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Bezwład i urzędnicze oku lary contra urynkowienie

Jak daleko mamy jeszcze do równowagi 
na rynku żywnościowym?

W ARSZAW A (PAP ). Pierwsze dni, które minęły od operacji „uryn
kowienie" nie zmieniły zbytnio obrazu rynku. W sklepach pojawiło 
ilę w zasadzie tylko to, co w poprzednich tygodniach wykupywano 
zwiększając domowe zapfesy (maka. cukier, sól) choć i te towary nie 
zawsze sa w ciągłej sprzedaży.

Nie ruszył skup żywca. Stąd 
w  sklepach mięsnych oferta nie
wiele większa, niż w czasach kart
kowych. Popyt nie zmalał zbyt
nio. choć zmieniła się riięcp kli
entela. Mniej tych samych twa
rzy. realizujących kartki „na 
zlecenie” .

Ceny mięsa w  placówkach u- 
s polec znionych są o ok. 30— 40 
proc, niższe niż na targowisku 
Urynkowienie wyeliminowało 
jedno zero z tych relacji. Wiele 
wskazuje na to. że handel -  nie 
robiąc Drawie nic dla zwiększe
nia podaży — wykorzystuje mar
żę wynikowa do szybkiego po-

Prezydent W. Jaruzelski 
przyjął S. Pawlaka

W AR SZAW A (PAP). 4 bm. 
prezydent Wojciech Jaruzelski
przylał ambasadora Stanisława 
Pawlaka, mianowanego -tałvm 
przedstawicielem Polskiei Rze 
czvDosr>olite1 Ludowe) w  Orea- 
nizaci1 Narodów Ziednoczonych 
w  Nowym .Torku.

prawienia swej finansowej kon
dycji. Różnice pomiędzy cena. 
po jakiej zakupuje mięso i prze
twory w zakładach a ceną do ja
kiej je sprzedaje, są wyraźne. W 
Radomiu np. boczek handel ku
pował po 85'0 zł a sprzedawał 
do... 1300 zł.

Jest to tendencja niezwykle 
niebezipieczna Skoro bowiem do 
handlu. a nie do producentów 
wpływać będzie nadal niemal ca
ła korzyść z nodwyżki cen. po
twierdzić się mogą obawy, że u- 
rynkowienie zmieni sie w zwy
kłą operację cenową Tym bar
dziej, że same zakłady przemy
słu mięsnego rzadko oferują roi-/ 
nikom ceny wyższe od minimal
nych. Najwyższy czas. aby za
częły sie one bardziej energicz
nie targować z handlem niż z 
producentami.

Jeśli idzie o handel to wie- 
le wskazuje na to. że nie bar
dzo kwapi się on do Doszukiwa
nia nowych źródeł dostaw. Kie- 
rownic> większości sklepów nie 
otrzymali dodatkowych upraw
nień w tym zakres:e i nadal —

Po morderstwie płk. Williama Higginsa

Nie może być usprawiedliwienia d!a 
jakichkolwiek aktów terroru
Oświadczenia: rzecznika prasowego MSZ 
i Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego

W ARSZAW A (PAP). Rzecznik prasowy ministra spraw zagranicz
nych Stefan Staniszewski przekazał PA P  oświadczenie w  sprawie 
namordowania pułkownika USA Williama Higginsa.

Oto 'treść oświadczenia: Za
mordowanie orzez libańskich ter
rorystów uprowadzonego wcześ
niej amerykańskiego pułkownika 
Williama Higginsa polska opinia 
publiczna nrzyjeła z dezaproba
ta i potem eniem .. podobnie iak 
wszelkie inne akty uprowadza

nia ludzi. Nasz kraj zbyt dobrze
wie z własnej przeszłości, co to 
znaczy przemoc dlatego tym 
bardziej w ystem ie zdecydowa
nie przeciwko terroryzmowi we 
wszystkich jego formach i prze
jawach Uważamy że nie może 

fDokończenie na str 2)

i *Krt*wa slmtena ootSwSi.

25 gr. ILUSTROWANY
w» m

KURYER CODZIENNY
W SOBOTĘ 5 SIERPNIA 1939 DONOSIŁ:

25-lecie kawjferji polskiej

W Warszawie odbyły się u- 
rGczystości ku uczczeniu 25-ej 
rocznicy wymarszu pierwszego 
patrolu wojska polskiego skła
dającego sie z 7 ułanów śp. 
Beliny Prażmowskiego Uro
czystości te organizował I 
pułk szwoleżerów spadkobier
ca tradycji 1 P ułanów Be
liny, Na. olacu Marszałka Pił
sudskiego odprawiona została 
msza św.. na która orzvbvł 
Marszałek Śmigły Rvdz Na 
zdjęciu od prawej: Naczelny 
Wódz w  rozmowie z gen bro
ni Sosnkowskim i gen. dyw i
zji Rómlem (...)

Cenny dar na „Złoty FON“
Komisarz Generalny Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej gen 

Berbecki otrzymał od p. dr Leona Nehringa z Warszawy Ust 
z apelem do społeczeństwa o składanie na rzecz skarbu przed
miotów złotych Dla zapoczątkowania tei akcji złoży! o Nehring 
następujące przedmioty: złotą bransoletkę z brylancikami, szpilkę 
do krawata ? diamencikami platynowy wisiorek z brylancikami, 
złoty męski zegarek Lyra WatcR” dams>: zegarek, złota bran
soletkę łańcuszkową, dwa złote sygnety pierścionek złoty 

/Doteofirzeme na str 2)

jakby się nic nie stało i nie zmie
niło — składają jedynie zamó
wienia do centrali przedsiębiorstw 
handlowych.

Spółdzielczość mleczarska rów
nież poczyna sobie z cenami dość 
swobodnie. Mleko chude po ce
nach urzędowych oraz chudy twa
róg dostarczane są do sklepów w 
ilościach zgoła symbolicznych. 
Natomiast pozostałe produkty po
jawiają się na rynku w cenach 
takich, jakby Dochodziły nie od 

• krów. lecz od łososi, We Wro
cławiu n w k ły  biały tłusty ser 

(Dokończenie na str. 2)

Spotkania premiera 
z senatorami

W ARSZAW A (PAP). 4 bm. 
orezes Rady Ministrów Cze
sław Kiszczak spotkał sie z 
senatorem Andrzejem Wielo
wieyskim,' zasteoca przewod
niczącego Obywatelskiego Klu
bu Parlamentarnego. Tego sa
mego dnia premier spotkał sie 
z senatorem Drof. Witoldem 
Trzeciakowskim.

Prymas przyjął prezesa 
UChS

. W ARSZAW A (PAP). Sekreta
riat prymasa Polski informuje, 
że 4 bm. ks. kardynał Józef 
Glemp prymas Polski orzyjal 
Prezesa Unii Chrześcijańsko-Spo- 
' “cznei Kazimierza Morawskiego. 
W czasie spotkania K. Moraw
ski przedstawił działalność eku
meniczna. SDołeczno-charytatyw- 
ną i wydawnicza Unii. Poruszo
no także problematykę działal
ności laikatu chrześcijańskiego.

Firmy i banki USA w rozbudowie naszego 
przemysłu rafineryjno-petrochemicznego
Minister Wilczek o swych rozmowach w Stanach Zjednoczonych

W ASZYNGTON (PAP). W  Waszyngtonie zakończyły się rozmowy 
prowadzone przez ministra przemysłu Mieczysława Wilczka z przed
stawicielami administracji USA oraz kołami przemysłowym) i 'ban
kowymi USA.

Min. Wilczek został przyjęty 
orzez sekretarza handlu USA 
Roberta Mosbachera i zastępcę 
sekretarza stanu E. Kimmita 
Spotkał sie również z prezyden
tem OPICU (organizacji zaimu- 
iacei sie popieraniem przez ad
ministrację USA inwestycji za
granicznych) Fredem Zederem, 
kierownictwem międzynarodowej 
organizacii finansowei zajmuja- 
cei sie finansowaniem prywat
nych inwestvci> i Dopieraniem 
rozwoiu prywatnego sektora gos
podarczego. Rozmowy dotyczyły 
problemów finansowania f roz
woju przedsięwzięć przemysło
wych w Polsce. W Waszyngtonie 
min. Wilczek przeprowadził tak
że rozmowy z przewodniczącym 
pojsko-amerykańskiei Rady Gos
podarczej Bentem Servaasem.

W ramach rozmów dotyczących 
rozwoju polskiego przemysłu ra
fineryjnego i petrochemicznego 
minister przemysłu PRL odbył 
spotkanie z przedstawicielami na
stępujących korporacji: Bechtel.

Drexel. Amoco, Occidental Petro
leum. Hunt. Dalinco Company, 
Johnson and Johnson oraz z 
przedstawicielami banku City 
Bank Corporation.

W wypowiedz* udzielonei wa
szyngtońskiemu korespondentowi 
PAP minister Wilczek podkreślił, 
że głównym celem iego wizyty w  
USA było przeprowadzenie roz- 

(Dokończenie na str 2)

C o r a z  w ię c e j  p a s z p o r t ó w  
w  d y s p o z y c j i  o b y w a t e l i

Ogółem wydano 2 min 210 tysięcy
W ARSZAW A (PAP). Jak po

informował dziennikarza PAP 
ppłk Edmund Liziniewicz z Biu
ra Paszportów MSW, w i półro
czu br, na podstawie obowiązu-

Delegacja LWP w  W est Point
NOWY JORK (PAP). Delegacja 

Ludowego Wojska Polskiego z 
wiceministrem obrony narodowej, 
gen. broni Antonim Jasińskim 
przebywała w czwartek w Aka
demii Wojskowej w West Point, 
w stanie Nowy Jork.

U stóp pomników Tadeusza 
Kościuszki i Dwighta Davida 
Eisenhowera delegacja złożyła 
wieńce z biało-czerwonyeh goź
dzików.

W rozmowie z nowojorskimi 
korespondentami PA P  1 TV 
gen. A. Jasiński zwrócił uwagę, 
że jest to pierwsza w  stosunkach 
polsko-ąmerykańskich tego typu 
wizyta. W innym charakterze

Protesty w transporcie i łączności
W ARSZAW A (PAP). Utrzymu

jąca się fala protestów I akcji 
strajkowych wśród kolejarzy 
łącznościowców, której podłożem 

są żądania płacowe — zaczyna 
godzić w  każdy nerw gospodar
ki. Jest również bardzo uciążli
wa dla społeczeństwa I tak jui 
mocno utrudzonego warunkami 
życia. Jeśli domagamy się słu
sznie poprawy zaopatrzenia ryn
ku i sprawnej komunikacji, to 
nie można tego dokonać w sy

tuacji wstrzymywania ruchu po
ciągów, ciężarówek czy wyłą
czenia linii telefonicznych. Ni
gdy nie jest przecież za późno 
na kontynuowanie rzeczowych 
negocjacji. A  oto sygnały prze
słane przez korespondentów te
renowych PAP:

■  w  śląskiej DOKP, na tere
nie warsztatów kolejowych, zor- 

, ganizowane zostały 4 bm. go
dzinne przerwy w  pracy. Okrę- 

( Dokończenie te str 2)

ROZMOWA „DZIENNIKA”

Będą strajki w „Południowej” ?
Z mgr inż. M ARKIEM  RĄCZ- 

KIEWICZEM, naczelnym dyrek
torem Południowej Dyrekcji O- 
kręgowej Kolei Państwowych 
w Krakowie, rozmawia Adam 
Teneta.

— Ostatnio, na forum Sejmu, 
szef Ministerstwa Transportu, 
Żeglugi 1 Łączności minister Ja
nusz Kamiński określił sytuację 
w  tym resorcie jako katastrofal
ną. Jak jest w „Południowej”?

— Podobnie jak w całym kra
ju: od 3 bm. trwa bowiem ogól
nopolska akcja protestacyjną ko
lejarzy kierowana przez jej

wspólny Komitet. U na*, w 
PDOKP działa jego ogniwo, w 
którym reprezentowane są wszy
stkie nasze organizacje związko
we. Wystosowały one do podróż
nych specjalny komunikat na
dawany przez dworcowe mega
fony; mówi on o żądaniach ko
lejarskich załóg.

— Jakie wysunięto postulaty?
— Poprawy sytuacji finanso

wej PKP. zapewnienia pełnego 
zaopatrzenia w materiały i ta
bor tak, aby umożliwić wreszcie 
godziwe warunki podróżowania

iDokończenie no str 2)

Drożejemy...
I/rakow skie Wydiwnictwo Prasowe RSW „Prasa - Książka - Ruch” 
“  informuje, że w związku ze znacznym wzrostem niezależnych od 

nas kosztów wydawania prasy (papier, usługi poligraficzne, transport, 
telekomunikacja) z dniem 7 sierpnia br. ulega zmianie cena „DZIEN
N IKA  POLSKIEGO”  wydłnia codziennego na 50,—  zł oraz wydiń 
magazynowych na 80,— zł. Podwyżka ceny nie dotyczy prenumeraty 
indywidualnej opłaconej na rok 1989. Prenumerata indywidualna 
obowiązuje do je j wygaśnięcia.

KRAKO W SKIE  W YDAW NICTW O PRASOWE 
RSW „PRASA - K S IĄ ŻK A  - RUCH”

PS. Bez satysfakcji publikujemy powyższy komunikat, p o le lib y 
śmy nie sprawiać Czytelnikom takich niespodzianek. Przepraszamy, 
liczymy na wyrozumiałość wobec siły wyższej, której na imię in
flacja.

REDAKCJA „D Z IE N N IK A  PO LSK IEG O "

1 na inne zaproszenie przebywa
li wcześniej w USA Edward 
Rydz-Smigły, Władysław Sikorski 
i Karoi Świerczewski.

Delegacja pudowego Wojska 
Polskiego została zaproszona 
przez stronę amerykańską. Wi
zyta jeśt pożyteczna, służy obu 
stronom.

Wizyta jest początkiem kon
taktów na tym szczeblu i jest 
nadzieja, że pociągnie za sobą 
dalsze, robocze kontakty polsko- 
amerykańskie.

Gen. A. Jasiński zapowiedział 
pi-zyjazd do Polski w niedłu
gim czasie przedstawiciela kie
rownictwa połączonego sztabu 
sił zbrojnych Stanów Zjednoczo
nych, gen. Georga Butlera.

jących od początku roku kolej
nych ułatwień paszportowych, wy
dano do dyspozycji obywateli o- 
gólem 2 min 210 tys. paszpor
tów.

1 min 230 tys. z nich — to 
paszporty wystawione wcześniej, 
których ważność została bądź 
przedłużona na kolejne lata, bądź 
też rozszerzona .na cały świat”.

980 tys. paszportów — to do
kumenty wystawione już w br. 
— i  uwzględnieniem nowych 
przepisów.

Od 1 stycznia 1989 r. obywatele 
zabiegając o paszport, sami do
konują wyboru okresu jego waż
ności, z zastrzeżeniem jedynie, że 
nie może on być dłuższy ndż 10 
lat.

Ppłk E. Liziniewicz stwier
dził również, że ważne paszpor
ty, uprawniające do wielokrotnych 
wyjazdów do wszystkich krajów 
świata lub Europy wystawione 
do końca 1988 r.. i znajdujące się 
w depozycie organów paszpor
towych, sa obecnie wydawane 
obywatelom v po okazaniu wyłą
cznie dowodu osobistego.

*  •  i ł„ L w ó w  w  s t a r e  j  f o t o g r a f i i
(Inf. wł.) Fundacja Kultury 

Polskiei iest głównym organiza
torem interesuiacei wystawy Dt. 
„Lwów w starej fotografii’' o- 
twartei od 4 sierpnia w Pałacu 
pod Baranami w Rynku Głów
nym w Krakowie. Na I oiętrze 
można tam obejrzeć ponad 100 
fotografii odbitych ze szklanych 
negatywów z końca X IX  i po
czątku X X  wieku. Setki, takich 
negatywów zachowały sie w zbio
rach Muzeum Historycznego we 
Lwowie. Autorem wystawy jest 
pracownik naukowy tego mu
zeum — Eugenij Lendon. .

Ekspozycją „Lwów w starej 
fotografii”  dostępna będzie do 
końca sierpnia codziennie (z wv- 
iatkiem poniedziałków) w godzi
nach od 14 do 18. Warto ia zo
baczyć ponieważ — iak napisał 
we wstepie do katalogu Jerzy 
Janicki -r- .Zwiedzanie tei wy
stawy jest orzechadzka- po  zauł
kach i uliczkach starego miasta. 
Iest też podróżą do zaułkach hi* 
storii. która w tvm mieście mie
szka na każde! ulicy ) czai się 
za każdym rogiem”.

(k>

Podrabiać można nie tylko dolary

5000 zł dla... naiwnych

(Inf. wł.) Okazuje się. że war
to. podrabiać nie tylko dolary. 
Wczoraj kilku Norwegów — nie 
bacząc na ostrzeżenia przewod
niczki „Orbisu” — zapragnęło 
wymienić swe dolary nie w ban
ku. ani kantorze lecz... na ulicy 
Jeden z nich sprzedał przygodnej 
osobie 20 dolarów, inny 50. a 
jeszcze .inny znacznie więcei 
Wszyscy otrzymali zaipłat" w ban. 
knotach 5-tysięczmych. których je 
dnak NBP nie emitował. Oszuści

Fot Michał Kaszowski

dość precyzyjnie orzerobili ban
knoty 50-złotowe na 5-tysięczne. 
Metodą doklejenia zer ..poprawio
no” wartość pieniądza wyrażoną 
cyframi Metoda ta okazała się 
jednak zupełnie wystarczająca 
i  la turystów zagranicznych. Aby 
nie dać się oszukać musza oni 
albo sprzedawać dewizy w ofi» 
cjalnych placówkach albo-., nau
czyć się polskiego i odróżniać sło
wo pięćdziesiąt od słów pięć ty
sięcy. W)
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REDAKTOR
DEPESZOWY

PODAJE:
A L A  KOWBOJ

Trzeba mieć odpowiednie wło
sy i duże umiejętności aby wy
konać taka fryzurę a la kape
lusz kowbojski.

ALE BEZ ARMATY...

Dick Alergy. mieszkaniec Ka- 
llforni podarował swemu syno
wi... czołg. Ważąca 35 ton maszy
na brała udział w operacjach 
bojowych drugiei wojny świato
wej. Jest w  pełni sprawna, z 
wyjątkiem armaty kalibru 75 mm. 
Alergy naby! opancerzony wóz 
bojowy na gąsienicach za 4 tys.- 
dolarów na aukcji ..wojskowych 
nadwyżek” .

CENA ROZTARGNIENIA

Amerykańskiego szpiega, prze
rzuconego nielegalnie do jedne
go z państw latynoamerykań
skich. musiano w trybie pilnym 
odwołać do kraju. Przyczyna: 
agent CIA pozostawił w środku 
komunikacji miejskiej wszystkie 
dokumenty, łącznie z tajnymi. 
Uczeń odniósł zgubę amerykań
skiego „dyplomaty” , na posteru
nek policji. Taine dokumenty 
nie pozostawiły żadnych wątpli
wości co do profesii ,;ch właści
ciela. W aktówce agenta CIA 
znaleziono ponadto paszport, pra
wo jazdy pozwolenie na broń, 
12 pism pornograficznych i... ka
wałek pieroga nadziewanego o- 
wocami. *

SPOTKANIE HUZARÓW

Od 28 września do 1 paździer
nika w Budapeszcie odbywać sie 
bedzie międzynarodowe spotka
nie huzarów, organizowane dla 
upamiętnienia tradycji tei for
macji wojskowej. Podobne spot
kanie wegierskie towarzystwo 
ochrony tradycji huzarskich i 
kawaleryjskich urządziło już w 
ubiegłym roku. Tym razem wzbo
gaci je turniej huzarski z udzia
łem przedstawicieli innych kra
jów.

KOLEKCJA KONFLIKTÓW

Pewne duńskie małżeństwo od 
ponad 45 lat prowadzi dokładna 
ewidencje swych rodzinnych kon
fliktów. W ich niezwykłej .ko 
lekcji” zanotowano dotychczas 
9 236 dużych i małych kłótni 
małżeńskich. 2 087 razy maż stro- 

) fował żone z powodu niesmacz
nej. lub nie przygotowanej w 
porę kolacji. 1 655 uwag doty
czyło rozrzutności (faktycznej, 
lub domniemanej) swej drugiej 
„połoiyy” . Ze strony żony 1009 
wymówek spowodowanych było 
brudnym obuwiem męża i roz
rzuceniem odzieży nó powrocie 
do domu. Małżonkowie sa jedno
myślni co do jednego, iż beda 
kontynuować kolekcjonowanie 
konfliktów. •

ZAPROSZENIE

Mimo licznych sensacyjnych do
niesień, do tej pory niestety nie 
ma ani jednego uzasadnionego do
wodu na to. że mieszkańcy in
nych planet odwiedzili Ziemię. 
„Oni no prostu czekaia. aż ich 
zaprosimy” — takiego zdania jest 
np. Tom Weber, założyciel i 
przewodniczący towarzystwa 
„UFO Site Centre Corporation” 
ze stanu Wisconsin. Proponuje 
on własne rozwiazanie: trzeba 
pilnie' zbudować gigantyczny nas 
do ładowania, ozdobiony specjal
nymi rysunkami, i znakami roz
poznawczymi. Jednakże tego ro- 

. dzaju kosmiczne zaproszenie ko
sztowałoby pokaźną kwotę — ok 
50 min dolarów. Towarzystwo 
zamierza zebrać te pieniądze 
dzięki dobrowolnym- składkom.

Opracował?
KAZIM IERZ FORTUNA

Równowaga a rynek żywnościowy
(Dokończenie ze ?tr, l )  

kosztował 608 zł. a w Warszawie 
1 litr mleka o przedłużonej trwa
łości — 700 zł.

Piekarze (w  większości rów
nież „Społem” ) za żadną cenę nie 
są w stanie wprowadzić na ry
nek świeżych bułek ministra Kra
sińskiego; Jakość pieczywa jest 
nadal fatalna. Chleb po cenie u- 
rzędowej starcza w sklepach na 
kilkanaście minut. natomiast 
podwyżki 100 i 200 procentowe 
pozostałych gatunków nie należą 
do rzadkości.

