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ZDUNY

Rozmaito ci muzyczne

POMYS ODAWC I INICJATOREM
warsztatów muzycznych w Zdunach
jest Malwina Paszek, córka d ugoletniej szefowej zdunowskiego muzeum,
a obecnie pracownika ZUK-u – ucji
D ugiewicz-Paszek

Muzyczne warsztaty rozmaitoci zaplanowano w zdunowskim
o rodku kultury. To autorski projekt Malwiny Paszek, studentki
Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Zaproponowana przez ni forma
sp dzenia wolnego czasu b dzie zawiera mnóstwo jedynych
w swoim rodzaju atrakcji. B dzie
budowanie instrumentów, improwizacje muzyczne czy przygotowanie i zespo owe wykonywanie
utworów. Warsztaty odbywa
si b d w dniach 4-15 sierpnia
na dziedzi cu Izby Muzealnej
w Zdunach. W godzinach mi dzy
10.00 a 13.00 dzieci b d mia y
okazj dowiedzie si wielu ciekawych rzeczy, m.in. na temat rytmu

Cel warsztatów muzycznych:
- rozwijanie wyobra ni muzycznej,
- zdobywanie umiej tno ci pracy
w grupie, wspólnego muzykowania,
- zdobycie umiej tno ci budowania
instrumentów oraz wykorzystanie
przedmiotów, naczy jako instrumentów muzycznych – uwra liwienie na brzmienie,
- poznanie zjawiska muzycznego
jakim jest rytm,
- poznanie muzyki tradycyjnej, np.
Afryki, Bliskiego Wschodu (Iranu)
i innych, w których muzyka na
instrumenty perkusyjne odgrywa
bardzo wa n rol ,
- poznanie poj takich jak metrum
muzyczne, rytmy parzyste, nieparzyste, motyw muzyczny, takt i inne
zwi zane z rytmem muzycznym,
- nabycie umiej tno ci uwa nego
s uchania muzyki,
- zdobycie umiej tno ci pracy
w sekcjach rytmicznych, s uchanie
wspó wykonawców.

i muzyki pozaeuropejskiej. Uczestnictwo w warsztatach jest odp atne – 50 z . – Poniewa Malwina
Paszek wysz a z t inicjatyw
dwa tygodnie temu, nie ma mo liwo ci dofinansowania udzia u
w zaj ciach, gdy trzeba by oby to
zaplanowa du o wcze niej. Natomiast w przysz ym roku b dziemy
si stara , aby by y one bezp atne,
b d ewentualnie zaplanujemy jak form wsparcia finansowego,
bo dzisiaj nie mamy na to rodków
w bud ecie – t umaczy Tomasz
Chudy, dyrektor Zdunowskiego
O rodka Kultury. Zapisy prowadzi Izba Muzealna w Zdunach
pod numerem (062) 721-51-95.
(alf)

ZAWODY STRZELECKIE KROTOSZY SKIEGO
BRACTWA KURKOWEGO

Walczyli o puchar prezydenta RP
Zwyci stwem Floriana Wieczorka z Ligoty-Koryta-Korytnicy zako czy si turniej strzelecki
o przechodni Puchar Prezydenta
RP Lecha Kaczy skiego. Wyprzedzi on S awomira Balcerzyka z Kalisza oraz Jana l zaka
z Ostrzeszowa. Prócz rywalizacji
o g ówne trofeum bracia kurkowi
z Krotoszyna, Mosiny, Pszczyny, Jutrosina, Ostrowa Wlkp.,
Raszkowa, Ligoty-Koryt-Korytnicy, Kalisza, Ostrzeszowa
i Ko ciana zmagali si w kilku innych konkurencjach strzelniczych.
W zawodach wzi li udzia równie

miejscowi notable – starosta Leszek Kulka, wicestarosta Krzysztof Kaczmarek, wiceburmistrz
Krotoszyna Ryszard Czuszke
i Starszy Cechu Rzemios Ró nych Józef Januszkiewicz.
Podczas uroczysto ci ksi dz
kanonik Adam Modli ski powi ci kamie mieszcz cy
si przy ko ciele p.w. Fabiana
i Sebastiana patronów Kurkowych
Bractw Strzeleckich Diecezji Kaliskiej. Imprez zorganizowa o
Strzeleckie Bractwo Kurkowe
w Krotoszynie.
(alf)

Tarcza burmistrza:
Tadeusz ychlewicz z Pleszewa
Florian Wieczorek z Ligoty-Korytnicy-Koryt
Bogdan Grygier z Ko ciana
Tarcza charytatywna „Brackie
serce nr 12:
Maciej B a ejewski
Tadeusz ychlewicz
Florian Wieczorek

h o r o s k o p
BARAN (21 III - 19 IV)
Twoje wysi ki nabieraj wymiernego
charakteru. Mo esz dzia a bez obaw. Wszystko, cokolwiek zrobisz w tym tygodniu, oka e si korzystne.
Finansowe prognozy s dobre. Op acalno mo esz
zwielokrotni pomys owo ci i zaanga owaniem.
W uczuciach b dziesz dysponowa wp ywem i si
oddzia ywania na partnera. Ten magnetyzm serca
nie potrwa jednak d ugo.

