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Spotkanie członków rządu z prezydentem w  Belwederze

Życzę aby rząd osiągnął sukces, 
którego oczekuje cały naród

WARSZAWA (PAP). W nie
spełna 24 godziny po wyborze 
Rady Ministrów jej członków 
przyjął 13 bm. prezydent PRL 
Wojciech Jaruzelski. W sali Zie
lonej Belwederu powitał on no
wo powołanych' ministrów, któ
rych przedstawił premier Tade
usz Mazowiecki. Następnie gos
podarz i goście przeszli do sali 
posiedzeń. Głos zabrał Wojciech 
Jaruzelski, który na wstępie po
wiedział:

„Witam i składam serdeczne 
gratulacje wszystkim członkom 
Radv Ministrów, Cenie sobie 
w:e*lce to spotkanie odbywa iace 
się w tak szczególnej dla Pol
ski chwili.

Nie będzie chyba v przesadne 
stwierdzenie, iż żaden inny rzad 
współczesnego świata nie skupia 
obecnie na sobie tak bacznei U- 
wagi. Polskie przemiany w ob
rębię socjalistycznej formacji bu
dzą zrozumiałe zainteresowanie, a 
nawet swego rodzaju emocje o 
różnym zresztą zabarwieniu.

To. Że siedzimy tu razem, ktoś 
może uznać za żart historii, ktoś 
inny z kolei za logikę historii 
ale na pewno to wielki historycz
ny eksperyment i wielka narodo
wa szansa. Dziś najważniejsze 
aby ten eksperyment sie udał. Sa 
duże nadzieje, że sie uda. Ale 
sa też niepokoje, że może sie nie 
udać. Jednakże dominuje nadzie-

Pierwsze w nowym składzie 
zebranie Rady Ministrów

WARSZAWA (PAP) Biuro Prasowe Rządu informuje. 13 
bm. pod przewodnictwem premiera Tadeusza Mazowieckiego 
— po raz pierwszy w nowym składzie — zebrała sie Rada Mi
nistrów. Omawiano sprawy związane z organizacją pracy rzą
du. Ustalono, że w skład Prezydium Rządu wejdą premier, 
wicepremierzy oraz minister — szef Urzędu Rady Ministrów. 
Organem sztabowym rządu, zajmującym sie problematyką go
spodarczą będzie nadal Komitet Ekonomicznv Rady Ministrów, 
którego kierownictwo obejmie wicepremier, minister finansów 
Leszek Balcerowicz Problematykę kontaktów ze związkami 
zawodowymi, którą poprzednio zajmował się odrębny minister, 
powierzono ministrowi pracy i polityki socjalnej.

W sprawie ujawnienia okoliczności mordu w Katyniu

List otwarty Polaków z Litwy 
do Michaiła Gorbaczowa

MOSKWA (PAP). Polacy z Li
twy. w liście otwartym do Mi
chaiła Gorbaczowa, zaapelowali 
o ujawnienie wszystkich okolicz
ności mordu w Katyniu i o Wy
jaśnienie innych „białych plam” 
w historii stosunków polsko-ra
dzieckich.

Jawność — jeden z zasadni
czych elementów prowadzonej 
przez Dana polityki, a iednocze- 
śnip podstawowa cecha obecnej 
działalności politycznej jest nie

zbędna w każde! dziedzinie — 
czytamy w liście qpublikowanym 
w prasie wileńskiej. Zainicjowana 
przez pana polityka jawności 
przynosi owoce w postaci uzdro
wienia stosunków społecznych 
coraz to nowych uiawnianych 
faktów historycznych, zdejmuje 
tabu i zakazy z nietykalnych te
matów. ludzi i problemów.

Jeden problem wciąż jeszcze 
jednak objęty jest zakazem: pro- 

(Dokończenie na str 4)

Na Festiwalu im. Kiepury

„Lwowskie s m y c z ? i“ w  K ryn ic y
Bez fanfar, za to znaną i po

wszechnie łubianą opowieścią o 
życiu i karierze Jana Kiepury w 
wykonaniu B. Kaczyńskiego roz
począł się w poniedziałkowy wie
czór anonsowany już festiwal arii 
i pieśni.

Nie mogłam na wtorkowym 
„Spotkaniu z autografem” szcze
gółowo pytać szefa „Lwowskich 
smyczków” o różne nurtujące 
mnie problemy, bo ich jeszcze 
wtedy nie miałam. A teraz po 
koncercie mam Ale by nie od- 

. kładać korespondencji z festiwa
lu (Państwo otrzymacie ją w 
czwartek) — teraz relacja.

Zespół ten powstał w roku 1985 
i rekrutuje się z muzyków Lwow
skiej Orkiestry Symfonicznej 
Składa się on z 9 wiolonczel 
kontrabasu, fortepianu oraz śpie
wającej sopranem dramatycznym 
solistki. „Lwowskie smyczki” za
prezentowały nam program, na 
który złożyły sią transkrypcje 
znanych i łubianych przebojów 
Przyznam sżczerze, że nie olśnił 
mnie ten koncert. Bezsprzecznie 
słowa uznania należą się Neonile 
Kozatyńskiej — nieco spiętej i}(i 
początku, ale mającej piękny głos 
i dobre warunki sceniczne. Na- 

(Dokończente na str 2)
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Piątek, 18 bm. w godzinach 10— 12

WSZYSTKO 0 EMERYTURACH
Ponieważ licznj Czytelnicy „Dziennika” — emeryci i renciści 

zwracają się do nas z prośbą o zorganizowanie telefonicznego 
dyżuru przedstawicieli Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecz
nych w Krakowie, w najbliższy oiatek taka akcje przeprowadzi
my. Przy telefonach redakcyjnych zasiada: zastępca dvr kra
kowskiego ZUS mgr Zbigniew Karczewski (nr 22-47-06) i kie
rownik Wydziału Organizacyjnego w tej placówce mer Zbig
niew Salamon (tel. 21-55-58). Odpowiedzi na pytania udzielane 
będą w y ł ą c z n i e  w godz. 10— 12 Nasi goście bardzo oro
szą o to. aby nie zwracać sie o indywidualne obliczenie wyso
kości podwyżek świadczeń Bez dostępu do akt jest to nie
możliwe a dyżur odbywa sie w budynku Redakcji. (*»

Ja i w coraz większym stopniu 
przekonanie, że sie uda. że na
stąpi upragniony brzełom” .

Następnie głos zabrał premier 
Tadeusz Mazowiecki. Pierwsze 
swe kroki — powiedział — rząd 
kieruje do Pana Prezydenta. Jest 
to fakt nie tylko formalny, ale 
również merytoryczny. Wiele 
wniosła moja współpraca z Pa- 

(Dokończenip na str 2)

Posiedzenie komisji nadzwyczajnej do zbadania działalności MSW

Dyskusja pełna rozbieżnych opinii
WARSZAWA (PAP). Najtrud

niej ruszyć z miejsca — ta praw
da potwierdza się w przypadku 
sejmowej komisji nadzwyczajnej 
do zbadania działalności MSW. 
13 bm. odbyła ona już drugie 
posiedzenie, przeprowadzając bar
dzo długą dyskusję pełną roz
bieżnych opinii na temat zakre
su działania i metod pracy.

Najwięcej wątpliwości człon
ków komisji i najgorętsze dys
kusje budził zakres jej pracy. 
Przewodniczący komisji pós. Jan 
Rokita (OKP) poinformował, że

Wicekanclerz J. Riegler spotkał się z Lechem Wałęsą

Zapowiedź zdynamizowania współpracy
•ausirii i i

GDAŃSK (PAP). Dwudniową 
nieoficjalną wizytę w Polsce roz
począł 13 bm wicekanclerz Au
strii Josef Riegler z Austriackiej 
Partii Ludowej. W rządzie zaj
muje się sprawami związkowy
mi i reformami administracyjny 
mi. Program wizyty J. Rieglera 
przewiduje spotkarśa i rozmowy 
z osobistościami polskiego życia 
politycznego i gospodarczego, w 
tym z premierem T. Mazowiec
kim oraz niektórymi członkami 
jego gabinetu. Gościowi towa 
rzyszy grupa austriackich polity 
ków i ekspertów gospodarczych.

Pierwszym punktem programu 
wizyty w Polsce był w środę 
Gdańsk, gdzie austriacki gość 
spotkał się z przewodniczącym

NSZZ „Solidarność” Lechem Wa
łęsą. Rozmawiano m; in. na te
mat rozwoju kontaktów gospo
darczych. "

Po spotkaniu wicekanclerz Rie
gler oświadczył: Zależy mi na 
tym, by jak najszybciej podjąć 
rozmowy z nowym polskim 
rządęm. Chcemy wszystko uczy
nić dla zdynamizowania naszej 
współpracy gospodarczej. Wy
mieniono już pewne hasła — 
wejście austriackich banków oraz 
przedsiębiorstw, Rozważamy spo 
sób rozbudowania możliwości 
współdziałania rolnictwa Polski 
i Austrii, a także rozszerzenia 
wszelkich form współpracy w 
dziedzinie nauki., oświaty, kultu
ry.

Jubileuszowy zjazd w Krakowie

poi
(Inf. wł.) Przed dwoma wieka 

mi powstała pierwsza w Polsce 
uniwersytecka katedra chirurgii 
W 100 lat później, dokładnie we 
wrześniu 1880 roku, prof. Ludwik 
Rydygier otworzył w Krakowie 
przy ul. Kopernika 40 nową Kli
nikę Chirurgii. Z tej okazji , jej 
szef zwołał wtedy I Zjazd Chi
rurgów Polskich 

W dniach 16—20 bm. w Krako
wie. odbędzie się jubileuszowy 
Zjazd Towarzystwa Chirurgów 
Polskich. Udział w nim zapowie
działo ponad 4 tys. specjalistów 
z 37 krajów; przybędą delegacje

chirurgów
wielu zagranicznych towarzystw 
chirurgicznych, w tym Światowej 
Federacji Towarzystw Chirurgi
cznych. Międzynarodowego Sto
warzyszenia Chirurgów i Między
narodowego Towarzystwa Chi 
rurgów Przewodu Pokarmowego 
W pracach zjazdu ma uczestni
czyć ponad 150 zagranicznych go
ści. Wśród nićh znajdzie się też 
i wnuk twórcy .białej” chirurgii 
prof. Rydygiera, który przyjedzie 
wraz z rodzina aż z Brazylii.

Obok uroczystości oficjalnych 
przez 3 dni części roboczej, obra- 

(Dokończenie na str 4)

Omowa W SP -  Uniwersytet Lwowski
(Inf. wł.) W czerwcu władze 

krakowskiej Wyższej Szkoły Pe
dagogicznej i Uniwersytetu 
Lwowskiego podpisały umowę o 
współpracy. Wczoraj natomiast 
WSP gościła rektora Uniwersyte
tu Lwowskiego prof. Włodzimie
rza Czugł.iowa i prorektora prof. 
Pomeliana Bobika, którzy przy
jechali by skonkretyzować czerw
cową umowę. Rektor Uniwersy
tetu Lwowskiego i rektor WSP

prof. Mieczysław Rozmus podpi
sali porozumienie dotyczące wy
miany naukowej, dydaktycznej i 
studenckiej. Rektor Czugajow za
prosił władze krakowskiej WSP 
oraz związkowców z ZNP i „So
lidarności” do złożenia wizyty we 
Lwowie. W spotkaniu wziął u- 
dział członek sejmowej Komisji 
Spraw Zagranicznych poseł Sta
nisław Mazur (tacz)

Incydent na przejściu granicznym

Polski przemytnik samochodów 
postrzelony w RFN

BONN (PAP). We wtorek na 
przejściu granicznym Helmstedt, 
po stronie zachodnioniemieckiej, 
postrzelono w nogi, wg wersji 
straży granicznej, Polaka pod
czas próby ucieczki. Obywatel 
polski zjawił się na punkcie gra
nicznym 7 jeszcze dwoma oby
watelami polskimi i jednym Ju
gosłowianinem samochodem oso
b o w y m  „daimler-benz 500” Pod
czas sprawdzania personaliów i 
dokumentów wozu, jeden z Po
laków usiłował ratować się ucie
czką w kierunku granicy NRD. 
Gdy nie zareagował na wezwa
nie oraz strzał ostrzegawczy, ra

niono go dwoma strzałami w 
nogę. Wszyscy zostali aresztowa
ni, a rannego odwieziono do 
szpitala. Straż graniczna odmó
wiła podania nazwisk polskich 
obywateli, odsyłając do prokura
tury w Brunszwiku, która prze
jęła sprawę, Poinformowano je
dynie, że chodzi o ludzi trudnią
cych się przemytem samochodów. 
Z paszportu wynikało, że ranny 
Polak bawił już w RFN kilka
krotnie.' Zabezpieczono także li
czne dokumenty oraz pieczątki, 
które służyły przerzucaniu samo
chodów do Polski.

do Sejmu i poszczególnych po
słów wpływa wiele nowych 
spraw' dotyczących działalności 
MSW. Zaproponował, by w pier
wszym rzędzie komisja zajęła się 
zgłoszonymi przez pos Tadeusza 
Kowalczyka 93 przypadkami nie
wyjaśnionych zabójstw, w przy
padku których można domnie
mywać podłoża politycznego, ale 
jednocześnie, by podejmowała 
nowe sprawy Przeciwny takiej 
interpretacji zadań komisji był 
pos. Włodzimierz Cimoszewicz 
(PZPR) wskazując, że ma ona 
charakter rozszerzający w stosun
ku do sejmowego wystąpienia 
pos. Kowalczyka i przypomina
jąc, że problematyka MSW zaj
muje się stała komisja sejmową 
administracji i spraw wewnętrz
nych.

Jeszcze szerszą wersję zakresu 
pracy komisji zaproponował pos

Jan Lityński (OKP) wnioskując, 
by zajmowała się ona także 
sprawami sprzed 13 grudnia 1981 
r. Pos. Maciej Bednirkiewicz 
(OKP) zwrócił uwagę, że w wy
stąpieniu na plenarnym forum 
Sejmu była mowa nie tylko o 

(Dokończenie na str 4)

Jerzy Kołodziejski —  
sekretarzem stanu 

w URM
WARSZAWA (PAP). Prezes 

Rady Ministrów, zgodnie z 
zapowiedzią w exposś, powo
łał Jerzego Kołodziejskiego na
stanowisko sekretarza stanu w 
Urzędzie Rady Ministrów do 
spraw terenowej administracji 
państwowej

1946 wystawców z całego świata

Frankfurt stolica motoryzacji
(Korespondencja własna z RFN)

We Frankfurcie nad Menem 
rozpoczął się dziś Międzynarodo
wy Salon Samochodowy (IAA). 
W wystawie, która odbywa się 
już po raz 53 (pierwszą zorgani
zowano w 1897 roku) bierze u- 
dział rekordowa ilość firm pra
cujących dla przemysłu motory
zacyjnego. Będzie ich aż 1946 
(przy 1776 dwa lata temu). Sza 
cuje się. że salon, który zamknię
ty zostanie 24 września zwiedzi 
ponad 2 miliony ludzi.

Oficjalne rozpoczęcie salonu 
samochodowego poprzedzają tzw. 
dni prasowe, podczas których 
dziennikarze z całego świata m. 
in. także przedstawicie! „Dzien

nika Polskiego” na licznych kon
ferencjach i sympozjach zapo
znają się z globalną strategią 
rozwoju motoryzacji a także z 
najnowszymi trendami w kon
strukcji pojazdów Najbardziej 
jednak interesująca jest możli
wość oglądnięcia z bliska a tak
że sprawdzenia w działaniu (na 
torze Hockenhaim) nowych mo
deli wszystkich liczących się 
firm samochodowych świata.

Największym . wystawca spo
śród 36 państw uczestniczących 
w salonie iest Republika Fede
ralna Niemiec Aż 990 firm z te
go kraju pokazuje swoje wyro-

(Dokończenie na str 2)

Polska na Słowacji

Nie jesteśmy tacy źli
(Korespondencja własna z Bratysławy)

W Bratysławskiej Galerii Sztuki 
otwarto dwie wystawy kra

kowskięh twórców — malarstwa 
i rzeźby. Dr Milan Jankowsky, 
dyrektor BGS, nie ukrywa zado
wolenia z obecności polskich ar
tystów w swoiej placówce, ale 
nie jest to satysfakcja pełna. 
Zmienia się wszakże charakter 
polsko-czechosłowackiej współ
pracy kitlturalnej. zmieniają też 
realia, w których funkcjonuje 
czechosłowacka kultura Nie ma 
dzisiaj mowy o pełnym dotowa
niu ze strony państwa placówek 
muzealnych i galerii na Słoumcji 
Dr Jankowsky rozmawia zatem z 
londyńską galerią „Sotheby”. któ

ra zainteresowana jest sprzedażą 
słowackiej plastyki .,Myślimy — 
powie on w rozmowie z reporte
rem "Dziennika-- -  o organizo
waniu w Bratysławie wystaw 
aukcyjnych Wiele też trzeba 
zmienić ■ w wymianie nomiędzy 
Polską a krajami socjalistyczny
mi. Wasze ekspozycje — dodaje dr 
Jankowsky -  goszczą u nas przez 
kilka dni i potem ' wracaja do 
kraju Tymczasem powinniśmy 
się starać o to. aby obecność 
dzieł plastycznych krajów socja
listycznych mieła charakter trwa
ły. Powinniśmy zatem dzieła te 

(Dokończenie na str 2)

W jutrzejszym wydaniu „Dziennika Polskiego”

Nasze polskie sprawy
Aktualne wydarzenia zdominowały jutrzejsze wydanie „Dzien

nika- Polskiego” Polecamy m. in :
▲ POWRÓT WÓJTA — wywiad z prof. Jerzym Regulskim,

przewodniczącym senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego, 
który twierdzi- ...ludzie mają po prostu dosyć’ Chcą się wy
zwolić spod ucisku administracji, ucisku biurokracji.

▲ PRZEWRÓT NIEWYKONALNI — rozmowa z wicepre
mierem i szefem MSW — Czesławem Kiszczakiem (przedruk 
z „Gazety Wyborczej”):

▲ WYBUCH EWOLUCJI — interesujące rozważania Cze
sława T. Niemcz;,’ńskiego na temat polskiego dziś;

▲ WSZYSTKO TRZESZCZY, ale. Jechać trzeba — tak twier
dzi Tomas2 Domalewski oceniając nasza gospodarkę
' Ponadto — jak zwykle — polecamy felietony Władysława 
Cybulskiego. Tomasza Dnmalewskiego. Antoniego Kowalskiego 
Juliusza Kydryńskiego, Bruno Miecugowa. lerzego Walawskie- 
go; za kulisy aren sportowych wprowadzi nas Antoni Ślusar
czyk.

Nie braknie również w „Dzienniku Polskim” relacji z naj
ważniejszych wydarzeń w kraju i na świecie.

Już jutro 10 stron dobrej lektury. Cena 100 zł.
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Polska południowa jest na skraju 
niżu. Krakowskie Biuro Progno*
IMG W przewiduje,, że. dziś będzie 
sachmurzenie małe, wzrastające
stopniowo do . dużego. Wieczorem i 
w nocy miejscami opady deszczu. 
Temperatura maksymalna w dzień 
od 17 do 20 st., minimalna w no
cy od 4 do 8 st. Wysoko w Tatrach 
temperatura w dzifeń 8 st., w nocy
3. Wiatr słaby i umiarkowany, 
wschodni i południowy.

Orientacyjna prognoza na nastę
pną dobę: zachmurzenie małe i u- 
miarkowane, temperatura w dzień 
od 17 do 20 st.

