowy wolny
dzień.

Osoba bliska

a prawo do lokalu

Mieszkałam z moim kon-
kubinem przez 20 iat. w jego
mieszkaniu. Niedawno zmarł
i zagrożono mi, że będę mu-

siała opuścić dotychczasowy
pokój. Czy •przysługuje mi

jakiś lokal zamienny?
ELŻBIETA J. Krynic*

Według *rt. 8 prawa loka
lowego należy Pani do tzw.

osób bliskich najemcy (osoby
pozostające faktycznie we

wspólnym współżyciu). Może

więc Pani ubiegać się o przy
dział zajmowanego przez sie
bie mieszkania w Wydziale
Lokalowym Urzędu miast*

Krynicy, który powinien Pa
ni przydzielić ten lokal w

całości lub części.

Ubezpieczenie
piwnicy

W moim bloku dwukrotnie

już włamano się do pilonie.

5tr. 3

Czy istnieje możliwość ubez
pieczenia rzeczy znajdujących
się w piwnicy przed kradzie
żą.

JULIAN GRABIEC

Myślenice

Odpowiada z-ca dyrektora
Wojewódzkiego Oddziału PZU
w Krakowie mgr Zygmunt
Zięcina. — „Wystarczy ubez
pieczyć mieszkanie i to ubez
pieczenie uwzględnia przed
mioty znajdujące się w piw
nicy. Roczna składka uzależ
niona jest od sumy ubezpie
czenia. Przykładowo 50-ty-
sięczne ubezpieczenie kosztu
je 125 zł rocznie, 80 tys. —

200 zł i 100 tys. — 250 zł.

Wynagrodzenie
za urlop

Proszę mi podać, w jaki
sposób oblicza się wynagro
dzenie za urlop wypoczynko
wy?

FRANCISZEK K.

Brzesko

Sprawę reguluje rozporzą
dzenie ministra pracy, płac i

spraw socjalnych z dnia 21.
X. 1974 (Dz. U . nr 43/73). Wy
nagrodzenie za urlop oblicza

się z wszystkich części pobo
rów pracownika zaliczanych
do osobowego funduszu płac.
Oprócz tego do wymiaru wli
cza się kwoty za pracę za
ładunkową i wyładunkową
wypłacane z bezosobowego
funduszu płac, wierszówki

dziennikarzy, honoraria pra
cowników radia i telewizji,
pobory za pracę ponad nor
mę wykonywaną przez pra
cowników instytucji arty
stycznych wypłacane przez
macierzyste zakłady.

Oplata za nadmetraż

Czy otrzymanie decyzji o

dodatkowej powierzchni mie
szkaniowej z racji prowadze
nia działalności twórczej
zwalnia lokatora od płacenia
nadmetrażu?

JOZEF G. — Nowy Sącz
Decyzja o dodatkowej po

wierzchni mieszkaniowej jest
uprawnieniem do powiększe
ni* kodeksowej normy. Nie
m* natomiast wpływu na o-

płaty za nadmetraż.

Radiowy festiwal piosenki radzieckiej
Kolejna piosenka radiowego festiwalu piosenki harcerskiej

nadana będzie w dniu 17. I. 1977 r. w magazynie dla nastolat
ków „Start”, o godz. 17 w pr. lokalnym Rozgłośni PR w Kra
kowie na falach ultrakrótkich.

„Wakacyjna piosenka"
Autor: Anna Balicka

Muzyka: Grażyna Jaworska
__

I. Dzisiaj w głowie mi zielono
A nad głową nieba błękit
W siną dal nieokreśloną
Idę w obłok owinięty.

Po nałożeniu dość wysokiego podatku na po-'
siadaczy psów w celu zlikwidowania plagi bez
pańskich kundli życie pokazało, że było to nie
zbyt przemyślane pociągnięcie. Do tego w wie
lu przypadkach wywołujące skutek wręcz od
wrotny. Weźmy choćby Zakopane...

Zanim podniesiono opłatę, a więc
'

wówczas,
gdy posiadanie psa kosztowało właściciela 50 zł,
zaszczepiono przeciw wściekliźnie, a tym sa
mym zarejestrowano ponad 3 tys. psów. Ale, że

prawdziwych przyjaciół poznaje się się w bie-

zaś wałęsa się po ulicach i ogrodach. Jeśli ta sy
tuacja nie zostanie opanowana — powstanie
groźba epidemii wścieklizny.

Stada bezdomnych psów, które byli właści
ciele pozostawili bez opieki, szukają pożywienia
na śmietniskach, włóczą się pod Reglami, czyha
jąc na co mniejszą i słabszą zwierzynę, często
staczają boje z lisami. Ostatnio właśnie zauwa
żono, że spora część lisów w Tatrzańskim Parku

Narodowym jest zarażona wścieklizną. Problem
stał się więc poważny.

PRAWNIK RADZI

Refren: Słuchaj stary, popatrz stary
Przez różowe okulary.
W taki dzień jak dziś
Jak to dobrze, jak to zdrowo,
Świat zobaczyć na różowo,
I tak pod wiatr iść.

Przyjaciół poznajemy...

do pojęcia
do wiary
do szczęścia

II. To jest wprost nie
To doprawdy nie

Jak potrzebne mi

Są różowe okulary.

Refren: Słuchaj stary, popatrz stary...

dzie, więc kiedy opłata sanitarno-weterynaryjna
podskoczyła do 300 zł, a podatek — ustanowio
ny w maksymalnym wymiarze — do złotych. 500,
już tylko połowa właścicieli zdecydowała się
ponosić i tak niemałe już koszty.

Obecnie więc w Zakopanem, za posiadanie psa
trzeoa płacić 800 zł. W ten sposób nie potrakto
wano miłośników zwierząt ani w Warszawie, ani
też w Krakowie, w Katowicach czy Nowym Są
czu. W efekcie zarejestrowano tu (i zaszczepio
no) w ubiegłym roku tylko... 680 psów; reszta

Do Komendy MO napływają stale skargi, że
tu i ówdzie psy zaatakowały przechodnia. Pra
cownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunal
nej miasta donoszą też, ile tych zwierząt, zatłu
czonych „z litości” przez swych właścicieli, zna
leźli w pojemnikach na śmieci, względnie... po
wieszonych na drzewach. Nie wyłączając ulu
bieńców miasta — górskich owczarków.

ANDRZEJ KĄDZIOŁKA

Dostarczono sprzęt

Kierownik Osiedla Prokocim Nowy w ślad
za naszą krytyczną notatką „Beztroska”, w

której pisaliśmy o zbyt wolnym usunięciu
awarii urządzeń kanalizacyjnych w mieszka
niu przy ul. Teligi 30/18 w wyniku której po
mieszczenia zostały zalane fekaliami powiado
mił nas o trybie załatwienia tej konkretnej
sprawy oraz poinformował, że w celu unik
nięcia w przyszłości podobnych przypadków
Administracja Osiedla wyposaża gospodarzy
domów w sprzęt niezbędny do usuwania po
dobnych awarii.