Pode ras kiedy już pierwsze dni 
wskazują jak daleko mamy jesz
cze do równowagi na rynku żyw
nościowym, po lipcowym zamro
żeniu ponownie ruszyły podwyż
ki płac. zarówno te wcześniej za
powiedziane jak i rewindykowa

ne obecnie; również strajkami i 
pogotowiem strajkowym.

Senat w  swojej uchwale słusz
nie domaga się, aby środki uzys
kane przez urynkowienie prze
suwać do rolnictwa. Na razie ka
nał ten wydaje się mało droż
ny, choć coraz częściej pojawia
ją się strumyki łączące pojedyn
cze gospodarstwa z bazarowymi 
budkami. Liczne przy tym przy
padki, gdy władze terenowe i or
ganizacje handlowe starają się 
utrudniać jak mogą żywot tego 
rodzaju prywatnej inicjatywie np. 
pod płaszczykiem zarządzeń sa
nitarnych- Nie tylko jednak zdu
miewającą decyzję podjął np. w y
dział handlu m. st. Warszawy, któ
ry zakazał posiadaczom prywat
nych bazarowych stoisk z mię
sem i innymi artykułami, wy-

Po morderstwie -  Oświadczenia
(Dokończenie ze str l) 

być usprawiedliwienia dla ja
kichkolwiek aktów terroru i roz
prawiania sie z ludźmi w taki 
sposób, w jaki doszło to w Liba
nie.

*
• 3 bm. Obywatelski Klub Par

lamentarny przekazał ambasa
dzie USA w Warszawie oświad
czenie adresowane do Senatu 
Stanów Zjednoczonych Ameryki 
i Izby Reprezentantów Ameryki: 
„Posłowie i senatorowie O KP sa 
wstrząśnięci wiadomością o okru
tnym morderstwie dokonanym 
na bvłvm dowódcy wojsk ONZ  
w Libanie płk. Higginsie Pra
gniemy podzielić sie naszym bó
lem i przekazać wyrazy współ
czucia przedstawicielom narodu

Zakaz kolportażu 
dwóch periodyków

HAW ANA (PAP). Dziennik 
„Granma” poinformował, że na 
Kubie wprowadzono zakaz kol
portażu dwóch radzieckich perio
dyków — tygodnika „Moskow- 
ski je Nowosti”  i miesięcznik „Spu
tnik” . które w  ocenie oficjalnych 
czynników kubańskich propagują 
burżuazyjną demokrację i ame
rykański styl życia.

amerykańskiego w obu izbach 
kongresu Stanów Zjednoczonych- 
Ze zdecydowanym potępieniem 
odnosimy sie i będziemy sie od
nosić do wszystkich aktów terro
rystycznych bez względu na to 
gdzie i  przez kogo były one po
pełniane. Postawa taka wynika 
z ideałów „Solidarności”, w imie 
których staramy Sie odbudować 
w Polsce obywatelskie, demokra
tycznie rządzone i wolne od 
przemocy społeczeństwo i pań
stwo".

wieszania do publicznej wiado
mości... cen po jakich się je o fe
ruje! Argumentowano, że są to 
ceny do negocjowania, *  więc nie 
można je upubliczniać, bo robią 
wrażenie cen sztucznych.

Zapewne takich i innych urzęd- 
dniczych absurdów nie zabrak
nie w  tym trudnym procesie. Za
pobiec im, powinien pełnomocnik 
do sipraw urynkowienia, które
go powołanie przed wyborem na 
premiera zapowiedział Czesław 
Kiszczak.

ZSRR: Maraton 
parlamentarny

MOSKWA (PAP). W Związ
ku Radzieckimi tworzy sie sil
ny, zdolny do efektywnei pra
cy parlament — tymi słowa
mi podsumował w  piątek pier
wsza sesie Rady Najwyższej 
ZSRR lei przewodniczący Mi
chaił Gorbaczow. W przemó
wieniu kończącym 40-dniowy 
„maraton parlamentarny” ra
dziecki przywódca podkreślił 
m. in. że dzięki zreorganizo
waniu najwyższych organów 
władzy państwowej nołożonv 
został trwały fundament ood 
socjalistyczne państwo prawo
rządne, umocniły sie gwaran
cje nieodwracalności przebu
dowy. stworzone zostały prze
słanki dla zespolenia socjali
zmu z demokracja.

Protesty w transporcie i łączności
, 1Ciao dalszy ze str t) 

gowy komitet protestacyjny po
stanowił, że o ile do 5 bm. dc/ 
południa, nie wpłynie pozytyw
na odpowiedź na płacowe i so
cjalne postulaty kolejarzy, to 
tego dnia od 12.00 do 13.00 prze
prowadzona będzie akcja pro
testacyjna polegająca na wstrzy
maniu rucnu pociągów pasażer
skich i towarowych, za wyjątkiem 
pociągów kolonijnych na całej 
sieci ohejmującej województwa: 
katowickie, bielskie, częstochow
skie i część opolskiego.

■  Trwa akcja protestacyjna — 
bez przerywania pracy —  wśród

Będą strajki w
(Dokończenie ze str 1) 

i sprawną obsługę klientów PKP. 
Trzecim postulatem jest zdecy
dowana poprawa wynagrodzeń 
kolejarzy za ich uciążliwą i od
powiedzialną pracę. Komitet 
zwraca się o wyrozumiałość i po
parcie kolejarskich załóg.

— Czy ta akcja protestacyjna 
odbije się na kursowaniu pocią
gów?

— Z tego co dowiedziałem się 
od przedstawicieli Okręgowego 
Komitetu Akcji Protestacyjnej 
„Południowej” — do 8 -bm. nie 
przewiduje się jakichkolwiek 
przerw w  pracy.

— Co stanie się później?
— W najbliższy wtorek — wła

śnie 8 bm., kierownictwo PKP 
spotka się z przedstawicielami 
central związkowych, miejmy na
dzieję, że w trakcie tych nego
cjacji zostanie osiągnięte porozu
mienie.

— W  komunikacie związkow
ców kwestie płacowe są na 3. 
miejscu? Jak kształtuje się w 
„Południowej”  sytuacja zarobko
wa i finansowa?

— Do połowy roku średnia 
płaca w PDOKP obliczona z ca
łością pochodnych wynosiła nie
wiele ponad 81 tys. zł. Czy w

obecnej sytuacji taki przeciętny 
zarobek jest wysoki? Chyba nie...

— Przecież ostatnio była pod
wyżka taryf PKP  — i to znacz
na!

— Była. Lecz przecież lawino
wo rosną wszystkie nasze ko
szty eksploatacyjne —' m. in. ce
ny paliw, energii, materiałów 
itp. Poszły one tak bardzp znacz
nie w górę, że obecnie „Połud
niowa” winna jest swym dostaw
com, bagatela — 8 mld zł!

—  Jakie są wyjścia z impasu? 
Co zrobicie?

— Kroki i doraźne oszczędno
ści wprowadzamy w  sierpniu 
i wrześniu: ograniczamy ilość po
ciągów osobowych i towarowych, 
rezygnujemy z pracy niektórych 
stacji w  soboty i niedziele, ka
sujemy pewne deficytowe linie. 
Zdecydowanie ograniczamy in
westycje tylko do kontynuowa
nych — i to nie wszystkich; 
zmniejszamy remonty infrastruk
tury PK P  i taboru, ogranicza
my też wszystkie zakupy inwe
stycyjne i wyposażeniowe. Ale 
jednak na dłuższą (czy tak dłu
gą?) metę owe półśrodki mogą 
się b. negatywnie odbić na pra
cy polskiego kolejnictwa; mamy 
tego pełną świadomość...

kolejarzy Pomorskiej DOKP
działającej na terenie woje
wództw: szczecińskiego, koszaliń
skiego, słupskiego i częściowo 
gorzowskiego. Natomiast w Pół
nocnej DOKP, przeprowadzono 
4 bm. strajki ostrzegawcze, pole
gające na czterogodzinnej przer
wie w kursowaniu pociągów 
szybkiej kolei miejskiej w Gdań
sku (na-«trasie: Gdańsk Gł. — 
Wejherowo oraz Gdańsk Gł. — 
Port Północny), a także na za
przestaniu, przez 4 godziny, pra
cy w  warsztatach naprawczych 
lokomotywowni Bydgoszcz — 
Wschód. Na 5 bm. zapowiedzieli 
też godzinny strajk ostrzegaw
czy, kolejarze z Dolnośląskiej 
DOKP we Wrocławiu. Od 12.00 
do 13.00 zatrzymają oni wszelki 
ruch pociągów, za wyjątkiem po
ciągów kolonijnych i wojskowych, 
na obszarze województw: opol
skiego, wrocławskiego, wałbrzy
skiego, jeleniogórskiego i legnie* 
kiego.

■  W  Zielonej Górze I w  No
wej Soli podjęli 4 bm. strajk o- 
kupacyjny kierowcy autobusów 
PKS, solidaryzując się z załogą 
oddziału krajowej PKS w  Wał

brzychu. Strajkujacy zapowie
dzieli jednak wywiązanie się z 
przewozu turnusów kolonijnych.

■  4 bm. rano rozpoczęli strajk 
legniccy pracownicy poczty i te
lekomunikacji. Legnica odłączo
na została od sieci telefonicznej 
i teleksowej. Połączenia telefo
niczne można uzyskać tylko 
między abonentami prywatnymi 
w  mieście, natomiast korzystać 
z międzymiastowej —  wyłącznie 
na hasło „ratunek” . Urzędy "pocz
towe wypłacają jedynie renty 
i emerytury oraz rozsyłają pacz
ki żywnościowe. Zawieszony na
tomiast został do 31 października 
br. strajk w  wojewódzkim zakła
dzie PTHW  w  Legnicy.

■  Kontynuowane jest pogo
towie strajkowe we wszystkich 
urzędach Pocztowo-Telekomuni- 
kacyjnych woj. wrocławskiego.

NIEDUŻEGO mieszkania poszukuje — 
Tel. 12-22-05. *

PRALKA automat używana — sprze
dam. Tel. 43-50-47.

BIURO Turystyczne „KROKUS”  in
formuje. że posiada Jeszcze wolne 
miejsca na wycieczkę do Wilna w 
dn. 9.08 — 16.08. W programie wy
cieczki do Kowna i #rok. Informa
cja: tel. 34-01-26 w «odz. 10—16.

g-38251

KUPIĘ pakamerę. Oferty 38204 „Pra
sa”  Kraków, Wiślna 2.

KORG DW 6000, aparaturę wokalna. 
Poltax 21 -  sprzedam. — Myślenice, 
tel. 22-170. ________________ g-34958

AKW IZYTOR — tylko Wojewódzkie 
Centrale Handlu Państwowego — 
tódź 58. skrytka 41._____________g-37557

STOLARZY — zatrudni pracownia 
stolarska. Nowa Huta, os. 1000-lecia 42.

*-37559

z d e c y d o w a n ie  kupie betoniarkę 
400 1 i i t drutu zbrojeniowego — 
śr, 10 mm. Tel. 47-04-42. po 20.

g-37568

SPRZEDAM mieszkanie własnościo
we M-4 — ul. Mogilska. Oferty 37412 
,Prasa”  Kraków. Wiślna 2.________

PILNIE poszukuje do wynajęcia — 
garsoniery lub małego mieszkania — 
mile widzimy telefon. Warunki ko
rzystne — do uzgodnienia. — Ofertv 
37456 ..Prasa’* Kraków. Wiślna 2.

KAW IARNIA ..Chochoł”  -  ul. Wę
gierska 1 — przyjmie kelnerke.

g-37396

USŁUGI ślusarsko - budowlane! soa- 
wanie — tel. 12-65-38, godz. 18—20.

*-87524

f e k s p r e s o w e j

AUTOBUS do RFN. Szybkie wizowa
nie. Informacja telefoniczna 66-19-S1. 
(9—17).____________________________ g34190

ANTENY montuj'. — Tel. J3-88-30. 
________________________________g-30 IBS

MAŁŻEŃSTWO powracające, dwoje 
małych dzieci — poszukuje mieszka
nia, chętnie w  okolicy letniskowej — 
czynsz z góry za rok. — Oferty 37318 
„Prasa" Kraków. Wiślna i.____________

KUPIĘ parcele budowlaną w  Krze
szowicach. Oferty 37583 „Prasa”  Kra
ków, Wiślna 2.

DZIAŁKĘ budowlana uzbrojona w 
Bieżanowie — sprzedam. Wiadomość: 
tel. 55-46-00, wewn. 423, po 19 lub 
oferty 37582 „Prasa”  Kraków. Wiśl
na 2.

PRZEDSIĘBIORSTWO usług specjali
stycznych (j. g. u.) — wykonuje za
bezpieczenia antykorozyjne powierz
chni metalowych, (piaskow»nie. ma
lowanie podkładowe i nawierzchnio
we). Tel. 34-08-51. w  godz. 9—14. 

________________________________g-37349

COCKER spaniele rodowodowe, po 
championie, czarne suczki — sprze- 
dam. Tel. 43-13-70. g-37548

ZAMIENIĘ dwupokojowe na trzy- 
lub czteropokojowe o większym me
trażu. Tel. 47-38-58.

i___________ ___________  , g-37474

SPRZEDAM 30 m! płytek 'taraso
wych. mrozoodpornych. Tel. 34-28-37, 
wieczorem. g-34610

luksusowym autokarem 
do RFN. Informacje tel. 12-62-1J od 
godz. .19.

J?*,* 2?1mentl Klin ’ r -  sprzedam Tel. 66-67-91, wieczorem,
___________ *-37464

FLIZY białe „Opoczno”  — zamienię 
na kakaowe. Tel. 22-36-02. g-37403

SPRZEDAM wyiełkl. — Broda. Cho- 
cimska 25. g-3730!

KUPIĘ parcele budowlaną, Kraków 
okóllce. Tel. 34-15-01. g-374i5

SPAW ACZY, ślusarzy, pracowników 
do przyuczenia w  ślusarstwie, rów
nież rencistów — przyjmie prywat
na firma. Nowa Huta, ul. N. M. Pan
ny SI. Dojazd do Leslska M PK 123. 
15S- g-371»l

BŁOTNIK prawy przedni Łada 1500 
— kuple. Oferty IT323 „Prasa” Kra
ków. Wiślna 2.

OWCZARKA niemieckiego 3-mtesie- 
cznego, z rodowodem — sprzedam 
Brodowlcza 32 a. R-37290

SPRZEDAM działkę budowlana w  
Niepołomicach. Wiadomość: Kraków, 
tel. 33-46-24. g-36860

SPRZEDAM nową karoserię Skody 
120 L. Rabka, tel. 76-888. po S0. 
__________  *-a«9T4
NAGRODA za odprowadzenie wil- 
CTurka „Ramba” . — Zakopane, tel
39—45. 8-37992

AGENCYJNY Zakład Remontowo- 
Budowlany. zatrudni zaraz na bar- 

korzystnych warunkach finanso- 
V'Y «>  — murarzy. tynkarzv, kierow
ników budów, cieśli. Zgłoszenia kie- 
rowac: Kraków, ul. Bożeno Ciała 23 
tel. 66-77-62, w  godz. 7—13. K-7212

Zbliża się ocieplenie
Polska jest w zasięgu niżu znad 

Skandynawii. K rakow skie Biur* 
Prognoz IMGW przewiduje, ie d «s  
będzie zachmurzenie duże z lokal
nymi większymi' przejaśnieniami, 
miejscami deszcz, a w Tatrach 
deszcz ze śniegiem przeważnie o 
charakterze przelotnym. Tem pera
tura maksymalna dniem od 13 do 
18 st.. a minimalna nocą od 6 ao 
12 st., w Tatrach cd 3 st., dnaem 
do 0 w nocy. Wia.tr słaby, okręsa-

m ; um iarkow any z kierunków za
chodnich, w  Tatrach okresami dośi 
silny.

Prognoza orientacyjna na następ, 
ną dobę: w iększe przejaśnienia 1 
nieco ciep lej. Od 7 do U  bm. za
chm urzenie małe i umiarkowane, 
okresam i wzrastające do dużego i  
przelotnym i opadami , j burzami. 
Tem peratura maksymalna dniem 
od 22 do 28 st., lokalnie wyższa, 
ty lko  nad samym morzem nieco 
niższa, m inim alna w  nocy od 12 do 
17 st. W ia tr słaby lub umiarkowa
ny, w  czasie burz poryw isty z 
k ierunków  zm ieniających się. Pod 
koniec okresu znów chłodniej. <k)

WCZORAJ W KBAJUI M E C IE
A  <F) SPO TKANIE  S IW IC K I —  ŁOBOW. Minister obrony naro

dowe gen. armii Florian Siwicki przyjął przebywającego w Polsce 
z krótka robocza wizyta, szefa sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych 
Pan w-Stron Układu Warszawskiego, sen. armii Władimira Łobowa.

A  DALSZE DEPESZE G RATULACYJNE 'P r e m ie r  C i  K is^ k 
otrzymał kolejne depesze gratulacyjne: z Chin. Wietnamu, RFN,

CSA  W IZ Y TA  OKRĘTÓW WOJENNYCH USA W  SEWASTOPOLU.
Do portu w Sewastopolu na Krym ie zawinęły z kurtuazyjną wizytą 
okręty wojenne — krążownik „Thomas S. Gates i fregata „Kauff-
man” . . _

A  NOWE ŻĄD AN IA . Trwa dramat zakładników w  Libanie. Pory
wacze Josepha Ciccippio ogłosili nowe żądania. Powiadomili, że od
roczyli ieao egzekucje, nie podając na lak długo. Prezydent Iranu 
Rafsandżani zapowiedział, ie  iest gotów dopomóc Amerykanom w 
rozwiazaniu sprawy zakładników w  Libanie pod warunkiem ze USA

ni A  UOKRĘGOWE KONGRESY ŚW IADKÓW  JEHOWY. Na stadio
nie KS Warta w Poznaniu i na Stadionie Śląskim w Chorzowie roz
poczęły sie okręgowe kongresy organizowane przez Związek Wyzna
niowy Świadków ‘Jehowy w Polsce, który został zarejestrowany 12 
maia br.

A  CZW ORACZKI W  BYTOM IU. W  Sląskiel Akademii Medycznej 
w  Bytomiu urodziły sie czworaczki: dwóch chłopców i dwie dziew
czynki. Waża — chłopcy no 2150 i 1950 gramów, a dziewczynki — 
1650 i 1950. Matka Lucyna Gałecka iest pielęgniarką, a oic'ec — me
chanikiem samochodowym. Matka i noworodki czuja sie dobrze.

Firmy i  banki USA...
(Dokończenia 2«  str. 1)

mów Dotwierdzaiacych zdecydo
wane stanowisko rządu polskiego 
w  sprawie realizacji programu 
przetwórstwa roipy naftowej, któ
ry przewiduje. zwiększenie w  cią
gu 5 lat przerobu ropy o 9 mi
lionów ton.

Wymaga to wybudowania kom
pleksu rafineryjno-petrochemicz
nego. w t.vm rozbudowy rafinerii 
w Gdańsku, budowy odpowied
niego komoleksu petrochemicz
nego w  Płocku oraz budowy no
we i rafinerii na 6 milionów ton 
w  Czechowicach oraz odpowied
niej petrochemii w  Blachowni i 
Oświęcimiu. Jest to ambitny pro
gram, który wymaga w tei czę
ści, gdzie zainteresowane sa fir 
my amerykańskie, zainwestowa
nia około miliarda dolarów. Na 
nasza oropozycie współpracy w 
realizacji tego programu — po
wiedział min. Wilczek —  odpo

wiedziało szereg wielkich firm 
inżynieryjnych i finansowych.

Przedstawiciele zainteresowa
nych firm  odbyli rozmowy w 
Warszawie zapoznali sie w Pol
sce z czynnymi instalacjami w 
przemyśle rafineryjnym i oetro- 
chemicznym oraz pozytywnie o- 
cenili realność naszego programu 
dalszego rozwoju przemysłu rafi
neryjnego i petrochemicznego, 
realność w  sensie możliwości sa- 
mosołaty zaciągniętych kredytów.

Po Drzeprowadzonych rozmo
wach przystępujemy do opraco
wania konkretnych programów 
DTodukęyjnych. organizowania i 
finansowania tego wielkiego 
przedsięwzięcia. Ze względu na 
nasze zadłużenia —  podkreślił 
min. Wilczek — proces uzyskania 
nowych kredytów jest bardzo 
trudny, mimo to w  finansowaniu 
naszego programu zgodziły sie u- 
czestniczyć wielkie firm y amery
kańskie.

tplita wenm afcterm istMti fST" r ...... ' ■»---- j Triml IM NU." frIM-.ełOefl

ILUSTROWANY25 gr.
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KURYER CODZIENNY
(Dokończenia te  itr . 1)

z aleksandrytem, złoty krzyżyk, złotą szpilkę do krawata z tc- 
pazem, 30 złotych w  złocie (2 sztuki), 25 rubli w  złocie (5 sztuk) 
złoty zegarek męski, kryty z dewizką złotą. Wszystkie rzeczy 
i pieniądze przekazano na Ztoty FON w  myśl dyrektyw Na
czelnego Wodza.

W ieści $ Pragi
(P A T > Cenzura zabroniła umieszczenia 

w  prałsoe czeskiej ogłoszenia o meczu, jaki sie odbył w  Krako- 
e między drużyną „W isły” a reprezentacją uchodźców z Cze

chosłowacji.