Słońce wzeszło dziś w Krakowie
o godz. <5.14, zajdzie o 18:36. (p)

REDAKTOR
DEPESZOWY

PODAJE:
WYDALENI Z ZOMO 

I ARESZTOWANI
Jak informuje prokurator wo

jewódzki w Koszalinie, do Sądu 
Wojewódzkiego został skierowa
ny akt oskarżenia przeciwko 
22-letniemu Januszowi M., 22-le- 
tniemu Mirosławowi M. — by
łym szeregowcom z ZOMO, tym
czasowo aresztowanym. W czer
wcu br. Janusz M. i  nożem w 
ręku dokonał napadu rabunko
wego na mieszkańca Koszalina 
zabierając mu mienie wartości
2,5 miliona złotych. Włamał się 
także do siedmiu samochodów 
kradnąc przedmioty wartości pół 
miliona złotych. Mirosław M. u- 
czestniczył w czterech włama- 
hiach do samochodów i udziela! 
pomocy współtowarzyszowi w u- 
krywaniu i zbywaniu. łupów. 

.Przestępcza działalność rabusiów, 
odbywających zastępczą służbę 
wojskową w ZOMO, została wy
kryta przez koszalińskich funk
cjonariuszy MO.

PON^D 3 TYS. STULATKOW
Japonia ma obetnie 3078 oby

wateli w wieku powyżej 100 lat. 
Wśród 3078 mieszkańców, którzy 
ukończyli setny rok. życia, 2448.. 
stanowią kobiety; a tylko 630 — 
mężczyźni. Najstarszą Japonką 
jest 113-letnia Mitsu Fudżisawa 
r. prefektury Nagano (w Środ
kowej części kraju). Ze statystyk 
wynika, że w Japonii przypada
2.54 stulatka na 100 tys. miesz
kańców, co jest najwyższym 
wskaźnikiem na iwiecie.

PUBLICZNE OŚWIADCZYNY
Drugi syn cesarza Akihito zwo

łał konferencję prasową aby po
informować mieszkańców kraju, 
że oświadczył się swej koleżan
ce z uniwersytetu. Rodzina ce
sarska zezwoliła mu na poślu
bienie kobiety * ni.earystokraty- 
cznego rodu.

POLAK GWAŁCI POLKĘ
Austriacka agencja prasowa 

APA informuje o zgwałceniu 
Wiedniu 19-Ietniej turystki pol
skiej przez, jej- rodaka, zamiesz
kałego w stolicy Austrii, 34-let- 
niego W. K. Zwabił ją do swego 
mieszkania, dokonał czynu nie
rządnego oraz ukradł jej 3000 
szylingów. Poszkodowana, złożyła 
skargę w  policji. W celu odnalezie
nia gwałciciela udała się samocho
dem policyjnym na ..objazd” 
dzielnicy Leopoldstadt, gdzie na- 
, stąpiło to całe wydarzenie. W 
pewnym momencie zauważyła 
W. K. przed jedną * kamienie. 
Sprawcę aresztowano.

POPIERSIE ZE ZŁOTA

Toshio Saito, dyrektor tokij
skiej fifmy Yamazaki, wyszedł z 
inicjatywą sprzedaży wykonanych 
na zamówienie popiersi ze złota 
japońskim bogaczom, którzy prze
stali się interesować gromadze
niem złotego kruszcu W mone
tach lub sztabkach. Szacunkowy 
koszt typowego popiersia o wy
sokości 21 cm, zawierającego 3 kg 
złotego kruszcu, wynosi ok. 1:1;5 
min jenów czyli 78 tys. dolarćw. 
Saito powiedział,, że na pomysł 
ten wpadł przypadkowo; pó 6- 
trzymaniu zamówienia od nowej 
sektv reliaiinei na zło te  popier
sie iei ząlof.yeie1a.

Opracował: .
JOZEF PAŁKA

Notowania walutowe
Wczoraj do  oołudniu w ary- 

wafcnym kantorze nrzy ul.' 
Szewakie.i 14 . kunowano dola
ry do 10000 zł, sprzedawano 
zaś DO 10500 zł. Kantor 
„Pewekiu", Drzv ul. 1 8  Stycz
nia '51 oferował za dolara 9500
23. a sprzedawał oo 10S00 zł.

Studęnt-Si?rV:ce kupował 
do’ary po 10300 zł i sprzeda
wał no 10700 zł.

Spotkanie członków rządu z prezydentem
(Dokończenie ze str li 

nem Prezydentem przy kon
struowaniu nowego rządu. Po
twierdzam to. co powiedziałem 
w czasie naszego pierwszego 
spotkania — po powołaniu mnie 
na premiera — iż sukces rządu 
jest możliwy tylko z Pana po
mocą. W tęj historycznej chwili 
liczymy na tę dobrą współpracę 
i na tym polega głównie meryto
ryczny charakter naszego spot
kania.

W rozmowie z prezydentem 
ministrowie dali wyraz przekona
niu, iż są świadomi ogromnych 
bczekiwań, które społeczeństwo

wiąże z powołaniem nowego ga
binetu a zara/em niezwykle tru
dnej sytuacji, w jakiej rząd 
przystępuje do pracy, zwłaszcza 
zaś uwarunkowań gospodarczych. 
Mówiono również W czasie spo
tkania o życzliwej społecznej 
atmosferze jaka powstała wokół 
nowego rządu 

Na zakończenie spotkania pre
zydent W. Jaruzelski podzięko
wał jego uczestnikom za szcze
re podzielenie się opiniami a 
także i troskami związanymi z 
działalnością nowego rządu, l i 
znął to spotkanie za szczególnie 
ważne w sytuacji, kiedy — jak

Komisja sejmowa odrzuciła projekt ustawy

•Posłowie za dalszymi konsultacjami 
w kwestii zniesienia kary śmierci

WARSZAWA (PAP). Komisja 
ustawodawcza Sejmu wypowie
działa się 13 bm. za poddaniem 
kwestii ^niesienia kary śmierci 
dalszej konsultacji społecznej i 
postanowiła zwrócić się do resor
tu sprawiedliwości o przygotowa
nie w tej mierze jasnych pro
pozycji kary zastępczej. Poselski 
projekt kilkuzdaniówej ustawy o 
zniesieniu kary śmierci który, 
przypomnijmyzakłada rezygna
cję z niej i wprowadzenie w za
mian zagrożenia karą 25 lat po
zbawienia wolności, uznano za 
zbyt ogólnikowy' i opowiedziano 
się za jego ponownym, precy
zyjnym zredagowaniem. ’

Wielu członków komisji, de
klarując, się osobiście jako zwo
lennicy. zniesienia kary śmierci,

nie kryło zarazem różnego'rodza
ju zastrzeżeń co do możliwych 
skutków takiego kroku. Mówiono 
np. o potrzebie zachowania ka
ry śmierci w przypadkach szcze
gólnie . rażących przestępstw, za
bójstw z premedytacją, na tle 
rabunkowym itp. Pos. Lech Pa- 
przycki (ZSL) zwracał uwagę, że 
wynik ewentualpego referendum 
w tej sprawie jest z góry prze
sądzony. (Z sondażu CBOS bo
wiem wynika, że 62 proc. społe
czeństwa opowiada się za utrzy
maniem kary śmierci). . i 

Członkpwie komisji zgodni byli, 
że alternatywą .dla’ kary fonierci 
nie powinno stać się dożywotnie 
więzienie, a za najbardziej racjo
nalną w  jej miejsce — uznano 
karę 25 lat pozbawienia wolności.

Nowy szef weteranów pracy stwierdza:

Będziemy bezkompromisowo bronić 
słusznych interesów emerytów

WARSZAWA (PAP). 13 proc. 
ludności naszego kraju stanowią 
ludzie starsi; więcej niż połowa 
z nich utrzymuje się z emerytu
ry: ok. 2 proc. seniorów wskutek 
chorób pdsestaje" -na stałe \v łóż
ku; samotnią mieszka co piąty 
stary człowiek Te dane zapre
zentowano na VI Krajowym Zjeź
dzić Delegatów Polskiego Związ- 
zku Emerytów, Rencistów i In
walidów, który 13 bm. ząkoń- 
•zył w Warszawie

Przewodniczącym ZG PZERiI 
został Ludwik Kempiński, peł
niący dotąd, funkcję wiceprzewo
dniczącego tej organizacji.

W wypowiedzi dla PAP stwier
dził: Zdaję sobie spratvę z. baga
żu obowiązków, jakie nakładają 
na nowy zarząd uchwala zjazdu 
i kryzysowa sytuacja w kraju. 
Na. pierwszy. plan w dalszym cią

gu wysuwa się sprawa emerytur 
i rent, decydująca © życiu każ
dej osoby, która z nich korzy
sta. Oni dziś nie -wiedzą jaką 
kwotą mogą dysponować,, jak 
planować Swoje budżety,: gdyż o - 
trzy mu ją świadczenia z półrocz
nym opóźnieniem. Będziemy bez
kompromisowo walczyć o to, co 
się słusznie należy emerytowi,; a 
zwłaszcza domagać się ^całkowitej 
likwidacji tzw. starego portfela. 
Ten problem jak dotąd rozwią
zuje się „biologicznie”, ok. 200 
tys. z tej grupy umiera co roku 
nie doczekawszy się właściwego 
rozwiązania swego problemu. 
Czynić b ę d z ie m y  usilne starania
o nowe przepisy emerytalne, 
sprawiedliwe, proste i przejrzy
ste, takie gdzie praca, płaca i e- 
merytura będą ze sobą korelo
wać. Musi być to nowa ustawa.

Nie jesteśmy tacy źli
(Dokończenie *tr. I ) . 

nie tylko ‘wystawiać, ale przede 
wszystkim kupować”.

Takie konkretne rozmowy pro
wadzono w Bratysławie, m. In. 
z przedstawicielami władz-kultu
ralnych Ukraińskiej Republiki. 
Czy podobne porozumienia za
warte zostaną z Polską? Tego nie 
wiadomo. Słowacy mają pienią
dze, oczekują jednak konkret
nych ofert, a nie propagando
wych przedsięwzięć. *

Nassa. obecność na Słowacji 
jest bardzo widoczna. Piątkowy 
sukces Mariana Murawskiego 
(Grand Prix) na Bratysławskim 
Biennale Ilustraeji. który ozna
cza konkretne zamówienia z*

strony światowych wydawców 
książek, potwierdza wysoką po
zycję polskich plastyków. Nie jest 
to dowód jedyny. Np. bratysław
ska Starówka remontowana jest 
przy sporym udziale polskich fa
chowców. Okazały prymasowski 
pałac odnawiają ekipy poznań
skich PKZ. Czesi chcieli podjąć 
się tych robót za 60 milionów 
koron, ale obiecywali, że zostaną 
one zakończone za 10 lat. Polacy 
zażądali 500 milionóiu, ale zobo- 

. wiązali się, że budynki oddane 
zostaną za 3 lata. Wszystko wska
zuje na to, że słowa dotrzymają
— tt> Bratysławie są chwaleni za 
fachowość.

JANUSZ M1CHALCZAK

to określił — stoimy przed wy
sokim progiem trudności który 
musimy przejść. Sygnalizowaliś
cie — powiedział — nie tylko 
stan potrzeb, ale także przykła
dy ofiarności i aprobaty społe
czeństwa.

Prezydent zadeklarował zdecy
dowane poparcie dla rządu, dzię
kując premierowi za to co zro
bił, a jest to — oowiedział — 
już bardzo Wiele, Życzył rządowi 
by osiągnął on sukces którego 
oczekuje cały naród.

Współpraca gospodarcza 
Polska —  Japonia

TOKIO (PAP). Przewodniczący 
japońskiej izby handlu i prze
mysłu Rokuro Ishikawa przyjął 
w środę ambasadora PEL w  To
kio Ryszarda Frąckiewicza. O- 
mawiano restrukturyzację gospo
darki polskiej oraz możliwości 
udziału małych i średnich firm 
japońskich w bezpośrednich in- 
\?estycjach i w joint ventures w 
Polsce.

„Lwowskie smyczki ’
(Dokończenie ze str t) 

tomiast nie przekonali mnie 
lwowscy „wirtuozi, bo ten tytuł 
należy im się bezsprzecznie za 
to, że grają na 9 wiolonczelach 
równocześnie.

Myślę, że lepszy pomysł na ka
meralne muzykowanie mieli w 
połowie osiemnastego , stulecia 
muzycy z Mennheim. Im  to wła
śnie zawdzięczamy tak łubiany 
do dziś kwartet smyczkowy.

Myślę jednak, że przed tym 
lwowskim zespołem, dysponują
cym wszak ' znakomitym pozio- 
frnem wykonawczym, jeszcze wie
le udanych koncertów i liczne 
tournee, ale nie znaczy to wcale, 
że musi on podobać się wszys
tkim.

MAGDA MAŁECKA-MYSL1K

Frankfurt stolicą 
motoryzacji

(Dokończenie te sir. 1) 
by -r- od uszczelki po wielkie 
ciężarowe pociągi samochodowe. 
Włosi mają 206 stanowisk a Wiel
ka Brytania „tylko” 122.

Niestety w 9 halach zapełnio
nychł szczelnie samochodami nie 
znalazłem polskich pojazdów. 
Inaczej jest np. z przemysłem 
motoryzacyjnym ZSRR, ; który 
we Frankfursie pokazuje wszy
stkie aktualnie produkowane mo
dele samochodów. Brak na wy
stawie polskich aut nie świadczy 
jednak «  nieobecności naszych 
delegacji. Są we Frankfurcie ob
serwatorzy * FSO i FSM a tak
że przedstawiciele ,,PoI-Motu” . 
Czy obecność tych ostatnich spo
woduje, że na .polskim rynku po
jawi się więcej zagranicznych 
samochodów, to- już inna kwe
stia.

JACEK JURECKI

WCZORAJ W KRAJU \ NA Ś WIECIE
A. (PI p a p i e ż  PRZYJĄŁ KANDYDATA N a  NOWEGO PF.E7.T~ 

D&\T* CHILE Parneż orzy.iał 12 bm. w Castel Gandolfo przebywa- 
S o  we WłosSch orzywódce partii chrześcijańskiej demokracji
w Chile"  zarazem jedynego w gru
dniowych wyborach prezydenta państwa, Fa.ncio » y i «  na.

a ,  PTFVir\f KC KPZR. 19 września rozpocznie sie
plenum KC KPZR. B «U e

poświęcone stosunkom narodowościowym.
▲ SPOR O KLASZTOR KARMELITANEK. Przywódcy Kongresu 

Pofonii Amerykańskiej i Organizacji żydów A »e r
lowali we wspólnym oświadczeniu o przemesien e k la^oru  Karme
litanek z bezpośredniego sąsiedztwa byłego obozu .ś“ 1.e” i 
'cimiu w inne miejsce, zgodnie z porozumieniem w  tej sprawie o*ią. 
gniętym w r. 1987 w  Genewie.

▲ POMNIK NA PLACU TIANANMEN W  PEKINIE. Rząd clliński 
postanowił wznieść pomnik na placu Tiananmen na miejjcu „bogini 
demokracji” , która postawili tam demonstrujący przed 100 dniami 
studenci. Teraz stanie tam plastykowa wrupa (8 na 6 m) w ?e ostaw ia
jąca robotnika, chłopa, żołnierza i inteligenta.

A PROCES ZBRODNIARZA HITLEROWSKIEGO. W sądzi* okre- 
gowym w . Rostoeku rozpoczął sie proces orąeciwk<5 groźnemu Prze
stępcy wojennemu, mordercy polskich Żydów .Ta.■eonowi Holzowi. 
W okresie hitlerowskiej okupacji Holz pełnił funkcje zastępcy szefa 
służby wartowniczej w fabryce broni w Radomiu i wraz z innymi 
funkcjonariuszami tej służby współdziałał w rozstrzelaniu eo naj
mniej 33 polskich Żydów, a 18 z nich zamordował osobiście.

A  UTWORZENIE SPÓŁKI „P0LN ISAX”. W Ministerstwie Och
rony Środowiska i Zasobów Naturalnych parafowana została umowa 
o powołaniu polsko-zachodnioni-emieckiej spółki pod nazwć| „Polrnsasę , 
Przedmiotem jej działalności będzie prowadzenie prac badawczych 
w zakresie .technik i technologii służących ochronie Środowiska na
turalnego.

Brutalne postępowanie wobec naszych rodaków

Kilku Polaków dotkliwie pobitych 
przez rumuńskie służby graniczne

BUDAPESZT (PAP). W środę 
do wydziału konsularnego amba
sady PRL w Budapeszcie zgłosi
ło się kilku Polaków dotkliwie 
pobitych przez rumuńskie służ
by graniczne. Byli w  takim sta
nie, że trzeba było ich zawieźć 
do szpitala, gdzie' udzielono im 
pomocy lekarskiej.

W rozmowie z koresponden
tem PAP powiedzieli, że, w  no
cy z 12 na 13 bm. w pociągu re
lacji. Budapeszt — Bukareszt na 
węgierskoprumuńskim przejściu 
granicznym Epikopiabihar żoł
nierze rumuńscy wysadzili z po
ciągu wszystkich Polaków. Było 
ich razem ok. 30. Zabrano im 
ber żadnych wyjaśnień paszpor
ty. pozostawiając z bagażami na 
peronie. Pociąg tymczasem odje
chał.

Gdy zwróciłem się z prośbą, o 
zwrot' paszportu’ — powiedział

Bogdan Zapart z Legnicy — zo
stałem wciągnięty siłą do pomie
szczenia WO.P-u, gdzie brutalni* 
mnie pobito. Pobito także Pola
ków, którzy chcieli mi pomóc. 
Następnie, posługując się kolba
mi karabinów i gazem łzawiącym 
zamknięto ich w poczekalni. 
Mnie w  służbowym pomieszcze
niu przykuto kajdankami do 
krzesła. Co pewien . czas bito 
mnie.

Emilia Kwietniewska % Biało
gardu powiedziała, że ściany po
czekalni były pełne polskich na
pisów — odczytała np. słowa 
..tutaj biją” , „zostałem ‘ obrabo
wany” . ..gwałcą”. Rano Rumuni 
zażądali 2 tys. lei za wypuszcze
nie kolegi. Gdyśmy się wszyscy 
złożyli, zabrali pieniądze nie da
jąc żadnego pokwitowania. Wsa
dzono nas do pociągu i odesłano 
do 'Budanesżtu.

asowe mogiły ofiar stalinizmu 
w rejonie Złotej Góry

MOSKWA (PAP). Przez wiele 
lat na Złotej Górze w  pobliżu 
Czelabińska w południowym U- 
ralu znajdowała się kopalnia zło
ta. Kiedy pokłady cennego kru-

Nowy Sącz będzie miał nowoczesną 
oczyszczalnię ścieków?

Inf. wl.) Nowy Sącz nie ma o- 
ezyszczalni iciekćw. Od stycznia 
br. gospodarze miasta prowadzą 
rozmowy z przedstawicielami za- 
chodnioniemieckich firm produ
kujących tego typu urządzenia. 
Istnieje możliwość zakupu tech
nologii i całego obiektu z hanno- 
werskiego przedsiębiorstwa
„Schreiber” . Oczyszczalnia., tej 
firmy usuwa 95 proe. substancji 
biologicznych, 80—90 proc. azotu
i 70—80 proc. fosforu. Pozwala 
również na likwidację tzw. wtór
nego zanieczyszczenia.

Wczoraj w Nowym Sączu go
ściła delegacja z Hannoweru, z 
przewodniczącym frakcji FDP w 
Landstagu Dolnej Saksonii —  
Martinem Hildebrandtem na Cze
le. W skład ekipy wchodzili 
również przemysłowcy, przedsta
wiciele różnych firm, dziennika
rze. Stronę nowosądecką repre
zentował m. in. wojewoda Józef 
Wiktor. Dyskutowano głównie o 
możliwościach nawiązania dwu
stronnej współpracy. Przedmio
tem obrad była również sprawa 
budowy oczyszczalni ścieków.

(pg)

S2.cu wyczerpały się o Złotej Gó
rze zapomniano.

Niedawno Złota Góra przypom
niała r> sobie. Działacze organiza
cji ..Memoriał”  odnaleźli w  tym 
rejonie zbiorowe mogiły tysięcy 
osób. ofiar stalinowskiego terro
ru z końca lat 30.