Oświetlenie plant mistrzejowickich

Dyrektor I Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Krakowa Marian Palej w odpowiedzi na in
terwencje naszych Czytelników w sprawie
oświetlenia plant mistrzejowickich (pomiędzy
osiedlami Złotego Wieku i Bohaterów Stalin
gradu, poinformował nas, że prowadzi się wła
śnie roboty przy urządzaniu tego oświetlenia.

Prace mają być ukończone już w bieżącym
miesiącu.

Gdy zaginie klucz
W Nowym Sączu nie było możności doro

bienia klucza do drzwi, gdyż żaden zakład nie

prowadził tego typu usług. Po naszej kryty
ce Wydział Handlu Urzędu Miasta w Nowym
Sączu oświadczył, że zobowiązał Zarząd Me
talowej Spółdzielni Pracy „Dunajec” do wy
konywania takich usług w istniejącym war
sztacie ślusarsko-blacharskim przy ul. Ma
tejki 11.

Będzie towar
W „Raptularzu tarnowskim” pisaliśmy o

słabym zaopatrzeniu sklepu „Foto-Optyki” w

Tarnowie przy ul. Wałowej 13. Przyczyną tej
sytuacji — jak pisze z-ca dyrektora WPHW
w Tarnowie Karol Janiga była przeciągająca
się inwentaryzacja w magazynach „Foto-Opty
ki” w Krakowie, skąd Tarnów otrzymuje to
war. Po ukończeniu tej inwentaryzacji zaopa
trzenie uległo radykalnej poprawie.

W dniu 4 stycznia 1977 r. zmarł, w wieku 76 lat

tow. Kazimierz Auerbach
były dyrektor ekonomiczny Zakładu Energetycznego Kra
ków, aktywny działacz PPR i PZPR, odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem
Zasługi, Medalem X-lecia PRL oraz Złotą Odznaką „Za

Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa”.

Jego patriotyczna i zawodowa postawa pozostanie trwale

w naszej pamięci.
Zonie i Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego

współczucia.
DYREKCJA, RADA ZAKŁADOWA, KZ PZPR
I ZAŁOGA ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO

W KRAKOWIE

dnia 10
w wie-

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy że

stycznia 1977 r. zmarł w Dobrej koło Limanowej,
ku 75 lat

Szymon Szyrszeń
nasz ukochany Mąż, Ojciec, Dziadek.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 13 stycznia o

na cmentarzu w Dobrej koło Limanowej.
ZONA, SYNOWIE, SYNOWE I WNUKI

godz. 12

Nauka

KURSY

„GOSPODNIKA“
dla osób świadczących

usługi turystyczne
w pensjonatach,

zajazdach,
kwaterach prywatnych —

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego.

Wpisy:
Kraków, ul. DIETLA 38,

telefon nr 639-41.
K-9623

KURSY
KROJU i SZYCIA

oraz DZIEW 1ARSTWA
MASZYNOWEGO

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego.

Wpisy:
Kraków, ul. DIETLA 38,

telefon nr 639-41.
K-9606

KURSY
S-mieslęczne

KREŚLEŃ
technicznych

1 KOSZTORYSOWANIA

organizuje Zakład Do
skonalenia Zawodowego.

Wpisy:
Kraków, ul. DIETLA 38,

telefon nr 639-41.
K-9603

Mgr AUGUSTOWI BŁASZCZYKOWI

Prezesowi Zarządu Spółdzielni Pracy „Spójnia"
■w Krakowie, składamy wyrazy głębokiego współ
czucia z powodu śmierci OJCA.

Zarząd, Rada Spółdzielni, Rada Zakładowa
i POP PZPR Spółdzielni Pracy „Spójnia”
w Krakowie oraz koleżanki i koledzy

OH KOLOmiNO WCZASOWY
(własny) — położony nad Zalewem Szczeciń
skim, w miejscowości Lubin na wyspie Wolin,
koło Międzyzdroi, składający się z jednego
budynku murowanego, piętrowego, o 12 po
kojach i 14 domków kempingowych, budynku
kuchni i jadalni

zamienią
na OŚRODEK WCZASOWY

w górach lub w innej miejscowości nadmor
skiej — ZJEDNOCZONE HUTY SZKŁA BU
DOWLANEGO VITROBUD — HUTA SZKŁA
OKIENNEGO „KARA” — w PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM, ul. PAPLIŃSKIEGO nr 1.

Oferty przyjmuje Dział Spraw Pracowniczych HSO

„Kara” w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Paplińskiego 1.
K-168

ZAWIADOMIENIE
Z dniem 1 stycznia 1977 roku zostały połączone -

Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Nowym Sqczu i Rejonowe Przedsiębiorstwo Go
spodarki Mieszkaniowej - w jedno wielobranżowe

przedsiębiorstwo pod nazwą:

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI

KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ w NOWYM SĄCZU
mające główną siedzibę przy ul. KOCHANOWSKIE
GO 20 — zaś oddział gospodarki mieszkaniowej

przy al. WOLNOŚCI 37.

Z byłego Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej wyłączono Zakład Wodociągów i Kanaliza
cji i powołano samodzielne Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Sączu, z siedzibą
przy ul, Wincentego Pola 22. K-185
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No i po co się tak śpieszymy? Fot.: W. Klag

natz£
miasto

TEATRY CO,GDZIE
KIEDY ?

W najbliższy piątek i sobotę, 14 i 15 bm. Studenckie Cen
trum Kulturalne Klub „Pod Jaszczurami” będzie miejscem
ciekawych imprez związanych z motoryzacją. W piątek —

w dniu poświęconym sportowi samochodowemu — otwarta

zostanie wystawa fotograficzna na ten temat, odbędzie się
spotkanie z przedstawicielami firmy Marlboro finansującej
sport samochodowy. Poza tym o wyścigach formuły l mówić

będzie znany polski kierowca wyścigowy Longin Bielak,
a o pokonaniu „syreną” trasy rajdu Monte Carlo — S. Wierz
ba i M, Varisella. Planuje się także spotkanie ze znanymi
rajdowcami oraz braćmi Ripperami, którzy mówić będą
o historii polskiego sportu motorowego.