Pod chmurnym niebem protektoratu
Czeski podoficer zastrzelił 35 żołnierzy niemieckich 
Praga. 3 nierpnia

s t f z e S  w o T s k ^ y ć w  gCzechach^dd<m«!za 2 nt jlepszych

T  P °do^ erowie czescy demonstrowali na 
strzelnicy oddziałowi wojsk niemieckich strzelanie z ciężkich 
t o t o * .  CJy

niemieckiemu błędy, tóywszy 
przy tem słowa „blod (idiotyczny), udefzvł gn w  turm-r 
cer niemiecki. Na uwagę Czecha V .v  g twarz ot-
skiej nie mógł sobie ^ zw o lić  n a ^ t  L ^ i , CZy?  W armi1. ^  d ob vw „v  rewntwflr,. generał, oficer niemiecki,
oooywszy rewolweru zastrzelił na miejscu instruktora Dru,<* 
podoficer czeski zwrócił witetdy a' r f  . i
żołnierzy niemieckich. 'w t o K ł  S5 M  ’
mdbójBtwo. 35 ludzi- Poczem popełnił sa-

Sprawa śm ierci dwojga polskich 
turystów na Ukrainie

W ARSZAW A (PAP), z  infor
macji uzyskanych 4 bm. przez 
dziennikarza P A P  w  Departa
mencie Konsularnym Minister
stwa Spraw Zagranicznych w y
nika, ie  kontynuowane jest in
tensywne śledztwo dla -wyjaśnię-* 
nia okoliczności śmierci dwojW  
turystów z Polski, małżeństwa W 
których zwłoki znaleziono w p0-

łowie lipca br. nieopodal ich sps* 
loneao samochodu w  miejscowo
ści Karaczesy na drodze Żyto
mierz — Równe na Ukrainie. 
Wszystko wskazuje na to. że oa<*- 

oni ofiara przestępstwa. W 
sprawie tej Konsulat Generalny 
, w  K ii0w ie nozostaie w sta- 
'ym- ścisłym kontakcie z ukraiń
skimi organami śledczymi.
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Grażyna Starzak

proszą o „zmianę
1 1 1  prawdzie to Wal- 
% f \  /  brzych^a nie Kraków 

% / «awnsówał” na oier- 
V  V  wsze (sic!) mieisce w 
.» »  tabeli • naibrudniej- 

szych ; naibardziei 
skażonych miast świata, ale i 
Krakowowi niewiele braku ie abv 
„dogonić czołówkę. Dość Dowie- 
dzieć, że w  Krakowie który sta
nowi ledwie 1 Droc. powierzchni 
kram. nrzedostaie sie do atmo
sfery 17 Droc. gazów i ponad 6,5 
proc. pyłów emitowanych w Pol
sce. W  składzie tych gazów i Dy
lów sa Pierwiastki tak bardzo 
toksyczne dla człowieka iak 
kadrń i ołów.

Jak wynika z badań przepro
wadzonych w  latach 1984—85 
przez Zakład Balneologii i K li
matologii Akademii Medycznej 
oraz Instytut Kształtowania Śro
dowiska (oddział w  Krakowie), 
średnie roczne steżenie kadmu w  
powietrzu Krakowa było trzy
krotnie wyższe îiż na Orawie, 
choć* wciąż leszcze niższe od do
puszczalnych steżeń dla obszarów 
chronionych. Natomiast średnie 
roczne steienia ołowiu nrzewyż- 
szały obowiazulaca w  Polsce do
puszczalna wartość.

Dane z ostatnich 2 lat wska- 
zuia na kilkakrotny spadek za
wartości kadmu w  powietrzu ale 
za to dwu a nawet trzykrotny 
wzrost lego zawartości w  opa
dzie pyłu. Poziom ołowiu nato
miast zarówno w  Dowietrzu iak 
i w  opadzie pyłu wskazule na 
kilkudziesieciÓDrocentowa ten
dencje wzrostowa! Szkodliwy 
wpływ-ołowiu na organizm ludz
ki znany iest nie tylko lekarzom. 
Powszechni^ wiadomo, iż ten 
metal atakuje nerki, układ krwio
twórczy i nerwowy. Szczególnie 
narażone sa dzieci.

W  latach 70. badania stop
nia narażenia dzieci na metale 
cieżkie rozpoczął iako jedyny w 
Polsce Instytut Kształtowania 
Środowiska w  Katowicach W  
Krakowie, z podobna propozy- 
cia wystąpił Zakład Balneologii 
i Klimatologii AM  na czele z dr 
Edwardem Zielonką. Wybrano 3

refony badań: Śródmieście, No
wa Hute i wieś Michałowice. Ja
ko teren kontrolny — Jabłonkę 
Orawską. W I etapie (rok 1987) 
przebadano 288 dzieci w  wieku 
12 lat.

Stężenia kadmu we krwi dzie
ci z obszaru Krakowa nie odbie
gały od wyników uzyskanych w 
terenie kontrolnym (naiwyższe 
zanotowano w Nojve1 Hucie). Na
tomiast dane na temat ołowiu, 
zwłaszcza we krwi dzieci z cen
trum Krakowa, porównywalne 
bvły z otrzymanymi podczas ba

dań dzieci mieszkaiacych w po
bliżu... hut ołowiu,

W  1988 r. (II etap badań) sy- 
tuacia sie odwróciła. Naukow
ców zaniepokoiły wyższe niż 
przed rokiem steżenie kadmu we 
krwi badanych dzieci (również 
na terenie JaWonki Orawskiei), 
natomiast znacznie bardziei opty
mistyczne wyniki niż przed ro
kiem uzyskano w przypadku 
steżeń ołowiu. W programie ba
dań przewidziano również etap 
III. choć iak autorzy twierdza, 
że nie sa w stanie prowadzić ich 
na szersza skale, z powodu trud
ności finansowych, braku apara
tury.

W  maju ubiegłego roku dr 
Zielonka wystąpił z pismem dó

■\ I

Wydziału Ochrony Środowiska — 
badania sa finansowane z Fun
duszu Ochrony Środowiska — o 
przyznanie dodatkowej kwoty w 
związku z 30 procentowym wzro
stem kosztów. Przykładowo, śred
ni koszt analizy jedne 1 próbki 
krwi (aby oznaczyć _ w niej za
wartość metali ciężkich) wzrósł 
z 400 do 1200 zł. W kwietniu te
go roku do Wydziału Ochrony 
Środowiska wędruje kolejne pi
smo od autorów badań z prośba 
o dofinansowanie. W międzycza
sie dwa razy wzrosły stawki w y
nagrodzeń a koszty analiz krwi 
prawdopodobnie wzrosną o dal
sze 40 proc'.

W  wyniky negocjacji pomiędzy 
Wydziałem a autorami badań do
chodzi do spisania „Aneksu” do 
umowy zawartej w  1987 r., I roz
wiązania kompromisowego. ..(...) 
W miejsce etapów nr 3 i nr 4 
wprowadza sie łączny etap nr 
3” .

Zainteresowanie wynikami ba
dań zespołu dr Zielonki jest 
bardzo duże. Zaniepokojeni ro
dzice badanych dzieci z terenu 
Śródmieścia wysyłała pisma do 
różnych instytucji i organizacji 
z prośba aby nie zaprzestawać 
badań i wyasygnować środki na 
sfinansowanie wypoczynku śród
rocznego dla uczniów szkół w 
centrum oraz zapewnić dzieciom 
wode mineralna ..Krakowianka” . 
Dr Zielonka zaleca ia bowiem 
iako odtrutkę na metale cieżkie.

Praktycznie wszystkie zainte
resowane wydziały mieiskiei ad
ministracji. lekarze, ludzie do 
których zwracano sie W tej 
sprawie oooieraia idee systema
tycznych badań -steżeń metali 
ciężkich u dzieci oraz ciaałego 
monitoringu środowiskowego, 
twierdząc. ;ż sa one .bardzo po
trzebne” . Nie o dekiaracie' sło
wne tu iednak chodzi.

Zastępca dyrektora Wydziału 
Ochrony Środowiska Gospodar
ki Wodnei i Geologii Urzędu m. 
Krakowa Hełirvk Sar7.vń«k; roz
kłada bezradnie ręce. Każdy, kto 
zgłasza sie obecnie dn W vd7iaHi 
orosi o ..zmianę kalkulacii”  w 
związku ze wzrostem kosztów.

Zgodnie s ogólnie przyjętymi 
w kraju zasadami Kraków, tak 
lak i inne miasta Polski ..odpro
wadza”  do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 50 proc. 
środków Dochodzących głównie 
z kar płaconych przez ..trucicie
li* oraz 30 proc. z funduszu gos
podarki wodnej. Pertraktacje ż 
min. Koziołem aby w  szczególnej 
sytuacji. w iakiej jest Kraków, 
zezwolił na pozostawienie na 
miejscu wiekszei sumy oienie- 
dzv nie przyniosły jak dotąd re
zultatu. Minister obiecał jedynie, 
że wskazane przez Kraków cele. 
które miałyby być finansowane 
z Narodowego Funduszu Ochro
ny Środowiska ..będzie promował 
i popierał” .

Nawiasem mówiąc resort nie 
stosuje jednakowych kryteriów 
wobec wszystkich. Katowice na 
przykład zatrzymują na własne 
potrzeby 100 nroc. uzyskanych z 
tytułu kar. oieniedzy. f;

Na pewno, twierdzi dyr. Sa
rzyński. nie zabraknie pieniedzy 
na finansowanie, wypoczynku 
śródrocznego dla krakowskich 
dzieci. W  ub. roku wydano na 
ten cel 120 min złotych. W tym 
przewidziano ok. 200 min.

P rof. Janina Lewińska z In
stytutu Gospodarki p rze 
strzennej i Komunalnej w 

Krakowie, współautorka wspom
nianych badań narażenia dzieci 
na kadm i ołów uważa, że tego 
rodzaiu badania nie moga być 
obiektem targów. Maja one sens 
wówczas, gdv sa prowadzone sy
stematycznie przez wiele lat. 
Tym bardziej, że stopień skaże
nia powietrza i wody w poszcze
gólnych regionach zmienia sie 

Kto bv przypuszczał że w o- 
statnim okresie tak znacznie 
zmieni sie na niekorzyść. svtua- 
cia na (prawie? Gdy teren ten 
wybierano iako mieisce badań 
kontrolnych dla Krakowa, była to 
jeszcze oaza nieskażonej przy
rody. Jei zdaniem zamykanie te
matu po 2 latach to wyrzucanie 
oieniedzy w  błoto. Nie mówiąc 
iuż o uczeiwośęi naukowej...

S k ą d  b i o r c f  s i ę  c e n y  ż y w n o ś c i  ?
Tematem dnia w  całym kraju wciąż jest 

urynkowienie gospodarki żywnościowej. 
Najw ięcej kontrowersji wzbudzają nowe 

ceny. Rolnicy twierdzą, że zaproponowane 
im podwyższone ceny skupu są zbyt niskie 
w stosunku do kosztów produkcji. Równo
cześnie konsumenci uważają, że już obecne 
ceny detaliczne są nadmiernie zawyżone. 
Kto zatem w tym wyścigu cenowym ponosi 
największą odpowiedzialność?

Dziennikarz P A P  zwrócił się z prośbą o 
wyjaśnienie mechanizmu powstawania ceny 
do przedstawicieli przemysłu przetwórczego. 
Na cenę zbytu naszych wyrobów w ok. 85 
proc. składa się koszt zakupu surowca, tj. 
mięso w różnych klasach -  powiedziała Ja
nina Piątkowska, dyrektor Biura Ekonomii, 
i Finansów w Spółce „Pekpol” . Do tego trze
ba dodać m. in. przyprawy, osłonki do wę
dlin, koszty przetwarzania i koszty własne 
przedsiębiorstw, transportu do sieci detalicz
nej oraz oczywiście zysk. Od 1 bm. jesteśmy 
bardzo zainteresowani ceną zbytu, która ma 
pokryć wszystkie koszty oraz zapewnić zysk, 
który nasze przedsiębiorstwa skalkulowały 
na poziomie ok. 15 proc. jest to minimum 
— jak ocenia J. Piątkowska — które po
zwala zakładom mięsnym „przeżyć” . Cena 
zbytu jest określona po skalkulowaniu wszy

stkich kosztów i odjęciu od ogólnej sumy — 
wartości dotacji zamrożonej w momencie 
urynkowienia. Gdyby nie dotacja — konty
nuuje — cena zbytu mięsa byłaby znacznie 
wyższa. Wobec niewystarczającej podaży 
żywca obecnie w  wielu województwach trwają 
negocjacje z producentami na temat podnie
sienia cen skupu. Jeżeli to nastąpi, ceny na
szych wyrobów będą wyższe ponieważ cena 
skupu określa je w  najpoważniejszym stop
niu.

Czy tak jest rzeczywiście? Cena zbytu 
kiełbasy podlaskiej produkowanej przez 
Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu 
Mięsnego w Warszawie wynosi 1936 zł kg. 
A  tymczasem blisko 2400 zł to koszt surow
ca, 115 zł przyprawy i osłonki do wędlin, 
143 zł koszty własne, w tym płace z wszel- 
kirry narzutami, 110 zł koszt sprzedaży, a 
485 zł — zysk przedsiębiorstwa. Do każdego 
kilograma tej kiełbasy z 1 dotacji „dopłaca” 
się w tej chwili 1300 zł. W stosunku do 31 
lipca cena kiełbaśy wzrosła z 740 zł do po
nad 1930 zł, a cena skupu żywca zaledwie 
o 50 proc. Nie całe skupowane mięso jest 
wykorzystywane akurat do wyrobu kiełba
sy podlaskiej, ale nawet z pobieżnego sza
cunku wynika, że wzrost ceny zbytu jest 
znacznie większy niż cen skupu.

Cena kiełbasy w sklepie jest powiększona 
jeszcze o — narzucaną przfez handel marżę, 
która osiąga nawet 25 proc. w lepszej sytua
cji są mieszkańcy tych miast, gdzie obok 
siebie działają sklepy społemowskie, GS-y 
i placówki firmowe zakładów mięsnych, bo 
w tych ostatnich np. — ze względu na niż
sze marże — ceny detaliczne są — jak tw ier
dzi dyr. Piątkowska — z reguły niższe.

Mleczarze również twierdzą, że o cenie 
zbytu mleka i jego przetworów decydują 
dziś przede wszystkim ceny skupu. Nie do
tyczy to mleka o zawartości 2 proc. tłuszczu 
i twarogu chudego — na które obowiązują 
ceny urzędowe. Cenę zbytu innych wyro
bów aż w 75—80 proc. określa cena skupu 
mleka i w tych regionach, gdzie podniesio
no ją o 70 proc. Natychmiast znalazło to 
odzwierciedlenie w szokujących cenach na 
mleko, masło i sery. Zdaniem wiceprezesa 
Centralnego Związku Spółdzielni Mleczar
skich Tadeusza Rabiańskiego te aAomalie 
będą zanikać. Już w tej chwili można, mniej 
więcej określić „cenę graniczną” zbytu mle
ka tłustego na ok. 130— 140 zł, a twarogu 
tłustego na 600 zł. Ci, którzy produkują dro
żej —  zdaniem T. Rabiańskiego — wcześniej 
czy później będą musieli obniżyć ceny, gdyż 
będą mieli problemy ze zbyciem swoich pro
duktów. (PAP )

„Powstanie Warszawskie w twórczości Lecha Okołowa”  — tak zatytu
łowana jest nowa wystawa malarstwa w Galerii Kordegarda w Warsza
wie. Autor w czasie powstania miał 11 lat. Po wojnie ukończył Akade
mię Sztuk Pięknych w Warszawie. Swoje prace wystawiał ju i w wielu 
krajach. Warszawska wystawa jest hołdem artysty dla wszystkich ucze
stników walk o wyzwolenie stolicy.

Czesław T. Niemczyński Odcinek 2

S Y B I R A C Y
Adam wrócił do domu z kawałkiem czerwonej szmatki przypię

tej do ubrania.
Od chWili, gdy wraz z ojcem opuścił Drohobycz, uciekając przed 

Niemcami na wschód — nie było o nim żadnych wiadomości. Ojciec 
wrócił wcześniej. Zmęczony i załamany. Pogubili się z synem w  tłu
mie, w  chaosie i gorączce, która opanowała wrześniowych uchodźców 
prących falą na wschód, by znów później nerwowo zawrócić na za
chód, wprost w ręce tych, przed którymi dopiero co uciekali. Ojciec 
szukał Adama. Nie znalazł. Wrócił zrozpaczony. ,

Sąsiadki szeptały już, że Adam zginął. Natomiast po wejściu Ro
sjan do Drohobycza — pani Klinghofer, nauczycielka francuskiego, 
lubiąca uchodzić za osobę dobrze poinformowaną, przyniosła wiado- 
mdść „z pewnego źródła” : Adam jest w  Czerniowcach, w Rumunii, A - 
kurat w kilka godzin, po tej wiadomości z pewnego źródła w  miesz
kaniu Frydlewiczów rozległ się dzwonek Lecz to nie było zwykłe 
dzwonienie, ale charakterystyczne — tak dzwonić mógł tylko Adam! 
Wrócił...

Opowiadał, 'jak nie znalazłszy ojca, poszedł -dalej na wschód, aż 
dotarł do Tarnopola — bez pieniędzy, głodny. Na szczęście odszukał 
dawnych przyjaciół rodziców — lecz niebawem wjechały do miasta 
czołgi z czerwonymi gwiazdami. Niewiele się zastanawiając, zdecy
dował wracać do Drohobycza. Tylko jak? Na piechotę — kawał dro
gi. A  poza tym — ostrzegali go Polacy — niebezpiecznie. Przypiął 
więc do koszuli czerwoną szmatkę i po prostu wyszedł na drogę... 
Akurat jechała ciężarówka z krasnoarmiejcami. Właśnie w  tym kie
runku, na zachód. Podwieźli. Kawałek ci, kawałek następna ciężarów
ka z krasnoarmiejcami...

Rodzina była w komplecie.
Wkrótce ośmioletnia Zosia poszła do szkoły — ponieważ szkoły 

zostały znów otwarte. Ale były one już inne niż _w jaśniepańskiej 
Polsce — mówiono — lepsze oczywiście, nazywane dziesięciolatkami. 
Dzieci, które chodziły przedtem do polskiej szkoły cofnięto o jedną 
klasę wstecz, aby mogły gruntowniej nadrobić czas stracony w  tam
tej, gorszej szkole, która była...

Nauczyła się Zosia Frydlewicz „Międzynarodówki”  — którą dopie
ro niedawno, po raz pierwszy w  życiu usłyszała na ulicach Droho
bycza. Nauczono ją wielu pieśni o_ Wielkim Stlinie. Śpiewała w  dzie
cięcym, klasowym chórku o stworzonym przez Wielkiego Stalina , ra
ju, w  którym „tak wolno diszit cziełowiek” .

To było w dzień. A  w  nocy bardzo się bała, bo zostawała w  miesz
kaniu sama.: C&ł& rodzina szła w  nocy do kolejek — mama, ojciec, 
Adam, i nawet jedenastoletnia Jadzia też musiała wstać o trzeciej 
w  nocy, żeby zająć miejsce w kolejce. Chyba nawet trochę je j tego 
zazdrościła — czy to uznając nocne wstawanie Jadzi za „pasowanie 
na dorosłego” , czy też raczej z tego powodu, że niewiele już strasz
niejszego mogła sobie wyobrazić drżąc ze strachu sama w  dużym, 
czteropokojowym mieszkaniu... ''

Już niebawem rodzina Frydlewiczów miała jednak do dyspozycji 
tylko trzy pokoje. Stało się tak w  związku z wizytą kilku mężczyzn 
w mundurach Padło słowo: rekwizycja — a oficer sam wybrał so
bie pokój Mundurów jeszcze nie rozróżniała, ale już chyba zdążyła 
usłyszeć to dziwnie brzmiące słowo, wywodzące się od skrótu: 
NKWD...

Teraz słowo ucieleśniło się w osobie oficera Czeczukowa, człowie
ka o okrągłej twarzy, na której nigdy nie widać było uśmiechu. Na 
dzieci nie zwracał uwagi.

Jedną z pierwszych jego czynności po odłożeniu tekturowego ku
ferka, z którym przyjechał — było dokładniejsze obejście raz jeszczt 
całego mieszkania. Pokazywał palcem poszczególne przedmioty — t* 
moje, to moje, i to — po czym kazał je wszystkie zanieść do wybra* 
nego przez siebie pokoju. Czynność tę uważał za tak oczywistą i nas 
turalną, że słowa Jana Frydlewicza mówiące coś o „pracy całego ży* 
cia” przyjął jakby bardziej z nutą zdziwienia niż gniewu.

— No i co z tego? Trzeba zaczynać od nowa — poradził.
Kazał jednak zrobić listę zabranych przedmiotów i sprzętów. Obie

cał. że to będzie zapłacone. Nawet podpisał.
Następnie skierował swe kroki do łazienki. „Chazjajka!”  — woła 

po chwili z pretensjami, że nie może się umyć, bo mu woda ciągle 
ucieka. Ciągnie za sznurek, a woda dalej ucieka. Gospodyni nie mo
gła się powstrzymać od uśmiechu.

Jeszcze wówczas nikt z nich nie wiedział, że z oficera NKWD 
śmiać się nie należy.

(c.d.n.)

K tóż z mieszkańców Krako
wa nie zna firmy handlo
wej Łodzińscy. Blisko tuzin 

sklepów rozrzuconych po mieś
cie oferuje różny asortyment to
warów i skutecznie podtrzymuje 
tradycje tego zasłużonego dla 
kupiectwa rodu. Tak jest już od 
1894 roku.1

Najbardziej rzuca się w  oczy, 
mimo że niepozorny, sklep Ka
zimierza Łodzińskiego i jego cór
ki Ewy przy ul. Pstrowskiego. 
Pan Kazimierz, absolwent Aka
demii Handlowej, pracuje w 
branży od dawna. Ewa studiuje 
towaroznawstwo na Akademii 
Ekonomicznej. Biegle włada ję
zykiem angielskim i ciągle go 
doskonali, oczywiście w  kraju 
nad Tamizą. Wszystko to z my
ślą o kontaktach międzynarodo
wych firmy. Maleńki sklepik pę
ka w  szwach. Z.^yłu w  mikro
skopijnym kantorku urzęduje — 
niczym stary subiekt Rzecki — 
pan Kazimierz. Wyłącznie męska 
załoga zwija się jak w  ukropie, 
bo ruch tu ciągle jak na dwor
cu kolejowym.

#
Jan Kullanda — kuzyn Łodziń- 

skich, otwiera księgę rodzinną. 
Przepisuję z pierwszej strony. 
„Księgę tę założono z okazji trze
ciego Zjazdu Rodzinnego dnia S

S u p e r m a r k e t  Ł o d z i ń s c y
listopada 1967 roku, na kartach 
której opisywać się będzie dzieje 
Rodu Łodzińskich dla pamięci 
Pokoleń” . Duza ilość 'zdjęć z 
dokładnymi opisami pomaga 
przy śledzeniu historii tej familii.