Ludzi przywożono tu ciężarów
kami i rozstrzeliwano, a zwłoki 
zrzucano,do pustych szybów ko
palni i zasypywano ziemią.

12 września odbył się w Złotej 
Górze symboliczny pogrzeb ofiar 
stalinowskiego terroru. Symboli
czny^ — ponieważ pochowano o- 
beeme około 350 osób, ocenia się 
zaś. że na Złotej Górze zamordo
wanych zostało wiele tysięcy o- 
sób. W uroczystościach pogrze
bowych wzięli udział człpnkowie 
rodzin zamordowanych, byli więź
niowie gułagów, przedstawiciela 
lokalnych władz, deputowani lu- 
dowi. Do Złotej Góry przybył też 
laureat Pokojowej Nagrody No
bla, deputowany ludowy Andriej 
Sacharow.

N O W T SĄCZ, 01 m t, trzypokojow e,
super&omfortowe, własnościowe — 
zarhienię na K raków . Tel. *6-03-27 w  
godz. 9—16.

N A P R A W A  pieców , łazienkowych ł 
kuchni gazow ych —  Darzycki, tel. 
Zl^Z9~74, do godz. 16 lub po l t

*-41857

SPRZED AM  czteropokojowe. 
kom fortow e. Tel. 33-21-74

»uper-

g-42041

W YRÓ W NlARK O -grubości6w ke, fr e 
zarkę — sprzedam. Kraków , ul. P rzy 
szłości 5 g -42040

O K A ZYJN IE  sprzedam Mercedesa «08.
Stanisław Łazan, Rudnik 91. koło Suł
kow ic g-42032
---- --- r—- .........■■■-------- ---------  ------
K U PIĘ  piw niczkę lub grobow iec 5- 
m iejścow y na cmentarzu Rakowickim . 
O ferty  42030 ..Prasa’ ’ K raków . W iśl
na 2.

NO W Y, kom pletny siln ik Ład* 1500 —
sprzedam: Tel. 11-80-93 g-42029

EK SPE D IENTK Ę i pomoc d® cukier
ni przyjm ę. Tel. 37-83-04

g-42028

MAJ.fcEtfSTWO zaopiekuje sie star
sza osobą; warunek mieszkanie. O fer
ty 42027 ..Prasa”  K raków . Wiślna 2

DACHÓW KĘ ęeramjczna z rozbiórki 
-*• spi^zedam. Teł. 27-87-80. od 18—20 
{ g-42023

_____ ilL.-- T - r..,---- -— — '
m:sszkaiue. T « j . ‘ .3-13-03 

*-418!W

KRF.GT betonow e zbrojone, średnic* 
800. 1000 mm <— betoniarttia — Su
checki, ul. Bragl 51. tel. 21-47-11

15-41926

KARO SERIĘ  Ł * d ł  150#
11-54-47

kup!?. Tel. 
g -42017

SPRZED AM  m ieszkani* 
Tel. 22-143

Bochni.
*-42018

K U PIĘ  m ieszkanie z telefonem  w  
K rakow ie. O ferty  420«« ..Prasa”  K ra 
ków, Wiślna 2.

KU CH ENKĘ m ikrofalow a (now ą) — 
sprzedam. K raków , ul. W innicka lOa,

*-41941

ZA M IE N IĘ  m ieszkanie własnościowe 
M-2 na w iększe niewłasnościowe. 
O ferty  42844 ..Prasa”  Kraków . W iśl
na :.

SPRZED AM  w yk ładzin * 
„len tex ". Tel. 47-38-S5

podłogową
g-42833

CZ 350 bez przebiegu, M ercede* 300 D
1977 — sprzedam. Tel. 48-21-04 
_________________________________ K-436M
PR ZYC ZEPĘ  kem pingową *przedam. 
Tel. 37-67-84 g-4S50S

SPR ZE D A M  prayczspł kem pingową 
N-126. Teł. 55-40-32 g-4243S

KAROSERIĘ nieuzbrojona. Poloneza 
19B0 r. — zam ienię lub sprzedam. Tel. 
12-08-63 g-43il8/prz

M A LO W A N IE , tapetowanie. okapy
nacikuóhemie. d rzw i '■ harm onijkowe, 
zamki drzw iow e, tapicerka drzw iow a
— G sw ei, tel. 34-24-fK J-4186J

i O g łoszenia I  
■ B  ftkspresowej

W YN AJM Ę  garsonierę lub pokói z 
kuchnią. Te l. 33-43-90 g-42097 
---------r-.............
K O P A R K Ę  Białoruś — budowlaną i 
betonomteszalnik na Starze 28 — ta
nio sprzedam. M ichałow ice 1-71. R y 
szard Szczygie ł g -41953

K R A W C O W A  przy jm ie chałupnictwo. 
O fe rty  41884 -„P ra sa ”  Kraków . W iśl
na 2.

P R A C O W N IK A  przy  produkcji pros
tych  m ebli zatrudnię. K o le ja rzy  9 
____________________________ g-41928

SPRZED AM : bo jler, maszynę do m ie
lenia mięsa, przyczepę N-12«. Tel. 22- 
-23-38 __________________ g -41963

ROBUR furgon sprzedam. Tel. 44-32- 
-89__________________  g -41903

A B S O L W E N T K A  UJ w yn a jm ie samo
dzielny pokój lub garsonierę. Tel. 
33-99-09 g-41914

ROBUR-furgon 1984. stan idealny — 
sprzedam. K raków  — Nowa Huta, ul. 
Lubacka »2, teł. 48-18-55 g-41922

O PE R A TO R  spychacza I I  klasy, B 
samochodowe, ciągnikowe — poszuku
je dobrze płatnej pracy w budownic
twie, roln ictw ie, . ceramice, handlu, 
sektor obojętny. Tel. fv3S-0*. <18—23).

g -n m

SPR ZE D A M  te lew izo r ko loro\w  
bln 714p. Tel. 21-53-57 g-41933

K U P IĘ  Pianino. W ożnlczka. D ekarzy  6 
______  g -4194 5

TE LE W IZO R  ko lorow y Rubin 714p 
używ any — sprzedam. Tel, 55-85-87 
_______________________ g-42201

PO LO N E Z 1983 z przyznaną karoseria
— sprzedam. Tel. 55-89-27 g-42202

D bB E R M A N Y  rodowodow e sprzedam 
Tel. 78-17-55 g-42204

G RENAD Ę po wypadku. F iata 125 ż 
uszkodzonym siln ikiem  — tanio 
dam. Tel. 34-18-40 °

SPRZED AM  Poloneza lub w ym ien ię 
F 126p. K ocm yrzowska 2 g-41863

t»U *E  ilości kraw ędziaków  bukowych
— kupię. Tel. 12-16-42 g-41861*

U K Ł A D A N IE  mozaiki, cyk linow anie- 
lakierow anle. Tel. 12-57-08 g-43309

„S L A N G "  — angielski, n!em=eeki 
włoski. Tel. 42-39-22. 21-24-73 
“ "9-52 (10-14) 73

lo ’cal n* cich«  rzemiosło,
1 ________  g -43301

do bud^ 41̂ s 

SPRZED AM  Peugeot 50? m  ben?v- 
Bowy lub diesel. M yślenice, te l o -m
—   ________________________  g-39798
K R A K O w j m -2 sprzedam. O fe rty  
„P rasa ’- K raków , W iślna ł.

K °„■Okocim  pow raca jący  s zs- 
n j£UP 1 < pokojow e" super- 

m ieszkanie. Tel. 0-192-12-
Wślna° y 41?9S ■•Prass” KrSków,

C ITR O E N  GS 1209. blacha do rem ra- 
Iub  zam ien ię na stni- 

4\g 0i5c,ówk<S- Rudawa, tel. 380. 
( ~  ____________ g-4l.6S5

c ^ n ^ R Z T ' S1'J ,aTzy r *  znajomością to-
zatrudnię. W ie liczka  — W ygo- 

ga ™ __________ g-41933

} V l !irT P o h u k u je  mieszkania.
..4-14-09 ___________ g—41538

os- Bieżanóv/ tel. grzecznościowy l i -30-4* po godz. I9
________________________ g -42158

P r * edsiĘbiorstwo Geode-
f gra?ic2Tle w  Krakow ie, ul.

n ra c m ^  t CA 10 te l J2'37-04 zatrudni
pa laczv r «  sr>ec- d*-. zaopatrzenia, Pr aczy  c.o. _______  K-K6*

1 ̂ ^  Zakład Rem ontowo-Bu-
m iln v n h “ t ru to i zaraz na bardzo fto- 

w arun*a c h  finansowych; 
k_erown;k6w budów, majstrów bu-
p:?ktrvr.?r[iL3i ' z y ' t’'’n^ arzy. spawaczy
botnvkńi5 j ,'-ch'mo'nt*rAw- r0"

■ S K . tm? 0,w l«n yeh . eieśli-zbrója- 
Bo»ee? « k:8roWBĆ: K raków , ul.
7_ 1»  ,a iS- te !- M-T7-R2. w godz,
. " K-8762

ku>t ^ ! rfoS1A , ‘\ C T *  zagran icy  pilnie 
JJdnorodzm ny w  Brzesku- 

ków  ° ^ r t-v  4,896 Prasa”  Kra-
12-99-44 K raków , tel. 0-192-
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kraju zapisze się trwałymi i — mfejmv d ^  W ,f.orli naS7̂ S° 
mi. Godzina 14.30 — nieć minut u i™  nadzieję — wielkimi zgłoskł- 
stai się faktem dokonanym 1 ( 1 1 9  ^ ^  7  "  Mazowieckiego
misji sformowania „ Z ego 'eabinetu" ^  ^ tl PT ^ rZ!enLa preraierowi
przez „branżowe” komisje sejmowe, które zbierały s^na W p o IS s -

N A D Z IE I

Owe przesłuchania, wzorowa
ne na modelu krajów de- 
, . , ™?kracji parlamentarnej,

objęły 24 osoby; trwały często do 
wiele godzin. Niektórzy kandyda
ci na ministrów i szefów urzę
dów szczebla centralnego prze
chodzili przez poprzeczkę tego su
rowego sprawdzianu w znakomi
tym stylu z tzw. dużym zapa
sem jeżeli użyć określeń sporto- 
wych. Innym poszło znacznie go- 
rz® j, ~ . a. tjzech — w tym dwóch 
?• j  \ J.e en Przedstawiciel „So
lidarności” Rolników Indywidual
nych, nie uzyskali w oczach i su
mieniach posłów akceptacji. Z 
rożnych zresztą przyczyń. Na dr. 
Andrzeju Kosiniaku - Kamyszu 
(ZSL) wyraźnie zaciążył fakt że 
zaledwie od 15 I br. był podse
kretarzem stanu w resorcie Zdro
wia i Opieki Społecznej odpowie
dzialnym za „pion” Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej.

RAZEM CZY OSOBNO
Ale w efekcie wszyscy zapro

ponowani posłom zgromadzonym 
we wtorek, w gmachu, przy Wiej
skiej, w liczbie 415. przeszli. Kan
dydatów jednogłośnie poparły 
w s z y s t k i e  kluby poselskie w 
ilości siedmiu, co było bezspor
nym kredytem ogromnego zaufa
nia udzielonym premierowi Ta
deuszowi Mazowieckiemu. I to 
jakże czytelnym: tylko 13 głosów 
wstrzymujących się i ani jeden 
przeciwny! Ą przecież jeszcze nie
wiele godzin1 wcześniej zastana
wiano się czy nie głosować na 
każdego z kandydatów odrębnie; 
choć przecież inaczej w tej kwe- 
sti stanowi sejmowy regulamin. 
Ale chodziło o grupę tych, którzy 
mieli kłopoty w trakcie komi
syjnych przesłuchań” Właśnie — 
by zakończyć tę kwestię w sposób 
jasny. Sądzę, że odtąd przyszło
ścią polskiego systemu parlamen-\ 
tarnego powinien być nie tylko 
taki tryb wstępnych rozmów z 
wybranym przez premiera aspi
rantem do ministerialnej teki, czy 
jak kto woli —-fotela. Ale — 
znów zagranicznym wzorem, war
to takowe „sprawdziany” , egza
miny. po prostu prowadzić publi
cznie. transmitując przez radio i 
TV. Przynajmniej — dla danego 
kandydata na ministra w kluczo
wej. branżowej komisji!

A więc nowy rząd Tadeusza Ma
zowieckiego, którego gabinet naro
dził się w miniony wtorek w oko
licznościach nie pozbawionych 
wręcz dramatycznych momentów, 
otwiera w naszych dziełach nowy. 
-rozdział. Zupełnie chyba inny 
j a k o ś c i o w o  od kilku poprzed- 
n:ch Zaczynamy go nie bez obaw, 
wrtoliwości i niepewności, lecz z 
jednym — ogromną nadzieja na 
poprawę skrajnie już trudnej, 
hiperinflaeyjnej sytuacji gospo
darczej. Ńa rozładowanie nara
stających napięć społecznych.

Oczywiście, nie nastąpi to za
raz. Czeka nas droga trudna, być 
może dość diu^a, pełna osobi
stych grupowych wyrzeczeń. To 
jest pewne.

Alternatywa jest tu tylko je
dno: kompletny rozpad całości 
struktur • państwa — ekonomicz
nych, społecznych i politycznych. 
A do tego nie można i nie wolno 
w żadnym wypadku dopuścić. 
Musimy dziś iść razem. Jak to 
określił 1 prezes Klubu Posel
skiego PZPR prof Marian Orze

chowski musi zapanować jed
ność. Nasz prezydent, nasz pre
mier. nasz rząd Słowem — wła
dza wszystkich Polaków Historia, 
której przygniatający ciężar czu
ło się wtorkowego dnia oglądając 
to, co działo się na ul. Wiejskiej 
dopisze temu gabinetowi uszcze
gółowiające określenie. Jakie: je
dności narodowej? Ocalenia na
rodowego? Fachowców? Zobaczy
my. Musi ten rząd działać bez 
obaw o decyzje śmiałe, choć trud
ne — ale przemyślane i mądre. 
Takie, które mogą uratować nasz 
znękany: kryzysem kraj.

Gzy jest inna droga wyjścia z 
niego od poświęcenia, usilnej pra
cy, wielkiego wspólnego trudu — 
trzeba spojrzeć prawdzie w oczy: 
wyrzeczeń? Nie ma. Bez tego się

kapitanem statku, czyli ministrem 
finansów, jest tu inny wicepre
mier Leszek Balcerowicz z OKP. 
A  kasa — to rzecz ważna, kluczo
wa w obecnej sytuacji ekonomi
cznej i pieniężnej kraju.

Mamy też jednego ministra o- 
kreślonego mianem „niezależny”
— to prof. Krzysztof Skubiszew
ski, członek Rady Prymasow
skiej; ale w kwestii jego związków 
z „Solidarnością" czytam różne i 
odmienne informacje. Co do tego 
ministra: ■ wszyscy określają go 
jako znakomicie przygotowanego 
do sprawowania owej funkcji, o 
idealnych wręcz kompetencjach 
Dodajmy, że jest to jeden z pię
ciu profesorów (licząc wfaz z Wi
toldem Trzeciakowskim typo
wanym do kierowania R.adą Eko
nomiczną).

A  więc„ pytanie: czy jeśt to 
rząd fachowców? Nie jestem tego 
pewien. Na takie pytanie da od
powiedź czas — i to bliski. Choć 
z pewnością np. mianowanie Ja
cka Kuronia szefem resortu pra
cy i polityki socjalnej (sam o so-

Na zdjęciu: gabinet Tadeusza Mazowieckiego

nie obejdziemy. Bo w gospodarce 
cuda nie istnieją. Jak świat długi i 
szeroki wszędzie rządzą nią te 
same prawa i twarde reguły. Za 
ich lekceważenic i woluntaryzm 
kolejnych ekip rządzących PZPR 
zapłaciła niezmiernie wysoki, ko
sztowny rachunek. Dla partii po
winien być on gorzką lekcją a 
dla „Solidarności”  — okazją do 
wyciągnięcia odpowiednich nauk
i praktycznych wniosków na 
przyszłość.

PAKIET KONTROLNY
' Patrzę na skład nowego ga
binetu i widzę, że lider obecne
go rządu kraju między Bugiem i 
Odrą trzyifta mocno w ręku- pa
kiet kontrolny akcji, jeżeli ope
rować językiem karteli i monopo
li. Pomińmy może ścisłe kierow
nictwo gabinetu, ministrów bez 
teki i wicepremierów — w  ich 
przypadku bowiem tytuły i fotele 
rozdzielono bardzo sprawiedliwie 
pomiędzy „koalitantów” — OKP, 
ZSL, SD i wchodzącą do ścisłej 
współpracy z tą ekipą PZPR. 
Pozostawmy na boku ministrów 
stanu, szefostwo Urzędu Rady 
Ministrów, ministrów bez teki itp 
W ekipie Mazowieckiego mamy 
łącznie 16 już istniejących re
sortów, z których jeden (Trans
portu, Żeglugi i Łączności) zosta
nie rozdzielony, a Więc do podzia
łu pozostaje nie tak wiele tek.

Z ich ilośći. nie licząc tzw. cen
tralnych urzędów, jak np. plano
wania, sześć resortów obsadza 
„Solidarność”, po cztery PZPR i 
ZSL — w.tym była partia rządzą
ca ma te ministerstwa, na któ
rych i jej. i naszym sąsiadom 
szczególnie zależało, a w. trzech 
jest SD, jeżeli liczyć z obsadzonym 
przez wicepremiera Jana Janow
skiego-Urzędem Postępu Nauko
wo-Technicznego i Wdrożeń. PZPR 
otrzymała także ster NBP, ale

bie powiedział, że nie będzie mo
że lepiej, ale weselej) jest eks
perymentem dość śmiałym chyba 
na granicy ryzyka fachowego. 
Lecz z drugiej strony: czy mini
ster musi być w danej dziedzinie 
specjalistą, czy wystarczy, aby był 
dobrym politykiem czującym cząs, 
w którym działa i mającym mo
żliwie najlepszych doradców oraz 
współpracowników — fachowców.

Takie rozwiązanie w wielu kra
jach stosuje się nie od dziś, wręcz 
wiekami. I ze znakomitym skut
kiem. No, zobaczymy. Bo jest to 
resort szczególnie „nerwowy”, 
polityczny, znajdujący się pod 
najwnikliwszą kofttrolą całego 
społeczeństwa, a już szczęgólńie 
wielomilionowej rzeszy samotnych  ̂
często żyjących wręcz w nędzy 
emerytów i rencistów. Oni „prze
testują” najlepiej koncepcje i za
mysły min. Jacka K. I to od za
raz.

SCHODY 
W MINISTERSTWACH
Patrzę na listę poprzedniego 

gabinetu, 'którym — i to fakt 
chyba kuriozalny od 14 paździer
nika ’88 do 11 września br. kiero-, 
wało kolejno aż trzech premierów 
(prawda, z jedną rekonstrukcją 
jego składu — w kwietniu br.): 
Rakowski, Kiszczak i Mazowiecki.
I widzę, że tzw. schody zaczną się 
dosłownie od jutra, czyli zmian 
na kierowniczych stanowiskach w. 
poszczególnych resortach. Jeżeli 
chłodno oceniam całą listę owych 
ministerstw, to zarazem jawi mi 
się m. in. jedna z przyczyn klęski 
PZPR — jej polityka kadrowa w 
kierowaniu krajem, jej postawa 
we współdziałaniu w trójkoalicji 
poszerzonej o trzy organizacje tzw. 
katolików świeckich. *

Ot. weźmy choćby wicemini
strów; mieliśmy ich ostatnim.

czasie łącznie 68. Z tej liczby — 
bagatela „tylko” 54, czyli ponad 
79 proc., było członkami PZPR,
9 (ok. 13 proc.) ZSL, niespełna 3 
proc. — bo tylko dwóch — SD, a 
więcej — bo 4,4 proc. — trzy o- 
soby nie należały do żadnej par
tii. Czy można się dziwić, że 
wchodzący do owego aliansu 
partnerzy czuli się pokrzywdzeni
i zdominowani? Mało: aż w sze
ściu resortach do PZPR należeli 
wszyscy wiceministrowie ' — ilu 
ich tam było! Obok MON. MSW. 
MSZ, Pracy i Polityki Socjalnej 
tak właśnie było w Ministerstwie 
Przemysłu oraz Transportu, Że
glugi i Łączności!