Sobota poświęcona została bezpieczeństwu ruchu drogo
wego — otwarta, zostanie wystawa plakatu o tej tematyce,
w loży ekspertów na pytania użytkowników odpowiadać
będą przedstawiciele instytucji związanych z motoryzacją,
przygotowano pojedynek redakcji tygodnika „Motor" i ra
diowego magazynu „Za kierownicą”, a zakończy teń blok

imprez bal samochodziarza. -

W czasie trwania imprez w godz. 17—20 Wojewódzka Sta
cja Krwiodawstwa w Klubie Pod Jaszczurami pobierać bę
dzie krew od kierowców celem oznaczenia jej grupy. Poza

1 tym 15 bm. w godz. 14—16 na parkingu „Krak" odbędzie
się nauka jazdy po śliskiej nawierzchni, zaś tu niedzielę
16 bm. w godz. 10—16 na lotnisku'w Czyżynach samochodo
wa zabawa na śniegu. (wam)

o 4,5 latach, kosztem oko-
to 10 min. złotych zakoń
czono prace konserwator-

budynku
Archiwum

Krakowie

SŁOWACKIEGO (pl. Ducha 1) :

Peder W. Cappelen: Niewolnik
1 Kark

Ducha 2): Calderon:
snem -

ska 1):
wianka

„Idioty” F.
18.30 (sala
drzejewskiej).
Stalingradu 21): S. Mrozek: Emi
granci — 19.15. BAGATELA (Kar
melicka 6): E. Szwarc: Królo.va
Śniegu - 17. LUDOWY (os. Tea
tralne 34): A. Arbuzów: Staromo
dna komedia - 19.15. MUZYCZ
NY (Lubicz 43): Wiech: Caffe pod
Minogą - 19.15 (premiera). GRO
TESKA (Skarbowa 2): M. Poliwa-
nowa: Wesołe niedźwiadki — 10,
17.

W. Cappelen:
- 19.15. MINIATURA (pl.

Zycie jest
19.15. STARY (Jagielloń-
S. Wyspiański: Warsza-

- 19.15, Publiczna próba
Dostojewskiego —

im. Heleny M-
KAMERALNY (Boh.

S. Mrożek:

CZWARTEK

13
STYCZNIA

Bogumiły
jutro
Feliksa

sko-budowlane
I Wojewódzkiego
i Państwowego

przy ul. Siennej 16. Budynek
przy Siennej należy do I gru
py zabytków i przez prawie
100 lat był siedzibą archiwum.
Całkowitego zakończenia prac
należy spodziewać się z koń
cem stycznia br. w tej chwili
trwa tam montaż .windy oraz

oczekuje się na dostawę aku
mulatorów potrzebnych do
sprawdzenia' instalacji prze
ciwpożarowych.

Wojewódzkie Archiwum
Państwowe znajdować się bę-

I dzie w budynkach przy ul.
| Siennej Kanoniczej, Grodzkiej
I 52 i 54. na Waioelu, na osiedlu

Stalowym w Nowej Hucie i na

W

W

Wojewódzkie Archiwum Państwowe

wraca na ul. Sienną
$

osiedlu Grębałów. W wyre
montowanym budynku przy
ul. Siennej znajdzie miejsce
najwięcej akt, bo około 1400
mb. Wśród nich dokumenty
dotyczące m. Krakowa od ro
ku 1257 (lokacja miasta) akta
miasta Kazimierza i miasta
Kleparża, osiedli które weszły
w skład wielkiego Krakowa a

także różnych instytucji od
czasów średniowiecza, w tym
1500 najcenniejszych doku
mentów pergaminowych. Na
ulicę Sienną przeniesiona zo-

KRONIKA

„Krowo-
: Otwar-

„Czło-
kolek-

okupa-

stanie
ka. W

dynku
mieszczenia magazynowe, biu
rowe, pracownia naukowa i
konserwatorska. W ciągu 6 lat
od czasów opuszczenia siedzi
by, archiwum wzbogaciło się
o wiele nowych pozycji i z tego
też powodu pozostanie również
w dotychczasowym locum przy
ul. Kanoniczej. Rozprosz
budynków archiwum jest
ną z głównych bolączek
pracowników. (Kud)

również cenna bibliote

wyremontowanym bu-
znajdować się będą- po

:eme

jed-
jego

Plenum KD PZPR Krowodrza

El KDK „Pod Baranami”
(Synek Gł. 27): Wieczór poe
tycki grupy „Gronie” — 18

Dzicln. Ośr. Kultury (Po
selska 9): Koncert muzyki gi
tarowej połączony z konkur
sem — prowadzi doc. A. Mro
czek—18HDK,
firza” (Papiernicza 2):
cie wystawy z cyklu
wiek i jego pasje” -

cja pamiątek z okresu
cji i miniaturek żołnierzy oraz

sootkanie z O. Terleckim —

16 g| SARP (Jana 11): Odczyt
dr hab. arch. J. Feinera —

Kompozycje układów światło-
przestrzennych w architektu
rze — 18 H Klub „Starówka”
(Szczenańska 5)' Z cyklu: O
zdrowie środowiska — > cz. I
— Czy możemy ustrzec się
przed chorobami nowotworo
wymi. psychicznymi i miaż
dżycą — mówi prof. J. Alek
sandrowicz — 18 0 DK (Ma
jakowskiego 2): Koncert zes
połu Extra Bali — 18

Dobre warunki

dobra jakość pracy

Fot. W . KLAG

Krytykowani wyjW§iii&fei

Zamienił stryjek• 00

10 grudnia zamieściliśmy no
tatkę o zmianie branży w

sklepie nr 441 przy ul. Zwie
rzynieckiej 6 należącym do
WPHW. Zamiast sprzedawa
nej tam od 20 lat armatury i

urządzeń sanitarnych na skle
powe półki wprowadzono ar
tykuły gospodarstwa domowe
go. Decyzja ta wywołała nie
zadowolenie wśród

jako że sklepów
klientów,
podobnej

branży w mieście na pęczki, z

armaturą zaś przeciwnie.
Po ukazaniu się notatki z-ca

naczelnika Śródmieście mer

Mieczysław Ciołczyk poinfor-

nym-punkcie sprzedaży — wy-
cofanego: <ze sklepów . branży
instalacyjno-sanitarnej wyty
powanych do przekazania na

rzecz WZSR”. Dalej czytamy,
iż sugestie Urzędu Miasta
zmierzają do „wyprowadzenia
handlu ciężkim sprzętem me
talowym na peryferie” wobec
czego WPHW „w sklepie nr

441 zamierza uruchomić sprze
daż pełnego asortymentu
sprzętu gazowego” oraz otwo
rzyć tamże „punkt przyjęć
uszkodzonego sprzętu gazowe
go”.

Uruchomienie stoiska z ar
maturą uzależnione jest od po
myślnego sfinalizowania roz
mów z Krakowską Fabryką
Armatur.

Poważną część czasu spę
dzamy w pracy. Od atmosfe
ry, otoczenia, warunków so
cjalnych jakie oferuje nam

zakład zależy w dużej mie
rze zarówno jakość naszej
pracy jak i dobre samopoczu
cie już po pow,rocie do domu.
Zakłady to nie tylko pro
dukcja, przypada im także
rola wychowawcza. Niestety,
nie zawsze i nie wszędzie jest
ona doceniana i realizowana.

