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Gdy ostatnio tamprzeby
wali, na miejsce przybył leś
niczy i oświadczył grupce
wędkujących, iż znaleźli się
tuw sposób nielegalny, gdyż
droga, którąprzyjechali - zre
sztąjedyna prow adząca do
stawu - jest drogą leśną i
wjazd na nią grozi manda
tem.
W celu wyjaśnienia spra
wy udałem się do Nadleśnic
twa Krotoszyn. Pana
nadleśniczego wprawdzie
nie zastałem, ale dowiedzia
łem się, że "tytułowa" droga
jest jednak publiczną (choć
powinna zostań lepiej ozna
kowana), a zatem nie powin
no byó zakazu, a leśniczy nie
powinien karać. Tak więc
wszystko wyglądało pozy
tywnie dla wędkarzy.
Postanowiłem jeszcze
potwierdzić te informacje "u
źródła", czyli u pana nadleś
niczego Bronisława RO
SZAKA. Jakież było moje
zdziwienie, gdy okazało się,
iż owa droga jest jednak...
drogąleśną, anie - publiczną.
Wobec tego nie można nią
jeździć, gdyż obowiązuje
ogólnopolski zakaz wjazdu
do lasu w miejscach nie oz
naczonych. Pozwolenie na
wjazd mają tylko osoby
związane z gospodarką leśną
oraz - w tymprzypadku - pra
cownicy pana J. GROBEL
NEGO (dzierżawiącego ów
staw od nadleśnictwa) za
opatrzeni w identyfikatory.
Tak więc wędkarze-amatorzy powinni zostawiać swe
pojazdy przy drodze, na wy
dzielonym w tym celu miej
scu postojowym. Kto zaś
chciałby dojechać bezpo
średnio nad staw, musi za
opatrzyć się w specjalne
odpłatne upoważnienie od
pana GROBELNEGO. W
przeciwnym razie wjazd bę
dzie karany przez leśniczego
mandatem do wysokości
ustawowej 500 tys. starych
złotych.
Zatem, Drodzy Czytelni
cy-Wędkarze, ostrzegamy!
Owa droga może Was ko
sztować zbyt drogo!

1 9 9 5 r.
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Nr 16 (76)
W CZYM RZECZ...?
W nadal źle funkcjonujących telefonach.
Miejscowe linie ciągle się blokują, a Zduny i
Biadki na poczcie dworcowej zamawia się przez
międzymiastową w Ostrowie Wielkopolskim (!),
czego naocznym i.nausznym świadkiem była
przedstawicielka "Rzeczy", którajuż teraz zapo
wiada, że we wrześniu przeczytacie Państwo du
ży materiał poświęcony Telekomunikacji
Polskiej S.A.
Ale, póki co, mamy wakacje, a wkrótce festi
wal folkowy. Cieszmy się urlopowym luzem
(wzorem sympatycznego pana ze zdjęcia obok) i
nie zapominajmy o konkursie fotograficznym,
ogłoszonym przez "RK". Na wakacyjne zdjęcia
czekamy do końca września. Ahoj!

D o naszej re d a k c ji
zgłosili się czytelnicy - w ęd
karze, prosząc " R K " o in 
terwencję. Zbulw ersow ała
ich kwestia dojazdu do sta
w u na T ra fa ra ch .

Fot. Pawlik

Witold GARBAREK

KUPON 1 (16)

Chcesz wygrać milion starych złotych?
Zagraj z nami!
Sponsorem naszej zabawy jest

sklep ogólnospożywczy «W0JTEX»
w Krotoszynie na narożniku
ulic Sienkiewicza i Mickiewicza.
Możesz w nimkupić popularne artykuły ogól

nospożywcze (sklep polecawyśmienite wędliny,
nawet w niedzielę). Stawia się tam na jakość i
świeżość oferowanego towaru. Ceny nie są wy
górowane, a mogąbyćjeszcze niższe, gdy "Wojtex" zyska stałych i wiernych klientów.
Jeżeli nabyłeś gazetę z kuponem, dokonaj
zakupu w sklepie naszego sponsora przynaj
mniej za sumę 15 nowych zł (poza alkoholem)
i uzyskaj potwierdzenie tego zakupu na kuponie,

a następnie wrzuć go do skrzynki "RZECZY"
przy ul. Sienkiewicza 2A (lub wyślij'pocztą).
Weźmiesz udział w naszej zabawie i być może
to właśnie Ty, Drogi Czytelniku, wygrasz milion
starych złotówek. Zaryzykuj!
Na wypełnione i potwierdzone pieczątką skle
pu (!) kupony czekamy do dnia 27 sierpnia.
Kolejną firmową koszulkę "Fłzeczy" wylosował
pan Maciej OPRYSIAK z Krotoszyna. Gratulujemy!