I jeżeli „Solidarność” nie chce 
powtórzyć błędu kadfowego no
menklatury swej liderskiej po
przedniczki — PZPR, niechaj ba
czy na to, aby na niższych szcze
blach struktury władzy — aż do 
terenowych włącznie (oczywiście, 
rhyślę tutaj już o wyborach sa
morządowych zapowiedzianych 
przez „S” na wiosnę lub najpóź
niej jesień ’90) nie powtórzy błę
du tzw. przegrzania koniunktury 
personalnej na swoją korzyść. 
Może za to także zapłacić buntem 
tych, którzy weszli z nią w koa
licję. Ostatnie tygodnie niezbicie 
dowodzą, że takie bunty bywają
i współpartnerzy odchodzą do ko
goś innego nie przyjmując w do
datku zarzutu tzw. zdrady koali- 
cyjno-polityczne j...

RZECZ 
W GOSPODARCE

Wysłuchałem mądrego i głębo
kiego exposś nowego premiera, 
przyznaję z zapartym tchem. 
Właściwie, trudno się z jego Uwa
gami do przeszłości i koncepcji na 
przyszłość nie godzić choć można 
nad niektórymi z nich dyskuto
wać. Jeżeli dotychczasowy model 
kierowania tym krajem poniósł 
plajtę — trzeba zaczynać od no
wa. I inaczej. Inńymi torami my
ślenia; innym, skuteczniejszym 
działaniem.

Gospodarka jest kluczem do 
wszystkiego co się w tym kraju 
dzieje. Jej rozkład i postępujący 
paraliż jest dziś powpdem ogro
mnego społecznego wzburzenia i 
niezadowolenia. To nic innego, 
jak tylko ona właśnie może wy
prowadzić ludzi na ulice w des
perackim proteście. Oby do tego 
nie doszło już w tym kraju ni
gdy. Lecz trzeba widzieć jedno: 
już od akcji wyborczej poczyna
jąc „Solidarność” w praktyce nie 
miała programu ratunku gospo
darki polskiej. Zawarte w sto- 
. sownyni dokumencie sformuło
wania były zdecydowanie jego 
najsłabszą częścią. I podkreślali 
to zresztą mocno sami działacze 
oraz czołowi liderzy „S” i OKP.

Od wiosny ’89 niestety nie 
widzę na tym obszarze nic 
nowego w koncepcjach i 

projektach „S” — obecnego sterni
ka państwowej nawy. Oby taki 
program powstał możliwie w naj
krótszym czasie, bo inaczej — 
niestety, może być nie źle jak 
jest dziś, ale dramatycznie, lub 
tragicznie.

■ I jeżeli czegoś dzisiaj, w dniu 
powołania przez Sejm, czegoś 
rządowi Mazowieckiego życzę — 
to nade wszystko sukcesów w 
wyprowadzaniu na spokojniejsze 
wody polskiej ekonomiki. Cała 
reszta jest bowiem w praktyce 
pochodną sukcesów (lub klęsk) 
gospodarczych. Ani wolność, ani 
pluralizm, ani najpiękniejsze sło
wa nie wystarczą zmęczonemu 
codzienną szarpaniną człowieko
wi.

A  takich mamy dziś w  Polsce
miliony.

W iród wielu strat, jakie kultura polska poniosła w wyniku kam
panii wrześniowej, a następnie drugiej wojny światowej, trzeba 
wymieruć również straty w poezji. Wielu poetów padło w 

walce, wielu zaginęło i nie odnalazło śię do dzisiaj, wielu zmarło 
.wprawdzie śmiercią naturalną, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że 
wojna przyspieszyła ich kres. W Lublinie bomba zabiła Józefa Cze
chowicza, Witkacy, który pisał również wiersze, popełnił samobój
stwo na wieść o wkroczeniu do Polski Armii Czerwonej, w biogra
fiach Władjr sława Sebyły i Lecha Piwowąra znajdziemy informacje, 
że zmarli w ZSRR po 1939 r. (nie ma ich nazwisk na Liście Katyń
skiej), Wojciech Skuza zmarł w Teheranie, pod Annopolem, 6 wrze
śnia 1939 zastrzelił/ się Józef Aleksander Gałuszka. Wszyscy oni byli 
jakby pierwszą falą ofiar poezji polskiej — im właśnie krakowska 
Konfraternia Poetycka poświęci kolejne Zaduszki Poetyckie. A prze
cież lista nie jest zamknięta, należy dopisać do niej tych, którzy 
debiutowali lub osiągnęli pełnię talentu w czasie wojny. Najbardziej 
z nich znani, to Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Andrzej 
Trzebiński, Wacław Bojarski...

O wielu z nich przez długi czas można się było dowiedzieć jedy
nie z „wieści gminnej” , niektórzy czekają jeszcze na odkrycie. L i
teratura polska nie zdobyła się na antologię poetów, którzy zginęli 
w czasie drugiej wojny światowej na antologię, którą ma np. lite
ratura radziecka, choć nie jest wykluczone, że i tamta antologia 
ma braki Jednym t tych, który w przymusowym czyśćcu historii 
czekał do 1989 r. był właśnie Gałuszka. Owszem, jego nazwisko po-

Wokół lieratury

Apel poległych
jawiło się we wspomnieniach (m. in. jego przyjaciela, Tadeusza Ku
dlińskiego, który wątpił w samobójstwo poety), pracach naukowych, 
jeden wiersz, „Ułan”, Ryszard Matuszewski i Seweryn Pollak prze
drukowali w swej antologii „Poezja polska 1914—1939”, ale dopiero 
w tym roku, nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego, w 
wyborze i opracowaniu Jacka Kajtocha ukazał się „Wybór poezji” 
Gałuszki. W ten sposób w publiczny obieg została włączona (raczej; 
przywrócona) twórczość poety, wprawdzie nie pierwszej gildii, ale 
autora wierszy interesujących, w skromnym zakresie oryginalnych.

Józef Aleksander Gałuszka (ur. 1893), należał do najbardziej po
pularnych poetów w Krakowie. Wydawca pisze, że -„był osobistością 
Krakowa nuriier dwa (po Karolu Hubercie Rostworowskim), oklas
kiwaną i nagradzaną przez gremia, złożone z nie byle jakich auto
rytetów”. Był laureatem Nagrody Literackiej miasta Krakowa (1934), 
członkiem a następnie wiceprezesem zarządu oddziału ZZLp w Kra
kowie (od 1929 r.), cieszył- się dyskretną sympatią kardynała Augu
sta Hlonda, do jego wierszy, w których kładł nacisk m. in. na linię 
melodyczną, muzykę pisali m. in. Bolesław Wallek-Walewski i ojciec 
Bernardino Rizzi, założyciel i dyrektor Chóru Cecyliańskiego. Jako 
ochotnik brał udział w I wojnie światowej, w 32 pp, z którego w 
listopadzie 1918 r. powstał 2 pułk strzelców podhalańskich. Kon
tynuował w ten sposób tradycję rodzinną: w 1863 r. jego stryj 
Bogumił Gałuszka (1846—1923) zaciągnął się do oddziałów powstań
czych, przebył Syberię, był pułkownikiem armii austriackiej, a po 
przejściu na emeryturę w 1906 r. został opiekunem „Przytuliska” 
weteranów 1863 r. Udział w wojnie i tradycje rodzinne spowodo
wały, że w twórczości Gałuszki często wraca motyw żołnierskiego 
boju, pobojowiska, zaniedbanych w czasie pokoju weteranów, że 
sięga on głęboko w historię Polski. I choć wybiera momenty chwały, 
nie jest bezkrytycznym chwalcą przeszłości — potrafi, jak w wier
szu „Polonez”, zakpić z szlacheckiej pychy, potrafi pokazać nagi, 
bez upiększeń, żołnierski trud: „Gdzieś ty już chłopie polski szedł 
w śmiertelne boje? — / za czyją i za jaką • ginąłeś już sprawę? — 
/ do jakich ziem tuliłeś twoje piersi krwawe? — / przy ilu drogach 
legło ścierwem ciało twoje? —”, Jego twórczość, będąca kontynuacją 
wzorców młodopolskich charakteryzuje się przedziwną rozpiętością 
estetyczną: jest autorem sonetów, gatunku, który uchodzi za szczyt 
poetyckiej maestrii, pisze estetyzujące, cukierkowate i nieco mdłe,
Kdy pojawiają się w nadmiarze strofki w rodzaju „Wokół twej ci- 
chej skroni snuję się wspomnieniem, / jako nitki srebrzyste jesień- 
nych pajęczyn; / trzepocę nad twym czołem gołębicy cieniem / i kła
dę ci ną oczach smęt zagasłej tęczy”, ale umie też wprowadzać 
słowa ostre, zgoła niepoetyckie według młodopolskich konwencji, 
umie podpatrywać scenki uliczne i szkicować je stylem prostym. 
Choćby taki fragment „Zielonych Świątków na Panieńskich Ska
łach”: „Furczały dziewuchom spódnice na wietrze / pohuki od buka 
do buka szły w przestrzeń------ / I  księżyc czepicę przekrzywił sre
brzystą, / przez zęby sykl;wie jak andrus se świstał: / hop-hop-hop 
/ hop-hop-hop / hop-hop-hop / hop-hop-hop”. Jest czuły na krzyw
dę, niesprawiedliwość. Nie można wreszcie zapominać, że napisał 
wiele wierszy o współczesnym mu lub historycznym Krakowie, że 
niektóre z nich są dużej próby. '

Jako przyczynę milczenia wokół poety, trudności z wydaniem wy
boru jego wierszy (nie udało się to, wdowie po poecie, Edycie Śi- 
cińskiej, znanej w literaturze polskiej jako tłumaczka z niemiec
kiego), podaje się zwykle jego poglądy zbliżone do endeckich czy 
nawet antysemickich, którym dał wyraz w połajankach z Julianem 
Tuwimem. Poglądy te przeniknęły nawet do kilku wierszy. Mvślę 
jednak, że rację ma wydawca, kiedy pisze, że na wszelkie tego 
rodzaju zdarzenia patrzymy trochę ahistorycznie, przez pryzmat 
holocaustu. W końcu w czasie wojny wielu przedwojennych anty
semitów zmieniło poglądy. Nie wiemy, jak zachowałby się Gałuszka, 
można Jednak mieć nadzieję, że zreflektowałby się, uznał swoje 
przedwojenne wystąpienia za błąd. Nadzieję taką pozwalają żywić 
jego wiersze Pozwala też ją mieć obraz poety, jaki się zachował 
we wspomnieniach Tadeusza Kudlińskiego. A także informacje o 
przyjaźni niemal z Feldhornem. I gdyby nie wiedza „pozaźródłowa”, 
pochodząca spoza wierszy w „Wyborze...”, gdyby nie informacja wy
dawcy, trudno byłoby Gałuszkę o takie tony posądzać — z wierszy 
to nie wynika. Są jego lepszą cząstką...

W dniu 1 września, w pięćdziesiątą rocznicę napaści na Polskę 
odbył się apel poległych. Jego symbolicznymi uczestnikami byli 
też poeci, którzy padli w kampanii wrześniowej i na frontach dru
giej wojny.

BOGUSŁAW SŁAWOMIR KUNDA

Z e zdziwieniem stwierdzam, że prawie wszystko wokół jest juz 
urynkowione, a sam pozostaję z tylu. O ile jeszcze w eżerwcu 

honorarium uzyskiwane za ten felieton starczyło na zakup 59 kg
i 33 dag twarogu tłustego, o tyle dzisiaj stać by mnie było na 12.J 
ka białego sera i to pod warunkiem, że otrzymam te pieniądze, 
które mi obiecano, w co może i wierzę oraz, ze tiymcza.sem nOTroff 
nie zdrożeje, w co w ą tp ię .Oczywiście, ze poprzednio za.]adałem się 
twarogiem dotowanym, co z punktu widzenia ekonomicznego było 
bzdurą, ale przecież i dzisiaj do mego i Państwa śn ia d a n ia  j j ę d o -  
ptaca Twaróg sprzedaje s i ę ,  p o d o b n i e  jak większość wyrobów mle
czarskich i innych żywnościowych, poniżej kosztow produkcji, co 
oznacza że urynkowienie jest wciąż szczątkowe, a mimo to dla o- 
bvwateii dotkliwe. Chociaż prezes Czesław Mróz powiedział mi w 
zaufaniu że Nowohucka Spółdzielnia Mleczarska otrzymuje co 
miesiąc blisko miliard złotych dotacji, a moje pochody ^ rof  y 
dwukrotnie, to jak oceniam otyłe samo zmniejszyłarst ęich ^ n a 
bywcza. Kto dopilnuje tego by ludzie z poprzedniej ekipy którzy 
nłosHi że ceny żywności w sklepach sięgną co najwyżej 80 proc. 
cen targowiskowych otrzymali pracę zgodną z ich wiedzą i kom- 
petencjami? s

7ińemv w czasach kiedy dziwi nas niepomiernie sytuacja gdy

ioie niż wprost cen różnych artykułów i usług. Hipennjiacja, 
która jest faktem czerpie swe siły napędowe z rozregulowanej 
gospodarki Bez radykalnych środków zaradczych tej me
da się powstrzymać, co niestety, bardzo łatwo jest dowieś .

Oto sięgająca obecnie 6000 zł/kg cena masła ma szanse stabili- 
z a c  i j e s z c z e  ponad miesiąc, kiedy to wejdą w życie zimowe ceny 
skupu mleka Dzisiaj nikt nie potrafi określić kwoty, ale wiadomo, 
ż e  należy się liczyć z około 50 proc. podwyżką. W tych dniach za-

Klucze do spiżarni

U t y s k i w a n i a

i szanse
pewne rolnicy upomną się o rekompensatę wzrostu kosztów pali
wa, czego jeszcze nie wliczono w ceny skupu produktów rolnych.

Dalszy wzrost cen żywności spowoduje naciski płacowe ludzi 
żyjących z pracy poza rolnictwem. Wzrost płac można będzie naj
łatwiej osiągnąć poprzez podniesienie cen wyrobów, bo któż będzie 
szukał możliwości obniżenia kosztów przy tak ogołoconym rynku? x 
A skoro wszystko znowu będzie więcej kosztowało, to znowu trze
ba będzie podnieść płace, zresztą automatycznie działa 80 proc. in
deksacja. Jeżeli dalej podążymy tą drogą, a piszę ten tekst przed 
sejmowym expos6 premiera Mazowieckiego, to jeszcze w tym roku 
muszą się znaleć w obiegu banknoty o nominale co najmniej 100 
tys. zł, bo w przeciwnym razie zbyt mocno przetrzebimy nasze lasy.

Wszystko oczywiście zależy od stanu naszej gospodarki. To nie
prawda, że zlikwidowano wszelkie nieżyciowe przepisy i złamano 
monopole tam, gdzie wystarczyło w tym celu wydać odpowiedni 
akt prawny. Nadal przecież podmioty gospoilarcze mają różne pra
wa i obowiązki to zależności od tego jaki sektor własności repre

zentują, nadal np. nie ma swobody wyboru banku, a instytucje te, 
czynne dla klientów zaledwie kilka godzin dziennie, z powodu u- 
bezwłasnowblnienia nie potrafią robić pieniędzy, a nawet nie o- 
płaca im się otwierać nowych rachunków. W związku z tym nor
malny szary obywatel jest w każdym urzędzie intruzem, a życie 
bez znajomości staje się udręką

W rolnictwie także, jak na razie, nie widać przełomu. Wprawdzie 
telewizja uraczyła nas niedawno optymistyczną relacją z gminy 
Krzemieniewo, ale to po pierwsze Wielkopolska, a po drugie kra
jowy mistrz gospodarności. Pokazane obrazki jeszcze raz dowodzą, 
że zasobność i dobre samopoczucie w rolnictwie, do którego ma 
prawo każdy gospodarz dysponujący potrzebnym warsztatem pracy 
jest nadal w naszym kraju czymś wyjątkowym. Nie zazdroszczę 
nowemu rządowi, od którego cale społeczeństwo oczekuje zmiany 
naszego położenia, ale w końcu nie są to ministrowie z łapanki.

Minorowe nastroje panują obecnie w wielu środowiskach. Wszy
stkim ciąży sytuacja gospodarcza, która, jak się słyszy, może osła
bić tempo przemian politycznych. Mam odmienną opinię na ten 
temat. Za nieprawdziwy należy uznać pogląd, że Polaków najbar
dziej interesuje stół obfity. Doraźnemu zadowoleniu z poziomu 
życia nie należy chyba przeciwstawiać demokracji i wolności po
litycznych. Są przecież na świecie kraje bardziej od nas zasobne, 
których społeczeństwa zazdroszczą naszym obywatelom pluralizmu 
życia politycznego, liberalizmu cenzury, postępującej demokracji.
I  sądzę też iż fakt, że nasze społeczeństwo mimo wszystko z takim 
spokojem znosi trudności życia społecznego godząc się na wielkie 
wyrzeczenia rodzi się nie tylko z nadziei na poprawę nasiej go
spodarki, ale i z obawy, że to wszystko co dotąd osiągnęliśmy i to 
co dopiero przed nami, można by utracić.

WOJCIECH TACZANOWSKI
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Dyskusja pełna rozbieżnych opinii
(Dokończenie ze str. 1) 

blisko 100 zabójstwach, ale i za
niedbaniach, które uniemożliwi
ły ustalenie -sprawców. Komisja 
powinna więc dotrzeć do źródeł 
tych zaniedbań. Pos. Ryszard 
Zieliński (UChS) zastanawiał się. 
Jaki jest zasadniczy cel powoła
nia komisji, dochodząc do wnio
sku, że chodzi tu zarówno o za
dośćuczynienie za ewentualnie 
wyrządzone krzywdy jak i unik
nięcie nieprawidłowości w przy
szłej działalności resortu. Wobec 
tego komisji nie mogą być obo
jętne nowe, obecnie zgłaszane 
sprawy.

Pos. Stanisław Gabrlelski
(PZPR), który jest przewodniczą
cym komisji administracji i 
spraw wewnętrznych, zwrócił u- 
wagę, że ta komisja ze swej na
tury nie będzie mogła podjąć 
bieżących spraw interwencyj
nych, wskazane byłoby wlec. 
gdyby najpoważniejszymi z nich 
zajęła się komisja nadzwyczajna. 
Podstawową jednak rzeczą jest

USA przyjmą tysiące 
emigrantów 

* Europy wschodniej
WASZYNGTON (PAP). Rząd 

USA poinformował w  środę 
Kongres, że w rozpoczynającym 
się 1 października nowym roku 
finansowym zamierza przyjąć 50 
tys. emigrantów z ZSRR oraz 
dodatkowo 6,5 tys. emigrantów z 
Europy wschodniej, głównie z 
Polski i Węgier. Jak powiedział 
amerykański koordynator ■ ds. u- 
chodźców Jewel Lafontant, łącz
nie planuje się przyjąć 125 tys. 
uchodźców, o 8 proc. więcej niż 
w bieżącym roku finansowym. 
Liczba ta ma objąć 25 tys. osób 
z Azji Wschodniej, 26 500 z Wiet
namu, 3500 z Ameryki Łacińskiej
i Basenu Karaibskiego oraz 3000 
z: Afryki,

podjęcie 93 spraw wskazanych 
przez pos. Kowalczyka. Opinia 
publiczna — podkreślił — zosta
ła zbulwersowana informacją o 
100 zabójstwach politycznych, w 
które zamieszane jest MSW. 
Naszą powinnością Jest odpowie
dzieć. czy były one dokonane 
czy też nie.