W październiku 1975 Ple
num Komitetu
PZPR podjęło
lającą zadania
wychowawczej
jakie powinien podjąć zakład
pracy w celu humanizacji
prący. Wczorajsze Plenum KD
PZPR Krowodrza oceniło
realizację Uchwały KK PZPR.
Okazało się, że tylko 18 spo-

Krakowskiego
uchwałę okreś-

pracy ideowo-
oraz działania

śród 43 zakładów pracy dziel
nicy Krowodrza opracowało
programy, różnie też wyglą
da ich stosowanie. Korzyst
nie wyróżniły sję WSK,
KFAP, Telos, w innych jest
gorzej. Dyrekcje zakładów
przemysłowych zdać sobie po
winny sprawę z tego, że dobre
warunki pracy to dobra jej
jakość. Tu też tkwią rezer
wy... Podkreślano to na wczo
rajszym Plenum Komitetu
Dzielnicowego, któremu prze
wodniczył I sekretarz KD
PZPR Krowodrza Roman Sa
dy, a uczestniczyli w nim m.

in. przewodniczący Krakow
skiej Komisji Kontroli Par
tyjnej, Stanisław Gąciarz
oraz kierownik Wydziału Pra
cy Ideowo-Wycbnwawczej KK
PZPR Jan Broniek.

(Ar)

APOLLO (Solskiego 11): China
town

'

12.30,
— 16,
(Lubi
biją?
KIJÓW (al. Krasińskiego 34) : Od
dział (USA 15 lat) »**/»«>

18, ~ ---------------

27)
♦***yoooo
MIKRO (Dzierżyńskiego 5):
ludzie z miasta (fr.
— 15.4;
DIA (Lubicz 15):
wzwyż (USA 18. lat) */°°o

17, 19.15. MASKOTKA (Dzierżyń
skiego 55): 40 karatów (USA 15

lat) */°o - 11, 13, 17.30, 19.30, Czy
pasujemy do siebie kochanie?

(CSRS b.o .) */00 — 15.30. PASAŻ
BIELAKA: Przygody Boika i Lol
ka (poi. b .o.) — 10, 11, 15, 16, 17,
Ojciec chrzestny (USA 18 lat)
****/oooo

_ 12, 18, Bez wyraźnych
motywów (fr. 15 lat) **/ooo

_ 20,
22. PODWAWELSKIE (Komando
sów 21): niecz. SFINKS (os. Gó
rali 5): Nie ujdzie ci to płazem
(fr. 15 lat) */°° — 16, 18, 20. SZTU
KA (Jana 4): Byliśmy tacy zako
chani (wł. 15 lat) **/<=o — 10, 12.30,
15.30, 18, 20.30. ŚWIT D. SALA (OS.
Teatralne 10): Trędowata (poi. 12
lat) */oooo

_

16> 18, 20. ŚWIT M.

SALA (os. Teatralne 10): Potop
cz. II (poi. b.o.) **/o«oo — 16, 19.
ŚWIATOWID D. SALA (os. Na

Skarpie 7): Przygody Gerarda

(ang. 15 lat) **/°°° — 15.45, 18, 20.
ŚWIATOWID M. SALA

Skarpie 7): Noce i dnie
(poi. 15 lat) ****/oooo

_

CHA (Boh. Stalingradu
dówata (poi. 12 lat) */oooo

_ 10,
12, 16. 18, 20. UGOREK (OS. UgO-

rek): Sugarland ekspress ‘(USA 13

lat) ***/°oo
_

!7t 19. WANDA (Wa
ryńskiego 5): Czterej muszkiete
rowie (pan. b.o.) ***/o»oo

12.15, Szczęki (USA 15 lat) ***/oooo
— 15.30. 18, ----------- --------------

(Stradom 15): Ludzie godni sza
cunku (wł. 18 lat) **/o°o — 15.45,
18, 20.15. WOLNOŚĆ (18 Stycznia
1.): Nashyille (USA 15 lat) **+/ooo
— 10, 12.15, Godziny grozy (ang.
15 lat) **/oooo

_ 15.45, 18, ■20.15.
WRZOS (Zamojskiego 50): Nie ma

sprawy (fr. 15 lat) */°°° — 15.45,
18, 20.15. WISŁA (Gazowa 25): Żą
dło (USA 15 lat) — 10.45,
15.45, 18, Taśmy prawdy (USA 15
lat) ***/oeo

_

13. 20.15. ZWIĄZKO
WIEC (Grzegórzecka 71): Żądło
(USA 15 lat) */000° — 15.30, 18, 20.30.

(USA 18 lat) *»»/“"»» — 10,
Werdykt (Ir. 18 lat) **ł/»w

18, 20. DOM
•z ,48):
(poi.

Żołnierza
Przepraszam, czy tu

18 lat) ***/oo:>o — 16.

15.45,
20.15. KULTURA (Rynek Gl.

Charley Varrick (USA 18 lat)
10, 12, 15.45, 18, 20.

Dwaj
15 lat) **/o«o

5, 18, 20.15. MŁODA GWAR-

(Lubicz 15): Od siedmiu

14.45,

(os. Na
cz.IiII
16. UCIE-

16) : Trę-

10,

20.30. WARSZAWA

Wprawdzie powoli
mowa! nas, iż nie wyraził zgo
dy na przebranżowienie skle
pu. Treść odpowiedzi zamie
ściliśmy 28. XII. ub. r.

Tymczasem parę dni później
wyjaśnienie nadesłał dyrektor
WPHW mgr Henryk Scndur.
Z treści pisma wynika, iż w

efekcie podjęcia stosownych
decyzji WPHW odstępuje
WZSR branżę instalacyjno-
sanitarną. Dalej autor kores
pondencji informuje, że „decy
zja o pozostawieniu sklepu nr

441 w WPHW wynika z konie
czności koncentracji sprzedaży j
sprzętu gazowniczego w jed- sprawie sklepu nr 441.