Antenatami byli Karolina z 
Wziętkowskich i Feliks Łodziń- 
ski. Babcia, działaczka różnych 
towarzystw i związków, była o- 
sobą nader aktywną. Dziadek za
łożył interes obuwniczy przy ul. 
Szewskiej i z czasem sklep zu
pełnie .nieźle prosperował. Ich 
dzieci "(7 synów i 2 córki) utrzy
mywali się również z różnych 
form działalności kupieckiej.

Kazimierz Łodziński prowadzi 
firmę od 28 lat, a od kilku do 
spółki z córką. Mały sklep przy 
ul. Pstrowskiego niedługo już 
przejdzie do historii rodu. Po 
drugiej stronie .ulicy powstaje 
bowiem obiekt, który w  najbliż
szych latach ma szansę stać się 
najnowocześniejszą placówką 
handlową w  Krakowie, a kto 
wie. czy nie w  kraju.

Budowę rozpoczęto w  1983 ro
ku. Była zgoda odpowiednich 
władz,, którą póżń|ej„ cofnięto. 
Przyczyna; rozpętana na wielką 
skalę kampania przeciw budowle 
przez niektórych mieszkańców 
sąsiadującej z placem oficyny. 
Bezinteresowna zawiść dała tu
taj znać o sobiś w  skrajnej for
mie. O wszystkim dowiedziały się 
nawet władze centralne. Docho
dziło nawet do łamania ogrodze
nia, słupów i gróźb. Dopiero ko
lejne „zielone światło”  dla sek
tora prywatnego przyspieszyło o- 
trzymanie ponownego zezwole
nia w  grudniu 1988 r. Obecnie 
w  oficynie nikt już nie mieszka, 
a znacznie opóźnione prace są 
kontynuowane.

O (wyglądzie zewnętrznym 
czterokondygnacyjnego budynku 
(licząc piwnice) zadecydował kon
serwator. Obiekt nie mógł bo
wiem naruszać zabytkowego w y
glądu ciągu budowli przy ulicy. 
Neoklasycystyczna wizja bryły 
nowego domu handlowego mgr 
inż. arch.s Andrzeja Hospodarew- 
skiego zdaje się spełniać ten

warunek. Realizowany jest I  
etap budowy (część piwnic i par
teru). Na parterze przewidziana 
jest sala sprzedaży, pokój kie
rownika i personelu. Pierwsze 
piętro zajmą: butiki, nowoczesne 
centrum informatyczne, hall dla 
klientów i biura pośrednictwa i 
informacji dotyczącej handlu i 
usług. Na drugim piętrze będą 
pomieszczenia mieszkalne. W  
budynku znajdzie się zaplecze 
socjalne i sanitarne dla załogi, 
kotłownia gazowa i magazyny. W 
sumie sama powierzchnia handlo
wa będzie miała ok. 600 m kw. 
Wysokość sal sklepowych ok. 4 
metry. Wszystko dla klienta, któ
ry będzie się tutaj czuł jak w  
dobrej klasy supermarkecie. Oby 
tylko było co kupować...

W  styczniu br. złożono do od
powiednich instancji wniosek o 
zarejestrowanie szeregu nowych 
form działalności handlowej. 
Przewidziany jest np. skup i 
sprzedaż dewiz, metali szlachet

nych, komis, a także salon samo
chodowy z prawdziwego zdarze
nia. Jeśli nic nie stanie na prze
szkodzie, to będą Łodzińscy han
dlować szerokim asortymentem 
dóbr rynkowych, oczywiście z 
wyjątkiem prawnie zastrzeżo
nych.

Myliłby się ten. kto sądzi, że 
Kazimierz Łodziński myśli tylko
o prowadzeniu sklepu. Zgłosił 
ofertę uczestnictwa w  Strefie 
Wolnocłowej, a z braćmi przy
stąpił do Towarzystwa Wspiera
nia Inicjatyw Gospodarczych. 
Wspomniałem o informatyce. 
Część załogi jest już szkolona w  
obsłudze komputerów i w  orga
nizacji stanowisk pracy. Pierw
szy Amstrad już pracuje. Pan 
Kazimierz jest raczej nowoczes
nym menagerem niż handlow
cem. Nawiązał także pierwsze 
kontakty z podobnymi firmami 
na Zachodzie.

Urzędy administracji państwo
wej odnoszą się do poczynań 
pana Kazimierza pozytywnie. Je
dnak fiskus daje się we znaki. 
Do tego dochodzą olbrzymie

kłopoty z załatwianiem materia
łów budowlanych, z dnia na dzień 
drożejących. Bank Spółdzielczy 
Rzemiosła udzielił kredytu. W 
firmie mają nadzieję na uzyska
nie zniżki inwestycyjnej przy na
liczaniu podatku.

&
Znowu pochylamy się z panem 

Kullandą (nieliczny z rodziny, 
który nie zajmuje się handlem) 
nad księgą pamiątkową. Cyklicz- ■ 
ne zjazdy rodzinne Łodzińskich 
zaczęły się w  1951 roku. Z po
żółkłej fotografii upamiętniają
cej ten fakt, uśmiecha się mło
dy człowiek w żakowskiej czap
ce. To Kazimierz Łodziński, stu
dent Akademii Handlowej. Póź
niej co kilka lat spotykała się 
cała — licząca ok. 150 osób — 
rodzina. W 1977 roku, z okazji 
kolejnego, zjazdu, otrzymali ży
czenia od kardynała Karola Woj
tyły. Jest to jedna z najcenniej
szych pamiątek rodzinnych.

#
Usiłuję porozmawiać ze sprze

dawcami. Nie mają czasu. Szef 
potrafi wychować swpją załogę. 
Fachowość i szybkość obsługi, 
to dewiza firm y. Wychodzimy ze 
sklepu. Po drugiej stronie ulicy 
na budowie za dużym parkanem 
wre praca.

JOZEF OLCHAWA
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Dlaczego tylko wkłady terminowe?

PKO: nowe oprocentowania
Powszechna Kasa Oszczędności poinformowała swoich klientów, 

ie w  związku s szybszym wzrostem een dokonuje i  dniem 10 
sierpnia br. korekty oprocentowania wkładów oszczędnościo

wych. Przewiduje również wprowadzenie na stałe zasady ruchomej 
stopy oprocentowania i korygowania jej okresowo, nie wyklucza
jąc. te następna korekta nastąpić może już we wrześniu br. kiedy 
lepiej znane beda skutki urynkowienia gospodarki żywnościowej. 
PKO zapewnia też, iż owa następna korekta oprocentowania w spo
sób bardziej realny kompensować będzie spadek siły nabywczej 
pieniadza.

□  Dokonywana z dniem 10 
sierpnia przez PKO  podwyżka 
stopy oprocentowania dotyczy 
.jedynie wkładów terminowych.
I  tak do 72 proc. w  skali rocz
ne i wzrośnie oprocentowanie 
terminowych wkładów 3-letnich. 
wkładów mieszkaniowych, bonów 
lokacyjnych (znaiduiacych sie w 
©osiadaniu klientów PKO ) oraz 
3-letnich bonów depozytowych.

□  Do poziomu 66 prof. w  ska
li roczne i zwiększone zostanie 
oprocentowanie terminowych 
wkładów 2-letnich. wkładów sy
stematycznego oszczędzania, 
przedpłat na samochody (z do
stawa ustalona na lata 1988 i 
1989), bonów depozytowych 2-let
nich znaiduiacych sie w  Dosia
daniu klienta.

n  W  wysokości 57 proc. opro
centowane zostaną roczne- wkła
dy terminowe, 45 proc. wkłady 
półroczne, a 36 proc. — wkłady 
kwartalne. PKO  poinformowało 
również, że równolegle z opro
centowaniem depozytów nastą
pi wzrost oprocentowania kredy

tów udzielanych przez PKO za
równo podmiotom gospodarczym 
iak i osobom fizycznym.

Jedynie oprocentowanie kredy
tów preferencyjnych na budow
nictwo mieszkaniowe nie uleg
nie zmianie.

□  Kredyt komercyjny uzyskać 
bedzie można w PKO decydując 
sie na stopę oprocentowania w 
granicach 70—90 proc. (dotych
czas 50—66 proc.). I tak poziom 
oprocentowania kredytów gotów
kowych dla ludności bedzie szty
wny i ustalony na poziomie 90 
proc. (dotychczas 55— 5̂6 proc.) o- 
procentowanie kredytów dla 
młodych małżeństw wzrośnie z 
44 proc. do 56 proc. To oprocen
towanie odpowiada wysokości 
stopy podstawowej, iaka stosuje 
Narodowy Bank Polski.

D  Natomiast kredyty na pre
ferowane cele gospodarcze w 
tym zwłaszcza dla jednostek han
dlu spożywczego zostana w  sierp
niu oprocentowane na poziomie 
31 proc.

Po zabójstwie Pakistańczyków w Oslo.......... ..................................... ....—------—- y

Śledztwo przeciwko Jackowi S.
W ARSZAW A (PAP). Zrozumia

łe zainteresowanie opinii pub
licznej w  naszym kraiu wywo
łała wiadomość o poszukiwaniach 
przez policje krajów skandynaw
skich obywatela polskiego podej
rzanego o dokonanie przed tygo
dniem w Oslo zabójstwa dwóch 
Pakistańczyków. Poszukiwany 
przez skandynawskie organa ści
gania Jacek S. przedostał sie na 
pokładzie promu do Polski. Czy 
sprawa ta zajęła się polska pro
kuratura? — z tym pytaniem 
dziennikarz PA P  zwrócił sie do 
dyrektora Departamentu Postę
powania Karnego Prokuratury 
Generalnej Stanisława' Wvoisz- 
ćzaka.

— Prokurator wojewódzki w 
Warszawie — powiedział on 
— wszczął 4 bież. miesiąca śledz
two w sprawie zabójstwa dwóch 
obywateli pakistańskich dokona
nego 29 lipca br. na terytorium 
Norwegii przez obywatela pol
skiego. który — według infor
macji. jakie uzyskaliśmy kana
łem dyplomatycznym — ma sta
łe miejsce zamieszkania w  War
szawie.

Zgodnie z naszym kodeksem 
karnym obywatel polsk; odpo
wiada za przestępstwo popełnio
ne za granica — przed sadem 
polskim. Otrzymaliśmy z MSZ 
informacje pochodzącą z amba- 
sadv Norwegii w Warszawie, że 
taki fakt miał miejsce i wiado
mość tą stała sie podstawa do 
wszczęcia śledztwa, uznaliśmy

bowiem że W tej sytuacji istnie
je  uzasadnione podejrzenie, że 
przestępstwo takie zostało rze
czywiście popełnione. Jak dotych
czas iednak nie przekazano nam 
żadnych dowodów. Stąd też pro
kurator wojewódzki w Warsza
wie — droga dyplomatyczna. — 
nawiązuje obecnie kontakty 
zmierzaiace do tego aby władze 
norweskie przesłały dowody po
pełnienia wspomnianego Prze-
stepstwa.

W  obecnym stadium postępo
wania mamy tylko informację, 
że władze norweskie poszukują 
iedneao z, naszych obywateli; po
dejrzewając go o dokonanie za
bójstwa. Jesteśmy w  stałym kon
takcie z MSZ. Aktualne miejsce 
pobytu poszukiwanego nie jest 
znane. Jeśli zostaną nam przed
stawione wystarczające dowody, 
możliwe oczywiście bedzie wy
słanie za nim listu gończego

Chce natomiast podkreślić — 
stwierdził dyrektor departamen
tu S. Wyciszczak — że nie 
ma w polskich prsepis^ch kar
nych prawnych możliwości 
wydania obywatela polskiego 
władzom innego państwa w 
związku z przestępstwem popeł
nionym na jego terytorium. Wła
ściwy do rozpoznania takiej 
sprawy jest bowiem sad polski 
iako że kodeks karny stosu ie sie 
również do' obywateli polskich, 
którzy popełnili przestępstwo za 
granicą.

f znów Dustin Hoffman gra 
wielką rolę. Gra ją w „Desz
czowym człowieku” Barry’ego 

Levinsona i jest to jedna z tych 
kreacji, które ugruntowują opi
nią o Hoffmanie jako o aktorze 
umiejącym zagrać dosłownie 
wszystko. Wielkość obecnego 
wcielenia aktora polega w moim  
przekonaniu na tym, iż gra tutaj 
jakby na przekór sobie, na prze
kór własnym predyspozycjom. 
Zazwyczaj bowiem odtwarza 
Hoffman osobowości bogate a' 
przede wszystkim otwarte. Po 
stacie, które zagrał w „Nocnym

takt z Raymondem jest izalenlt 
trudny. Chory ty je  w swym wła
snym świecie i nie wszystkie sy
gnały z zewnątrz przyjmuje do 
wiadomości. Wydaje się jedrak 
posłuszny i to rodzi pewną na
dzieję dla Charliego. Postanawia 
uprowadzić brata z zakładu i ro
zegrać na swoją korzyść sprawę 
opieki nad nim.

Gdy nie można zdobyć całego 
majątku warto walczyć przy
najmniej o połowę. Raymond jest 
początkowo dla Charliego zabaiv- 
ką, żywą kukiełką, niekiedy za
bawną innym razem uciążliwą.

g g l g d a n e  U I W W S
u ytfęrrtooiAf

Wielkość Hoffmana
kowboju”, „Tootsie” czy „Małym 
wielkim człowieku” są tak różne 
a przecież łączy je błyskotliwa 
inteligencja, , żywość charakteru, 
spontaniczność reakcji. W „Desz
czowym człowieku” jest osobni
kiem chorym na autyzm. Udzia
łem zaś ludzi cierpiących na to 
schorzenie jest zanik łączności z 
otoczeniem.

Film  ten leży jakby na anty
podach obecnego amerykańskie
go kina gwałtu i przemocy. Cho
dzi w nim o wyeksponowanie 
dobrą, ludzkiej dobroci. Zanim 
jednak do tego dojdzie, jeden z 
bohaterów przejdzie całkowitą 
ewolucję w swoim stosunku do 
świata i bliźnich. Młody ów czło
wiek? Charlie Babbit ma kłopoty 
finansowe w swojej firmie, tylko 
spadek po zmarłym ojcu może go 
uratować. Jednak cały ten mają
tek został przyznany szpitalowi 
dla umysłowo chorych i oddany 
do dyspozycji dra Brunera, przy
jaciela ojca. Charlie chciałby 
wiedzieć dlaczego. Nie kochał on 
tatusia ale czuje się skrzywdzo
ny i oszukany. W szpitalu spo
tyka go niespodzianka. Okazme 
się, że nie był jedynakiem a je 
go brat Raymond, chory na au
tyzm, został tu umieszczony tuż 
po urodzeniu Charliego, w oba
wie o jego bezpieczeństwo. Kon-

Z  wolna jednak w trakcie ich 
podróży przez Stany ujawnia za
skakujące cechy swej zamknię - 
tej, zdawałoby się szczelnie, oso
bowości. Udziałem ludzi chorych 
na autyzm są niekiedy zadziwia
jące zdolności w wąskiej dzie
dzinie. Raymond ma niezwykłą 
pamięć, swój talent matematy
czny ujawnia w kasynie pomaga
jąc Charliemu wyjść z tarapatów 
finansowych. N ić sympatii zaczy
na powoli przekształcać się w 
coś ważniejszego. Pozbawiony io 
młodości miłości rodzicielskiej 
Charlie odkrywa, że przestało mu 
zależeć na pieniądzach ojca, że 
walczy o coś ważniejszego. Po
znaje tajemnicę swego dzieciń
stwa i zarazem odkrywa uczucia, 
o których zapomniał. Budzi się w 
nim duch opiekuńczy. M imo iż 
ewolucję przechodzi w film ie tyl
ko Charlie, największą jego war
tością pozostaje aktorstwo Hoff
mana. Jest konsekwentne i boga
te, choć rola narzuca mu ogra
niczone środki. Jego bohater, t"k  
godny wewnętrznie, nie budzi li
tości lecz życzliwość.

JACEK PEUKERT

. „Rain Man” , Reżyseria: Barry 
Leyinson. Wykonawcy: Dustin 
Hoffman, Yaloria Golino, Tom 
Cruise i inni. USA, 1988.

Może jesteś  spadkobiercą...
Wydział Spadków Departamentu Konsularnego Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych (al. I Armii W P 23, 00-580 Warszawa), poszu
kuje spadkobierców po niżej wymienionych osobach, które pozosta
wiły spadek /a granica:

SABINICZ z d. M IKOŁAJ-
CZUK Kalina ur. w 1907 w m. 
Stapczatów, zm. w  1986 w  Saint- 
Vallier we Francji, Była żoną 
Władysława Sabinicza.

R YPA LS K I Jan ur. w  1920 w  
m. Brzyków (brak danych o ro
dzicach), zm. w  1986 r. w  Mayo 
w Kanadzie ' W Polsce mieszka 
podobno siostra Helena Rypals-
kci-

SAULENAS Józef ur. w  1910
w Trokach, s. Wincentego i He
leny, zm. w 1933 w W Brytanii 

SAWCHTJK (SZEWCZUK) Wil- 
l'am ur. w  1314 we Lwowie, s. 
Józefa i Anny Klepitts, zm. w 
1985 w Kanadzie. Poszukiwani 
krewni jego matki.

SAW KO Paweł zm. w  1987 w 
Vermilion w  Kanadzie. Do Ka
nady przybył w  1946 roku.

SCHLIENGER z d. CHOJANC- 
K A  Pelagia ur. w  1893 w  Cheł
mie k. Kowalewa Pomorskiego, 
c. Jana i Franciszki z d. Kamińs- 
kiej, zm. w 1980 we Francji.

SCHMIDT Wilhelm zm. w  RFN.
Poszukiwani zstępni rodzeństwa 
jego rodziców: Karla Friedricha 
Augusta ur. w  1872 w  Mirkowie 
i Johanny Christine Schmidt zd. 
Schaff.

SCHNORR Frieda Berta z d. 
PO LLACK  uf. w  1911’ w  m. Brzeg 
Głogowski (dawna nazwa Brieg 
na Śląsku), c. Gotlieba i Marian
ny z d. Skottnik, zm. w  1987 w  
RFN. O spadek ubiegać się mo
gą: rodzeństwo, dzieci zmarłego 
rodzeństwa, dzieci zmarłych dzie
ci rodzeństwa, a następnie dalsi 
krewni.

SERWIS INFORMACYJNY »  SERWIS INFORMACYINY
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chodów
Na początku bieżącego roku 

dyrektor „Pol-Motu”  zapewniał, 
że w  ofercie tego przedsiębior
stwa, które zajmuje się m. in. 
sprzedażą na polskim rynku fa
brycznie nowych samochodów 
(za walutę wymienialną rzecz ja
sna) od drugiego kwartału 1989 
roku pojawią się w większej 
ilości także pojazdy benzynowe, 
czyli... tańsze. Póki co zapowie
dzi dyrektora nie sprawdzają się. 
Większość samochodów to auta 
napędzane silnikiem dieslowskim. 
Tylko dwa, „nissan sunny 1,3’* 
(cena 5.650 doi. USA) i „ f i i t  tipo 
media 1371” (cena od 7200 do 
7350 doi. USA) to samochody na 
etylinę.

A  oto aktualna oferta „Pol- 
. Motu” .

O „Toyota carina 2,0 D X L ”
— 8.950 doi. USA.

•  „Daihatsu chara da 1,0 D” — 
5.600 doi. USA.

•  „Nissan sunny 1,7 D” — 6.990 
doi. USA.

•  „Nissin sunny 1,7 combi D”
— 7.300 doi. USA.

•  „Renault 21 TD ncvada com
bi D” — 10.990 doi. USA.

9  „Renault 21 turbo D” — 
8.900 doi. USA.

•  „Fiat regata super D 1,9 D’*
—  8.100 doi. USA.

•  „Fiat regata weekend 1,9 D”
—  8.700 doi. USA

® „Mazda 626 2,0 D” — 8.600 
doi. USA.

•  „Volvo 340 DL” — 8900 doi.
USA.

•  „Volvo 340 GLD” — 9.100
doi. USA ■ ■

Do 1 września br. Narodowy 
Bank Polski w Warszawie wstrzy
mał skup za dolary USA złotych 
monet. Przyczyna jest prosta. 
Urlop eksperta, który wyceniał 
monety. 26 lipca, kiedy po raz 
ostatni przed wakacyjną przerwą 
skupowano monety, kurs wyno
sił 10 doi. 76 centów za 1 gram 
złota zawartego w  monecie (np. 
20 dolarów USA, tzw. „wolnoś- 
ciówka” skupowana była po oko
ło 324 dolary).

Za złotówki można sprzedać 
monety u „Jubilera” . Oto aktual
ny cennik obowiązujący w  tym 
przedsiębiorstwie.

•  Monety nieuszkodzone: Pró
ba 1000 — 57.000 zł za 1 gram, 
próba 986 — 56.200 zl, próba 
916 — 52.210 zł, próba 900 — 
51.300 zł, próba 750 — 42.750 zł.

•  Złote sztabki, monety nowe
go bicia: Próba 1000 — 49.600 zł, 
próba 986 — 48.910 zł, próba 916 — 
45.430 zł, próba 900 — 44.640 zł.

•  Złoty złom: Próba 1000 — 
46.700 zł. próba 986 — 46.050 zł. 
próba 960 — 44.830 zł, próba 916 
— 42.780 zł, próba 900 — 42.030 
zł, próba 750 — 35.030 zł, próba 
583 — 27.230 zł, próba 500 — 
23.350 zł. próba 375 — 17.510 zł, 
próba 333 — 15.550 zł.

Przelicznik banku PeKaO 
(eksport wewnętrzny)

bon PeKaO

Australia 1 dolar 0,72
Austria 100 szylingów 7,21
Belgia 100 franków 2,42
Dania 100 koron' 12,89
Finlandia 100 marek 22,55*
Francja 100 franków 14,99
Grecja 100 drachm 0,52
Hiszpania 100 peset 0,81
Holandia 1 floren 0,45
Japonia 100 yenów 0,68
Jugosławia 100 dinarów 0,0023
Kanada ,  1 dolar 0,81
Liban 100 funtów 0,18
Norwegia 100 koron 13,82
Portugalia 100 escudo 0,53
RFN 100 marek 50,84
Szwajcaria 100 franków 59,02
Szwecja 100 koron 14,86
Luksemburg 100 franków 2,42
Turcja 100 funtów 0,0372
Wielka Brytania 1 funt 1,56
Wiochy 100 lirów 0,0619

CZARNY
RYNEK

Także na 
„czarnym ryn
ku” w  mijają
cym tygodniu 
dało się zauwa
żyć spadek kur
su dolara USA. 
Taka tendencja 
może utrzymać 
się w  najbliż
szych dniach 
(tygodniach?). 