Po dyskusji uzgodniono — choć 
jeden z posłów pozostał do koń

ca nieprzekonany — że komisja 
zajmie się przede wszystkim 93 
zabójstwami z listy pos. Kowal
czyka i upoważni prezydium, by 
wnosiło pod obrady także, naj
ważniejsze sprawy wpływające 
na bieżąco. Postanowiono także, 
że komisja będzie pracować w 
kilkuosobowych zespołach, wspie
rając się grupą nowo powoła
nych ekspertów.

Święto polskich chirurgów
(Dokończenie ze *tr 1)

dować będą jego uczestnicy pod
czas aż 75 sesji naukowych, z 
których 32 mieć będzie charakter 
międzynarodowy. Z około 1,8 tys. 
nadesłanych na zjazd krakowski 
prac wybrano 960, a przygoto
wało je łącznie 1.8 tys. autorów. 
Wygłoszone zostaną w formie re
feratów. albo przedstawione bedą 
w tzw.' formie plakatowej. Za
kres tematyczny owych prac to 
nie tylko zagadnienia chirurgii o- 
gólnej, ale i jej specjalistycznych 
gałęzi, takich jak chirurgia prze
wodu pokarmowego, ortopedia, 
traumatologia. urologia, neuro
chirurgia i neurotraumatologia.

Odbędą się też specjalne sesje po
święcone transplantologii, techni
kom komputerowym, czy sztucz
nej inteligencji w medycynie i 
chirurgii.

Udział w zjeździe zapowiedzia
ło też ponad 80 firm farmaceu
tycznych i produkujących sprzęt 
medyczny. Tak więc niebawem 
będziemy mieli w Krakowie pier
wsze od 100 lat interdyscyplinar
ne medyczne spotkanie przedsta
wicieli nie tylko owej klasycznej 
jakby chirurgii — tej ogólnej, ale
i innych dyscyplin zabiegowych
— urologii, ortopedii, kardiochi
rurgii oraz wszystkich innych, 
które wyrosły ze wspólnego, chi
rurgicznego pnia. (t)

Oświadczenie Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Sprawa wyjaśnienia okoliczności śmierci 
Zofii Dybowskiej-Aleksandrowicz

WARSZAWA (PAP). PAP o- 
trzymała tekst oświadczenia Sto
warzyszenia Filmowców Polskich, 
w którym nisze sie m. in.:

9 września została w bestialski 
sposób zamordowana wraz ze 
swoją matką w mieszkaniu na 
Starówce znana jako twórca i 
reżyser filmowy Zofia Dybow
ska-Aleksandrowicz. Osiągnięcia 
artystyczne Zofii Dybowskiej- 
' Aleksandrowicz na polu dufebin-

Ust otwarty Polaków z Litwy
(Dokończenie ze str. 1)

blem bestialskiego mordu oooeł- 
nionego w latach II wojny świa
towej na oficerach Dolskich. Za
kazem tym bardziej dziwnym i 
niewytłumaczalnym, że- motywy 
zbrodni i jej sprawcy są przecież 
od dawna znani światu. Żadne 
względy natury politycznej czy. 
ideologicznej nie wydają się uspra
wiedliwieniem wobec ogromu 
wyrządzonej całemu narodowi 
krzywdy, wobec bezsensownej w 
swoim bestialstwie masakry.

Nie tylko jednak zbrodnia ka
tyńska wymaga obiektywne i oce
ny i ukarania winnych. Uważa
my za niezbędne poinformować 
pana o konieczności podjęcia pil- 
riyah kroków dla rozwiązania na
stępujących problemów dotyczą
cych okresu ostatniego półwiecza: 

;1. Podanie do wiadomości pu
blicznej i. dokonanie obiektywnej 
oceny motywów i sprawców 
zbrodni katyńskiej,

2. Postawienie przed sądem 
morderców—  zarówno bezpośre
dnich, jak i ich ^inspiratorów i 
rozkazodawców.

3. Naprawienie krzywd moral
nych i materialnych, jakich do

znały rodziny zamordowanych, 
poddawani represjom i wywóz
kom. niezależnie od Obecnego 
miejsca ich zamieszkania.

4. Godne upamiętnienie wszy- 
śtKTCh -mifcSsc" masowych’ mordów
i zesłań Polaków z napisami 1 
datami zgodnymi z prawda.

5. Opublikowanie tajnych do
tychczas uchwał, które określały 
Polaków w ZSRR jako „wrogów 
ludu” i postawiły ich poza pra
wem.

6. Oficjalna rehabilitacja Pola
ków w Związku Radzieckim na 
wzór rehabilitacji Niemców w 
1964 roku.,

7. Sukcesywne podawanie do 
wiadomości publicznej wyników 
pracy wspólnej komisji history
ków do badania stosunków ra- 
dziecko-polskich.

Jednocześnie apelujemy też o 
za jecie sie z całą po waga, spra
wami Polaków, którzy mieszka- 
ją obecnie w Związku Radziec
kim. o stworzenie im warunków 
godnego bytowania ludzkiego i 
narodowego w formie i treści, 
jakie oni sami uznają za stosow
ne — głosi list.

gowania i opracowywania filmów 
obcojęzycznych dla polskiego wi
dza były znane i uznane oow- 
szeehnie tak w kraju, jak i w 
świecie. Nie będziemy tu przyta
czać jej zasług. znał ją w Polsce 
każdy, kto na ekranie telewizora 
oglądał znakomicie przez nia o- 
pracowane seriale filmowe.

Żądamy od organów ścigania, 
odpowiedzialnych za życie i bez
pieczeństwo obywateli naszego 
państwa, ażeby w tej spra
wie zaangażowały wszelkie 
dostępne środki celem wykrycia 
morderców Zofii Dybowskiei- 
Aleksandrowicz, Prosimy usilnie 
pana ministra spraw wewnętrz
nych o osobisty nadzór nad wy
jaśnieniem okoliczności sprawy. 
Niech społeczeństwo dowie sie. 
że Milicja Obywatelska potrafi 
skutecznie, a nie tylko w pustych 
deklaracjach, bronić osobistego 
bezpieczeństwa obywateli Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej.

W. Śmigielski w szpitalu
MADRYT (PAP). W środę ra

no polski speleolog Wiesław Śmi
gielski został przewieziony heli
kopterem do szpitala w Oviedo, 
po tym, jak ekipa ratowników 
zdołała w nocy wydobyć go z 
groty w górach „Picos de Eu
ropa” („Szczyty Europy”), w hi
szpańskiej prowincji Oviedo. 
24-letni grotołaz w ubiegłą so
botę po południu, wraz z trze
ma innymi kolegami, uległ wy
padkowi na głębokości ok. 400 m. 
Ze złamanymi trzema żebrami i 
innymi obrażeniami ciała prze
trwał ponad trzy dni i trzy no
ce w jaskini, dzięki szybkiej po
mocy hiszpańskiego lekarza, też 
speleologa Jose Manuela Suareza.
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; Filharmonia Krakowska po nieda
wnych koncertach we Francji i 
Szwajcarii, przygotowuje się do 
inauguracji XLV sezonu koncerto
wego. Jego pierwszym zwiastunem 
b.ądzie recital mistrzowski H a lin y  
Czerny-Stefańskiej w piątek, 15 
bm. o godż. 19.30. Na program re
citalu złożą się polonezy, mazurki 
oraz cykl 24 preludiów op. 28 F. 
Chopina. Poprzez koncert ten Fil
harmonia Krakowska pragnie uho
norować wielki dorobek artystycz
ny pianistki w 40-lecie zdobycia 
.przez nią I nagrody w Konkursie 
Ĉ hoDinowskini 1949

podać treści, idzie tu bowiem o 
przeżycia psychiczne Zagranicznego 
dyplomaty, a zwłaszcza jego wrażli
wej żony — sprawy mroczne, lęki, 
popędy, poczucie zagrożenia, roz
darcie między dobrem a złem, nie
prosta kwestie erotyczne — aż 
ostatecznie a tragicznie wkroczy w 
ich życie wojna. Nie jest to kino 
dla yrtjzystkich, ale dla ludzi ta
kim kinem zainteresowanych

.Nowy Zanussi... Nim na rozpo
czynającym się dziś Festiwalu w 
Cjdyni Krzysztof Zanussi przedsta
wi swój jeszcze nowszy film 
(pitan posiadania”), oglądać może
my poprzedni, z r. 193S: ,,Gdzieś- 
kolwiek jest, jeśliś jest...” (tytuł 
zaczerpnięty z Kochanowskiego). 
Obok Mai Komorowskiej, Tadeusza 
Bradeckiego i Andrzeja Łapickiego 
grają aktorzy zagraniczni: Julian 
Sąrids i Henie Soutendijk. jako 
śpneżo poślubione małżeństwo obco
krajowców, którzy znaleźli się w 
Polsce w przededniu wybuchu dru
giej wojny światowej. Jak to za
wsze u Zanussiego — nie wystarczy

Towarzystwo świadomości Krisz- 
ny i Bhaktivedanta Book Trust — 
„Bhagarad - gita”. Drak i oprawę 
wykonał Dora Słona Polskiego w 
Warszawie, nakład 50.000. cena 
8.100 zl.

Dla Vaisznavów. czyli wyznaw
ców Kryszny, Bhagavadgita.- jest 
tym, czym dla . chrześcijan Pismo 
Święte, a dla muzułmanów Koran. 
Bhagavad - gita jest esenc ją mą
drości wedyjskiej (starożytnych In
dii) i jednym z największych du
chowych i filozoficznych dzieł świa- 
tSl -jest uznawana za klejnot wie
dzy wedyjskiej Wprowadza naukę
o samorealizacji. Gita przedstawia 
się nam w. formie- dialogu pomiędzy 
Sri Krvszną a Ardżuną, jego zaufa
nym przyjacielem i wyznawcą. Roz
mowa ta miała miejsce 5000 lat te
mu. Ardżuna otrzymuj^ instrukcje 
od Kryszny,' będĄce ' jednocześnie" 
nauka o jaźni i naturze, Siedemset 
wersetów Bhagavad-gity wskazuje 
na największą doskonałość życia:

wyzwolenie z materialnej egzysten
cji.

Książka zawiera oryginalny san- 
skrycki tekst, jego łacińską trans
literację, polskie wyjaśnienia do 
każdego słowa w san skrycie oraz 
tłumaczenia i komentarze, w któ
rych — czytelnik interesujący się 
tymi problemami — znajdzie ol
brzymie bogactwo starożytnej mą
drości, historii i kultury wedyj
skiej.

ćSO ss&

SPRINTEM.
■  VERONA. Podczas mi

tyngu w la. Partyka skoczył 
wzwyż 2,30 m, zajmując dro
gie miejsce w konkursie.

■  SZTOKHOLM. Hokeiści 
Washington Capitais wygrali 
% drużyną Farjestad 7:4 (1:4. 
1:0, 5:0).

9 bramek Liverpoolu!
W 6. kolejce I ligi angielskiej 

piłkarze Liverpoolu wygrali z 
Crystal Pałace aż 9:0 (3:0)! Bram
ki zdobyli: Nicol 2, McMahon, 
Rush, Gillespie, Beardsley, Bar- 
nes, Hysen i (z karnego) Aldrid- 
ge. Ten ostatni za 1,1 min fun
tów przechodzi do Realu Socie- 
dad San Sebastian. Ma 31 lat, w
104 meczach zdobył 63 gole.

Na innych stadionach...
A oto kilka innych ciekaw

szych wyników: PE: Derby Ci
ty — Benfica 1:2, Malmoe FF
— Inter Mediolan 1:0, Sparta 
Praga — Fenerbahce 3:1, PZP: 
Partizan — Celtic 2:1. Beleneen- 
ses Lizbona — AS Monaco 1:1. 
Puchar UEFA: FC Soehaux — 
Jeunesse Esch 7:0, Dynamo Ki
jów — MTK Budapeszt 4:0.

SenaacyinT remi. -  » * »*< » »*  Nou

T y l k o  r e m i s  m i s t r z a . . .
meczc I rundy piłkarskich rozgrywek 

Wczoraj rozegrano P tercet? Zawiódł mistrz Polski
• europejskie puch.ry Sredecem Sofia. Niespodziankę
Ruch, który nie zdołał wygrać se Barcelonasprawi., natomiast Legia remisując na wyjeździe s Barceloną.

Łatka ograł wybiegającego przed 
pole karne Zubizarettę i posłał 
piłkę do siatki zapanowała kon
sternacja. W 40 min. gracz Legii 
mógł podwyższyć wynik na 2:0, 
ale tym razem nie wykorzystał 
sytuacji sam na sam z bramka
rzem gospodarzy. W jeszcze wię
kszych opałach był Szczęsny, m. 
m. trzy razy wyszedł obronną 
ręką w pojedynku z Julio Sal!- 
nasem. Dopiero w  85 min. R. 
Koemmn pokonał go celnie egzek
wując rzut karny.

PUCHAR UEFA. Roraniem! 
Palloseura — Katowice 1:1 (1:1). 
Bramki: Tiainen (43) — Kubi^z- 
tal (1).

Kątowiczanie już w 1 min. 
uzyskali bramkę ze strzału Ku- 
bisztalj. Tak szybko stracony gol 
zdeprymował nieco gospodarzy 
Ruszyli oni jednak do odrabia
nia strai. W 43 min. wyrównał 
Tiainen.

PE. Ruch — Srede* Sofia lsl
(1:1). Bramki: Szewczyk (43) — 
Penew (1$).

Chorzowianie rozczarowali. Za
grali poniżej swoich możliwości. 
Nie wykorzystali kilku dogod
nych sytuacji w I połowie me
czu. Goście zaatakowali w pierw
szej części gry i w 18 min. po 
strzale Penewa, który w szkolny 
sposób ograł obrońców, uzyskali 
prowadzenie. Nadzieje kibiców 
zebranych na Stadionie Śląskim 
odżyły w  43 min. kiedy to 
Szewczyk doprowadził do wy
równania. Po przerwie gospoda
rze znowu jednak grali słabo.

PZP. Barcelona — Legia 1:1 
(0:1). Bramki: R. Koeman (85' 
kamy) — Łatka (26).

Kibice na słynnym stadionie 
Nou Camp przeżyli .sporo stra
chu. Ich ulubieńcy zagrali bo
wiem dużo słabiej niż się można 
było spodziewać. Gdy w  26 min.

Dziś rozpoczynają się rozgryw
ki w I lidze hokeja na lodzie. Do
rywalizacji o mistrzostwo Polski 
przystąpi 10 drużyn: Polonia By
tom (obrońca tytułu). Naprzód 
(wicemistrz kraju). Podhale (brą
zowy medalista), Katowice. Za
głębie Sosnowiec. Tychy, Craco- 
via, Stocznowiec oraz Towimor i 
Unia Oświęcim (beniaminki).

W wielu drużynach nastąpiły 
spore zmiany personalne. Doty
czy to też małopolskiego duetu.

Nowym trenerem CRACOVII 
został Ryszard Bialik. Z druży
ny ubyli: Sikora (do RFN). Bat- 
kiewicz, Jaracz (do Unii), Kieea 
(do Zagłębia). Chrobak, Iwaniak
i Kubala (zakończyli karierę). 
„Nowe twarze” to: Janaslk z 
Polonii Bytom), R. Furca (z Pod-

Rusza I liga hokejowa

uużo zmian...
hala) i Porzycki (z Unii). Ponad
to w klubie trenują także dwaj 
zawodnicy ZSRR: Agulin (z So
koła Kijów) i Roszczin (z Dyna
ma Mińsk). Wznowili treningi 
Schmidt (chciał grać w Towimo- 
rze. ale wrócił do Krakowa) i 
Jaskiernia (zniknął jednak po 
kilku sparringach). Zagrał także 
z kolegami... ksiądz Łukaszka 
(być może będzie występował w 
lidze). Dodajmy, że funkcję ko
ordynatora w klubie raa pełnić 
trener Safonow (z ZSRR).

PODHALE prowadzi Walenty 
Ziętara. Z zespołu v odeszli: A. 
Chowaniec, R. Chowaniec (do 
RFN). R. Ruchała (do Jugosła
wii), Ryłko (do Austrii). Kapica, 
Nedośpiał (do Unii), R. Furca 
(do Cracovii). Kurowski i Trelka 
(do Stali Sanok). Kto wzamian’  
Balakowicz (powrócił z Polonii 
Bydgoszcz), Kubowicz (powrócił 
z Towimoru), Tyrała, S. Furca, 
Gil i P. Chlebda (wychowanko
wie). Na kontuzję narzeka Sroka
i chyba nie wystąpi w pierw
szych. spotkaniach.

W pierwszym meczu Cracovia 
spotka się na wyjeździe z Unią 
Oświęcim, a Podhale, również na 
lodowisku rywala, z Tychami.

(JeFi)

Przy pustych trybunach...
Zaledu>ie 16. goli padło w ósmej kolejce spotkań II  ligi piłkarskiej. 

W czterech meczach piłkarze nie potrafili ani razu celnie strzelić do 
siatki. Środa była czarnym dniem dla drużyn występujących w roli 
gospodarzy. Żadnej z nich nie udało się odnieść zwycięstwa! W der- 
bach Wałbrzycha lepszy okazał się Górnik, który został nowym lide
rem tabeli, Natomiast derby Małopolski zakończyły sie... krakowskim 
targiem, z czego chyba i Igloopol (przegrywał już 0:2), i Hutnik są 
zadowolone. Dodajmy, że wszystkie wczorajsze mecte oglądało łącz
nie tylko 20 tysięcy widzów... (fil)

Kaczówka uratow ał punkt

Znaczek węgierski wypuszczony z 
okazji przypadających ha ‘fen rok 
obchodów 150-lećia fotografiki. Auto
rem' znaczka jest artysta-grafik Z. 
Demeter.

Igloopol —  Hutnik 
2 :2  (0 :2 )

Bramki: Chłąd (47), Kaczówka 
(48) — Popczyński 2 (11 i 14). 
Sędziował A. Hejduk (VVrocła’w). 
Żółte kartki: Kłak, Zub, Stefa
nik, Kaczówka. Kraczklewicz.

Igloopol: Kłak — Szary, Zie
liński, Bajor, Zub — Stefanik, 
Podbrożny, Kaczówka (84’ Nalep
ka), Antolak — Chłąd, Cebula 
(46’ Świerad).

Hutnik: Kwiatkowski — Wa- 
lankiewicz, Wesołowski. Węgrzyn, 
Koźmiński — Kowalik, Sermak, 
Góra, Kraczkiewicz — Waligóra 
(83’ Bolek), Popczyński.