Niebawem otrzymamy zape
wne dalsze wyjaśnienie w

Zanim przeczytasz

Wczoraj 0 w sklepach han
dlu uspołecznionego brakowa
ło odżywki dla niemowląt
,.3cbiko 2”, pod dostatkiem
było jej natomiast w sklepi
kach prywatnych ® w pobli
żu motelu „Krak” na budyn
ku stacji napraw samocho
dów, kolorowy neon informo
wał „servise afe” — grunt to

antyreklama 0 w Krakowie

działają 4 pracownie konser
watorskie podległe Pracowni
Konserwacji Zabytków: pra
cownia konserwacji malar
stwa i rzeźby drewnianej,
pracownia konserwacji rze
miosła (mebli, stropów niepo-
lichromowanych itp). pracow
nia konserwacji organów 1

pracownia konserwacji ka
mienia 0 Muzeum r>a Wawelu

zakupiło w „Desie” w Ryn
ku Głównym paterkę majoli-
kową z Nieborowa za 30 ty
sięcy złotych 0 w bloku nr

11 na osiedlu Widok na

drzwiach piwnicy wywieszo-
ro karteczkę z napisem „Uwa
ga — podłożono trutkę na psa
który zanieczyszcza piwnice”
brak tylko rodpisu „Życzli
wy”. (Ar-Kud)

Wszystko zaczęło się 32
lata temu. Wróciłem właśnie z

Niemiec z robót przymuso
wych, rodziny już wtedy nie
miałem, wszyscy zginęli. Za
trzymałem się w Krakowie,
jak większość wówczas, nie
miałem co jeść,, gdzie spać,
chciałem jechać dalej, ale oto

ale wytrwale
Półtora roku temu pisaliśmy o

ciekawej inicjatywie grupy pla
styków „Podgórze” i Komitetu

Osiedlowego Nr XVIII: budowy
ogródka zabaw dla dzieci o in
teresującym, nietypowym wy
posażeniu Ogród zlokalizowano
u zbiegu ulic: Orawskiej i Ko
nopnickiej patronat nad przed
sięwzięciem objął „Georyt” i...
do maja ub. r. nic szczególnego
tam się nie działo. Nie wnikamy
w szczegóły — grunt, że obecnie

za guzik chwyć
na jednym z Biur Repatrian
tów zauważyłem wywieszkę —

„potrzebuję pracownika do za
wodu kominiarskiego” — po
szedłem tam, nakarmili, mia
łem już gdzie spać, — tak oto

przypadkiem trafiłem do za
wodu kominiarskiego” — śmie
je się pan Leon Kohut, naj
starszy stażem kominiarz w

Krakowie. „Czy lubię mój za
wód? — oczywiście. inaczej
nie pracowałbym w nim aż
tyle lat, choć nie jest on ła
twy. Ile razy zdarzyło się, że
tuż przed wigilią, wpada klient
coś nawaliło w piecu, zadymiło
już całe mieszkanie, trzeba
pójść tam koniecznie No cóż, w

takich wypadkach pozostawa
ło tylko włożyć jeszcze . raz

swój kominiarski kombinezon,
kolet, keplik, zabrać konieczne
przyrządy kominiarskie, gracę,
zmietek, szczotkę, drabinkę i
iść”.

i

32 lata pracy w tym zawo
dzie to szmat czasu, pan Leon

jest chyba jedyną w Krakowie
osobą, która tak dobrze zna

wszystkie dachy naszego mia
sta. Dach dachowi nierówny.

Najpiękniejsze, zdaniem pana
Kobuta, są oczywiście dacny
Sta/ego Miasta. „Właśnie z nich
udało mi się kilkakrotnie oglą
dać start kolarzy w Wyścigu
Pokoju. Dachy Starego Miasta,
strome, pełne świetlików, są
piękne ale i niebezpieczne, ła
two o wypadek, wystarczy tro
chę nieuwagi i... Raz spadłem,
na szczęście wszystko skończy
ło się na lekkim potłuczeniu.
Oczywiście praca na dachu,
jak każda praca na wysokoś
ciach, niesie za sobą niebezpie
czeństwo, niemniej większość
kominiarzy uważa, że bezpie
czniej jest na dachu niż na ru
chliwej jezdni.”

Zawód kominiarza to nie

tylko czyszczenie kominów. Do

powinności kominiarza — o-

czywiście tylko w wierzeniach

obiegowych — należy także
„przynoszenie szczęścia”. „Ba
wi mnie gdy na ulicy

' przecho
dnie łapią się za guzik, stara
ją się robić to dyskretnie-, tak

abym nie zauważył, a dla mnie
to frajda* cieszę się, że morę
ludziom przynosić szczęście”.

(Ar)

wykonano już dużą część prac:
zniwelowano teren, wytyczono
alejki i boiska, ustawiono słupki
oświetleniowe, wymieniono o- :

grodzenie, ustawiono ławki par
kowe... Całość placu zabaw ma ;

być gotowa na czerwiec roku

przyszłego. Znajdą się tu — obok

tradycyjnych huśtawek, karuzel, ;
ścieżki rowrerowej, boiska do :

siatkówki, koszykówki, „zośki”, ś

kometki — także specjalne ekra- '

ny do „rysowania na murze”.

DOBCZYCE - Raba: Kochan
kowie roku I (CSRS 15 lat) *#*/oo
— 13, 20, KRZESZOWICE — No
wości: Motylem jestem, czyli ro
mans ’40-latka (poi. b.o .) **/oooe
MYŚLENICE - Wisła: Nie ma

sprawy (fr. 15 lat) */°oo — 15.30,
17.45, 20, SKAWINA — Junak: Ska
zańcy (bulg. 15 lat) **/°o — 16.30,
19. Hutnik: Wódz Indian Tecurń-
seh (NRD b.o.) */°°° — 18, WIE
LICZKA — Górnik: Król Maciuś I

(poi. b .o .) **/o° — 17, 19. Pozosta
łe — nieczynne.

•: :■ińW.t • .j"'E;

Komunikat

W związku ze zbliżającą się
32 rocznicą wyzwolenia Kra
kowa
kim
co.ni,
mów,
blorstwom i zakładom
oraz instytucjom o obowiąz
ku: wywieszenia flag o bar
wach narodowych, robotni
czych i miejskich oraz uro
czystej dekoracji proporcami,
płatami' tkanin i w inny od
powiedni sposób budynków,
witryn, wystaw- sklepowych i
zakładów usługowych w

dniach od 16 do 19 stycznia
1977 r.

przypomina się wszyst-
właścicielom (zarząd-
administratorom) du-

wszystkim przedsię-
pracy

9

WAWEL — KOMNATY: (10—15),
SKARBIEC 1 ZBROJOWNIA: (10—
15.30), MUZEUM NARODOWE -

SUKIENNICE: (12—18), CZARTO
RYSKICH (Pljarska 8): (12—18),
SZOŁAYSKICH <pl Szczepański 9)
(10—16). DOM JANA MATEJKI
(Floriańska 41): (10—16), NOWY

GMACH, (3 Maja 1): (10—16), HI
STORYCZNE (Szpitalna 21): Wy
stawa - DZIEJE TEATRU KRA
KOWSKIEGO oraz wystawa cza
sowa - KRAKOWSKA SZKOŁA
TEATRALNA 1946—1976: (9—17), Ja
na 12: Wyst. MILITARIA: (9—15)
(Franciszkańska 4): Wystawa po
konkursowa - SZOPKI KRAKO
WSKIE: (11—18), ARCHEOLOGI
CZNE (Poselska 3): Wystawa —