LEW (23 VII - 22 VIII)
Wp ywy planetarne sk aniaj do
ostro no ci w dzia aniu. Jeszcze troch cierpliwo ci, a i Ty rozwiniesz skrzyd a. Tymczasem
zachowaj pow ci gliwo
w podejmowaniu
decyzji. Ogranicz si do przemy le i nakrelenia strategii dzia ania. Biznesmenom (i nie
tylko) przyda aby si szczegó owa analiza
SWOT. Przeanalizuj swoje mocne i s abe strony. Zastanów si , co sprzyja, a co zagra a
Twoim planom.

BYK (20 IV - 20 V)
Kto teraz urlopuje, niestety, straci
szanse na powi kszenie swoich dochodów. Za
to pracuj cym los sprzyja! Staraj si by jak najbardziej aktywny w pracy. Zaznaczy si u Ciebie
silna intuicja zawodowa i „ y ka” do interesów.
Wzmocnisz swoj pozycj . Zaczniesz zarabia
upragnione pieni dze. W sferze uczu te sporo
szcz cia. Uwa aj na przygodne znajomo ci. Nie
traktuj zbyt powa nie wakacyjnych przygód.

PANNA (23 VIII - 22 IX)
Chocia do urodzin zosta o sporo
czasu, to ka dy tydzie b dzie teraz wa ny.
Rozpoczniesz d ugotrwa e dzia ania, które
poprowadz Ci do sukcesu zawodowego
i materialnego. W yciu osobistym te b dzie si dzia o bardzo dobrze. Zrób wszystko,
aby spe nia swoje plany i marzenia. Kiedy
nadejdzie Twój czas, plany te nabior realnych kszta tów. B d przygotowana na ró ne
rozwi zania.

BLI NI TA (21 V - 20 VI)
Pora ruszy z edukacj , doskonaleniem
zawodowym, rozwija swoje umiej tno ci i talenty. Wszystko przed Tob ! Nic tylko czerpa
gar ciami z tego rogu obfito ci. Korzystaj z szans.
Na co powiniene si koniecznie zdecydowa .
Wyznacz sobie cele i staraj si skutecznie do
nich d y . Pami taj, e fortun zdobywa si
ci k prac . Maj c sprzyjaj ce okoliczno ci,
jak obecnie, w o ysz mniejszy wysi ek.

WAGA (23 IX - 22 X)
Druga po owa lipca to czas sprzyjaj cy podpisywaniu umów, za atwianiu spraw
urz dowych itp. Mo esz wzmocni swoj pozycj zawodow , rozpocz samodzieln dziaalno gospodarcz , a przynajmniej pouk ada
sprawy zawodowe i maj tkowe. W zwi zkach
partnerskich osi gniesz harmoni . Stabilizacja
uczuciowa pomo e niektórym podj decyzj
o wyborze drogi yciowej.

RAK (21 VI - 22 VII)
Planety Ci sprzyjaj . W tym tygodniu
szczególnie odczujesz pozytywne wp ywy Wenus.
Kto samotny – o samotno ci szybko zapomni.
W zwi zkach ca kowita sielanka! Teraz mo ecie podj t najwa niejsz decyzj o byciu na
zawsze razem, a ma e stwa zdecyduj si na
posiadanie potomstwa. Prze yjesz pi kne letnie dni. To tak e wymarzony czas na wspólne
z partnerem podró e, np. po lubn .

SKORPION (23 X - 21 XI)
Kontynuuj obrany kierunek, nie zbaczaj z toru nawet, gdyby pojawi y si bariery.
Przeszkody s do pokonania. Skieruj swoj
uwag na sprawy zawodowe i biznesowe. Pilnuj
interesów, ap okazje zarobkowania. Wypoczywaj cym Skorpionom planety wró sporo
nowych wra e , mile sp dzony czas w doborowym towarzystwie. Niestety, stan konta nie
b dzie sprawia tak mi ego wra enia...

PODCZAS ZAWODÓW strzeleckich
wr czono liczne puchary.