Goście rozpoczęli mecz z roz
machem. Już w 11 min. Popczyń
ski skorzystał z prezentu obroń
ców i nie dał szans Kłakowi. W 
chwilę później ten sam zawodnik

przejął idealne podanie Górj i 
mimo desperackiej interwencji 
bramkarza dębiczan, podwyższył 
wynik na 2:0: Załamało to gos
podarzy. którzy rzadko kontrata
kowali. W 30 min. do niestrzeżo
nej przez Kwiatkowskiego bram
ki z kilku metrów nie trafił 
Szary. Słabo spisvwał się as 
atutowy zespołu Cebula. Został 
on zmieniony w przerwie meczu. 
W jego miejsce wszedł młody 
Świerad i, o dziwo, dębiczanie 
zaczęli grać lepiej. Gol Kaczów- 
ki z wolnego w 48 min. mógł być 
ozdobą każdego spotkania. Wśród 
„hutników” najbardziej podobał 
się Kraczklewicz. (Car)

EXPRESS LOTEK
16. 30. 32. 34. 37 
SUPER LOTEK

11, 17, 20, 28. 36. 38 4«

n  LIGA
Polonia — Stal S. Sz. 0:0,

Gwardia — Jelcz 0:0, Stilon —
Jastrzębie 0:0, Bałtyk ■ Siarka
0:1, Odra — Stal Rz. 1:2, Resovia
— Szombierki 0:3, Górnik — Za-
głębie 1:3, Pogoń — Stal S. W.
0:0, Miedź — Lechia 0:1.
1. Zagłębie 8 13 10— S
2. Polonia 8 12 7— 2
3. Szombierki 8 11 1£— 9
4. Górnik 8 10 10— 7
5. Stal S. W. 8 10 6— S
6. Hutnik 8 10 7— 5
7. Siarka 8 10 9— 8
8. Stal Rz. 8 10 7— 6
9. Pogoń 8 9 10— 7

10. Jelcz R 9 6— 6
U. Odra 8 3 10— 9
12. Gwardia 7 3 7— 6
13. Stilon 8 6 9—10
14. Igloopol 7 6 10— 12
15. Lechia S S 7—10
16. Miedź a 5 7—10
17. Stal S. Sz, 8 5 3— 8
18. Jastrzębie 8 4 A— 11
19. Re,?ovia 8 3 4— 9
20. Bałtyk 8 3 — 10

O Puchar „Dziennika”
Dziś na placu Na Groblach ro

zegrany zostanie finałowy mec* 
piłkarski drużyn 5-osobowych n 
Puchar .Dziennika Polskiego”
(początek o godz, 16). Zwycięzca 
lipcowego turnieju o Puchar Z W 
KTKKF Instytut Zootechniki 
sootka sie z triumfatorem sierp
niowego turnieju , o Puchar ZD 
TKKF „Śródmieście” „Veritaśem* 
Niegoszowiee. (fil)

III LIGA GRUPA IV ■  III LIGA GRUPA IV R  III LIGA GRUPA IV

•  GARBARNIA — CRACO-
VIA 1:2 <0:1). Bramki: Kostrzewa 
(90’ karny) — Bargięł 2 (16 I 57).

Garbarnia: Rybak — Maślanka. 
Włodarz. Śmiałek. Mietka — 
Biernacik (46’ Fuczka). Szopa (28’ 
Kostrzewa). Nowak. Szczepaniee
— Błoński. Płonka.

Cracovia: P. Wrześniak — Saj- 
nóę. Florków. Raliffa. Owca — 
Wegiel (85’ Grzebinoga). R. Wrze
śniak. Surowiec. Karaś — Kowa
lik. Bar^ieł.

Ill-ligowe derby Krakowa ni« 
dostarczyły spodziewanych emo
cji. Goście wygrali zasłużenie. 
Oba gole zdobył dla nich Bargiel. 
Mógł nawet pokusić się o hat- 
trick. ale w 75 min. nie wyko
rzystał sytuacji sam na sam z 
Rybakiem. Dwie świetne okazie 
w 63 i 89 min zaprzepaścił też 
Kowalik. Gospodarze zupełnie 
rozczarowali. Na dobra sprawę 
pierwszą groźniejsza akcie prze
prowadzili dopiero w... 79 min., 
jednak Włodarz mając przed so
bą tylko P. Wrześniaka strzelił 
obok słupka. Tu?, przed końcem 
meczu Kostrzewa z karnego 
zmniejszył rozm'arv porażki 
swojej; drużyny. (JeFi)

•  WAWEL — RADOM! AK 
0 :0.

Wawel: B. Miętka — Szczurek 
(16’ Kursa), Brożek. Mardyła, 
Białoń — Wieczorek, Kulig. Świ
stak, Nawrocki (61’ Raczyński) — 
Sippelin*. Palej.

Garstka widzów setnie się wy

nudziła, eo niektórzy oddawali 
się namiętnie „zechcykowi...” Pił
karze zaprezentowali bowiem 
grę na poziomie „mniej, niż ze
ro". (PZ)

•  LUBLINIAN K A — UNIA 
Tarnów 2:0 (0:0). Bramki: Swię- 
tek 2 (53 1 78).

Unia: Poręba — Kijowski, Sys- 
ło, P. Mikołajczak, L. Mikołaj
czak — Świątek. Chlewski, Wró
bel, Niemiec (46’ Stępnik) — 
Foszcz, Półkoszek.

Do przerwy lepsze wrażenie 
sprawiali tarnowianie. Ładnym 
strzałem głową popisał się Chlew
ski. Po zmianie stron 2 gole dla 
gospodarzy zdobył Swiętek.

•  WISŁOKA — HETMAN 3:0 
(0:0). Bramki: Drobot (54), Gie- 
rałka (56), Mysiak (90).

Wisłoka: Michalski — Dubiel 
(78’ Ziara), Gierałka. Gosek, Mro
czka — Bielatowlcz, Kozub, Czer
nicki (70’ Zawora), Mysiak — Ko
łodziej, Drobot.

Trzy bramki zdobyte orze?, dę
biczan są rezultatem dobrej gry 
całego zespołu, który sprawił 
swym kibicom miłą niespodzian- 
k<?- (MG)

•  WISŁA Puławy — IGLOO
POL II 1:0 (0:0). Bramka: Kamo- 
la (54).

Igloopol n: Zieliński — Szew
czyk. Rokita, Stro.jewski, Słomka
— Malinowski, Ga.foch <83’ Grzy
bowski). Makuch, Burza (46’ R„. 
maniuk) — Kuchówski. Chrze- 
ślak.

Męcz był zacięty, wyrównany. 
Dębiczanie w I połowie nie wy
korzystali dwóch dogodnych sy
tuacji. Zwycięskiego gola zdobył 
głowa Ramola w 54 min.

•  GÓRNIK ~~ SANDECJA 
0:0.

Sandeeja: A. Sejud — Nosal, 
Chlebek. Dornia. Krok — K. 
Szczepański, T. Szczepański, O- 
rzeł, Pacholik (85’ Wofciiak) — 
Głuch. Kociołek (70’ Dziedzina).

Gospodarze mieli przewagę, 
ale grali nieskutecznie. Goście z 
remisu są chyba zadowoleni...

Pozostałe wyniki: Korona — 
Avia 1:0. Karpaty — Błękitni 
3:1. Broń — Grinat 0:0. Stadion
— Zelmer 2:0.
1. Wisłoka

~2 . Sandec.’’a
3. Lublinianka
4. Górnik
5. Wisła
6. Karpaty
7. Korona 
8- Cracovi*
9. Hetman

10. Błękitni
11. Radomiak
12. Avia
13. Broń
14. Zelmer
15. Unia
16. Wawel
17. Stadion
1 8 . Granat
19. Garbarnia
20. Igloopol 1T

8 13 10— 4
8 12 9— 1
8 12 10— -4
8 12 10— 5
3 12 8— 4
8 11 9— 4
8 11 9— 5
8 10 U — T
3 10 9— 6
8 9 12—11
8 8 4— 3
8 7 4— 4
3 t 7— 9
8 6 8—10
8 5 9—11
8 5 5—12
S 4 11—16
3 4 4—11
8 1 7—15
8 1 1—13
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Krakowa i N »w »« T ,”  ' Wlelk* P*triot!ka. Obywatelka

“ *»■»* września 1989 roku.
12 30 w w 7 c V ^ ™  t  * ’  w czwartek 14 września o godz.
i z . w  w Kapitey n* cmentarzu Rakowickim.

Pogrążeni w amutku
CÓRKA. SYN. SYNOWA, WNUKI i PRAWNUKI

r. zm a r ł
Z głęiboki-ra żalem zawiadamiamy, że U września

m g r  S T A N I S Ł A W  R Y B A

h*ndlowych Przedsiębiorstwa Hurtu 
Spożywczego Oddział Wojewódzki w Nowym Sączu wzorowy wa 
eowmk, długoletni organizator handlu, oddany pracy zawodowej

1 społecznej.
Za »wą wieloletnią i wyróżniającą się pracę odznaczony Krzyżem

l u r i e7 n n ^ P rnd/nU ° dr” dZ-nia Polski- Sreb™:m Krzyżem Zasługi i innymi odznaczeniami resortowymi i regionalnymi.
Pogrzeb odbędzie się 14 września 1989 r. o godz.. 14 na cmen

tarzu Komunalnym w Nowym Sączu .przy ul. Śniadeckich.
Rodzinie Zmtrłego składamy wyrazy serdecznego współczucia. 

Dyrekcja i Pracownicy PHS Oddział Wojewódzki w Nowym Sączu

Z głębokim • żalem zawiadamiamy, że w dniti 8 września 1989 roku 
zimarła nagle w wieku. 87. jat \

MARCELA LENCZOWSKA
* domu LEITNER

wdowa po legioniście-pułkow-niku Wojska Polskiego, najukochańsza 
Matka, Babcia i Prababcia,

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w piątek 15 września 
1989 roku w kaplicy na cmentarzu Salwatorskim o godz. 14.45, po 
czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wi ocznego spo
czynku.

Pogrążeni w żałobie i smutku

SYN * ŻONĄ, CÓRKA t MĘŻEM. WNUKI i PRAWNUKI

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 września 1939 roku 
zmarł w wieku 87 lat, opatrzony św. sakramentami'

t P-

STANISŁAW  SZOSTEK
nasz ukochany. Mąż, Ojciec. Brat, Dziadek 1 Pradziadek, mgr praw 
UJ, wieloletni pracownik WPMAPiŚ w Krakowie, były uczestnik: 
powstania śląskiego, obrońca Warszawy w 1939 roku, jeniec oflagu 
w Murnau, oficer II korpusu, odznaczony m. in. Krzyżem Zasługi

z Mieczami.
Msza św. żałobna; zostanie odprawiona w piątek 15 września 

o godz. 9.15 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po. czym na-' 
sSap; odprowadzenie Zmarłego. do grobowca rodzinnego.

Pogrążeni w smutku
ŻONA. CÓRKA. SYN. SYNOWA BRAT, SIOSTRA, 

WNUKI i PRAWNUKI

Z głębokim, żalem zawiadamiamy, że w .dniu 11 września i '989 .roku 
zmari po krótkiej i ciężkiej chffirobie; pisae-żywszy lat. 79, opatrzony 

św.. sakramentami

*• i  p-

JOZEF NOSALIK
major W P.w  stanie Spoczynku, były'oficer 88 pp Strzelców 
Lwowskich w Przemyślu,, uczestnik Kampanii Wrześniowej 1939 

roku, odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu, Virtuti Miliiari. 
Odszedł od nas nieodżałowany, szlachetny Człowiek.
Msza św. żałobna zostanie odprawiona w piątek 15 września 

6 godz. 10 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po eżym nastąpi 
odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. 

Pogrążoną w smutku
RODZINA

Prosimy »  nieskładąnie kondolenęji.

■Z głębokim żalem zawiadamiamy, ze 9 września 1989 roku w wieku
83 lat zmarł

inż. EUGENIUSZ GRAMATYKA
byhr długoletni pracownik Zakładów im, Szadkowskiego i OBR 
„CEBEA’; . w Krakowie, działacz SIMP, odznaczony m., in.' -Krzy
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem

Zasługi.
Odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na

stąpi w piątek 15 września 1939 .roku po mszy św. o godz. 11 
z kaplicy na. cmentarzu w Krakowie—Batowicach.

CÓRKA i WNUCZKA z RODZINĄ

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 11 września 1989'roku 
' zmarł w wieku 74 lat ..ną-sz kochany Mąż, Brat, Wujek

ś. t  p.

TADEUSZ SZUL
leśn ik

.były pracownik L a s ó w  Państwowych oraż Krakowskiego 
Przedsiębiorstwa R o b ó t Budowalnych nr 2 w Krakowie. 

Msza św. żałobna odprawioną zostanie przy Z m a r ły m  w kaplicy 
na cmentarzu w K r a k o w ie :  — Batowic&ch w piątek 15 wrzesms 
o godz. 13, po czym nastąpi odprowadzenie Z m a r łe go  na miejsce 
wiecznego spoczynku.

Pogrążeni w żałobie ?0> A s t o S T R A , R O D Z IN A

Z  głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 września 1®>9 roku. 
przeżywszy lat 67, zmarł po długiej i;ciężkiej chorobie nasz uko

chany Mąż. Ojciec i Dziadek
ś. + p. «  

LUDOMIR PRAWDZIC-ĆWIKLIŃSKI
m gr a rch itek t a rty s ta  p lastyk

■ Msza św. żałobna odprawiona zostanie w piątek 15 września 
1989 roku o godz. 12.30 w kaplicy cmentarza Rakowickiego., po 
czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce w.ecznegu spo

czynku. ZONA. STN. SYNOWA, WNUKI 1 RODZINA

W pierwszą rocznicę śmierci m ojego  M ęża

śp. WŁADYSŁAW A PIOTROWSKIEGO
zostanie odprawiona msza św. w poniedziałek 18 wrze.jnia o godz. 8. 
w  kościele Bożego Ciała, o czym zawiadamia wszystkich życ z liw ych  

Jego pamięci,
a '■ Ż O N A

W drugą rocznicę śmierci

adw. EWY WÓJCIKIEWICZOWEJ
ukochanej Zony. Mamusi i Córki, zostanie odprawiona msza św. 
w niedzielę 17 września 1989 r. o godŁ 12.30 w kościele Kąięży 

Zmartwychwstańców przy ul; Łobzowskiej.
MĄŻ,, D Z IE C I, M A T K A

Przyjaciół i Znajomych zmarłej 1 lipca 1939 r.

śp. CELINY BOMBY
zawiadamiamy, że msza św. za Jej duszę zostanie odprawiona w 

kościele Bożego Ciała, w sobotą 16.89. o godz. 7.30

RODZINA

W  -intencji'

śp. inż. agr. WALEREGO 
BIG A  Y-MIANO W  SKIEGO

p o leg łego  śmiercią żołnierską w Banachach,. 14 w rześn ia  1939 r. ora* 
25 NN. spoczywających w tej samej z rNim m og ile , zo s tan ie . odpra
wiona mjza św. w niedzielę 17 września -1989 r. o godz. 10 w Bazy
lic e  Mariackiej p rzed  Ołtarzem Wita S tw osza  o czy m  ..zaw iadam ia

ZONA

W intencji naszych najdroższych' Rodziców

śp. FRANCISZKI i EUGENIUSZA 
BIELENINÓW

zostanie odprawiona msza św. 15 września 1989 r. o godz. 18, w ko
ściele św, Barbary o czym zawiadamiają

CÓRKA, SYN i RODZINA

DOMY. mieszkania, parcele — kupno 
— sprzedaż — Strencsek. al. Słowa* 
c-kiego- 58. tel. 33-22-G7 (poniedziałek.
y/^-yrf-śij. _________________  g-40614
SPRZED AM  ,1u*a działkę rolno - bu- 
Jowlana w żasięsu komunikac.il pod- 
m iejskiel. O fe rtv  37503 .Prasa”  Kra-
kow. Wiślna Z____________________ _____ _
D ZIAIKc? budowlana 7 arów, zamie- 
na na m ieszkanie a dw ie 7 ar. — 
N o w e j. Hucie -  snrzedam — Te? 
43-45-73 SS-3S552

ZGUBY

U N IE W A Ż N IA M  zgubiona legitym a
c ję  kombatancka — Golanowski Ta
deusz. sc-38419

USŁUGI

PRACA

S Z W A C Z K I i k raw cow e —? przyjmą. 
T e l. '34-13-37. ,

F IR M A  zatrudni pracow ników  — mon
taż • okapów  n&dkuchennych,. drzw i 
harm onijkow ych, zamków. Warunek. 
— samochód. Tel. 33-87-91.
s k a r b i e c  p rzy jm ie w ykonaw cę u- 
sług m ieszkaniowych. W arunek sa
mochód. Tel. 33-60-92. gk-81886

NAUKA

A N G IE L S K I lekcje 
47-39-21.
M A T E M A T Y K A
21-38-09.

Podoba. Tel. 
g-39835

Kraw czyk . Tel.
g-38283

KUPNO

A P A R A T  to tó gra łic zn y  ^kupię: -Teł. 
48-40-60. •
STARE, -blaszane' zSbaw& i,: ' fSóa-eli 
statków  i samochodów — do ko le
kc ji kupuję specjalnie. O fe rty  27462 
..Prasa'’ K raków , Wiślna 2.___________
Z A B Y T K O W E  m eble — kupię. O ferty  
3574 ..Prasa’” K raków , Wiślna 2.

: NAGROBKI i■ m
; Naprawy konstrukcyjne, de- g
S montaż i ponowny montaż, 5
; odnawianie napisów (mało- 2
i wianie — kolor złoty, biały, 5
; srebrny, czarny) itp. 3

KAMIENIARSTWO g 
BUDOWLANE
. Jacek Hondel 2  

: tel. 43-24-39, 19—2?
; gk-81317 g
* ... JJ 
nf l l ! f  ! l f  I I I IH l I t l l lS I lH IK I I IS t f  H S I I l i r

P IJ IL IPS  — kom puterową maszynę 
do księgowania kont i rozrachunków - 
— sprzeda komis P W  ..Samal”  sp. z 
0 .0. K raków , ul. Nad Sudołem 8 .

F IA T A  126 FL , 1986. stań idealny — 
sprzedam. Kraków . Trynitarska 18A15,
18—20. ____________________gk-80833
S Z K L A R N IĘ . dom (now e) — sprze
dam. Tel. 78-22-29. po 29. g-36^72

F L IZ Y  terakotę 
33-60-92.

sprzedam.’  T e lefon  
gk-81887

SPRZED AM  — błamy z łapek, na 
fu tro i kurtkę. Tel. 66-98-86. g-43303

SPRZED AM  Peugeot 305D lub zam ie
nię. Tel. 21-81-60. 21-66-02.’ w ew n. 38.

g-43462

LOKALE

SPRZEDAŻ

SPR Z£;D*VM piln ie — własnościowe, 
39 m2, dzia łkę w  Pcim iu oraz ..Zasta
w ę ” . T e le fon  grżeczn. 37-93-17. w ie
czorem. - ..................  'g-^2722
„E U R O M A R K E T”  — pośrednictwo tei. 
12-40-54. poniedziałek — piątek 9— 17.

■ _________ :_________ gk -81692
K U PN O  —  sprzedaż, zam iany- w yn a j
m ow anie . —e Mańkowski. Stradom S.
__________________________________  g-37i73
ZA B R ZE ! Centrum! Zam ienię M-H su- 
p e r k o m f o r t ń a  podobne w  Krako-
wie. Tel. 21-13-61.________________________
KU PIĘ  lub  w yn a jm ę , duży .lokal skle
pow y położony na głów nym  ciągu 
handlowym  Krakow a. Wiadomośę: 
K ra k ów  te l. 22-8?-60. _______

TU ZYPO KO JO W E, 59 m2, os. Na Ko-
7?óWce — zamieni-e na dwa oddziel
ne. — O ferty  38̂ 85 ..Prasa”  Kraków ,
Wiślna. 2. ______  .
W ŁASNO ŚC IO W E, S9 m?. w  Skaw i
nie — zam ienię na w iększe niewłas- 
nościowe. Tel. 76-24-91. g-43S37

W YPO S A ŻE N IE  warsztatu w yrobów  
galanterii m eta low ej w raz z produk
cja — sprzedam. Oferty/ *1917 „P ra 
sa" K raków , W ie lopole 1,

SPR ZE D A M  Simoson S51 C l Com fort 
T- nowy. o fe r ty  42890 ..Prasa”  K ra-
ków. W iślna 2. _____ __________ _
KARO SERIĘ  Fiata 126 p. odbiór w rze- 
sień -  oażdziernik 1989 r. — sprze- 
dam. Tel. 44-24-57
SPR ZE D A M  -r- błam y z łapek, na tu-
tro i kurtkę. Tel. 66-98-86. __________
SPR ZE D A M  Peugeot 305 D lub za
m ienię. Tel. 21-81-60. 21-66-01 wewn.
33. ____________________g-43462
PIEC c.o. 2JŚ m T sprzedam, Tel.. 
66-55-39.
F IA T A  126p, 1978 i piec gazow y e.o. 
:.S m ! — sprzedam. Tel. 33-80-93. 
SPRZED AM  126 p. Tel. 66-21-69.