Starożytność I średniowiecze Ma
łopolski,
cheologil
EGIPT:
CZE
stawa

COWEJ

ptaki 1

wolny),
połowa
NIN W
ZEUM
nica
KERS.
leczności Ameryki XVIII—XIX: (10
—15). MUZ. MŁ. POLSKI - Ryd-
lówiia (Tetmajera 26): (15—18),
MUZEUM W PIESKOWEJ SKA
LE: (10—17), KOPALNIA SOLI
W WIELICZCE: (8-12) MUZEUM
ZUP KRAKOWSKICH W WIELICZ
CE: (7—14.30). GALERIA RTF

(Bohaterów Stalingradu 13): Wy
stawą. VENUS (9—21), PAŁAC
SZTUKI (pl. Szczepański 4): DO
ROCZNY SALON MALARSTWA
KRAKOWSKIEGO: (10—17).
LERIA BWA (Szczepańska
(11-18),
tiy 3):
— PRZY
— A.

Kolekcje zabytków ar-

śródziemnomorskiej —

(14-18),
(Sławkowska
FAUNA EPOKI

— zwierzęta i

owady
MUZEUM

5): Stała
POLSCE

ETNOGRAFICZNE

1): Wystawa THE
Kultura pionierskiej spo-

PRZYRODNI-

17): Wy-
I LODOW-

egzotyezne,
(10—13 wstęp
LENINA (Ta-
wystawa LE-

(9-16),

Wypadki
Armii Radzieckiej sa-

„zastawa” wpadł na

22-letnia Maria Firlej

Na ul.

mochód

drzewo,
zam. os . 103-lecia 48, doznała o-

gólhych obrażeń. @ Samochód

„jelcz” jadący ul. Księcia Józe
fa zjechał na lewą stronę jezdni
i zderzył się z , fiatem 126”. Pro
wadząca „fiata” Zofia Porwit,
zam. Księcia Józefa 271, odniosła

ogólne obrażenia ciała. @ Am
bulatorium Chirurgiczne Pogo
towia Ratunkowego udzieliło po
mocy 100 pacjentom. @ Służba

Ruchu MO interweniowała w 15

wypadkach. (cas)

MU-

(Wol-
SHA-

GA-
3a>:

ZPAF (An-
fotograficzna
OBIEKTYWU

(10-13),

V

CZWARTEK

PROGRAM I

6.00 Rad.-Telew. Szk. Sredn.
— Chemia

6.30 TV TR — Uprawa ro
ślin

9.00
hienie
lic.

10.00
— kl. II lic.

1105 Dla szkół. Język pol
ski-kl.VI

11.40 „Muriel” film fab. prod.
fr. (kol.)

Dla szkół: Przysposo-
obronne, kl. VIII i I

Dla szkół: Język polski

Hodowlh.

TV TR — Mech. roln.

Program dnia

Dziennik (kol.)
Obiektyw — woj.: bia-

arn PROGRAM
I I TELEWIZJI

'licjant, na którego polują”
film fab. prod. USA (kol.)

21.25 Pegaz (kol.)
22.10 Helena i jazz w

skim studio muz. (kol.)
22.40 Dziennik (kol.)

pra-

„Dyrektorzy” — ode. 5

KRONIKA (Kr.)
Dobranoc

Wieczór z dziennikiem

Studio sport — spra-

13.45 TV TR
zwierząt

14.30

16 25

16.30
16.40

lostockiego, bialsko-podlaskie
go, ciechanowskiego, chełm
skiego, lubelskiego, łomżyńskie
go, ostrołęckiego, płockiego,
siedleckiego, skierniewickiego,
włocławskiego, zamojskiego

17.00 Dla młodych widzów:
Bratek przy kominku

18.00 Patrol — niedziela z

LOK-iem (kol.)
18.20 Fado i inne piosenki —

śpiewa Carlos. de Carmo (kol.)
18.25 Radzimy rolnikom

19.00 Dobranoc

19.30 Wieczór z dziennikiem

20.30 „Kojak” — ode. „Po-

PROGRAM n

15.35
16.05

16.10
nek

16.40.
Poradnia Młodych

Język rosyjski —

Program dnia

Turystyka i wypoczy-

1. 12

.Dla młodych widzów:

17.10

18.40

19.00

19.30
20.30

wozdanie z meczu w piłce rę
cznej mężczyn NRD — Polska

21.15 24 godziny (kol.)
■21.25 „Dziennik dyrektora
szkoły” — film fab. prod. radź.

22.40 Dagny, czyli jutrzenka
— rep. (kol.)

23.00 Język francuski — 1. 37

GALERIA

Wystawa
POMOCY

Strumiłło:
KLUB MPiK pl. Centralny: (10—
21), GALERIA DESA (ul. Bracka 2)
Wystawa DANUTY BARANIEC
KIEJ-WASYLEWSK1EJ. połączo
na z wystawą rysunków dzieci.
GALERIA DESA (Jana 3). Wysta
wa biżuterii złotej I srebrnej PIRO

(wystawa sprzedażna) (11—19).
GALERIA PRYZMAT (Łobzowską
4): Wystawa - AUTOPORTRET W

PLAKACIE; (9-19). SALON

TPSP (Nowa Huta. R1 Róź 3): Wy
stawa grupy artystyczne) robot-
ników-twórców ..GART’1 (11—13).
GALERIA „RYTM” (Majakowskie
go 2)*: Malarstwo

Slendzińśkiego (16—21).
DESA (osiedle
skie 5):
BIBLIOTEKA
ciszkańska
T. HOLUJ

dramaturg.
(niecz.), BIBLIOTEKA WOJ. (Mi-
chaiowsKiego 10): Wystawa —

SIENKIEWICZ DAWNIEJ I DZI
SIAJ: (8.30-18) GALERIA KRAMY
DOMINIKAŃSKIE (Stolarska 8-

10): Wystawa Enzo APICELLA -

akwarele, rysunki, grafika. GALE
RIA STU (al. Krasińskiego 18):
Wystawa grafiki i rysunku —

KOCHAM PIEKŁO: (15—21).
KOMENDA V WOJSKOWEGO

SZPITALA REJONOWEGO: Wy
stawa malarstwa Ewy WOYSYM-
ANTONIEWICZ i Zofii MULLER.

iALON ROZRYWKI (PstrowsKie-
fto 12): (11-21)

LAS WOLSKI - ZOO: (9—16)
MYŚLENICE - BWA (3 Maja).

Wystawa Stanisława BATRUCHA
- malarstwo IZY DELEKTY-WI-
C1NSKIEJ - akwarele (9—14).

DOM GRECKI (Sobieskiego 3):
Wystawa poplenerowa „Zarabie
76” (9-14).