STRZELEC (22 XI - 21 XII)
Sytuacja troch si pokomplikuje.
Beztroski czas urlopowania dla niektórych
oka e si niezbyt udany. Mo e okaza si , e
b dziesz zaskoczony pewnymi nieprzewidzialnymi sytuacjami, które oka si niezbyt mi e.
Na urlopie zwykle inaczej si je odbiera ni
b d c w pracy, bo inne s nasze oczekiwania.
Staraj si nie irytowa z byle powodu. Gwiazdy
zalecaj wi cej szczero ci.
KOZIORO EC (22 XII -19 I)
Po okresie wyt onej pracy nale y Ci
si czas na zregenerowanie si i wyluzowanie
napi , odreagowanie stresuj cych i terminowych zada . Najlepiej zaszyj si gdzie z dala
od zgie ku, w jakim odludnym miejscu, gdzie
b dziesz móg obcowa z natur . Troch fizycznego relaksu pozwoli uwolni Twój umys
od ci g ych oblicze , kalkulacji i dokonywania
trudnych codziennych wyborów.
WODNIK (20 I - 18 II)
Czekaj Ci burzliwe dni. W Wodnikach wyzwoli si si a prze ycia przygód,
które w przysz o ci mog negatywnie odbi
si na Twoim losie. atwo b dzie o lekkomy lno w post powaniu, co mo e skutkowa b dami, które trzeba b dzie pó niej
naprawia . Silnie zaznaczy si d enie do
poznania nowych wra e . Oby nie wzi o
góry nad rozs dkiem. Od soboty atwiej
b dzie o stabilizacj .
RYBY (19 II - 20 III)
Okres wyjazdów i spotka . Ju od
dawna nie mia e tyle kontaktów z lud mi, ile Ci w najbli szym tygodniu czeka.
Nawi esz nowe znajomo ci, które mog
przerodzi si w trwa y zwi zek. W pracy
wiele mo esz osi gn bez wi kszego wysi ku. Postaw bardziej na wspó dzia anie
ni rz dzenie. Finanse przynios Ci du o
zadowolenia, lecz uczy , co mo liwe, aby
sytuacj jeszcze poprawi .

Krzy¿ówka
z has³em
POZIOMO:
1) klub pi karski z Turynu. 5) pa nik
dla kuropatw i ba antów. 8) film
Pakuli. 9) dyszkant. 11) obraza,
zniewaga. 12) kabura przy siodle.
15) operetka Offenbacha. 19) …
Bruno. 20) endoskop. 21) mi o do
trzech, ale wpisz jedn . 24) rower na
par . 27) zbiorowisko. 30) mleczna
rodzina. 31) w repertuarze zagra
pi karskich. 32) przyjmuje prezenty
17 sierpnia. 33) imi Gombrowicza.
34) potrawa z podrobów.
PIONOWO:
1) m drzejsze od kury. 2) powie
ze Stefci . 3) kierunek po przek tnej. 4) ptak t pi cy stonk ziemniaczan . 5) moneta z Boliwii. 6)
ro lina niczym zgrzytliwy g os. 7)
z Larami. 10) podlega retmanowi.
13) ceramiczna masa w stanie pó p ynnym. 14) wi zienie w dawnej
Rosji. 15) kawalarz, artowni . 16)
naczelne bóstwo Rugian. 17) na nim
gwiazdy. 18) pa stwo tasiemiec.
21) dzielnica Konina z odkrywkow kopalni w gla brunatnego. 22)
tragedia Szekspira. 23) zy poranka.
25) czy statek z kur . 26) sztuka
czarnoksi ska. 28) figura obrócona
na rzutni . 29) po czenie ko ci.
Uszeregowane litery z kratek
ponumerowanych w prawym dolnym
rogu utworz rozwi zanie krzy ówki
- aforyzm Rabindranatha Tagore.

KINO PRZEDWIO NIE
„21”, sensacyjny, USA
29-30 lipca, godz. 18.30
Wybitnie zdolny student Semyon Dukach wraz z grup przyjació rzuca wyzwanie domom gry i wkrótce
tysi ce dolarów zaczynaj sp ywa na konta pomys owych hazardzistów. Black Jack sta si polem
fascynuj cej, ale te niebezpiecznej gry...
„Kochanice Króla”, historyczny, USA
29-30 lipca, godz. 20.45
Dwie siostry Boleyn, Anne i Marie, rywalizuj o wzgl dy króla, Henryka VIII. Zrobi wszystko, aby zdoby
jego serce, a swym or em uczyni niegodziwo ,
intryg i zdrad .

Tarcza towarzyska:
Tadeusz ychlewicz
Maciej B a ejewski
Fabian Ma ecki
Strzelanie do kura:
W adys aw Jaroszka
Andrzej Wawrzyniak
Roman Drygas

25

NFORMACJE

„Skorumpowani”, sensacyjny, Polska
31 lipca, godz. 19.00
Z Rosji przez Polsk do Anglii odbywa si przerzut
narkotyków. W niewielkiej miejscowo ci pod odzi
dochodzi do przechwycenia towaru przez by ego
oﬁcera KGB. Ludzie gangstera morduj tymczasem
syna szanowanego biznesmena...

Krzy¿ówka z has em nr 64 Oprac. ANDRZEJ STAWIK
Litery z pól ponumerowanych w dolnym prawym rogu, u oone w kolejno ci od 1 do 44 utworz rozwi zanie krzy ówki.
Spo ród prawid owych rozwi za wylosujemy nagrod 30 z .
Rozwi zanie prosimy przes a , lub przynie osobi cie wraz
z kuponem do naszej redakcji (Krotoszyn,ul. Rynek 4) do
8 sierpnia.

Rozwi¹zanie krzy¿ówki lipogramowej z nr 29 (60)
Has³o: „Z miech jest to dobre samopoczucie ca ego
cia a, okazwyane w jednym miejscu”
Nagrod wylosowa a: EL BIETA MANIARSKA,
ul. Wolno ci
63-740 Kobylin
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