BM W  316 atrakcyjn ie — sprzedam.
Oglądać: Auto-kom is P W  ..Samal” , 
K raków , ul. Nad Sudołem 6._________

U LTR A SO N O G R A F  — Data Son Ge
neral fflektric, używany — sprzeda 
komis PW  „Sam al”  sp. z o.o. K ra 
ków  ul. Nad Sudołem «.

AEROBIK
gimnastyka odchudzająca 

te 1. 21-18-64
gk-81792

KURSY TAŃCA 
TOWARZYSKIEGO

W  p ro g ra m ie  tańce.

— standardowe
—  la tyn oam erykań sk ie
— rock and roli
—  disco

Organizator: Studencki Klub 
Taneczny RU ZSP Politech 
niki Krakowskiej. Wpisy, in
formacje i zajęcia w Domu 
Kultury, ul. Wrocławska 28, 
tel. 33-60-37, codziennie od 
godz. 14 do 18.

K-8446

NIERUCHOMOŚCI

KOMFORTOWY dom Jednorodzinny
w  Proszowicach , w  Rynku — *pr-/e- 
dam. Tel. 66-6S-19.________________g-^6185
SPRZED AM  atrakcyjną działkę re
kreacyjną. 7-arowa. w Stróty. Tel 
0-515 228-70. ____________  g-39271
„PE R FE C T”  — domy, mieszkania 
szybkie — kupno — sprzedaż, w ynaj-
m owanie. Basztowa 18._________________
DOMY; mieszkania — kupno — sprze
daż. spotka prawnicza. K raków , ul. 
Stradom 11. w tork i, środy, czwartki
(12—18).r ______________________ g-31721
D Z IA ŁK Ę  budowlana w  K rakow ie — 
kupię. Tel. 48-37-31.
M IE S Z K A N IA , domy — pośrednictwo. 
Tel. 34-38-43. __________ g-38621

D Z IA ŁK Ę  budowlaną — dacza, ogród 
— teren podgórski — sprzedam. O fer
ty 37875 .Prasa” Kraków . Wiślna t

SPÓŁKA
jednostka gospodarki uspołecznionej

— poszukuje na terenie Krakowa lokalu z przeznaczeniem na 
powierzchnię produkcyjną I biurową (ok. 200 ms), chętnie 
z zapleczem magazynowym i socjalnym.

Oferty K-8056 „Prasa” Kraków, Wiślna 2.

TA P IC E R O W A N IE  drzwi, montaż la -
mków, zabezpieczenia przed w łama
niem — poleca Mariusz Skarżyński, 
tel. 55-12-44. g-4349ł

ROMEX — zabezpieczy drzw i przed 
włamaniem z kom fortowym  tapice
rowaniem, montaż ".amków. przyjm o- 

' wanie zleceń."tel. 37-99-81 (9—16). 
KA R N ISZE  aluminiowe, zamki, za
bezpieczenia drzwi m ontuje — Trer
szczyński. Tel. 37-58-16.________gk-81358
O K A P Y  kuchenne i nad term y, za
mki patentowe, -tapicerki drzw i, drzw i 
harm onijkow e, boazerię z montażem 
— poleca „A rk u s” . Tel. 44-42-03.

, A TA R I-TU R B O R O M ! Przystsowanie 
magnetofonów, firm ow ych  do l«-k fo t-  
nego przyspieszenia transmisji, 'au to
ryzow ane oprogram owanie, gwaran- 

. cja ~  -„M apagoft” . Kościuszki 82.

PR ZE STR A JA N IK  OTVC-V ideo, \pal- 
-secam-pal. fonia 5.5/8,3 MHz. gwaran
cja. Ul. Heltmna 70. tel. 66-13-80, 
(9—li ) .________  g-35S00
YIDEO
czystości. Tel,

Souvenir”  — rejestracja  uro- 
. 47-M-90. ł

„D E-N O VO ”  — poleca zabezpieczanie 
antyw łam aniowe — . zamki różnych 
typów , blacha—  w raz z tapicerskim  
obiciem, drzw i harm onijkowe. M i-
łoś. tel. 33-24-09. _____________  ■
H A K I holownicze — montuję, w yko-
nu.je. Chrzanów, tel. 28-29.______  '
VIIJFO B AJT ! — - Poleca arżestrajanie 
telew izorów  na system Pal/Secam .
Montaż w  domu klienta. 
(9—12).

Tel. 22-15-84

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki. 
Pietrzak, tel. 1S-I9-98.
C Y K L IN O W A N IE  —
33-21-08.

Michorczyk.. tel. 
____________g-33044

DEZYNSEKCJA, deratyzacja — pre
paratami zacbodnirni. Grajnert. tel. 
55-75-52. ......... g-363a3

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki 
samochodowej. Szajnar. teł. 11-05-01 
A N T E N Y  H TV  — monta* — wvsoka 
jakość, gwarancja, złotek , tri. » 3-88-?0. 
C Y K L IN a W A N IE , lakierowanie.
Klam ka, tel. 34-25-97.________________
ELB O X -V ID E O  — przestrajanie tele
w izorów  na secsm/pal. Tel. 37-80-39. 
poniedziałek — czwartek, godz.
»- - »■  _________ ______________g-40505
PR ZE STR A JAN IE  OTVC Pal-Secam- 
Pal, ofnia 5.5/6.5 MHz, wszystkie ty 
py. Gwarancja 1.5 roku. „A ste l” , K ra- 
ków, F ilaręcka 2, teł. 21-09-45. 
D EZYNSEK CJA, deratyzacja — Czer- 
niawaki. teł. 21-12-15. 
PR ZE STR A JAN IE  Pal-Secam-Pal fo- 
nia 5.5/*.5 MHz. Gwarancja. Kraków.
Prądnicka 31.______________________g-34071
M YCIE okien, sprzatani* po malowa- 
niu. Teł. 34-29-80. g-348.38
A N T Y W Ł A M A N IO W E  zabezpieczeni^ 
drzw i z kom fortow ym  obiciem eraż 
montaż zam ków  — poleca — Jacek 
Jarecki, tel. 37-7«-SS. (8—15).

*......"" 1 1 i ...............
StALUZJE przeciwsłoneczne, zabezpier 
czaaaie drfcwt przed włamaniem, mon
taż zamków, inne usługi mieszkanio
w e — Koczanowski, tel. 54-28-25.

„P A N A S O N IC ”  — film owania kame
rą yideo. Te|. 48-17-67.

„W ID IU M ”  — poleca kamlsze. mon
taż, w iercen ie udarowe. Teł. 33-51-90.

T A P IC E R K A  drzw!, zamki, zabezpie
czenia antyw łąm aniowe — Marzvński" 
tel. 44-62-95. (Ś-5988T

CZ-ysZCZENIE dyw an ów .. tapicerki 
•Wapem. Paciorek. Tel. 47-40-25.

„K A R C H E R ”  — czyszczenie dywanów, 
tap icerk i samochodowej. Wepchał, 
tel. 12-24-40. g-393334

D YW AN-SERVICE  — czyszczenie dy
wanów. tapicerki: W AP-em . Danek 
tel. 33-01-39. » g -3314 5

RÓŻNE

AUTOBUS do .RFN  — szybkie wizp- 
wanie. Inform acja : tel. 66-19-21. (9—fh . 
MEBLE korzystnie sprzedasz — ku
pisz w  komisie PW  SA M A L sp. z o.o. 
M ichałow ice I nr 159. tel. 21-07-21
wenw. 79 (przy drodze E-7),___________
SZK O ŁA  wdzięku od 16 września. 
Elegancja, dobry smak. nienaganne 
maniery, subtelność, czar, <U1. św. Fi- 
lipa 6. godz. 14—17. tel. 34-59-50. 
PO S IA D A M  w olne m oce przerobowe 
i ' surowieć na wtryskarce. Te le fon
22-80-90. po 20. ______________
ODSTĄPIĘ przedpłatę na malucha.' 
odbiór październik. O ferty  81680 ..Pra
sa”  Kraków , Wiślna 2.

OBRONY PRAC DOKTORSKICH

W dniu 25 września 0 godz. .13 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycz
nej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, w Sali Nowodworskiej, ul. św. 
Anny 12, odbędzie się PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ 
mgr farm. MARII PTAK nt.: „Wpływ komórki prezentującej antygen na 
indukcję regulacyjnych limfocytów T” (do wglądu w Bibliotece Głównej 
Akademii Medycznej w Krakowie, ul. Medyczna 7).

Promotor: doc. dr hab. JANUSZ PRYJMA — AM Kraków.

Dnia 27 wrześnią 1989 roku, o godz. 11-, na Wydziale Inżynierii i Techno
logii Chemicznej Politechniki Krakowskiej- im. Tadeusza Kościuszki, Kra
ków, ul. Warszawska 24, w sali posiedzeń Rady Wydziału (parter, sala 12) 
odbędzie się PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ 
mgr inż. MARII STRADOWSWIEJ nt.: „Katalizatory procesu oksychloro- 
wania etenu. Wpływ sposobu preparatyki oraz dodatku MgCl, na aktyw
ność i selektywność katalizatorów oksychlorowania etenu” (do wglądu w 
Bibliotece Głównej. Politechniki--Krakowskiej — Kraków, ul. Warszaw
ska 24).

Promotor: prof. dr hab. ZDZISŁAW CZARNY.
________ j_ .... - . - . ______

PRZETARGI

Radiotechniczna Spółdzielnia Pracy w Krakowie, ul. Chałupnika 4 
ogłasza, że W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO sprze
da:
— samochód towarowo-osobowy marki Nysa towos, nr rej. KRB- 

-949X, nr silnika 770804, nr podwozia 250164, rok prod. 1980, st. 
zużycia 75 proc., cena Wywoławcza 1.000.000 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 1989 r. o godz. 10 w Ra
diotechnicznej Spółdzielni Pracy w Krakowie, ul. Chałupnika 4.

Samochód można oglądać 3 dni przed przetargiem na terenie Spół
dzielni.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wys. 10 proc. 
ceny wywoławczej w kasie Spółdzielni. najpóźniej dzień przed prze
targiem do godz. 13.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez obowiązku poda
nia przyczyny.

BIURO USŁUG LINGWISTYCZNYCH ,LANGART”
Spółka z o.o.
organizuje

w roku szkolnym 1989/90
Intensywne, trzystopniowe

kursy języków
— angielskiego

| — niemieckiego
— włoskiego
— francuskiego
— szwedzkiego
— hiszpańskiego

Zapraszamy: Kraków, ul. B. Prusa 28, tel. 32-26-65, w godz.
U—17.

--- rr̂ T.. ---- .........

5 JEDYNA SZKOŁA JĘZYKA ANGLOAMERYKAŃSKIEGO S  
Filia w Krakowie S

| ogłasza wpisy na kursy |
języka angielskiego i angloamerykańskiego

' ■■ mm
5  — wszystkie DOiiomy zaawansowania i
S — małe srupy uczestników
Ś; — indywidualna oraca z lektorem
5  —  niestresuiacy sposób prowadzenia za ie ć

S  — lektorzy o naiwyższych kwalifikacjach —
mm wm

E Wpisy w dniach 15 18 20. 22. 25 września 1939 r w godz. S  
S  1 7 —20 Kraków ul Francesco Nullo 23.
5 Informacja: tel. 11-65-44. codziennie w godz. 8—15, ed 15 «« 
5  września również w godz. 17—20.

K-7719 g
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KKONIKalKRRKGWSKS
Ormowców zastąpią Legiony

W r a c a j ą  d a w n e  n a z w y  u lic
W ostatnich dniach wiele instytucji (m. in. ZBoWiD, Towarzy

stwo im. Józefa Piłsudskiego, Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo 
Kurkowe”, i rady osiedlowe), a także mieszkańcy Krakowa wysto
sowało wnioski w sprawie nazw ulic. Chodzi' przy tym zarówno 
o ulice już od dawna istniejące, jak i o dopiero powstające.

W najbliższych dniach na ten 
temat wypowiedzą się m, in. dziel
nicowe rady narodowe (bowiem de
cyzje dopiero mają zapaść), ale mo
żemy już podać jakie przedłożono 
propozycje Dodajmy przy tym, iż 
„przy wyborze nazw kierowano się 
jednolitym charakterem nazewnic
twa w . danym rejonie i prośbami
o przywrócenie historycznych 
nazw” .

Najpierw kilka zdań o pr,opono 
wąnych zmianach. Tak więc po 
wielu latach ul. Bohaterów Stalin

gradu ma wrócić do dawnej naz
wy — Starowiślna Ulica Kliny, na 
Dąbiu w dzielnicy śródmieście ma 
być ul Wiesława Ozielskiego (mo
tywowano to tym, iż powstają — 
pomyłki adresowe ®dyż jest tatr
ze oś Kliny), Wincenty Bogdanow
ski zastąpi Kazimierza Konstanckie- 
go gdyż. taka osob» nigdy nie 
istniała Okazało sie bowiem, iż w 
1977 roku kiedy nadawano nazw? 
tej ulicy ktoś we wniosku zrobił 
z K Kostaneckiego K Konstanc- 
kiego i tak już zostało na tablicach

„ 54 ”  już zam kn ięte

Głęboki kryzys dotknął naszą 
bratnią firmę Ruch” która zaj
muje się m |n, dystrybucją prasy.
Wprawdzie po tatach zaniedbań 
nasz główny ..pryncypal” prezes 
RSW . Prasa — Książka -  Ruch” 
stworzył ostatnio kioskarzom możli 
wości lepszych zarobków > grani
cach 160- 170 tys. zl, dzięki podnie 

,sieniu prowizji od sprzedaży ale 
nadal nie są to wynagrodzenia 
konkurencyjne w porównaniu z ;n- 
nymf firmami W efekcie już 54 
kioski „Ruchu” w naszym regionie

są zamknięte. Najgorsza sytuacja 
jest w Nowej Hucie, gdzie na 171 
placówek tego typu, aż 40 jest nie
czynnych (20 ze względu na brak 
obsady, a pozostałe i powodu cho 
rób i urlopów) Podobnie jest w 
innych dzielnicach. W Krowodrzy 
na 205 kiosków zamkniętych jest 
27. z tego 8 ze względu na brak 
personelu, w Podgórzu — nieczyn 
ne 33 na 204 istniejące a w Śród
mieściu spośród 204 zamkniętych 
jest 11. (jak)

i w dokumentach. Zniknąć ma 
także ul. Ormowców, którą zastą
pi ul. Legionów.

Powstają także nowe ulice. W os. 
Rżąka jedna z nich poświęcona zo
stanie Janowi XXUI, a w prawo 
od niej ul. Ks. Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego. W Kurdwancwie, 
przedłużeniem ul St Stojałowskie- 
go (od skrzyżowania z ul. Cecho
wą) będzie ul. Naza‘retańska. Jeśli 
będzie pozytywna opinia w Nowej 
Hucie powstanie oś Centrum E 
(na południe od pl Centralnego, 
(w okolicy są już osiedla A. B, C
i D). Parkowi w Prokocimiu po
stanowiono nadać im Anny i Eraz
ma Jerzmanowskich (przy ul. Gór
ników) Padł także wniosek, aby 
teren w pobliżu pomnika Lotników 
(niedawno odsłonięty) nazwać Par
kiem Lotników Postanowiono tak
że dowartościować J Piłsudskiego 
dodając przed imieniem i nazwis
kiem (przy już istniejącej alei) 
słowo marszałek. Eernard Mond 
łączyć ma ul Fr Kleeberga z ul. 
Bitwy nad Bzurą.

PS. Ponieważ nie Wszyscy mogą 
się orientować dodajmy, że Ber
nard Mond — był generałem, ucze
stnikiem obu wojen światowych i 
założycielem ni in. KS „Wawel” ; 
Wiesław Dzielski zakładał nato
miast SM „Wspólnota”, a E. Jerz
manowski — przemysłowiec, mece
nas oświaty i nauki stworzył wraz 
z żoną fundację. (jas)

Galopada cen i płac
— Przeciętne wynagrodzenie, 

w przemyśle wynosiło od stycz
nia do sierpnia 1X7.849 zł i by
ło wyższe od ubiegłorocznego o 
134,7 próc. W samym sierpniu... 
195.546 zł.

— W przedsiębiorstwach bu
dowlano-montażowych płace w 
sierpniu wyniosły ogółem 178.447 
zł (średnia krajowa), W Krako
wie w ciągu 8 miesięcy br, od
dano w budownictwie uspołecz
nionym 723 mieszkania (w tym
105 w sierpniu) co stanowi 22,6 
proc. zaawansowania planu 
rocznego. W budowie jest 4029 
mieszkań.

— Stan oszczędności w PKO 
wzrósł w ciągu 8 miesięcy o 21,2 
mld zł (bez odsetek) a w ban
kach spółdzielczych o 3.8 mld 
zł.

— W uspołecznionych placów
kach handlowych Krakowa od 
stycznia do sierpnia wykupiono 
towarów za kwotę 576,2 mld zł
(0̂ 114,8 proc. więcej, niż przed 
rokiem), z tego żywnościowych 
za 150.8 mld zł (84,3 proc wię
cej). alkoholu za 57 mld zł 
(wzrost o 105,6 proc.) i artyku
łów przemysłowych za 368.4 mld 
zł (o 132,1 proc więcej).

Dane te pochodzą z comie
sięcznego raportu Wojewódzkie
go Urzędu Statystycznego d sy
tuacji gospodarczej wojewódz
twa krakowskiego w sierpniu — 
a jak wiadomo właśnie w tym 
miesiącu nastąpiło urynkowienie 
gospodarki (nie tylko żywnościo
wej) i galopada cen oraz plac.

(jak).

rrKrakowski 
wznawia

Zanim komukolwiek przyszło do 
głowy, iż w Polsce możliwy jest 
„okrągły stół” przy któ.rym zasią
dą jako partnerzy przedstawiciele 
władzy, partii politycznych i opo
zycji, w Krakowie regularnie spo
tykali się ludzie rożnych orienta
cji i światopoglądów, aby dysku
tować i wysuwać śmiałe wówczas 
inicjatywy mające służyć miastu
i jego mieszkańcom. To forum od
bywające się w ramach Semina
rium PAN pod hasłem „Kraków 
’89”, stało się znane nie tylko w

Cel -  „pożenić" dostawców z odbiorcami
Kilkadziesiąt lat centralnego sterowania zaopatrzeniem w mięso 

spowodowało, iż obecnie zarówno handlowcy jak i znaczna część 
producentów z tej branży — po wprowadzeniu urynkowienia — 
okazali się nieprzygotowani do tej nagłej samodzielności. Daw
niej bowiem surowiec był im przydzielany odgórnie, teraz zaś 
trzeba się o niego starać na własną rękę, co przy braku kontak
tów nie ;jest (zwłaszcza to naszym ubogim rolniczo województwie) 
sprawą łatwą.

Dlatego też — mimo teoretycznej 
pełnej swobody — zarówno po
mniejsi producenci z naszego tere
nu (np .Polmes” .Społem” i pion 
„Samopomocy Chłopskiei”) jak i 
handlowcy nadal zaopatrują się w 
surowiec I towar za pośrednictwem 
dawnego monopolisty — Krakow
skich Zakładów Mięsnych „Igloo- 
polu” .