Ludomira
GALERIA

Kościuszkow-

(11—18). MIEJSKA
PUBLICZNA (Fran-
1): Wystawa —

poeta, prozaik,
publicysta, działacz.

CHIRURGICZNY, CHIRURGII
DZIEC., NEUROLOGICZNY, URO
LOGICZNY, OKULISTYCZNY
LARYNGOLOGICZNY

Skarpie 65 — N. Huta.
os.

i
Na

MYŚLENICE (Szpitalna 2) — 204-
44 (całą dobę). PROSZOWICE (Ko
pernika 2) - tel. 251 (całą dobę).

INFORMACJA SŁUŻBY ZDRO
WIA:

KRAKÓW: tel. 378-80 (8—22), tel.
240-93 (22—8)

DYŻURNE PRZYCHODNIE:
PRZYCHODNIA REJ. nr 5 (al.

Pokoju 4) - tel. 181-80, 183-96 (18—
22).

NA W MYŚLENICACH (15—20).
PRZYCHODNIA PRZYSZPITAL

NA i REJONOWA W PROSZOIV1-
CACH (Kościuszki 30) (15—20).

Wszystkie placówki udzielała

porad ambulatoryjnych oraz

przyjmują wizyty domowe w za
kresie ogólnym, pediatrycznym,
stomatologicznym 1 zabiegowym.
(Inne oddziały szpitali wg rejoni
zacji).

PRZYCHODNIA REJ. nr 8 (N.
Huta, os. Jagiellońskie bl. 1) -

tel. 469-15 (18—22).
PRZYCHODNIA REJ. nr 1 (Gal-

ta 24) - tel. 721 -35 (18- 22).
PRZYCHODNIA REJ. nr 2 (Kra-

slckiego Boczna 3) - tel. 613-35
(18—22).

PRZYCHODNIA PRZYSZPITAL-

INFORMACJA USŁUGACH:
565-88, 200-44 (czynna od 7 do 18).

CENTRUM INFORMACJI TURY
STYCZNEJ WAWEL-TOURIST, ul.
Pawia 8, tel. 260-91 (czynne 8—13).

PUNKT INFORMACJI APTECZ
NEJ: 107-65 (czynny 8—15).

SPÓŁDZIELCZY PUNKT PEDLA.
TRYrCZNY - zamawianie wizyt
domowych od 16 do 23.30, tel. 563-
86. 583-44.

POMOC DROGOWA: tel.

(czynna od 7 do 22), tel.

(czynnna od 7 do 15).
TOWARZYSTWO ŚWIADOMEGO

MACIERZYŃSTWA (Boh. Stalin
gradu 13) tel. 578-08 (czynne od 8
do 18).

TELEFON ZAUFANIA: 371-37

(16—22).
MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAU

FANIA: 611-42 (czynny od 14 do

18).
TELEFON ZAUFANIA — MILI

CJA RADZI; 216-41 (czyhny cala

dobę).
INFORMACJA KULTURALNA:

Rynek Gł. 27 pok. 144, tel. 244-02

(11-18).

4’7-00
263-27

Siemiradzkiego 1, wypadki tel.
09, zachorowania i przewozy 380-:

55, Rynek Podgórski 2. 625-50, 657-
57, al. Pokoju 7. 109-01, 105-73. Lot
nisko BaLice 745-69. N. Huta 422-

22. 417 -70. Proszowice 9. Myślenice
09. Skawina 09. Wieliczka 9. 557-60,
Krzeszowice 9. 88, Jerzmanowice
384 tel. 48.

POGOTOWIE RATUNKOWE: Sie
miradzkiego 1: Ambulatorium o-

kiillstyczne — tel. 377-77 — czynne
całą dobę.

APTEKISS

7,Rynek Gł. 42, pl. Wolności

Pstrowskiego 94, Nowa Huta
Centrum A.

MYŚLENICE (Rynek 10) — tal.
202-77

SKAWINA (Ogrody 101) — tel.
430

WIELICZKA (os. Sienkiewicza bl.

24) — tel. 654

PROGRAM I
na fali 1322 m

DZIENNIKI: 6.00, 7.00,
9.00, 10.00, 12.05. 15.00.
19.00. 20.00. 21.00. 22.00. 23.00.

8.00,
16.00,

11.55 Kom. o st. wód. 12.2S

Olsztyn na muz. ant. 12.45 Roln.
kwadrans. 13.00 Transkrypcje 1 pa
rafrazy — Ork. Valdes de Los
Rios. 13.15 Rytm, rynek, reklama.
13.30 Katalog wydawn. 13.35 Spot
kanie z folklorem. 14.00 Co się
Wam w tej aud. najbardziej po
doba? — aud. A . Gontarsklej. 14 .20

Sport to zdrowie. 14 .25 Człowiek:
i środowisko — gaw. Z. Trzebia
towskiego. 14.30 Rytmy młodych.
15.05 List z Polski. 15.10 Z polskiej
tonotekl. 15.35 Z lekką muzą przez
lata. 16.03 Inf. dla kierowców. 16.06
U przyjaciół. 16.11 Antologia jaz
zu polskiego. 16.30 Aktualności kul
turalne. 16.35 Estr. przyjaźni —

aud. D . Lubeckiej. 17.00 Radloku-
rier. 17 .20 Parada pols. piosenki.
17.40 Słynne ork. taneczne — Ray
Coniff. 18.00 Muz. 1 Aktualności.
18.25 Nie tylko dla kierowców.
18.30 Twórcy polskiej pios. — J.

Kleyny. 19.15 Ork. PR I TV w Ka
towicach. 19.40 „Abba", 20.05
NURT: „Materia jako kategoria
filozoficzna" — aud. prot. dr Z.

Cackowskiego. 20.25 Nowości pły
toteki przedstawia R. Waschko.
21.03 Kron. sport. 21.15 Konc. ży
czeń. 22.20 Mel. na koto. 22 .30 Rep.
na zamów. 22.45 Minirec. E . Snie-
żanki. 23.10 Koresp. z zagr. 23.1S
Utw. mistrzów Baroku —

ska Ork. Kamer, p/d J.
miuka. 0 .31—5.00 PROGR.
Z POZNANIA.

gra Pol-

Maksy-
NOCNY

PROGRAM II
na fali 249 m oraz 67,67 MHz

DZIENNIKI: 4-30, 5.30, 6.30,
130,*-
21.30.

11.50
Kom.

(Kr). 12 .20 Zesp. Kola Gospodyń
Wiejskich w Porąbce koło Lima
nowej (Kr). 12.25 „Kłopoty z cia
łem" - fragm. książki K. Krży-
żagórskiego. z autorem rozm. T .