Na rynku bo
wiem istnieje 
spora podaż do
larów (turyści z 
Zachodu i ..'kra
jowcy” powra
cający z sak
sów). Za 1 do
lara USA pła
cono ok. 6000 
zl, sprzedawa
no zaś po 6500 
zł (kurs nadal 
jest bardzo 

“płynny).

Ceny walut krajów socjalistycznych 
i  turystyczną dopłatą

* p r a s y  s w ia i
Nieśmiertelny Cousteau

(k) Komendant Jacąues Cousteau 
najbardziej znany Francuz _ na 
świecie zosteł jednym z nieśmier
telnych i wszedł w  skład Akade
mii Francuskiej. Z tej okazji w y
bitny podróżnik otrzymał w  Mu
zeum Marynarki kryształowy 
miecz wykonany w  Murano. 
Miecz zdobią emblematy jego ży
cia: globus, rzymskie kotwice, nu
mer haimaku w szkole morskiej, 
ośmiornica, której macki miesza
ją się z błonami filmowymi oraz 
inicjały JYC. Podczas uroczystości 
wręczania miecza przez pisarza 
Maurice’a Durona obecna była 
księżniczka Karolina z Monako, 
a w  zroszony Cousteau uronił łzę.

Kryształ to wy miecz narysował 
przyjaciel ekologa Luc-Marie 
Bayle, autor emblematów statków 
„Calypso” i „Alcyone”, na któ
rych Cousteau pływał po wszy
stkich morzach i oceanach filmu
jąc i opisując faunę i florę.

Reprodukcja z 
-  Marian Żyła.

„Parls Match”

Powrót Angeliki

(k) Przed 25 lały Michale Mer- 
cier wraz z Robertem Hoisseimem 
grała w słynnej serii filmów

Reprodukcja z 
-  Marian Żyła.

„Parss Match”

„Angeliąue” . które z końcem, lip- 
ca br. znowiu zaczęła wyświetlać 

francuska telewizja. Równocześnie 
wylamsowano nowy gatunek per
fum nazwany tak jak bohaterka 
serii „Angeliąue” . Dla licznych 
wielbiciel je j urody 1 talentu 
Michele Marcieir jest nadal „Mar
kizą aniołów” , choć w k ró te  wy
stani w  nowej roli —  Diany de 
Poitiers.

W  wywiadzie zamieszczonym w 
„Paris Match” Michele Mercier 
powiedziała m. in., że przerwała 
swoją karierę aktorską dla pięk
nych oczu włoskiego "księcia, 
wśród którego przodków było 2 
papieży. Wyjechała z nim d o ' 
Włoch, gdzie przez 2 lata żyli ra
zem szczęśliwie, ale potem ro
zeszli się przed samym ślubem. 
Michele przeszła wtedy ciężkie 
chwile ponieważ zdradzili ją na
wet najlepsi przyjaciele, ale uwa
ża, że ten rodział jej życia jest 
juz zakończony. 51-letnia aktorka 
została ostatnio zaproszona do 
Moskwy na festiwal film ów z jej 
udziałem.

A la Rita Hayworth

(a) Miała zaledwie . 6 lat, gdy 
nagrała pierwszą płytę. Występo
wała też w  filmie. Grała prawie 
każdą rolę, jaką je j zapronowano 
—  od rozpieszczonego dziecka bo
gatych rodziców („The Breakfast 
Club” ) do roli biednej dziewczyny 
w  filmie „Pretty iń Pin,k” . Dziś 
21-letnia Molly Ringwald dobrze 
jest znana w  świecie biznesu. Du
żym jej sukcesem byl film  „Loser 
Takes A li” , nakręcony ostatnio w 
Anglii i Monte Carlo na podsta
wie powieści Grahama Greene’a.‘ 
Wykazała w  nim duży talent ak
torski, Umie pozować do zdjęć 
i zmieniać image. Na prezentowa
nym zdjęciu przyjęła pozę Rity 
Hayworth z okresu jej świetności., 

(„Stern” )

W trosce o jesień życia

(a) Jeszcze nie jest za późno. 
Mała kor pule Ina kobieta agituje:

„Nadejdzie czas, który wszy
stkich zadziwi!” . Trudę Unruh jest 
przewodniczącą nowo założonej 
w RFN partii „Die Grauen” (sza
rzy). Kapitał zakładowy 1 tys. 
marek. Partia liczy 143 członków, 
z których najmłodiszy ma 23 lata 
(„dziś młodzi, jutro starzy”), a 
najstarszy 89 lat. Trudę ma 64 
lata. Program jej partii to prowa
dzenie takiej polityki, w wyniteju 
której starzy ludzie nie musieliby 
żyć w  biedzie, doznawać niesprą- 

' wiedliwości. czuć się niepotrzeb
nymi w  społeczeństwie. Trudę li
czy. że jej partia w  najbliższych 
wyborach do Bundestagu zdobę
dzie przynajmniej 8 procent man
datów.

(„Bunte”)

Ostatni krzyk mody

Bułgaria — 1 lewa — 385 zł 
CSRS — 1 korana — "85 zł 
NRD — 1 marka — 159 zł

Rumunia — 1 leja — 40,86 
Węgry — 1 forint — 38 zł 
ZSRR — 1 rubel — 407 zł

(a) Ostatnim krzyk.em mody lansowanym przez nowojorskich fryz
jerów są fryzury męskie z wzorami na tylnej części głowy. Na przy
kład. w zakładzie fryzjerskim „Astor Place Hairstylists” na Manhat
tanie włosy są odpow.edn.o przycinane, następnie mistrz grzebienia 

nożyc elektrycznymi nożycami wycina odpowiednie wzory. Na ży
czenie klienta tworzy się komiczne figury, zajączki Playboya i wymy- 
sine wzory. Są -jeszcze inne ridyw ya j
. - . r  zliwosci. Na wygolonym miejscu pow-

wpri) S'ury tancerzy. twarze dziewcząt itp Wszystko
Przy jd i „ „  nas . 3  £ J )  i » > -  

sami, a spełnimy każde twoje życzenie, (jjDer Spiegel”)
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Na Suchach Stawach: Hutnik kontra Bałtyk

„Wiślacy“ grają w Bydgoszczy
J a fte l lo n fa ^ K ^ K if  ko.łejka piłkarskiej ekstraklasy. Grają: ŁKS —
S  oraz ż S i e  L u h lr  “  ° ’™ pia ~  StaI Mielec (już dzi-

Motor (ten mpf Górnik Zabrze (szlagier kolejki) Ruch
Ti,?? y L l iw l e  odl?ęd!tle si«  nie w  Chorzowie, lecz we Wrocla- 
W IS Ł ^  Sosnowiec -  Lech. Legia _  Widzew i Zawi/za -

?al° PU' JeSZCZC 

kierownik drużyny^MAREK M T - S a  7a

tc T d rw i2 o lu !c ifWh n i,? aWiSZV Mołek * Dziubiński (jak pamiętamy
też k Z t u z je G h lk n K I n Z  P: Z? WUS meczu 2 Ż a k ie m ) .  Wyleczyli 

- ... ^  Jedy™e występ Lewandowskiego i Krzy- zosia )est raczej niemożliwy. “
Już ten krótki przegląd zawodników, którzy u progu sezonu utys

kiwali na kontuzje mówi o dość cechowym starcie Wisły do sezo-

TniP może nie na miare marzeń! alei nie najgorsze, co udowodniła na starcie tegorocznych gier w Po
znaniu. Z pewnością występ w  Bydgoszczy stawia przed „Białą Gwiaz-

S few s^ ł f ą ^ r f e r ^ A ? ' b°  b.™ iaminek zwyk,e się mobilizuje w 
nym postanowicie* ** w !s^ c v  wybrali sie do Bydgoszczy z sil- 

fV. T  pf zyw:ezien’:a nr zyn aj mnie i jednego punktu,
cia HIJTNTK drugoligowcy wystąpią przed własna publicznoś- 

J a W medzlell}e Popołudnie podejmuje Bałtyk, ten sam 
zespół, któremu poszczęściło się na Górze Parkowej w bezbramko- 
lny mie^fpZU * ? ar^ i rnią' Gdynianie nie moga sie pozbierać od wie-
Bte^maksiymJrm?ST r^ n n i.n rTaSna t0 w ykorzysta(5- Czy zrealizują 
«  rń m it  ™  vu T  podejmuje w  Dębicy ekspierwszoligow-

2 Wałbrzycha, i mecz zapowiada sie nadzwyczaj inte-resujcioo.
W trzeciej lidze robi się coraz ciekawiej. Zespoły z naszego ma

kroregionu Chwilowo spuściły z tonu. Najlepsza z nich ‘ Sandecja
^ JSCe't Teraz ,sadeczan czeka wyjazd do Świdnika, 

go^ie eraja z Avią, natomiast Wawel wystąpi w Skarżysku przeciw-

W i s S T - G a r b a ć  , ^ de1mu1e rezerw* ^ o p o lu ,  a w Dębicy

Panie chcą się utrzymać, panowie chcą awansować

Lekkoatletyczny Puchar Europy
Dziś i jutro na kilku stadionach odbywać się będą lekkoatletycz

ne zawody o Puchar Europy im. Bruno Zauliego. Wśród najlepszych 
nie zabraknie i naszych reprezentantów. Jak sie spiszą’

W  Gateshead (Wielka Bryta
nia) rywalizować będą reprezen
tacje grupy „A ” . Oto one: kobie
ty: Bułgaria. CSRS, NRD, Pol
ska, RFN, Rumunia, Wielka Bry
tania } ZSRR. mężczyźni: CSRS,' 
Francja, Hiszpania. NRD, RFN, 
Wielka Brytania, Włochy i ZSRR.

Wśród pań zdecydowanymi fa 
worytkami jest zespół NRD (już
8 razy triumfował w  PE). O dru
gie miejsce powinny rywalizować 
ekipy ZSRR, RFN i gospodynie. 
Nasze zawodniczki beda walczyć
o utrzymanie sie w  grupie ..A”. 
Stać je na wyprzedzenie naiwy- 
iei Rumunii bądź CSRS. Szósta 
lokata Polek byłaby ich dużym 
sukcesem. Wśród panów o koń
cowe zwycięstwo ubiegać sie be
da reprezentacje ZSRR j NRD. 
..Czarnym koniem”  moga być 
gospodarze.

SPRINTEM..
A  LOS ANGELES. Podczas 

Diywackich mistrzostw USA 
Barrowman ustanawił rekord 
świata w  wyścigu na 200 m 
st. klas. w  czasie 2.12,90.

A PRESZOW. Na siatkar
skim turnieju Polacy ookonali 
drużynę ZSRR 3:1 (15:13 9:15, 
15:8, 15:10).

A  MOSKWA. Ną mistrzo
stwach ZSRR w  kolarstwie 
torowym, drużyna Leningradu 
ustanowiła rekord świata na 
dystansie 4 km. Uzyskała ona 
czas — 4.10,877.

A  BUENOS AIRES. Daniel 
Passarella, świetny piłkarz ar
gentyński ostatnio występują
cy w  Interze Mediolan, zakoń
czył karierę.

A  SAN DIEGO. W  3. run
dzie turnieju tenisowego Graf 
pokonała Kohda-Kilsch 6:0, 
6 :0.

Biełanow w Eintrachcie?
Trwają negocjacje na temat 

przejścia Igora Biełanowa z
Dynama K ijów  do Eintrachtu 
Frankfurt. Działacze zachodnio- 
niemieccy chcą podpisać ze świet
nym futbolistą, zdobywcą „Złotej 
Piłki”  w  1986 roku (w  plebiscycie 
„France Football” ) trzyletni kon
trakt, za który oferują 3,7 min 
marek.

Weekend z TKKF
SOBOTA 

Sport I wypoczynek z TKKF,
ul. Eisenbeirga (basen OSiR) — 
godz. 10.

Zabawy sportowo-rekreacyjne,
ul. Na Błonie, klub „Jordamówka”
— godz. 17.

N IEDZIELA 
Bieg po zdrowie, Park Jordana

— godz. 8.
Sport i wypoczynek z TKKF, 

ul. Eisenberga —  godz. 10.

W  Brukseli rywalizować będą 
męskie zespoły grupy .3 ” . Beda 
to: Austria, Belgia, Bułgaria, 
Grecja. Polska, Szwajcaria, Szwe
cja i Węgry. Natomiast w  Stras
burgu zmierzą się żeńskie druży
ny grupy „B ” . Oto.one: Finlan
dia, Francja, Hiszpania, Jugosła
wia. Szwajcaria, Szwecja. Węgry
i Włochy. Czy nasi panowie zaj
mą pierwsze miejsce i powrócą 
do grona najlepszych? Asami 
atutowymi polskiei reprezentacji 
powinni być: Tomasz Nagórka 
(110 m t»pł.) i Tomasz Jędrusik 
(400 m).

Medalowe szanse 
polskich pięcioboistek

W  Wiedniu trwają mistrzostwa 
świata w  pięcioboju nowoczes
nym kobiet. Startuje w  nich 60 
zawodniczek z 23 krajów.

Pierwsza konkurencja była 
szermierka. Indywidualnie wygra
ła ia Crawford (Kanada). Dąb
rowska zajęła 6., Idzi 12., a Su
lima 15. miejsce. Drużynowo 
triumfowała ChRL przed Polską. 
Druga konkurencje — pływanie
— wygrała Kovacs (Węgry), Idzi 
była 4., Dąbrowska 21., a Sulima 
33. Drużynowo triumfowała eki
pa USA, a Polska była czwarta.

Po dwóch konkurencjach indy
widualnie prowadzi wspomniana 
Węgierka, która wyprzedza Idzi. 
Dąbrowska jest dziewiątą, a Su
lima dwudziesta. Drużynowo naj
lepsza iest Polska, która wyprze
dza Francję i RFN.

> *;t
4 medale dla krakowian
W  Mielcu odbywają się mi

strzostwa Polski w pływaniu.
Dobrze spisują się w nich kra
kowianie. Izabela Adamowska 
zdobyła złoty medal w wyścigu 
na 200 m st. dow. i brązowy na 
dwukrotnie dłuższym dystansie, 
natomiast Wojciech Wyżga był 
drugi w wyścigu na 100 m st. 
mot. i trzeci na dystansie o po
łowę krótszym. Ponadto Marzena 
Bisaga (wszyscy Jordan) zajęła 
czwarte miejsce w wyścigu na 
100 m st. klas. W  najciekawszym 
wyścigu — na 400 m st. dow. 
zwyciężył Artur Wojdat (Olim
pia Poznań), który wyraźnie w y
przedził Mariusza Podkościelnego 
(AZS Gdańsk).

Kalendarzyk sportowy
P IŁ K A  NOŻNA

Hutnik — Bałtyk (II liga), nie
dziela godz. 16.

Igloopo] —  Górnik W. ( I I  liga), 
niedziela godz. 11.

Cracovia —  Igloopol I I  (I I I  li
ga). niedziela godz. 11.

Wisłoka — Garbarnia (III'liga ), 
sobota godz. 17.

Unia — Radomiak (I I I  liga), 
niedziela godz. 17.

Panu

ini. JANOWI 
FICHTELOWI

Prezesowi naszej Spółdzielni 
składamy wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci 
o jca

Zarząd 
Spółdzielni Pracy 
„Auto-Transfer”  

oraz koleżanki i koledzy

Koleżance

mgr inż. RÓŻY 

KĘPIŃSKIEJ
składamy wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci 
Ojca

Dyrekcja 
koleżanki 1 koledzy 

z Instytutu Mineralnych 
Materiałów Budowlanych 

w Krakowie

Koledze

ANDRZEJOWI
SOSNOWSKIEMU

składamy wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci
Ojca.

Dyrekcja oraz koleżanki 1 
koledzy z ZPiU I „Inwest- 

projekt”  — Kraków

Koledze

dr. STANISŁAWOWI 
MENDYSOWI

składamy wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci 
Matki.

Dyrekcja oraz koleżanki i 
koledzy z ZPiU I „Inwest- 

projckt”  — Kraków

Z głębokim żalem zawiadamia
my. że zmarł

ZDZISŁAW JASIŃSKI
długoletni pracownik PBP ..Bu- 

dostal-2” .
Rodzinie zmarłego składamy 

wyrazy głębokiego współczucia. 
Dyrekcja PBP „Budostal-2”  
oraz koleżanki i koledzy

mm

Koledz*

ZBIGNIEWOWI
BIENIARZOWI

składamy wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci 
Matki.

Dyrekcja, organizacje spo
łeczno-polityczne PHAWM 
„DOMIAR”  w Krakowie 
oraz koleżanki | koledzy

Koleżance

mgr. DONACIE 

GADKOWSKIEJ
składamy wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci 
Ojca.

Rada Nadzorcza, Zarząd 
Spółdzielni ZU-P „Cominex” 
Sp-nia Pracy w Krakowie 
oraz koleżanki 1 koledzy

Doktorowi medycyny

PIOTROWI PIENIĄŻKOWI
składamy wyrazy najserdecz
niejszego współczucia z po
wodu śmierci Matki

Zespół Kliniki 
Chorób Serca i Naczyń

Głównemu Księgowemu

ZYGMUNTOWI KUSIOWI
składamy wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci 
Matki

Koleżanki 1 Koledzy 
OJ PiH w Krakowie

TADEUSZOWI 
BEDNARSKIEMU

Prezesowi Zarządu Spółdzielni 
Rzemieślniczej Malarzy i Bu
dowlanych „Dekoracja” w 

Krakowie
składamy wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci 
Matki

Rada, Zarząd 
ze Spółdzielni 

Rzemielśniczej Malarzy 
i Budowlanych 

„Dekoracja”  
w Krakowie, 

koleżanki i koledzy

W piątą, bolesną rocznicę śmierci

ś.p. prof. dr. hab. TADEUSZA KŁAPKOWSKIEGO
zostanie odprawiona msza św. za spokój Jego duszy we wtorek 8 
sierpnia 1989 r. o godz. 8.30, w kośćiele OO. Misjonarzy, przy ul. Mi
sjonarskiej.

ZONA z CÓRKĄ

Z głębokim żalem aaiwiadamiamy, ie dnia 3 sierpnia 1989 r., po 
krótkiej chorobie, przeżywszy 55 lat, zmarła opatrzona św. sakra

mentami

*. t P-

KRYSTYNA STRUMlftSKA
x domu GIERCZAK

dyrektordługoletni Przedszkola Nr 98, nasza najdroższa Żona, 
Mamusia i Babcia.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kościele parafialnym 
św. Józefa we wtorek 8 sierpnia o godz. 7.30.

Odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w tym samym dniu o godiz. 13.30 z kaplicy cmentarza Rakowic
kiego.

Pogrążeni w głębokim żalu
MĄŻ, CÓRKA, SYN, ZIĘĆ, WNUKI i RODZINA

Prosimy o nieekładanie komdolencji.

S. t P. 

HELENA TERESA 
ŻMUDZIŃSKA MUSIAŁ

najukochańsza Zana, Matka, Siostra, zmarła w dniu 8 sierpnia 
1989 r., po krótkiej, ciężkiej chorobie, przeżywszy 60 lat. 

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 8 sierpnia o godz. 10.30 na cmen
tarzu komunalnym w Krakowie — Batowicach. o czym zawiada
miają pogrążeni w głębokim żalu

MĄŻ, SYN, SYNOWA 1 RODZINA 
Prosimy o nieskładante koodolencjl.

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, ie  w dniu 3 sierpnia 
1989 r. zmarł, opatrzony świętymi sakramentami, w wieku 64 lat 

nasz najukochańszy Mąż, Tatuś i Dziadek v

i. t  p.

EMIL ŁĘTOCHA
długoletni pracownik Fabryki Maszyn Odlewniczych W Krakowie.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kościele iw. Szcze
pana w Krakowie we wtorek 8 sierpnia o godz. 12.30.

Odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoozynku na
stąpi we wtorek 8 sierpnia o godz. 14 i  kaplicy na cmentarzu 
w Podgórzu.

Pogrążeni w głębokim bólu
ŻONA, BRAT, CÓRKA, SYNOWIE, SYNOWE, ZIĘC. 

WNUKI i RODZINA
• Prosimy o nieskładanie komdolencji.

Z żalem zawiadamiamy, ie  zmarł tragicznie w wieku 44 lat nasz
Kolega

ZBIGNIEW PLEŃ
* Pogrzeb odbędzie się we wtorek 8 sierpniu o godz. 12.S0 na cmen
tarzu w Krakowią — Batowicach.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Rada Nadzorcza, Zarząd, POP PZPR, ZZ PPP PRL, 
NSZZ Solidarność 

Poligraficznej Spółdzielni Inwalidów im. P. Dzierżyńskiego 
oraz koleżanki 1 koledzy

Koleżance
WANDZIE JAGLE

składamy wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci 
Męża

Dyrekcja,
NSZZ, POP PZPR 
Rada Pracownicza, 

x PPH Centrala Rybna 
w Krakowie 

oraz.koleżanki i koledzy

Koledze

mgr. CZESŁAWOWI 
ROJKOWI

składamy wyrazy serdecznego 
współczucia z powodu śmierci 
Matki.

Zarząd WSTW 
oraz koleżanki i koledzy

Koleżance

JULII 
JĘDRZEJOWSKIEJ

składamy wyrazy serdecznego 
współczucia z powod*u śmierci 
Matki.

Zarząd. Rada i organizacje 
społeczne Spółdzielni im. J 
Dąbrowskiego w Krakowie 
oraz koleżanki i koledzy

nn mu i ■iL-eąy
Koleżance

KRYSTYNIE TATAR
sldadamy wyrazy najgłębszego 
współczucia z powodu śmierci 
Męża.

Koleżanki i koledzy
i  Instytutu Energochemii 

Węgla AGH

PRACA

CAŁOROCZNA — okresowa praca na 
zachodzie — wszystkie zawody, — 
Atrakcyjne oferty z zarobkami — 
\yysyła za zaliczeniem 10.000 zł. . — 
Z RB Kraków 49, skr. poczt. 50.