Również dla Zakładów szukanie 
surowca nie jest rzeczą, prostą ja- 
lio że w dobie' obecnej wolności 
rynkowej trudno jest rozeznać, 
gdzie w kraju są nadwyżki mięsa
i ł̂o jakich cenach, a więc szu
kanie to odbywa się w znacznym
stopniu ,w ciemno” — poprze2 

wydzwanianie i jeżdżenie po kraju
W tej sytuacji dużym powodze

niem będzie Się zapewne cieszyć 
organizowana w naszym mieście 
(wnrem Warszawy i Innych miast) 
Giełda Mięsna której głównym ce
lem jest właśnie „pożenienie” do

stawców z odbiorcami. Na giełdzie 
tej — prowadzonej przez krakow
skie Zakłady Mięsne dla wszystkich 
uczestniczących w obrocie mięsem
— będzie można sprzedać 1 kupić 
zarówno żywiec jak i półtusze 
wieprzowe ćwierci wołowe, mięso 
w elementach oraz konserwy Naj
mniejsze partie towaru jakie trafią 
pod młotek to parę ton (ale jeśli 
znajdą się zainteresowani rzemieśl
nicy to będą mogli kupić mniej) 
największe — 100 ton Wywoławczą 
cena będzie, najniższa cena stoso
wana przez , większych producen
tów z naszego i ościennych woje
wództw w tygodniu poprzedzają
cym licytację.
J Trudno dziś powiedzieć, jak gieł

da wpłynie na kształtowanie się 
cen mięsa, ale niekoniecznie trze
ba oczekiwać Ich zwyżki W War
szawie na przykład handel nie za
kupił na licytacji towaru o zbyt 
wysokiej cenie wywoławczej (na

oferowanych 50 tys. tuczników zna
lazło nabywcę zaledwie kilkaset 
sztuk), w efekcie ceny skupu na
wet chwilowo spadły, a zbyt pa
zerni rolnicy odjechali u kwitkiem 
Bardzo istotne natomiast że giełda 
nie tylko wzbogaci nasz rynek w to
war, ale także da wszystkim stronom 
^ działającym dotąd najczęściej „po 
omacku” — rozeznanie, co i po ile 
można gdzie kupić i komu sprze
dać.

Biuro Giełdy, mieszczące się w 
Krakowskich Zakładach Mięsnych 
przy ul. Rzeźniczej 28 rozpoczęło 
już przyjmowanie pierwszych ofert 
zarówno od sprzedających jak j za
potrzebowań od kupujących. Pier
wsza licytacja odbędzie się w naj
bliższy wtorek o godz. 11 w świet
licy zakładów mięsnych. Wszelkie 
informacje zainteresowani uzyskać 
mogą pod numerami tel 21-46 84 
oraz 21-51-00 wew. 245 i 135. (wes)

Z kroniki wypadków
■  Ną skrzyżowaniu ulic Topolo
wej i Rakowickiej o godz. 15.40 
samochód „skoda” zderzył się z 
rowerem kierowanym przez 17-let- 
niego Grzegorza M. zam. ul. Gro
chowska 26. Doznał on obrażeń gło
wy. ■ Ambulatorium Chirurgicz
ne Pogotowia Ratunkowego udzie
liło pomocy 110 pacjentom.

okrągły s tó ł" 
działalność

mieście pod Wawelem. Uczestni
czyli w nim znani dziś w całej Pol
sce naukowcy i menadżerowie, lu
dzie władzy i ludzie opozycji.

Nowe warunki polityczne stwa
rzają nadzieję ii wiele propozy
cji dotąd zgłoszonych, a także no
wych, będzie mogło zostać szyb
ciej i skuteczniej urzeczywistnio
nych — twierdzą uczestnicy Semi
narium, wznawiając po wakacyjnej 
przerwie swoją działalność.

Najbliższe spotkanie, 14 września
o godz. 17 w Sali Grodzkiej Domu 
Polonii przy Rynku Głównym, po
święcone będzie Krakowskiej Spec
jalnej Strefie Ekonomicznej. (g)

Pozostało jeszcze 
ok. 400 akcji

Bank PKO przy ul. Wielopole nie 
jest już tak oblężony, jak w pier
wszym dniu sprzedaży akcji „Drew- 
bud-Banku”, ale jest to wrażenie 
mylące. Społeczny komitet kolej 
kowy poczynił bowiem pewne sta
rania, aby ograniczyć zapędy kupu
jących i każdy musiał się we wto
rek zadeklarować,, ile będzie chciał 
akcji (im mniej tym lepiej). Kto 
nie był na „wieczornym czytaniu’' 
nazwisk ten stracił, gdyż założono, 
iż nieobecni chcą tylko po jednej 
akcji. Z tego też powodu sprzedaż 
się znacznie wydłuży.

Wczoraj do późnych godzin po
południowych wyczytywano 506 
nazwisko z listy, a do tego czasu 
sprzedano 813 akcji. Pozostało ich 
więc jeszcze ok. 400, ale osób na 
liście jest ponad 1,5 tysiąca, (jś)

Czwartek ekologów
Polski Klub Ekologiczny Okręg 

Małopolska zaprasza dziś o godz. 
18 do sali 26 KDK „Pałac pod Bara
nami” na pierwszy po wakacyjnej 
przerwie czwartek ekologów. W 
spotkaniu weźmie m. in. udział dr 
Feliks Dobrzański z AGH, który; 
zastanawiać się będzie nad tym 
czy „Działania proekologiczne są 
złudzeniem, czy warunkiem wyj
ścia z kryzysu"? (jś)

WRZESIEŃ/
1989

Czwartek

1 4
Bernarda

jutr<j
Nikodema

cji do pogorszenia się.

UWAGA, 
KIEROWCT

i PRZECHODNIE!

Widzialność ra
no miejscami o- 
graniczona, wa
runki drogowe do
bre.

Sytuacja biome-
teorologiczna: ko
rzystna o tenden-

Dyżury
A P T E K I

R yn ek  G łó w n y  42 te l 22-23-7! 
D ługa 88 -  te l 33-42-90 K ra k o w 
ska 1 -  tel. 22-19-98, K o z łó w k a  -  
tel. 55-51-87,- C en trum  A  bl. 3 — 
te l 44-17-86 os K a z im ie rzo w sk ie
106 -  te l 48-59-57, S k aw in a , S ło 
w ack iego  5, M yś len ice . ,R yn ek  10 
S u łk ow ic e  W ie lic zk a . K rz e s zo w ic e  
A lw e rn ia , P roszow ice , D ob czyce  
G d ó w  N iep o łom ice

P U N K T  IN F O R M A C J I A P T E C Z  
NE.T: te l 11-07-65 -  czyn n y  w  
godz  8— 15. Po  godz  15 in fo rm a- 
c i i u dzie la ją  a p tek i d y żu rn e

P O G O T O W I F R A T U N K O W E  

Ł aza rza  14: 999 -  w ezw a n ia  do 
w ypadków*, zach orow an ia  * p rzew o  
zy : 22 29 99 cen tra la : 22-36-00 
Lotn isko B a lice ' M 19 99 R ynek  
Podgórsk i 66-69 9° ^  V ow a  Huta: 
44_49-99) K ro w o d rza , K a z im ie rza  
W ie lk ieg i 117 33 .-39-99 B ia łoprąd  
m eka 8 34-39 99 S k aw in a : 999 
7fi,14-44 P rok oc im  T e lig i 55 5‘> 99 
W ie lic zk a  78 17 89 a la rm o w y  099 
M yś len ice : 999 K rze s zo w ic e : 99 
206-20 P roszow ice : 9 le rzm an o  
w ice. 384 48 N iep o łom ice : 198
21-02-09 Iw a n o w ic e : 99 

IN F O R M A C J A  S Ł U Ż B Y  Z D R O 
W IA :  22-05-11 — czynna całą  dobę.

S Z P IT A L E  

C H IR U R G II  O G Ó L N E J , C H I-  
R TJR G n U R A Z O W E J  -  T r y ń ita r -  
ska 4 C H IR U R G II  D Z IE C I -  N o 
w a  Huta, L A R Y N G O L O G IC Z N Y  -  
K o p ern ik a  23 a O K U L IS T Y C Z N Y
—  W itk o w ic e , U R O L O G IC Z N Y  — 
P rą d n ick a  35, M Y Ś L E N IC E , S zp ita l
na 2 P R O S Z O W IC E , K o p ern ik a  2, 
inne o d d z ia ły  szp ita li w g  re jo n i
zacji.

T E L E F O N  O L A  R O D Z IC O W
22-02-16 c/ynny w godz *4 18 

M Ł O D Z IE Ż O W Y  T E L E F O N  Z A 
U F A N IA -  988 -  czyn n y  w godz 
14— 19

T E L E F O N  Z A U F A N IA  A ID S :
21-38-91 -  czyn n y  w godz 10— 12 

T E L E F O N  IN F O R M A C Y J N Y  IN  
S T Y T U T U  O N K O L O G II :  21-00-60 

czynny w godz 10-11 
P O G O T O W IE  M A K O W E : 22-27-12 

czyn n e w  god? 18 20
N A G Ł A  PO M O C  L E K A R S K A  le 

k a rzy  sp ec ja lis tów  66-80-00 — c zy n 
na m godz  9- 21 30 

PO M O C  D R O G O W A  PZM ,- K a 
w io ry  3- te l 37-55-75 -  czynna w  
godz. 7— 22 

B IU R O  R Z E C Z Y  Z N A L E Z IO 
N Y C H  (G rod zk a  65), te l 22-53-44 
w . 24 — czyn n e w  god? 9— 13.

T E L E F O N  Z A U F A N IA :  33-71-37
— czyn n y  w godz 16— 22.

Teatry

IM. SŁOWACKIEGO -  19: „Oże
nek”, STARY — 18: „Pani Helena” 
(abonamenty nieważne), 21: „Ha-

Ulica Księcia Józefa 
zamknięta dla 

samochodów ciężarowych
Wydział Komunikacji UMK i 

Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miej
skich w Krakowie informują że 
od 14 bm. do 5 października na
stąpi zamknięcie dla ruchu koło
wego powyżej 2.5 tony ul. Księcia 
Józefa na odcinku od ni. Jodłowej 
w kierunku Bielan.

Z kierunku Salwatora i al. 
Trzech . Wieszczów do Kryspinowa 
objazd odbywać się będzie ul Kró
lowej Jadwigi, Chełmską, Olsza- 
nicką i dalej swoją trasą.

Od strony Kryspinów^ i Żwirow
ni w Kryspinowie do Krakowa — 
przez Balice i ul. Radzikowskiego.

Od strony Piekar i Południowej 
Ekspresowej do Krakowy ruch bę
dzie kierowany przez stopień Koś
ciuszko i ul. Tyniecką.

m le t  IV” (p re m ie ra  prasowa, 
ab on a m en ty  , nieważne), SCE
NA PRZY UL. SŁAWKOWSKIEJ 
_  19.30: „Dolorado”, KAME
RALNY -  19: „Portret", BAGA
TELA — 11: „Krawcy szczęścia”, 
LUDOWY — 18: ..Moralność pani 
D u ls k ie j” , Scena „NURT” — 11: 
K ik e r ik is te  czyli fantastomatyczna 

h is tor ia  o d w óch  w  jednej skrzy
ni” , MUZYCZNY ‘ (Lubicz 48)
— 11: „S e rd u szk o  z lod u ” , GRO
TESKA -  10: ,, Wędrówka do nie
d z ie l i” , MASZKARON (Scena Wieża 
R a tu s zo w a ) -  19: „Wykopaliska ar
ch eo lo g ic zn e  w e  wsi Dilj”.

Kina
KIJÓW: „Przyjard do Ameryki” 

(USA 15 l -  przedpr ) 16 .Czer
wona gorączka1 (USA 18 I przedpr.)
— 18 .Szklana pułapka' (USA ,18 1., 
przedpr.) — 20 15, KULTURA: ,E- 
lektroniczny morderca" (USA 15 t )
— 10, 12, 18, „Na całość” (poi.) — 
14, „Kamienny wyrok” (kanad 15 
1.) — 18, 20, MIKRO: „Easy Rider” 
(USA) -  16, 18, 20, PASAŻ: bajki
— 10.30. „Obcy -  decydujące star
cie” (USA 15 1.) -  8.30, .Cobra” (USA 
15 1.) -  11.45. 13.30 15, 17, 19, ŚWIA
TOWID: .Samotny wilk McQuade” 
(USA 15 1.) -  16 .Konsul’ (poi. 
15 1.) — 18, . Podejrzany” (USA 
15 l.) — 20, ŚWIT: „Błękitny 
Grom” (USA 15 1.) -  15 45. „Com- 
mando” (USA 15 1.) — 18. „Wyznawcy 
zła” (USA 18 1.) — 20, TĘCZA: 
„Kingsajz’’ (poi 12 1.) — 17, „Ko
palnie króla Salomona” (USA 12 1.)
— 18.45, UCIECHA: „Gliniarz 
z Beverly Hills” (USA 15 -3. 
cz. II) — 10-30 „Wirujący 
seks” (USA 15 1.) -  12, 15.45,

L u d z ie  koty” (USA 18 t) — 17.45,
20, WANDĄ: „Willow” (USA 12 1. 
przedpr.) — 10 15,45, ,;Moonraker 
James Bond” (USA 15 1.) — 1215, 
„Sztuka kochania ’ (poi 15 l.) —
18, „Fatalne zauroczenie” (USA 
18 1.) — 20, WARSZAWA: ,Ram- 
bo I” (USA 15 l.)' ^ 16, Nocny 
jastrząb” — 18, „Nocne gry” (USA
18 l.) — 20, WOLNOŚĆ: „Elektro
niczny morderca” (USA 15 1.) — 10, 
„Ucieczka w noc ‘ (USA 18 l.) —
12 „C zu łe  słówka' (USA 15 l.) —
15.30, „Miasteczko Hibiscus” (chiń. 
15 1.) — 18, „Wielkie żarcie” (fr. 18
1. z pogranicza) — 20.15, WRZOS: 
„Karatecy z Kanionu Żółtej Rzeki” 
(chiń 15 1.) -  15.30, „Przeminęło z 
wiatrem” (USA 12 1 ) -  17.15, ZWIĄ
ZKOWIEC: „Więzień Brubaker” 
(USA 15 1.) - 15 45. „Obława” (USA 
15 1.) -  18. 20.15.

Telewizja
PROGRAM 1

8.35 Domator 8 50 Domowe przed
szkole 9.15 DT 9.25 „Policjanci z 
Miami” — „Nie czyń drugiemu, co 
tobie niemiłe” — serial kryminalny 
USA. 10.15 Domator 11 10 Z naszych 
dziejów — historia, kl 6 12.00 Spo
tkania z literaturą, kl. 4. 12.50 Syl
wetki historyczne — Jan Śniadec
ki. 13.30 TTR -  sem 3 14.00 TTR
— produkcja roślinna sera. 3 15 00 
Rytmy ciała — z drzewa na ziemię.
16.00 Program dnia -  DT 16 05 Du
szniki zdrój — reportaż 16 25 Dla 
młodych widzów: Kwant” oraz 
film z serii: ,Świat w którym ży
jemy” . 17 15 Teleexpress 17.30 Ma
gazyn wojskowy 17 55 „Sonda” — 
„Kodeks kosmosu” 18.25 Program 
publicystyczny — zielone centrum.
18.50 10 minut. 19 00 Dobranoc: „Cy- 
pisek. syn rozbójnika ' Rumcajsa”.
19.10 Teraz — tygodnik gospodar
czy 19.30 Dziennik 26.05 „Policjan
ci z Miami” — „Nie czyń drugie
mu, co tobie niemiłe” — serial 
USA. 20.55 Kroniki PAT 21.10 Pe
gaz. 22.00 Studio Sport 22.10 Pro
gram publicystyczny. 22.45 DT.

PROGRAM II
10.00—12.00 OTV Kraków -  Tele-9 

(Novum, Kongres chirurgów, Ich 
warto poznać. Spotkanie z Balladą, 
Kreskówka dla dzieci TV Kraków 
proponuje) 17 25 Program dnia.
17.30 „Skarby kultury polskiej” — 
„Skarby ciemnolicej Madonny” — 
cz. 2 18.00 Kronika. 18 30 Dzieci 
dzieciom 19 00 Magazyn ,102” 19.30 
.Świat roślin” (11) „Rośliny dra
pieżne” . 20.00 Studio Sport — wielki 
tenis. 21.00 Ekspres reporterów 21.30 
Panorama dnia 21.45 Kino studyjne 
„Dwójki’’ — „Historia Asi Wlaczi- 
nej. która kochała, lecz za mąż nie 
wyszła” — film fab. prod. ZSRR.
23.20 Komentarz dnia.

Czy Kraków utonie w śmieciach? Kiedy stanie komunikacja miej
ska i czy mogą zostać wstrzymane dostawy wody do mieszkań i za
kładów pracy. Groźba ta może okazać się wkrótce realna, gdyż kra
kowskie przedsiębiorstwa komunalne (podobna sytuacja dotyczy tak
że reszty kraju), znajdują się w coraz trudniejszej sytuacji. Pisaliś
my już na ten femat kilka dni temu.

Mimo że w ciągu ostatnich 10 łat przybyło zadań (miasto się roz
rasta) to w gospodarce komunalnej jest dokładnie odwrotna tenden
cja Od 1980 roku odeszło z niej ponad 2 tys osób, co jest równozna
czne z tym, iż „straciliśmy” 4—5 średniej wielkości firm. Mimo za
chęt nie powstały także zakłady konkurencyjne, czemu trudno się 
dziwić skoro stosuje się w tej dziedzinie ceny urzędowe.

W tym roku już wszystkie przedsiębiorstwa podnosiły ceny (nawet 
nie jeden raz) co przy lawinowym wzroście kosztów i tak niewiele 
dało Jak podał Adam Biegun — dyr. Wydziału Gospodarki Komunal
nej i Mieszkaniowej UM już w końcu sierpnia do firm komunalnych 
trzeba hyłn dołożyć z bjidżetu miasta który i tak ledwo dyszy, 21 mld 
złotych Rurzliwa dyskusja na posiedzeniu jednej z komisji RN m. 
Krakowa doprowadziła do takich ustaleń (sa to propozycje) Od 1 paź
dziernika miałaby wzrosnąć opłata za wode (z 80 na 120 zł. za metr 
sześcienny) i ściek! (z 24 na 36 zł.) co dałoby dodatkowe wpływy 
w wysokości 18 mld. zł. (zakłady nracy płacić mają pełne stawki, wg. 
nonosznnycb kosztów). W przypadku MPO wybrano pośredni z 4 wa
riantów i wywóz nieczystości stałych kosztowałby od października

Jest już diagnoza —̂  czas znaleźć wyjście 

z katastrofalnej sytuacji

Dotować przedsiębiorstwa
komunalne ozy mieszkańców

3400 zł. za metr sześcienny, a nieczystości płynnych 2100 zł. (dodatko
we wpływy 580 min. zł.). Podwyżka dotyczyć ma także usług pogrze
bowych (MPUK). Jakie pociągnęło by to skutki — w czynszu — dla 
mieszkańców.

Jak obliczono za wodę, ścieki oraz śmieci jedna osoba musiałaby 
płacić 612 zl więcej miesięcznie. Mimp tych wszystkich (ewentual
nych) podwyżek i tak firmy musiałyby! korzystać ze sporych dotacji. 
Gdyby z nich całkowicie można zrezygnować, metr sześcienny wody 
kosztowałby 220 zł., a bilet MPK 72 zł. — z tym że nikt nie mógłby 
korzystać z ulg.

Wszystkie te propozycje rozpatrywało prezydium RN i nie wydano

jednoznacznej opinii (oprócz tej, iż w październiku nic można pod
wyższyć cen biletów MPK), gdyż gorączkowo poszukuje się jeszcze 
możliwości „przesunięcia” czegoś w budżecie. Jednocześnie trzeba pa
miętać, że odsunięcie o miesiąc podwyżki oznacza kolejny miliard zł 
dodatkowo. Są juz także podobno opracowane warianty wprowadze
nia nowego systemu ekonomicznego działalności gospodarki komunal
nej, ale czy wejdą w życie i kiedy, nie wiadomo.
? Trzeba również wspomnieć, iż od pewnego czasu rozważa się moż
liwość zmiany zasad dotowania. Przedsiębiorstwa miałyby stosować

l  W1ĘC, ° byWaĆ si«  be* d°Płat, które to mieliby otrzy- 
S T C f 1 V l n r yPJ dkU MPK -  3*k powiedział dyr. Ta-
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