Kudelska. 12.45 Polacy na między
narodowych konkursach muz. 13.35
Ze wsi 1 o wsi. 13.50 W rytmie
czaczy. 14.10 Więcej, lepiej, nowo
cześniej. 14 .25 Muz. filmowa. 15,00
Zawsze o 15 — progr. dla dziew
cząt I chłopców. 15.40 Konc. z na
grań Ork. PR i TV w Krakowie

p/d J. Kasprzyka. 16.10 Trzy plu
sy dla urody. 16.25 Mel. z opere
tek. 17.00 Zurab Andżaparidze —

laureat nagrody państwowej —

Moskwa-76. 17 .20 „Zapiski autobio
graficzne" — wt. Tatarkiewicza.
17.40 Radiolatarnia. 18.00

nagr. rad. 18.30 Echa dnia.

Wypoczynek 1 turystyka.
Stołeczne aktualności muz.

red. J . Ekierta. 19.30 „Ciepło,
plo. gorąco" — aud. satyr.
Polacy na mlędzynarod. konkur
sach muz. 20.30 „Recytuję i myślę
sobie..." — aud. w opr, 1 interpr.
H. Ładosza. 20.40 Symf. Ralpha V.
Williamsa. 21.45 Wiad. sport. 21 .50
Zimowe pleśni śpiewa Poznański
Chór Chłopięcy — dyr. J . Kur
czewski. 22 .10 Promenada — prze
gląd wyd. kulturalnych za grani
cą — opr. A. Szymańskiej. 22 .40
Recital fortep. 23.35 Co słychać w

śwlecie. 23.40 z najcenniejszych
kart muz. polskiej.

8.30. 11.30, 13.30, 16.40,
23.30.
Rad. Poradnia Rodź. 11.55

o st. wód. 12 .05 Gospodarze

Nowe
18.40
19.00

pod
cie-

20.00

PROGRAM III

na UKF 67,94 i 66,47 MHz
13.00 Powtórka z rozrywki.

„Pantaleon i wizytantki” —

Mario Vargasa Llosy. 14.00
z hiszpańskim rodowodem.
Mistrzowie stylu country.
Barwy lubuskiej kultury —

I. Linkiewlcz i R. Szury. 15.50 „W
górę’4 - na gitarze gra P. Green.
16.00 Rozszyfr. piosenki (opr. A.

Rudnickiej). 16.20 Przedstawiamy
J. Armatreding (opr. J. Janiszew
ski i E,- Matusiak). 17 .05 Muz. po
czta UKF — prow. w . Pogranicz
ny. 17 .40 Fotoplastikon: „Cieple
miasto Tbilisi - aud. H. Myślic-
kiej. 18.00 Muzykobranie. 18.30 Po
lityka dla wszystkich. 18.45 Z jaz
zowego archiwum — Prehistoria
jazzu we Francji — aud. M . Jur
kowskiej. 19.15 Książka tygodnia:
Joris Karl Huysmans: „Na
.wspak” 19.35 Opera tyg. — G.
Puccini: „Turandot” (opr. W. A.

Bregy). , 19.50 „Upiorny spadek’4 —

pow. J . Chmielewskiej. 20.00 Stu
dio nagrań - aud. J. Kordowi-
cza. 20.30 Z zapisów obrońcy —

gaw. H . Nowogródzkiego. 20.40

Bluesy gra i śpiewa Taj Mahal.
21.00 Reminiscencje muz.

Freire —

— aud. J.
dnia. 22 .08
czorów —

czór pow. w wyd. dźwięk.
Czajkowska:
22.45 Piosenki z musicali „Apetyt

“. 23.00 Wiersze o

czyta K. Łaniewska.
Czas relaksu (opr. R. Wasch-

23.50 Na dobranoc

Crosby.

PROGRAM
z Krakowa na UKF

DZIENNIKI: 8 00,
12.00. 16.00, 16-40.

6.00 29 lek. jęz. niem. 6.15 Vade-
mećum roln. 6 .30 Zesp. instr. M .

Sniegockiego. 6.45 Pogoda (Kr).
6.46 Co słychać (Kr). 6.58 Omów,
pr. dnia (Kr). 7.00 Agencja Nowo-
sti donosi (Kr). 7.05 Wszystkiego
Najlepszego Ludziom Dobrej Ro
boty (Kr). 7.39 Pogoda (Kr). 7 .40
W lud. rytmach. 11 .00 Dl» kl. IV
lic. „Ręce do pracy" — aud. J.

Rolbieckiej. 11 .30 Toscanini. 12 .05

Gospodarze (Kr), 12.20 Zesp. Ko
ta Gospodyń Wiejskich w Porąbce
kolo Limanowej (Kr). 12 .25 Tur
niej kapel. instrumentalistów i

śpiewaków lud. 13.00 Z rad. fono-
tekl muz. (STEREO - Kr.). 13.50 Dla
szk. średn.

rę czasów”
Omów. pr.
..Bogumił
pow. „Noce
skiej. 15.45
da —. śpiewa tenor W.
16.05 Renesans pianoli. 16.50 „Po
kolenia" — aud. w opr. D. Wla-

dyczańskiej (Kr). 17.05 Czwartko
wy podwiecz. muz. (Kr). 17.20

Konsternacje z przydźwiękiem —

aud. w opr. T. Oszasta (Kr). 17.35
Wiersze J. Kurka (Kr). 17.40 Konc.
z cyklu: „Szkoły narodowe w

Krakowskiej Filh." — aud. w opr.
J. Bresticzkera (Kr). 18.00 Radio-
rekl. (Kr). 18.10 W rytmie sport.
(Kr). 18.24 Pogoda (Kr). 18.25 Ko
deks i kierownica, 18.40 Nauka • i
świat współczesny. 19.00 Rad.-Te-

lewizyjna Szk. Sredn. dla Pracu
jących — Metodyka. 19.15 29 lek.

jęz. rosyjsk. 19.30 G . F. Haendel
— „Mesjasz" (STEREO — Kr). 22 .15

Napomniane kultury. 22 .35 Oeldn-f
— znaczy entuzjazm — aul muz. -

aokumentalna.

Za zmiany wprowadzone w o-

statniej chwili w repertuarze tea
trów, kin, radia 1 TV — Redakcja
nie blerze odpowiedzialności.

13.50

pow.
Muz.
15.10
15.30

mag;

„Nelson
rywal Marty Argerich’’

Webera.
Gwiazda siedmiu wie-

R. Flack. 22 .15 Co wie-
O.

„Prosto w serce”.

22.00 Fakty

na czereśnie"..
Warszawie
23.05
ko).
Bing

śpiewa

IV

68,75 MHz

9.00, 10.00,

(jęz. polskj) „Na mia-
- aud. E. Góral. 14 .20
lit. 14.25 Teatr PR —

Barbara" — słuch, wg
I dnie" — M . Dąbrow-
Pieśni Johna 'Dowlan-

Brown.
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