_  g-37293

SOLIDNEGO tłumacza przysięgłego 
iifb nauczyciela języka niemieckiego 
albo francuskiego — poszukMję do 
wspólnego prowadzenia biura. Ofer
ty 37236 „Prasa”  Kraków, Wiślna 2

STOLARZA meblowego, samodzielne
go — zatrudnię na korzystnych wa
runkach. Tel. 21-90-28, po 17.

SPRZEDA2

RODOWODOWE szczeniaki sznauce
ry olbrzymy — sprzedam. Zakopane, 
tel 25-32. P-16»

MAGNETOWID „Nec” — sprzedam. 
Bronowicka 52 A / l, od 15.

SPRZEDAM: grzejniki żeliwne c. o., 
piec c. o. — 2 m. telewizor koloro
wy „Elektron” , zamrażarkę. Olkusz, 
tel 43-45-05. g-37271

FLIZY — 5 m — sprzedam. — Tel
34-26-84. g-37Z53

MALUCHA po pożarze, z przyznana 
karoserią — sprzedam. Tel. 55-63-95.

NIERUCHOMOŚCI

DOMY. mieszkania, parcele — po
średnictwo — Mańkowski, Stradorn 5.

g-37171

SPRZEDAM pół domu jednopiętrowe
go. wolnego (parter lub piętro). Ja
sło. Oferty 36613 „Prasa” Kraków, W i
ślna 2.

USŁUGI

DYW ANY, wykładziny, chodniki czy
ścimy w zakładzie. Chajdaś, os. Na 
Stoku 51, (11—18). — Informścja: 
12-46-85. • , g-28529

VIDE0 „SomrENIR”  — rejestracja 
uroczystości. Tel. 47-34-90.

BEZPIECZNIE przekłujesz uszy ty l
ko w gabinecie specjalistycznym! — 
Kraków, ul. Filarecka 25 / 22 — . tel. 
21- 05-94. g-3708!

HOT STAMPING — wizytówki, met-
t?V a f^ n 'e  zło to , s^ehro — . 

inne kolory. ..Amis” . tel. 55-23-93. •

CZYSZCZENIE dywanów. 
Pietrzak, tel. 12-19-93.

taplcerkl.

PODROŻ do RFN z firmą INTER- 
BUS. Wyjazd co sobotę na trasie
rr rr. \ró” r — M en a^ ^ m  — Stu tt* ar .i — 
Norymberga oraz Kraków — Kolonia, 
Dtisseldorf. Dortmund: Kraków — 
Frankfurt. Płacisz 70 proc. ceny bi
letu kolelowego. Możliwość przewo
zu do 1.000 k* Tel. 12-77-07.

PRZETARGI

Okręgowy Zakład Transportu i Maszyn Drogowych w  Krakowie ogła
sza, że W  DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO sprzeda sa
mochody marki:
1. Ził 130, nr rej. NSA 517F, cena wywoławcza 1.570.500 zł
2. Ził 130, nr rei NSA 832F, cena wywoławcza 1.258.000 zł
3. Ził 130. nr rej. NSA 537F. cena wywoławcza 1.256.000 zł
4. Ził 555, nr rej. NSA 987F. cena wywoławcza 942.000 zł
5. Jelcz 317C, nr rej. NST 068C. cena wywoławcza 1.884.298 zł 

Samochody można osiadać na dzień przed przetargiem na terenie
Oddziału nr 1 Nowy Sacz. ul. Dojazdowa 7. poz. 5 na terenie Oddzia
łu .Nowy Targ. ul. Składowa 7.

Przetarg odbedzie sie w  dniu 21 V III 1989 r. o godz. 10 w Oddziale 
Nowy Sacz.

Wadium w  wysokości 10fl/o ceny wywoławczej należy wpłacić do ka
sy Oddziału w  dniu poprzedzającym przetarg; Nie przyjmujemy wpłat 
telegraficznych.

OZTiMD Kraków zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
obowiązku podania przyczyny. K-8408

OBWIESZCZENIA

W Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w  Wydziale I cy
wilny toczy sie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wła
dysławie Dziedzicu, ur..6.VI.1911 r. w  Iwkowej, s. Stanisława i Anny, 
ostatnio stale zamieszkałym w Krakowie przy ul. Sienkiewicza 8/3, 
zmarłym 1 czerwca 1988 r. w  Krakowie.

Sad wzywa wszystkich spadkobierców zmarłego, /ażeby w  ciągu
8 miesięcy od daty' ukazania sie ogłoszenia zgłosili sie i udowodnili 
swe prawa <jo spadku, gdyż w  Órzeciwnym raz'e moga być pominię
ci w  postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Domniemanym spadkobierca jest syn Tadeusz Dziedzic, zam. Kra
ków. ul Dolnych Młynów 5/10. K 78053

I ł l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ł l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f l lM ,

3  Koło Przewodników PTTK  „Leliwa”ad
3  przy OA.Ziemi Tarnowskiej”

| ogłasza nabór |
| NA KURS PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH 1
f; Termin składania dokumentów upływa dnia 15 V III 1989 r. 2

SI Przewidywane rozpoczecie kursu 14I X 1989 r. 3
3  »j
3 Szczegółowe informacje udzielane beda w Zarzadzie Woje- —
3  wódzkitn PTTK  Tarnów, ul. Żydowska 20. tel. 21-55-10, w po- 3
3 niedziałki w godz. 8—20. pozostałe dni 8— 15. z wyjątkiem sobót 3
S K-7274 3

TiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiuifiitiiiiiiiiiiiiiiininT
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KRAKOW SKA FABRYKA APARATÓW  POMIAROWYCH 
„M ERA-KFAP” 

w Krakowie

z a t r u d n i
na korzystnych warunkach płacowych:

□  MONTERÓW ELEKTRONICZNYCH MASZYN LICZĄCYCH
— wymagane wykształcenie: wyższe lub średnie techniczne
— specjalność: elektronika

Przedsiębiorstwo zapewnia korzystne warurnki sdcialne. wcza
sy kraiowe i zagraniczne kolonie letnie i obozv dla młodzieży

Zgłoszenia kandydatów Drzyimuie I informacji udziela Dział 
Kadr i Szkolenia Zawodoweso Krakowskiej Fabryki Aparatów 
Pomiarowych „M ERA-KFAP" Kraków, ul G. Zapolskiej C8. 
telefon 37-75-82. dojazd tramwajami nr 4. 8. 12.

K-7959

KRAKOWSKIE ZAKŁAD Y 
PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO I DROŻDŻOWEGO 

„POLMOS” 
w Krakowie

przyjmą do pracy
♦  .mechaników napraw wózków widłowych
♦  mechaników
♦  ślusarzy
♦  strażników
♦  pracowników niewykwalifikowanych (mężczyźni 1 ko

biety)

Zgłoszenia: Dział Spraw Pracowniczych Kraków, ul. Fabry
czna 13. tel. 12-35-66.

ifiiiiiiiiiiiHiuimiiimiimiiimHHłiHiiiiiiiimiriitiiiiiiiiwiiiimiiiiUii
1 TELEGRAM!!! 1
| O Ś M IO K LA S IS TO  g
~ za n im  p o d e jm ie s z  d e cyz ję  z a s ta n ó w  s ię ! ! !  ™
% ZESPÓŁ SZKOL ZAWODOWYCH E

ZAKŁADÓW  BUDOWY MASZYN I APARAT RY =  
S  im. ST. SZADKOWSKIEGO w Krakowie

przyjmuje wpisy 1
U*1

s  na rok szkolny 1989/90 5
do klas pierwszych: £

E  ► 3-LETNIEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ E
— kształcącej w zawodach: , Sj 
E I — tokarza — 
S  — ślusarza E 
S  — operatora maszyn I urządzeń odlewniczych E  
S  — modelarza odlewniczego »

E  ► 4-LETNIEGO LICEUM ZAWODOWEGO dającego kwall- E  
S  fikacje mechanika obróbki skrawaniem oraz maturę E
E ► 3-LETNIEGO TECHNIKUM MECHANICZNEGO DLA =  

PRACUJĄCYCH na podbudowie Zasadniczej Szkoły Za- jS 
S  wodowej,- o specjalności’ E
5T — technik mechanik obróbki skrawaniem S

C Przyjęcia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbywają się S  
“  bez egzaminów wstępnych. E
Ł  Wpisy kandydatów przyjmuje oraz informacji ‘udziela Sekre- ■-
C tariat Zespołu Szkół Zawodowych przy ZBMiAp Kraków, ul. E
S Szadkowskiego I (budynek Szkoły Podstawowej Nr 8), codzien- E
— nie oprócz sobót w godzinach 13— 17, telefon 12-18-67. Ej

Dojazd do Szkoły autobusami linii: 113, 128. 184, 198. E

CHCESZ ZDOBYĆ ATRAKCYJNY ZAWÓD, E
E NIE ZWLEKAJ Z DECYZJĄ, =
E ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

CZEKAMY!!! E

PRZEDSIĘBIORSTWO 
ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH „BUDOSTAL-8” 

w Krakowie ul Przewóz 34

— wykonawca robót ziemnych usłu* sprzętowych na terenie 
województwa krakowskiego l katowickiego

— wykohawca remontów cieżkieao sorzetu budowlanego w tym 
maszyn licencyjnych spycharek „HAHVE'STER” , koparek 
..MENCK” i innych

— wykonawca robót na budowach eksportowych

w związku z uruchomieniem nowych rodzajow produkcji 
oraz rozszerzeniem działalności eksportowej

zatrudni na korzystnych warunkach
B z-cę kierownika zakładu eksportu ds. technicznych — wy

kształcenie wyższe techniczne praktyka znaiomość iezy- 
ków obcych

B z-cę kierownika sekcji przygotowania I technologii robót 
elektrycznych 

*51 technologa ds robót saniiarnych 
0  technologa obróbki skrawaniem
■  inżyniera mechanika o specjalności maszyny robocze cięż

kie
o r a z

B spawaczy z uprawnieniami specjalistycznymi 
5! ślusarzy-spawaczy 
: monterów instalacji sanitarnych 1 grzewczych — spawaczy 

3 maszynistów koparek spycharek żurawi samochodowych 
1 wieżowych

fl elektromechaników żurawii wieżowych i samojezdnych 
3 wytaczarzy 

a  tokarzy 
9  fre/erjjw

hartowników , i
fl szlifierzy
fl elektronika przemysłowego 
H mechaników napraw obrabiarek

Przedsiębiorstwo zapewnia:
— możliwość uzyskania wysokich zarobków wa znowelizo

wanego zakładowego svstemu wynagrodzeń
— możliwość wvia/.du na budowę eksportowa
— zakwaterowanie w hotelu robotniczym (dla mężczyzn)
— możliwość podwyższenia kwalifikacji i uzyskanie specjali

stycznych uprawnień zawodowych

Zgłoszenia Drzyimuie I udziela szczegółowych informacii 
Dział Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego PRZ „Budostal 8” 
w Krakowie, ul Przewóz 34. tel 55-31-14 lub 55-15-11. wewn 
215, 214

K-7541

WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA 
BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO 

w Krakowie, ul Ładna 4— 6

przyjmie do pracy
na korzystnych warunkach pracowników w zawodach:

□  murarz-tynkarz 
G  blacharz-dekarz
□  zbrojarz-betoniarz
□  spawacz
□  fliziarz-posadzkarz 
Q  cieśla

ORAZ
□  kierowników budów z uprawnieniami budowlanymi
□  księgową

-A  Spółdzielnia oferuje bardzo dobre warunki płacy wa Zakła- 
R) dowego Systemu Wynagradzania, zakwaterowanie w  hotelach 
K  pracowniczych.

^  Chętnych do skorzystania z oferty prosimy o zgłaszanie sie 
do Działu Kadr I Eksportu w Krakowie, ul. Ładna 4—6. teł 

g  11-43-66. 11-43-99.

I
I

K-8023 %

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG
jjf f i j ljjS Spółko z 0.0. tli. Szlak 32. 31-153 Kroków, tal. 33-45-72. f(x 0324355 BETAX FL |

1 ,ax - 004812332018 f  
w m m m k . im im . s m m

-Uprzejmie informujemy ża w ramach 
działalności usługowej prowadzimy

m m  m m '
m m  J S m k

G W AR ANCYJNY i PO G W AR ANCYJNY  
SERWIS SPRZĘTU AUDIO-VIDEOw #m , ..

zakupionego w firmie.
n  *  < *#!85k

W. H. ELECTRONICS ESTTl

® TELEWIZORY28" zmoTEM 494$
® TELEWIZORY20"zp ilotem  258$
9 MAGNETOWIDY Z PILOTEM 268$ 
e ODTWARZACZE VIPEO Z PILOTEM 186 $
©RADIOMAGNETOFONY 58$
9 ZESTAW TYPU Wl EŻA 99 $ 
© MASZYNY DZIEWIARSKIE

„BROTHER" 458 $
Powyższe ceny nie uwzględniają opłaty celnej.

NA POW YŻSZY SPRZĘT UDZIELAMY  
12 MIESIĘCZNEJ GW ARANCJI

PROMOCYJNA OBNIŻKA CEN DO 31 SIERPNIA 

Zapraszamy do naszych punktów'reklamowych;

«  KRAKÓW ul. Wybickiego 18 (obok DH „GIGANT” , róg ul. Łokietka)
•  KRAKÓW NOWA HUTA os. II Pułku Lotniczego 1 (salon „UNITRY")
•  BIELSKO BIAŁA ul. Zaułek 3
•  TARNOBRZEG ul. Dąbala 40 (D.H. „Bartosz” )
•  TARNÓW ul. Krakowska 2 (pawilon „Duet")
•  MOWY SĄCZ ul. M. C. Skłodowskiej 14
•  WADOWICE os. Kopernika (obok pawilonu „Lsskowiec")
•  KATOWICE ul. 1 Maja 127
•  NOWY TARG ul. Kazimierza Wielkiego 4
•  GDAŃSK ul. Startowa 23b (os. Zaspa)
•  RZESZÓW ul. Marszałkowska 15
•  OLSZTYN Plac Wolności 2 v
•  WROCŁAW ul. Jedności Narodowej 42/44 m. 7
•  WARSZAWA Plac Powstańców W-wy 9 (hotel „Warszawa" I piętro!
•  ALEKSANDRÓW KUJAWSKI ul Targowa 6

czynne codziennie w godz. 11 19 (i  wyjątkiem sobót 

REWELACYJNIE KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI!

N A J T A N I E J  
W  E U R O P I E

ZAK ŁAD Y GARBARSKO-KUSNIERSKIB 
„GARBARZ”

Spółka ■ o.o. w Krakowie

p zatrudni na korzystnych warunkach $
^  4  kaletników 1 krojczych kaletników d  
0  ♦  osoby posiadające umiejętność szycia na maszynie celem 
P  przyuczenia do zawodu kaletnik

O, Praca w zakładach produkcyjnych na terenie Krakowa i 0
^  Nowej Huty. ^

rA  Wykonujemy modne, atrakcyjne wzory Wyrobów kaletniczych. |

n  Informacje pod numerami telefonu: 44-54-51, 22-43-28, ^
g  21-76-45. g
^  K-6397 |

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA
w Krakowie, al. Nowohucka 1 *

pilnie zatrudni
kierowców z prawem jazdy kat. C

Istnieje możliwość zatrudnienia emerytów i rencistów w  nie* 
pełnym wymiarze czasu pracy.

Godziny pracy do uzgodnienia z Wydziałem Transportu, tel.
*44-61-33, wewn 264.

Zapewniamy bardzo wysokie zarobki oraz szeroki zakres 
świadczeń socialnych.

Dojazd do przedsiębiorstwa tramwajami: i, 4, 5, 9, 10, 15, 22 
oraz autobusami: 125. „A ” .

K-8196

" a K A D E ^ A  GÓRNICZO-HUTNICZA IM. ST. STASZICA 
w K RAKO W IE

z a t r u d n i
w  d z i a l e  r e m o n t o w y m

_  inspektorów nadzoru branży ogólno-budowlanej.

Zgłoszenia przyjmuje Dział R E M O N T O W Y  A G H  ul. Akade
micka Boczna w Krakowie, tel. 33-91-00 wewn 33-86. ^  ^

KRAKO W SKIE  Z A K ŁA D Y  
PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO I DROŻDŻOWEGO 

„PO LM O S" 
w  Krakowie

zatrudnią natychmiast
3  magazyniera
■  ini. mechanika — kier. zmiany •

7ełnszenia — Dział Spraw Pracowniczych Kraków, ul. Fabry
czna 13. tel. 11-89-00. wewn, 274 lub 12-35-66.

u i i i i i m i n n u i i i i i i n i i u i H i K  Ł

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA  
w Krakowie. uL Nowohucka 1

| zatrudni pilnie
S na nowych, korzystnych warunkach placowychm
S ♦  z-cę kierownika wydziału transportu

♦  dyspozytorów zmianowych
♦  magazyniera
♦  inspektorów ds. zaopatrzenia (branie: samochodowa 1 

elektryczni)
S Warunki oracy 1 płacy do uzgodnienia sta mlejseu.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Spraw Pracowniczych, telefon
S 44-61-33, wewn,. 210. ■
m m
“ ■ Dolazd tramwajami: 1. 4. 8. 9. 10. 15. 22. 5
2 oraz autobusami: 125, „A ” . K-8209 S

1

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWE! 
Kraków, bL BU Makuszyńskiego 19

z a t r u d n i
□  IN ŻYN IERA  BUDOWLANEGO
□  TECHNIKA BUDOWLANEGO

Wynagrodzenie wysoki*, tel. 44-81-44 wewn. 11.
K-777J

fa im iu in fn iu m i!S E 2 iiE 3n n m im iH iiu iiiiiia iiu iiiiiiiiiiH iiiiiim iiin in i

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE „EKO” Ł
y®--:

1 z a t r u d n i  i
s  a
s  U  programistów mikrokomputerów 1 Inżynierów ze zmajomościa -  

zagadnień Informatycznych do oprogramowania CAD (praca E 
;  w  Krakowie) s
• ORAZ S
g □  elektroników do montażu 1 serwisu mikrokomputerów 
S □  specjalistę do konstrukcji i ńapraw form wtryskowych 
S □  specjalistę zaopatrzenia I zbytu
S O  samodzielnego pracownika działu handlowego (praca w
5 ■ Siedlcu dojazd zapewnia przedsiębiorstwo)

PZ „EKO”Pisemne oferty orosimy składać pod adresem: 
32-744 Siedlec 150. gm. Bochnia woj. tarnowskie.

K-6361
lEsiiiiminini

BIURO PROJEKTÓW BUDOW NICTW A OGÓLNEGO 
JM IASTOPROJEKT-KRAKÓW ’*

z a t r u d n i
na korzystnych warunkach placowych 

wg zakładowego systemu wynagradzania
nastet>uiacych pracowników:

f  !nfyn|erów konstruktorów z uprawnieniami 
®  łę?ymerow wod.-kan. z .uprawnieniami
♦  architektów ,
♦  samodzielnego referenta ekonomicznego
♦  referenta technicznego
♦  samodzielnego referenta ds. pracowniczych
♦  absolwentów Technikum Budowlanego.
♦  maszynistki'
♦  Introligatora

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Pracowni- 

|  DOMY HANDLOWE .JGLOOPOL" W  KRAKO W IE  |

zatrudnią niezw łocznie
.na bardzo korzystnych warunkach.

□  kierownika działu handlowego 
D  zaopatrzeniowca
□  sekretarkę
□  specjalistę ds. osobowych
□  elektryków z uprawnieniami
□  maszynistów chłodniczych l Ich pomocników
□  mechanika samochodowego
□  elektryka samochodowego 
f j  sprzatajace
□  kierowników bufetów i bufetowe
□  pracownika ds. kotnroli jakości 

ORAZ

skle^ch1;01116 Halldio'-vym — Nowy Prakocim ’ i injiych 

H  sprzedawców na stoiska społywcze 1 przemysłów. 0

outat8̂ ^ ! ™  Dracov,rnikom zapewniamy wysokie zarobki i de- |

.Ud2lela Dz!ał Prac»wniczy w ««-  {  
^  dżinach 7-15 w Krakowie, u l Dekerta 47 lub tel. 66-52-92. |

I



Skład celny f irmy

B u m o K
oferuje sprzęt komputerowy:
N A C  NEW ARCHITECTURE COMPUTER

l  \ > \

NIEZAWODNOŚĆ.NAJNOWSZE TECHNOLOGIE 
ATRAKCYJNE C E N Y y

1 *  *  \  \NAC  X T x
10 MHi,640 kB, DISK ^0. 360 FDD,
Key Board. MGP/CGA Card

NAĆ  A T
12 MHi(OWS-l«MHl),lMB, HDD/FDD,
F D D  M u l t i  1/0 v

Ker Board,MGP/CGA \ \

NAC  B O  3 8 8
18/20 M H i, 2 MB, HDD/FDD Dual FDD 
Key Oaard, MGP/CGA CardI V \ORAZJURZĄDZENI A  PF.RYFERYJNE

572 $
1095$

2030$
1 2 m ie . i . c .n .  gwarancja w Po lsce. serwis pogwarancyjny 
odbiór 1 in form acje:Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjna 
»Q U M AK«S-ka * 0.0. 31-462 KR AKÓW, u l.LO TN IC ZA  10 . 
te l.48—33—26, tl% 032C356 »Q U M A K «

o u o n o w

t t y

a m s
Sprzęt laboratoryjny i chemikalia

Sprowadzamy z II obszaru płatniczego na zamówienie

Sprzęt sprzedajemy za złotówki i dewizy, pośredniczymy w 
zakupie dewiz

AKVIS. ul Biskupia 10. 31-144 Kraków, tei. 3.’-19-08.

PO D KARPAC KA  SPÓŁDZIELNIA fr

5j Kandydaci winni spełniać nastepujace warunki:

OGRODNICZO-PSZCZELARSKA 
w Nowym Sączu'

z a t r u d n i
GŁÓWNEGO TECHNOLOGA |

If i  łvcuiu.yuau wumi soemiac nastepujace warimiKi: ^
Ki — wykształcenie wyższe: technologia przemysłu owocowo-wa- Z

rzywneco JK
A  — co najmniej 5-letnia praktyka na stanowiskach kierowni- y  
\  czych
% y— preferowany wiek do 40 lat K
V Oferty powinny zawierać: g
fi — życiorys o
»  — opinie z poiprzelnich miejsc pracy Z
y. — odpisy dyplomów i innych dokumentów stwierdzających uzy- JRf. w* uuuumv..wn jj*
® skane kwalifikacje zawodowe O
A — świadectwo zdrowia — praca w  bezpośrednim kontakcie z A  

art. żywnościowymi

Spółdzielnia zapewnia zaraz mieszkanie typu M-4 w  Nowym ^
g  Sączu (w  nowym budownictwie). A

-  &
od daty ukazania sie ogłaśzenia, pod adre- ^

l
.............. ................... ...............................................p

0. Oferty należy składać osobiście lub listem poleconym w  ter- y, 
a  minie 14-dniowym od daty ukazania sie ogłasźenia. pod adre- A  
Z  sem: 33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 11. Dział Spraw Prac. —  Z  

nokój nr 214. K-8229

4
w  

/ i / ,

g A G E N C J A  M A R K E T IN G O W A *  
• A T U T *  

p o le c a  szerok i z e s ta w :
■ MATERIAŁÓW REKLAMOWO -  

UPOM INKOW O- FIRMOWYCH 
oraz

.ETYKIETY PAPIEROWE
• ETYKIETY NA IMPORTOWANYCH 

PAPIERACH I FOLIACH SAMO
PRZYLEPNYCH

• OPAKOWANIA
• MANEKINY
■ USŁUGI W ZAKRESIE POLIGRAFII 
a ponadto

• USŁUGI W ZAKRESIE DORA
DZTWA ORAZ PROJEKTÓW 
PLASTYCZNYCH I ARCHITEKTO
NICZNYCH

■ REKLAMA I WYSTAWIENNICTWO
• PROJEKTOWANIE FORM PR ZE 

MYSŁOWYCH
Z ap ra szam y !!

S
s
i
is
mm

E

S
s

FAB R YK A  M ASZYN ODLEWNICZYCH
S . Kraków, ul. Cystersów 16

| przyjmie młodzież |
w wieku od 15 do 18 lat ^

do OCHOTNICZEGO BUFCA PRACY 
TYPU  DOCHODZĄCEGO

Kandydaci zgłaszajacy sie do OHP maja możliwości:
— ukończenia szkoły podstawowej
— ukończenia nauki Drzyuczenia do zawodu’

□  ślusarza mechanika ze specjalnością montażu maszyn
□  ślusarza narzędziowego i remontowego 

£  O  tokarza i frezera
£  Wynagrodzenie miesięczne wynosi 6000 zł +  premia kwar- £  
£  talna w wysokości 20°/n oraz premia motywacyjna do 4.000 zł g

£  Ponadto uczeń korzysta z nasteoiNacych uprawnień:
5  — bezpłatnego posiłku regeneracyjnego
§j — dopłaty do biletów pracowniczych MPK. PK P  i PKS
S — szerokich świadczeń socjalno-bytowych
5  Zgłoszenia i wpisy przyjmuje Dział Służby Pracowniczej w g
£  Krakowie, ul Cystersów 16. I p. pok. 40. telefon U-10-3j wewn. ~
g  216 w godzinach od 8 do 14.
£  Przyjęcia kandydatów do września 1939 r włącznie
S  107249 £

n iiii i it if i i i ! i i i !U łtn iiii iłłt iiłU iiit t !t i> iiiiiiita iiiiiit ift iiiiit iił iiiiiii> iiiiiii

Es

fiiiiiiiiniiiiimimiiliiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniisiiiiiiiiiiiiiiiii'
SKORZYSTAJ Z TEJ SZANSY!

Z A K ŁA D Y  ROLNO-PRZEMYSŁOWE „1GLOOPOL”  S.A.
Zakład Mięsny Kraków, al Rzeźnicza 28 „E

w Dorozumieniu
g  * Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy w  Krakowie E

al. Słowackiego 44

ogłasza przyjęcia /

do

na rok 1989/90 v £

DOCHODZĄCEGO OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY E  
z przyuczeniem w zawodach:

E  D  rozbieracz-wykrawac*
E  D  wędiiniari.
E  □  jeliciars £
£  O  wytapiać* tłuszczu

E  WARUNKI PRZYJĘCIA: ' E
£  — wiek 18— 18 lat 
£  — dobry stan zdrowia

E  Nauka przyuczenia do zawodu trwa rok.

— UWAGA: W trakcie trwania hufca istnieje możliwość uzupeł- E
£  nienia wykształcenia podstawowego£ £
£  W czasie pobytu w hufcu uczestnik otrzymuje: £
£  — wynagrodzenie 15 000—20 000 zł miesięcznie
E — deputat mięsny * E
£  — inne świadczenia zgodnie z układem zbiorowym przysługują- j»  
£  cym pracownikom. Zakładu Miesnego

E  Zakłady Rolno-Przemysłowe .Igloopol”  S.A prowadza budo- E
£  we nowego Zakładu Mięsnego na terenie Podgórza W ramach Sj
E tej inwestycji budowane będzie również osiedle mieszkaniowe i i

5  Wszystkim absolwentom po ukończeniu przyuczenia do zawo- j— 
£  du Zakład Mięsny zapewnia Drace w wyuczonym zawodzie
iaa mb
£  Warunkiem orzyjecia do hufca jest złożenie następujących £
S  dokumentów: jj-
5  — podanie +  4 zdjęcia E
£  — życiorys
S  — zgoda rodziców s
5  — aktualne świadectwo szkolne
E -  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i przydatności do E

zawodu £

£  Wpisy przyjmuje i informacji udziela Komenda Hufca Kra- £  
jS ków. ul. Rzeźnicza 28. tel. centrala: 21-51-00, wewn, 136, 264. ~  
Sj K-594S £

T iiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiE iH iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

nouifl GsnsRflCjfl
POPUlARfWCH mAGn£TVZ£RÓUJ

n a g r o d a  i S t o p n i a

PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI

N A G R O D A  I I  S T O P N I A  

MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ 

Jedyne w kraju przebadane rozwiązanie 

posiadające pozytywne opinie Politechniki Krakowskiej, 

Energopomiaru • Gliwice oraz atest Instytutu Fizyki Jądrowej 

w Krakowie

m()Gn£TODvnAmicin£ a p a r a t y
DO UZDATnmmA UJODV /cm
przeciwdziałają powstawaniu kamienia kotłowego w instalacjach cieplnych

M

dają wymierne oszczędności energetyczne i paliwowe 

hamują proces korozji 

tą produkowane w dziewięciu wielkoiciach 

(dla natężenia przepływu od 1,0 do 1.100 mS/h)

:£lcktron"/p.o.o. Gdynio ul. Węglowo II 
tc l.2 l-09:38. 21:66:91. Hk.054584

W YTW ÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO 
.P Z L  KRAKÓW ”

z a t r u d n i
□  INŻ. MECHANIKÓW
□  INZ. ELEKTRONIKÓW
□  INZ. METALURGÓW
□  INZ. INFORM ATYKÓW

na stanowiska technologów, konstruktorów 
ORAZ

□  mężczyzn z wykształceniem średnim do Działu Zaopatrzenia

Zgłoszenia przyjmuje Dział Kadr I Szkolenia Kraków, uL 
Wrocławska 53. teł. 33-18-55 wewn. 337 lub 203.

K-8122

KRAKO W SKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 
w  Krakowie, uL Balicka 100

zatrudni zaraz
na bardzo korzystnych warunkach płacowych:

□  K IERO W NIKA sklepu nabiałowego
□  Z-CĘ K IEROW NIKA sklepu nabiałowego
□  SPRZEDAWCÓW
□  K IERO W NIKA Brygady Remontowo-Budowlanej
□  GŁÓWNEGO MECHANIKA
□  SPECJALISTĘ DS. PRACOWNICZYCH
□  STOLARZA
□  OPERATORÓW WÓZKÓW
□  WYDAWCÓW M AGAZYNOW YCH
□  POMOCNIKÓW MLECZARSKICH
□  ELEKTROMONTERÓW
□  ŚLUSARZY
□  M URARZY
□  M ALAR ZY
□  K A W IA R K I

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Sekcja Spraw Pra
cowniczych, pokój nr 14. tel. 37-14-44 wewn. 217. K-7860

KPUH „B ARBAKAN”

informuje
o uruchomieniu dodatkowych kursów autokarem na trasie: 

KRAKÓW — WIEDEŃ— KRAKÓW

Wyjazdy z Krakowa: niedziela, czwartek.

Wyjazdy z Wiednia: wtorek, piątek.
Informacje Kraków, ul. Zielna 60. teł. 86-60-tl w  godz. 16—14.

pilnie zatrudni
^  z-cę prezesa ds. techniczno-produkcyjnych
♦  szefa produkcji
0  samodzielne księgovne 
<?► specjalistę ds. płac 

elektryka 
<£ sprzątaczki

Warunki oracy i płacy do uzgodnienia w  Dziale Spraw I *a- 
cowniczych — Kraków, ul. Dominikańska 3.

K-?&89

p

Sp. z o.o. j.g.u.

Racom
J.G.U S ». i  e.o. 

31-007 Kraków, ni. iw . Anny 4/8, 
tel. 22-26-17, 21-05-95,

o f e r u j e
sprzedaż za złotówki przedsiębiorstwom

-  kserokopiarek oraz materiałów eksploatacyjnych 
Canon, Ranfe \erox. Minolta, Nashua

-  telefaxów, videnskopów, TV SAT
-  sprzętu komputerowego
-  telewizorów kolorowych mono i stereofonicznych
-  magnetowidów VHS t- i 4-głowicowych
-  sprzętu biurowego (kalkulatory, maszyny liczące)
-  sprzętu firmy H ILTI

firmy

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE

J ^ I L o b o s
Kraków al N artyn »k le «« N  tel 11-88-18

oferuje do sprzedaży za złotówki 
kserokopiarki

(CANON. RANK XEROX M INOLTA)
Zapewniamy:

— transport montaż, przeszkolenie obsługi
— 12-miesięczny serwis gwarancyjny oraz odpłatny i 

pogwarancyjny
— dostawy materiałów eksploatacyjnych 

Zapraszamy w godzinach od 8 do 18
■ ' .n"» »f¥—fu -.rr -«—...-n.  ̂.i...

PRZEDSIĘBIORSTWO 
OBROTU M ASZYNAM I I SUROWCAMI „BOMiS” 

ul. Jedności Robotniczej 57. 80-801 Gdańsk

O F E R U J E
kalkulatory inżynierskie, ciekłokrystaliczne, programowa
ne (BC-30). typ EL-506H — najtańsze na krajowym rynku 
magazyny-garaże (BC-18) składane 6X3X8. 6X3X2,5 m 
wiaty magazynowe (BC-41) składane, osiatkowane 6X4X
X2.5 m
wiaty magazynowe (BC-42) — rozstaw słupów co 
wys. 4 m, szer. 6. 9 lub 12 m 
6X12X4 m 
9X12X4 m 

12X12X4 m

3 m.

— wiaty magazynowe (BC-44) —
12X36X4,8 m. 15X36X4,8 m

rozstaw słupów co 8 m

, — wiaty magazynowe (MX-20) — s możliwością obudowania 
i montażu o szer 9. 10,5, 12. 15, 16.5. 18. 21. 24 m. wys. 2 
do 4 m. długości do uzgodnienia

— pomieszczenia kontenerowe zaplecza budów (BC-12). możli
wość dowolnego zestawiania segmentów

— barakowozy (BC-25) na podwoziu I stacjonarne '
— regały magazynowe (BC-43) o wym. 2,5X1,0X0.8 m lub 

0,6 dla większych Ilości wymiary do uzgodnienia
— grzejniki farlera (BC-16) t rur 076. długości 8,5 do 5 m
— kraty Wema (BC-59) wym. wg życzenia klientów
— kraty Mostostal (BC-58) wym. do uzgodnienia %
— palety | skrzynlopalety drewniane (BC-15) 1200X800 *
— złącza kołnierzowe na 18 atn (MX-1) Dn <2)25 — 0300
— okładziny kopalniane żelbetowe A-75. A-100 A-120
— zbrojenia do żelbetonu • ^
— pręt prostowany gładki 08 do 012 min. ilość 15 ton
— wykładzinę dywanowa, wykładzinę PCV (MX-5) — import Z  

RFN 0
— meble biurowe (BC-0) szafy, biurka, segment — min, ilość /  

5 szt. g

Na życzenie klienta wysyłamy szczegółowy katalog mebli lub A  
katalog pozostałych wyrobów. «

Informacji udziela Stanisław Mlreekl, telefon 31-77-7# lub Z  
31-44-35. tlx 0512165. 6

Zamówienia i konrespondencje należy kierować na nazwisko «
j.w. powołując sie na informację handlowa 8H-4 i symbol wy- 2}
robu BC..... Z

K-6263 ^
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k r o n i k k I K r a k o w s k a
Jeszcze nie wiadomo, ile ostatecznie wyniesie czesne

Czy w e wrześniu ruszą trzy prywatne szkoły
Przez kilka lat trwała batalia w sprawie tworzenia prywatnych 

(społecznych) szkół podstawowych i średnich. Jeszcze na początku 
tego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej skutecznie torpedo
wało wszelkie inicjatywy by dopiero niedawno (do czego przy
czynił się m. in. wyrok sądowy) zmienić zdanie. W kraju wydano 
już pierwsze zezwolenia na tworzenie społecznych placówek.

W Krakowie — jak poinformo
wała nas Anna Jeziorna — wice
prezes Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego — zarejestrowano w 
ostatnich tygodniach 6 szkół pod
stawowych oraz 1 liceum ogólno
kształcące. Nie oznacza to oczy
wiście, iż wszystkie te szkoły 
wkrótce rozpoczną działalność 
gdyż trzeba jeszcze przeskoczyć 
sporo problemów: lokalowych, fi 
nansowych, itd

■Test jednak szansa, że niektóre 
szkoły otwarte zostaną we wrze
śniu. W najkorzystniejszej sytuacji 
jest m. in, placówka w osiedlu 
Dywizjonu 303, która mieścić sie 
będzie w wydzierżawionym parte

rowym baraczku, pozostawionym 
po budowlanych. W obiekcie trwa 
ją już prace porządkowe. Zaawan 
sowane roboty są również w nie
wielkim budynku w rejonie os 
Bieżanów, gdzie znajdą się natf 
prawdopodobniej dwie klasy. W o 
biekcie prowadzony jest remont 
jest już także część wyposażenia 
Trzecia placówka która być może 
rozpocznie działalność od1 nowego 
roku szkolnego znajdzie się . w je
dnej z prywatnych kamienic w 
Śródmieściu.

Jeszcze co najmniej rok trzeba 
natomiast poczekać na prywatne 
szkoły w os. Prądnik Biały 1 w 
Woli Duchackiej (obiecywano lo-

W Krowodrzy m asło
o... złotówkę droższe

W obecnej sytuacji trudno zna
leźć chyba w naszym mieście choć 
jednegp mądrego, który ńa bieżąco 
orientowałby się we wszystkich o- 
bowiązujących aktualnie w handlj 
cenach. Klienci zaskakiwani są bo 
wiem nawet kilkakrotnymi zmia
nami w ciągu dnia, co wynika m 
in. z dostaw towaru z różnych źró 
deł. Zróżnicowane są np. ceny ma 
tła, jako że jedno .©chodzi ze sta

Z raportów
KRADZIEŻ NOCĄ

W nocy z 2/3 bm. w mieszkaniu 
Haliny S. w Podgórzu, gościł wła
mywacz, który dostał się do środ 
ka wypychając okno balkonowe. 
Ukradł... gazowy piecyk łazienko
wy, armaturę wannową 1 umywał 
kową oraz wiertarkę; łączne straty 
— ok. 300 tys zł.

„SONY”  W PLECAKU
Młodzi ludzie często noszą po

pularne ..walkmany” w plecakach 
a słuchawki -  na uszach Dla Bea
ty T. mieszkanki os. Kazimierzów 
skiego źle się tó skończyło: w skle
pie polonijnym w Rynku Głów 
nym złodziej odłączył jej odtwa
rzacz „Sony”  od słuchawek i u- 
kradł go!

MŁODZI Z POGOTOWIA
Piotr G lat 13 i jego kolega To

masz D. zostali złapani po godzi
nie 22.30 podczas próby dokonania 
włamania do sklepu spożywczego 
PSS „Społem" w os. Dąbrowszcza
ków. Ci uciekinierzy z Państwowe
go Pogotowia Opiekuńczego dostali 
się do wnętrza wybijając szybę. 
MO zaalarmowali telefonicznie są- 
siedzi. (t)

rych zapasów, Inne * pierwszych 
dostaw po urynkowieniu, a jeszcze 
inne — z najświeższych.

Ponieważ handel ma prawo, a 
nawet obowiązek ujednolicenia cen 
identycznego towaru — w tym 
przypadku masła — trafiającego do 
danej grupy placówek handlowych. 
Zakład Obrotu Towarowego Mało 
polskiej Spółdzielrii Mleczarskiej 
tak zrobił i ustalił dla każdego ga
tunku masła jedną „uśrednioną” 
cenę . zbytu, dzięki czemu — po 
wysprzedaniu dotychczasowych za 
pasów — we wszystkich dzielni
cach powinniśmy za kostkę płacić 
tyle samo. Że jednak ZOT ustala 
tylko ceny zbytu, zaś detaliczne o- 
sobno każda spółdzielnia PSS w o- 
pareiu o ustaloną marżę, jak się 
okazało (mimo identycznej marży) 
— przy liczeniu końcowej ceny je
dni zaokrąglili wynik w górę, inni 
zaś w dół *

W  Krowodrzy za kostkę masła 
„chłodniczego extra” płacimy więc 
756 zł, zaś w N ow ej Hueie i Pod
górzu o złotówkę mniej. Nowa u- 
jednolicona cena masła „extra 
świeżego”  to 785 zł. zaś „stołowego 
śmietankowego” — 728 zł. Na wszel
ki wypadek z góry uprzedzamy 
trzeba się liczyć z tym, że od na
pisania tekstu do jego ukazania 
się w druku, jakaś cena może znów 
„skoczyć” . (wes)

Wycieczka da Lwowa
Wycieczkę autokarem do Lwowa 

organizuje 18 sierpnia br. Towa
rzystwo Miłośników Lwowa. Za
interesowani mogą zgłaszać się 
w najbliższych dniach w Klubie 
„Smok” przy ul, ‘Grodzkiej 60 w 

godz. 8.30—12, tel. 22-56-86. (k)

kale, ale się wycofano) oraz na li
ceum. Nie wiadomo ponadto czy 
uda się „ruszyć” ze szkołą podsta
wową w os. Kliny. Znaleziono od
powiedni budynek (300 metrów 
kwadratowych) na sporej, ogrodzo
nej działce, ale... Trzeba w budy
nek włożyć sporo pieniędzy — w 
remont instaiacji co., elektrycznej 
wymianę okien, itd., aby obiekt 
spełnił- wymagania szkolne Pozo
stało zbyt mało czasu i czy 1 wrze
śnia zabrzmi tu dzwonek nikt je
szcze nie wie.

Nie wiadomo także ile wyniesie 
ostateczne czesne. W czerwcu ob
liczono, iż rodzice będą płacić mie
sięcznie za jedno dziecko ok. 25 ty
sięcy złotych, ale obecnie jest to 
już suma nieaktualna (znaczny 
wzrost kosztów, pensje nauczycie
li, itp.). W najbliższych dniach od
będą się zebrania z rodzicami w 
tej sprawie Dodajmy, że chętnych 
do szkół nie brakowało.

PS. Społeczne Towarzystwo O- 
światowe w nadchodzących tygod 
niach wypuści cegiełki, a zebrane 
pieniądze przeznaczone zostaną na 
organizację szkół. Towarzystwo li
czy także na wsparcie zakładów 
pracy (państwowych, .prywatnych 
spółdzielni), które zechcą poprzeć 
inicjatywę Chodzi nie tylko ople 
niądze, ale pomoc w uzyskaniu 
sprzętu, lokali.. Informacje w tej 
sprawie można uzyskać pod nr te
lefonu 66-39r97. (jas)

RAI-UNO
SOBOTA

12.00 dziennik, 12.05 „Letni ma
raton” — międzynarodowy tur
niej tańca, 13.30 dziennik, 14.00 
„Osiemnastolatki”  — film fab. 
w reż. M. Mattoli (komedia), 
15.55 Finał Lekkoatletycznego 
Pucharu Europy — transmisja 
z Wielkiej Brytanii. 19.00 .Sło
wo i życie”  — progr. relig., 19.10 
„Analizy” — progr. medyczny. 
19.40 „almanach” , 20.00 dzien
nik. 20.30 transmisja z Nicei — 
„Gry bez granic” — spotkanie 
drużyn Belgii, Włoch, Francji, 
Portugalii. 21.40 dziennik, 21.50 
dziennik — wydanie specjalne, 
22.30 „200 lat — dolomity” — 
film dok., 23-20 ,,Cudowne źród
ło” — film fab. USA (1949 r.), 
w roli gł. G. Cooper, 0 20 dzien
nik. 0.3(f „Cudowne źródło” — 
II część filmu.

NIEDZIELA

11.00 Msza św.. 11.55 .Słowo 
i życie”  — progr. relig., 12.15 
„Zielona linia” — progr eko
log., 13,30 dziennik, 14,00 „Pew
nej sierpniowej niedzieli” - — 
film fab. 15 20 ,Smek sławy” 
— telenowelą. 16.20 „Podróż po 
Włoszech” . 17.20 progr. rozrywk.. 
18.20 „Obcy” -  film fab,, 20.00 
dziennik, 20.30 Transmisja z 
Teatru Greckiego w Taorminie 
(nagrody filmowe), 23.00 progr 
sportowy (wyścigi motocyklowe). 
0.10 dziennik, 0.20 „Jenny”  — 
film fab, w roli gł. L. Ullmann

Można ją także znaleźć na owocach

SaEmonelię „nosimy" dwa tygodnie
Obecny rok zaczął się stosunkowo dobrze (w  porównaniu choćby z nbie- 

głym), ale ostatnio wzrosła liczba osób chorujących z powodu salmonelli. 
Dotychczas zanotowano 7 zatrać zbiorowych (głównie na przyjęciach w;e- 
selnych)> a kilkaset osób musiało skorzystać % pomocy lekarza; •

„Ponieważ pałeczki salmonelli 
można znaleźć na mięsie, drobiu 
czy kurzych jajach niezwykle waż
ne staje się właściwe przechowy
wanie tych produktów np, oddzie
lanie mięsa od wędlin, mycie sko
rupek, itd. — mówi Stanisław Pa
wlus — kierujący działem higieny 
żywności, żywienia i przedmiotów 
użytku Sanepidu. Radzimy m. in. 
nie jeść jajek na surowo, a mię
sa poddawać dokładnej obróbce ter
micznej.

Zachowanie higieny  ̂jest szcze
gólnie ważne, gdyż osoby, które 
chorowhły przez ok. 2 tygodnie są 
jeszcze nosicielami salmonelli i mo
gą zakażać żywność. Co ważniejsze 
można także przez pewien czas 
„nosić”  pałeczki salmonelli w 
przewodzie pokarmowym wcale 
wcześniej nie chorując, lub nie, 
zdając sobie z tego sprawy (bez- 
objawowo, lub przebieg choroby 
może przypominać grypę). Jak jed
nak zapewnia Satnepid tafeże w 
t>*m przypadku salmonella ustę
puje z organizmu pó ok. 2 tygod
niach (po durzę brzusznym nosi
cielem jest się często przez całe

żyćie). Ponieważ nie wierny kie
dy owe „dwa tygodnie” mogą u 
nas wystąpić warto o tym pamię
tać. Także w trakcie jedzenia nie 
mytych owoców. (jas)

Warto wiedzieć 
i skorzystać...

U  Na estradzie plenerowej w 
Rynku Głównym dziś i jutro w 
godz. od 17 do 19 odbędą się o- 
statnie prezentacje zespołów pie
śni i tańca uczestniczących w  Ty
godniu Kultury Beskidzkiej.

ES Na' dziedzińca Domu Polonii 
dziś o* godz. 17 rozpocznie się wy
stęp grupy „Super Duo” .

91 W „Dworka Biaioprądnickim” 
przy ul. Papierniczej 2, dziś o 
godz. 18 wystąpią m in.: „Elek
tryczny pastuch” , Krzysztof Scie- 
rański, Jarosław Śmietana, Jazz 
Septet i Easy Rider (występ w ra
mach „Letnich koncertów jazzo
wych”).

H  W Pałacu Sztoki przy pl. 
Szczepańskim do 10 bm. można o- 
glądać wystawę malarstwa Leszka 
Muszyńskiego.

Kraków stolicą! Stolicą? Cen oczywiście, 
bo nie ma co ukrywać, że przy pomo
cy mięsnego giganta urynkowiliśmy się 

szczególnie intensywnie l głęboko. Nawet 
Warsznwa została w tyle. W tej sytuacji nie
jeden krakus zastanawia się co dalej ro
bić. Najprostszą receptą Jest udanie się na 
Dworzec PKP czy PKS, nabycie biletów i 
rajd po ojczyźnie w poszukiwaniu tańszej 
wędliny. Przewiduję gwałtowny rozwój te. 
go typu turystyki i proponuję biurom pod
róży. aby zrezygnowały z uciążliwych wy
jazdów do Turcji czy Tajlandii gdzie i tak 
rtis nie chcą. a przestawiły tię na wyciecz
ki do Zduńskiej Woli. Dlaczego? Kto oglą
dał telewizję ten wie. IV Zduńsfctej każdy 
gatunek kiełbaski i rosołowego jest dwa

Od czasu do czasu

Pomysł na miliony
przekonywało kilkurazy tańszy, o czym, 

przedstawicieli rządu.
Kto wyjazdów nie lubi, a chciałby w 

najbliższych miesiącach zarobić trzy milio
ny złotych, to niech wystartuje w trzech 
ogłoszonych niedawno konkursach. I  tak do 
końca września można wygrać milion wymy
ślając symbol graficzny dla Społecznego Ko
mitetu Budowy Opery. W tym celu naby
wamy blok techniczny | pisafci, które daje_

my dzieciom celem wykonania kilkunastu 
bazgrołów. Inwestujemy z kopertą i znacz
kami do tysiąca złotych, a gdy się uda, to 
mamy tysiąckrotną przebitkę. Do listopada 
możemy też (np. ze zbędnych szmatek i gał
ganków) wykonać pamiątkę związaną z Kra
kowem i gdy wygramy, mamy kolejny mi
lion. Trzecią szansę, do lutego przyszłego 
roku, daje nam „Almapress”, który ogłosił 
ekologiczny konkurs literacki. Jeśli skoń
czyliśmy „podstawówkę" j mamy twórczą 
wenę. to wystarczy wzruszająco opisać kon
wulsje krakowian w objęciacK strasznego, 
smoga. z których po różnych walkach i per
turbacjach ratuje nas wiceminister z Kra
kowa dr Kamiński. A więc startujmy. Mi
liony czekają!

MACIEJ SABATOW1CZ

1989
SIERPIE#

Sobota

Marii
jutro

Jakuba

UWAGA*
k ie r o w c y

| PRZE CH O D NIE !

W idzialność do
bra, drogi m iej 
scami mokre.

Sytuacja biome- 
tcorologiczna -  
przedłużony czas 
reakcji, zaostrzo 
ne dolegliwości 
reumatyczne.

Dyżury

APTEKI: Rvnek Główny 42 
tel. 22-23-71, Krakowska 1 — tel. 
22-19-98 Pstrowskiego 94 — tel 
66-69-50, Kazimierza Wielkiego — tel 
37-44-01, Centrum C, b l ! 6 — tel 
44-17-19 Centrum A. bl. 3 — tel 
44-17-36, Skawina Ogrody 101, 
Myślenice, Rynek 10, Sułkowi
ce, Wieliczka. Krzeszowice, Al
wernia, Proszowice, Dobczyce, 
Gdów, Niepołomice

POGOTOWIE RATUNKOWE 
Łazarza 14: 999 -  wezwania do 

wypadków: zachorowania i przewo
zy: 22-29-99 centrala: 22-36-00 
Lotnisko Balice: 0-19-99. Rynek 
Podgórski: 66-69-99 Nowa Huta: 
44.4g.99 Krowodrza, Kazimierza 
Wielkiego 117 33-39-99 Białoprąd- 
nicka 8 34-39-99 Skawina: 999 
76-14-44 Prokocim. Teligi 55-59-99 
Wieliczka: 78-12-89 alarmowy:. 999 
Myślenice: 999 Krzeszowice! 99 
206-20 Proszowice: 9 Jerzmano
wice, 384 48 Niepołomice: 198 
21-02-09 Iwanowice; 99

INFORMACJA 8ł UZBY ZDRO 
WIA: 22-05-11 czynns całą dobę 

PRZYCHODNIE 
Dyżurne przychodnie i ośrodki 

zdrowia czynne 8— 14■ (zgłaszanie 
wizvt domowych 8—12)

SROOMIESCIE: st Pokoju 4 -  
tel 11 83 18 19> gabinet stoma
tologiczny (8 14) Skawińska 8 
tel 66 34-52 Długa’ 38 -  tel 
22 86 77 Radomska 36 -  tel 
1126 44 Ułanów 29 a, -  1*1 
11 53-33

NOWA HUTA: os Jagiellońskie 
I -  tel 48-00-44 (8-  19) gahinet 
stomatologiczny <8 14) os Na 
Skarpie — tel 44-19 30 os Złoty 
Wiek -  tel 48 20 70 os Wzgórza 
Krzesła wickie tel 44-57-77 A 

KROWOI1RZ\: Wójtowska 3 -  
tel 33-21 97 (8-  191 gabinet stoma
tologiczny (15- 14) Rtisznikarska 17 
tel 34-01-27 os Widok - tel 
37-07 40 sl Krasińskiego 28 
tel 22 55-66

POOOORZE: Gen Kutrzeby -  
tel 66-55-11 f8 -19) gabinet stoma
tologiczny (8—14) Teligi 8 tel 
53 40 55 Szwedzka 27 -  tel 
66 38-72 Niemcewicza 7 -  tel 
66 87 00 Na Kozłówce -  t«l 
55-16-11

NAGŁA POMOC LEKARSKA LE
KARZY SPECJALISTÓW: 66-80-00
— czynna w godz 9 21 30 

TELEFON ZAUFANIA: 33-71-37
-  czynny w godz 16—22 

MŁODZIEŻOWY TELEFQN ZA
UFANIAi 988 -  czynny w godz 
14—19

POMOC DROGOWA PZM -  Ka
wióry 3 tel 37-55-75 czvnna u. 
godz. 10—18.

NIEDZIELA — 6 STER PNIA 
MŁODZIEŻOWY TELEFON ZA

UFANIA: nieczynny 
ZIELONY TELEFON: 21-33-64 -  

czynny w godz. 8—15.
POZOSTAŁE INFORMACJE bez 

zmian.

Z kroniki wypadków
Na ul. Pawiej „fiat 125p” potrą

cił Józefa T. 1. 58 zam. Poręba 
Wielka 71, który doznał urazu gło
wy- ♦  Na ul. Na Zjeździe kie
rowca „żuka” ’ nie ustąpił pierw
szeństwa przejazdu i zderzył się z 
motocyklem „jawa” . W wypadku 
kierowca motocykla Edward S. 1. 
20, zam. os. Kazimierzowskie do
znał obrażeń ciała. Na al. Kra
sińskiego potrącony został przez sa- 
mdchód 67-letni Pąweł K. zam. ul. 
Smoleńsk. W wypadku odniósł ob
rażenia głowy. Ambulatorium 
Chirurgiczne Pogotowia . Ratnnko 
wego udzieliło pomocy 105 pacjen 
tom.

PRZYCHODNIA przy ul. K. Galią 
24 (Przychodftia Rejonowa) w za
kresie poradni ogólnej i dla dzieci 
oraz gabinetu zabiegowego, czynna 
w godz. 8—14.

SŻP1TALE 
SOBOTA — 5 SIERPNIA 

CHIRURGII OGOLNEJ, CHI
RURGII URAZOWEJ, UROLO
GICZNY — Prądnicka 35, CHI
RURGII DZIECI, LARYNGOLO* 
GICZNY — Nowa Huta, OKULIS
TYCZNY — Witkowice, MYŚLEN'1. 
CE, Szpitalna - 2, PROSZOWICE, 
Kopernika 2, inne oddziały wg re
jonizacji.

NIEDZIELA — 6 SIERPNIA 
CHIRURGII OGÓLNEJ -  Koper

nika- 40 c h i r u r g i i  F r a z o w e j
_ Kombinat HiL, CHIRURGU
DZIECI — Prokocim, LARYNGO
LOGICZNY — Kopernika 23 a, 
OKULISTYCZNY — Witkowice, TJ- 
ROLOGICZNY — Grzegórzecka 18, 
pozostałe bez zmian.

T eatry

Nieczynne

Kina
SOBOTA — 5 SIERPMA 

KIJÓW: „Przyjazd do Ameryki” 
(USA 15 1.) — 16 -  przedpremiera, 
.Fatalne zauroczenie’ (USA 18 1.)
— 18 .Rybka zwana Wandą" (ang. 
18 l.) -  20 -  przedpremiera KUL
TURA: „Kaczor Howard” (USA 
12 1.) — 14, „Gry wojenne” (USA 
12 1.) — 16, „Krótki film o miłości” 
(poi, 15 1.) -  18, 20 MIKRO: „Po
dejrzany” (USA 15 1.) — 15.45, 18, 
20.15, PASĄŻ: bajki -  10.30, ,Com- 
mando" (USA 15 1.) -  8.30, 13.30, 
15, 17, 19 „Czarna wdowa” (USA 
15 l.) -  1130. PODWAWELSKIE: 
'„Nieoczekiwana zmiana miejsc” 
(USA 15 1.) , — 16 ŚWIA
TOWID: „Gliniarz z Beverly Hills” 
(USA 15 1 cz II) -  10. „Die Hard” 
(Szklana pułapka USA 18 l, przedpr.)
— 13, 20.15, SWIT: „Kosmiczne 
jaja” (USA 1? U  16. Pluton' (USA 
18 1.) -  18 , Bil itis” (fr 18 1.)
— 20.15 -  film z pogranicza, 
TĘCZA: „Gliniarz z Beverly Hills” 
(USA 15 l. cz II) -  17, „Nietykal
ni” (USA 18 1.) -  18 45, 
UCIECHA: Wit-ujący seks” (USA 
15 1.) -  16 18 Osaczona- (USA 
18 l.) -  20 WANDA: .Krótkie 
spięcie” (USA 12 I.) -  10, .Miłość, 
szmaragd i krokodyl’ (USA 15 1.)
— 12 .Interkosmos" (USA 12 1.) — 
15.45. .Sztuka kochania" (poi 15 1.)
— 18, .Betty’’ (fr 13 I — z po
granicza) -  20 WARSZAWA!
Rambo t” (USA 15 l.) -  16, 

„Moonraker — James Bond” (USA 
15 t.) -  18 Nocne gry" (USA 18 
1.) -  20 15 WOLNOŚĆ: „Kopalnie 
króla Salomona' (USA 12 1.) — 16, 
,F/X’ (USA 18 l.) 18 .Frantic” 

(USA 15 l.) -  20 15 WRZOS: .Ele
ktroniczny morderca" (USA 15 1.) — 
15.30 .Nieśmiertelny" fcng 15 1) — 
17 30, „Obcy — decydujące starcie” 
(USA 15 l.) -  19 30.

NIEDZIELA -  6 SIERPNIA
PASAŻ: bajki — 11, 12. „Com- 

mando” -  9.30, 13, 15, 17, 19, POD- 
WAWF.LSKIFs- .Piramida strachu” 
(USA 12 1) -  16, ŚWIATOWID: 
Bliskie spotkania z wesołym dia

błem” (poi b.o) — 13.45, „Gliniarz 
z Beverly Hills”  — 16, „Die 
Hard”  -  18, 20.15, SWIT: „Pan 
Kleks w kpsmosie” (poi. b.o. cz. I)
— 14.30, „Kosmiczne jaja” — 16, 
„Pluton” — 18, „Bilitis”  — 20.15, 
TĘCZA: bajki — 16, „Gliniarz z 
Beverly Hills" — 17, „Nietykalni” 
-- 18.45, WOLNOŚĆ: „Pan Samo
chodzik i praskie tajemnice” (poi. 
b.o.) — 10, „Kaczor Howard” (USA 
12 l.) — 12. „Kopalnie króla Salo

mona” — 16, „F-/X” — 38, „Fran
tic”  — 20.15; pozostałe jak w so
botę.

Filharmonia
NIEDZIELA — 6 SIERPNIA 

(OPACTWO W TYŃCU)
Godz. 17.15 Tyniecki Recital 

Organowy Roman Lulek -  orga
ny, Magdalena Myczka — klawe
syn. W programie: Baćh, Haendel, 
Mendelssohn, Reges-.

P R O G R A M  T V  H  P R O G R A M  T V  8  P R O G R A M  T V  B  P R O G R A M  I V  ♦  P R O G R A M  T V  B  P R O G R A M  T Y  B  P R O G R A M  T V  ♦  P R O G R A M  T V  i ™ P R O G R A M

SOBOTA — 5 SIERPNIA

PROGRAM I
8.00 Tydzień na działce. 8.20 Na 

zdrowie -  program rekreacyjny
8 55 Program dnia 9.00 Kino tele
ferii: „Przygody dobrodusznego 
smoka*’ — serial prod. węg.; „Sie
dem życzeń” (3) — „Być doro
słym" — serial prod. polskiej. 1*20 
Vm Światowy Festiwal Polonij
nych Zespołów Folklorystycznych
— Rzeszów 89 10 30 DT -  wiado
mości 10 40 Stare nowe, najnow
sze 11 25 Wilanów w Powstaniu 
W irszawskim - wojskowy pro
gram historyczny 12.05 „Siadami 
Odyseusza” (6) -  filmy dokumen
tu lne prod. franc, 12 45 Telewizyj
ny Teatr Prozy z cyklu: Mówi 
Chandler” : .Długie pożegnania" (1), 
reż Stefan Szlachtycz Wyk - Wi
told Pyrkosz Jan Tesarz Olgierd 
Łukaszewicz Izabela Lipka i inn! 
1400 Premie i premiery - recital 
Sinitty. 14.30 Komedie, komedie, ko

medie... „Milion za Lanrę” . Wyk.! 
Bogdan Baer, Irena Szewczyk. Ta
deusz Ross. 16.45 Teleexpress 17.00 
Studio Sport -  mistrzostwa świa
ta w żużlu z Leszna — puchar 
Europy w lekkiej atletyce 19.00 
Dobranoc: „Przygód kilka wróbla 
Ćwirka” . 19.10 Z kamerą wśród 
zwierząt -  „Leśni akrobaci”  19.30 
Dziennik Telewizyjny 20.05 Sobo
tni seans filmowy „Rozległa krai
ną”  — film fab. prod. francusko- 
-austriackiej, reż Luc Bondy, wyk.: 
Michel Piccoli, Balie Ogier, Milena 
Vukotie. 21 45 Tydzień w polityce
— komentuje Karol Szyndzielorz
21.55 Teatr telewizji Jarosław Ha- 
sek .Spotkania ze Szwejkiem” (4)
-  .Feldkurat Kat? ma kaca”  — 
reż Paweł Trzaska Wyk.: Roman 
Kłosowski Adam Fereney, Marek 
Kondrat 2215 Przegląd sportowy 
22 35 Piknik country - Mrągowo 
'89 - dzień oierwszy 23 40 Telega- 
źeta 23.43 Kino sp : „Zabój
stwo bez zapłaty” (125 minut) —

film prod. Jap., reż. Khijj Fukas*- 
ka. Wyk.: Heurn Sanda, Samuy 
Chiba, Makoto, f uita. 1.50 Zakoń
czenie program u.

PROGRAM II
10.00—13.00 Tele-9 OTV Kraków.

13.15 Konkurs 5 milionów. 14.00 W 
świecie ciszy — program dla nie- 
słyszącyeh 14.25 Koncert życzeń.
14.55 Powitanie, 15.00 „Ordy” — 
..Alfred 1 Wegener — dryfowanie 
kontynentów” — serial prod. jap.
15.25 Spekturm 15.40 „Afrykańskie 
wodopoje’’ — film przyrodniczy 
prod ameryk 16.05 Zielony świat
— „filozofia przyrody” . 16.25 
„Wszechobecne mięczaki”  (1) — 
film przyrodniczy prod RFN, 16,45 
Dom XXI wieku — „Konstrukcje” ,
17.05 Konwój 17.45 „Chodzież ’89”
— warsztaty jazzowe. 18.00 Kroni 
ka. 18.30 Wielka Gra — teleturniej.
19.15 Bisy Pepe Romero — recital 
gitarowy 19.30 Alfa ( omega. 20.00 
Studio Sport — Puchar Europy w

lekkiej atletyce. 21.00 Fama •39 — 
reportaż. 21.30 Panorama dnia. 21.45 
„Chateauvallon” (13) — serial prod. 
franc. 22.40 Komentarz dnia.

NIEDZIELA — «  SIERPNIA 

PROGRAM I
7.07 TTR' — zajęcia wakacyjne, 

sem. II — konie, 7.25 TTR — zaję
cia wakacyjne, sem. IV — zaraza 
ogniowa, zgorzel kory i rak drzew 
owocowych. 7.45 Po gospodarsku 
magazyn spraw wiejskich 8.15 Ty
dzień 8.55 Program dnia 9.00 Kino 
teleferii: „Zwariowane wakacje”  — 
film prod. węg., reż. Gyorgy Pa- 
lasthy, wyk.: Miklos Bei ek, 
Mari Kiss, Adam Phur. 10.10 „Z 
serca, czy spod sztancy? 10.30 DT
— wiadomości. 10.35 „Ludy ziemi” 
(3) — „Japończycy — serial doku
mentalny prod. hiszp. 11.35 A na 
polach żniwa (1) — widowisko.

i 12.35 Koncert życzeń. 13.20 A na 
polach iniwa (2). 14.20 Marek Sie

rocki zaprasza. 14.45 „Goście pała
cu kieleckiego” — film dok. Ma
cieja Łukowskiego 15.15 Fotoma- 
gazyn „Powiększenie” -  moda w 
fotografii'. 15.35 „Panna dziedzicz
ka”  (12) — serial prod. brazylij
skiej. 17.15 Teleexpress 17.30 Stu
dio Sport — puchar Europy w lek
kiej atletyce. 18.40 Antena 19.00 
Wieczorynka: „Trzy misie", 19.30 
Dziennik telewizyjny. 20.05 „Świa
tła kabaretów” (4) — serial prod. 
ang. 21.00 7 dnj — świat. 21.30 
Sportowa niedziela 22.30 „Kinoma
nia” Barbara Połomska 23.00 Pre
miery po latach: „Tyś nam obiecał 
ziemię sprawiedliwą”. Rei. Ranna 
Kramarczuk i Halina Miroszowa.
23.30 Telegazeta.

PROGRAM n
11.00 Przegląd tygodnia (dla nie

słyszących) 11.35 Film dla niesły
szących: ,,Światła kabaretów” (4) _
serial pred. ang. 12.30 Peryskop _  
wojskowy program publicystyczny.

13.00 Jutro poniedziałek 13.30 Kon
cert życzeń ,13 55 Powitanie 14 00 
Polska Kronika Filmowa 14.10 100 
pytań do.. Marka Manowieckiego.
14.50 Aktualności kulturalne: ,Znów 
premiera” — reportaż z opery.
15.05 Polacy — film dokumentalny 
o prof. Tadeuszu Koszarowskim.
15.30 Piknik country — zza kulis*
15.55 Gawęda prof W iktora Zina.
16.10 .Kino - oko” — kalejdoskop 
filmowy 17 00 Konwój 17 30 Bliżej 
świata przegląd te lew izji sateli
tarnych 19 00 Spotkanie z pisarzem
— Leopold Buczkowski 19 30 JM 
lepiej, tym  go rze j"  — refleksje o 
Polskim teatrze współczesnym 20 00 
Studio Sport — piłka w grze 21.00 
Fama '89 -  rep 21 30 Panorama 
dnia 21.45 „Q ueenie”  (2) -  fi,m
fal*, -irod amervkańsko-angiel-Hicj-
22 35 Komentar? dnia 22 40 -.Futu- 

gia na dobranoc” — Potop

Red hf-ja ni- "-łnuwiada za 7‘71 :’n.V 
wprowadzone w ostatniej chwili-