Aktualności

NĘDZY
TRZEBA
DOTKNĄĆ
SAMEMU
Analiza wzrostu cen arty
kułów spożywczych za ostat
nich 12 miesięcy wykazała, że
średnio wzrosły one o około
40%, a w pewnych wypad
kach nawet 60%. Inflacja, jaką
pokazuje nam Minister Finan
sów, dotyczy całej gospodar
ki I Jest znacznie niższa.
Średnia płaca w podstawowych
działach gospodarki wynosiła w
drugim kwartale 6.437.000 starych
złotych. Czy z tego powodu powin
niśmy się cieszyć, czy też płakać - i
to tylko dlatego, że wskaźniki po
wyższe nie do końca są obiektyw
ne? Jeżeli bowiem średnią płacę
wyliczymy w oparciu o stałe skład
niki funduszu płac (płaca zasadni
cza, premia, dodatki funkcyjne i
stażowe), to okaże się, że średnia ta
jest znacznie niższa.
Na wysokość średniej ustalanej
przez GUS mają jednak wpływ
wszystkie ruchome wskaźniki fun
duszu płac, takie jak nadgodziny,
odprawy emerytalne, odprawy wy
płacane pracownikom przy grupo
wych zwolnieniach z pracy,
nagrody jubileuszowe itp. Mamy
więc tutaj do czynienia z usankcjo
nowanym prawnie oszustwem. Na
rzuca się w tej sytuacji pytanie: po
co wtłacza się w nasze mózgi po
wyższe dane?
Państwo z koalicyjnym rządem i
demokratycznie wybranym Sejmem
ma w tym swój interes. Posłużę się
jednym tylko przykładem: od
1.04.1995 ujednolicono spłaty kre
dytów i odsetek za mieszkania spół
dzielcze. Wysokość tych spłat jest
wyliczana następująco: średnią plą
cę w województwie dzieli się przez
350 i mnoży przez metraż mieszka
nia Im wyższa zatem średnia płaca
tym większy koszt spłaty kredytu.
Takich przykładów można podać
więcej, wszystkie są ściśle związane
są z interesem państwa Interes oby
watela nie wchodzi w ogóle wrachu
bę. Tak bardzo bym chciał, by
władza zanim zacznie działać, do
tknęła w sposób namacalny nędzy.
Być może prawo Rzeczypospolitej
byłoby wówczas inne. W każdej de
cyzji, zanim się ją podejmie, trzeba
najpierw dostrzegać ludzi, a dopiero
później sprawę. Zbyt często jeszcze
zapadają decyzje, które interesu
bliźniego nie dotykają Właśnie dla
tego jesteśmy podzieleni i nieszczę
śliwi. Jak długojeszcze?
Eugeniusz N A W R O C K I

Po raz kolejny Krotoszyn gościł na
dwutygodniowych koloniach dzieci z
bliskiej naszym sercom Litwy, dokład
nie z Mejszagoły.
Program tegorocznej wizyty był bardzo
bogaty. 18 osób, grupa dzieciaków i jej
trzy opiekunki, zwiedziły szereg kroto
szyńskich zakładów pracy, które obdaro
wywały gości upominkami. Uczestniczyły
w trzech wycieczkach: do Gniezna i Skorzęcina, do Śmiełowa i Gołuchowa oraz do

R zecz
n
Krotoszyńska m

22 lipca...

Z O K A ZJI
L E C IA

JU Ż P Ł Y W A JĄ
Tak, tak. Już samodzielnie pływają
dzieci, które zgłosiły się na nieodpłatną
naukę pływania, zorganizowaną w dru
giej połowie lipca przez terenowy od
dział WOPR na basenie.
- Zgłosiło się pięćdziesiąt dzieciaków
i, proszę mi wierzyć, wszystkie już pły
wają - tymi słowami 26 lipca podsumo
wywał kurs kierownik drużyny
Zygmunt KOCZOROWSKI. - To nasz
wspólny wielki sukces.
Do zobaczenia za rok na podobnych
lekcjach.

W przedostatnią sobotę lipca upalną i duszną - odbył się Festyn
Rodzinny z okazji 580 lecia założenia
miasta Krotoszyna. Tym razem w roli
organizatora wystąpiła Rada Osied
lowa n r 5. Całość miała miejsce na
niezagospodarowanym dotąd placu
przed Szkoła Podstawową n r 8.

Zapewniano szereg atrakcji dla naj
młodszych. Harcerki trzymały pieczę
przy mini-kole fortuny i tarczy, do której
rzucano strzałkami. Lizaki otrzymywa
ło się za celne rzuty obręczami napaliki,
piłkami do wiaderka i piłeczkami teni
sowymi w tarczę rakiety tenisowej.
Wielkim powodzeniem cieszyły sie
mini-auta (gaziki terenowe, motocykle i
ciemnozielony cabriolet-audi, którym
dzieciaki jeździły do późnego wieczora
(pięciominutowy kurs kosztował 2 zł od
kierowcy, 1 zł od pasażera).
W międzyczasie prezentowało się
wiele zespołów muzycznych, m.in. kro
toszyńska orkiestra dęta. Rodzice z jed
ną pociechą mogli startować w turnieju
rodzinnym, walcząc o 3 min starych zło
tych, przekazanych przez Spółdzielnię
Mieszkaniową. W szranki stanęłycztery
drużyny, które odpytano m.in. historii
Krotoszyna i śpiewu rodzinnego w ter
cecie, jak również sprawdzono umiejęt
ności z zakresu kultury fizycznej.
Pierwsze miejsce w potyczkach zajęła
rodzina SUTOW. Kolejne nagrody (wó
zek towarowy z firmy JOTKEL, obiad
dla całej rodziny w "Duecie", miesięcz
ny karnet na basen i 30 kg mąki prosto
ze sklepupani Zimnej przy Osiedlu Kor
czaka) przypadły pozostałym odważ
nym rodzinom: BŁASZCZYKÓW,
WOJTKOWIAKÓW i BIELAWNYCH.
Nocną zabawę zamykającą festyn
przerwała burza.
Już wkrótce kolejny festyn, tym ra
zem folkowy i kolejny turniej rodzinny.
Zapraszamy!

(aj)
Latem często odwiedzamy ogro
dy i lasy, przysiadamy nad wodą czy
przy ognisku. Miejscom tym towa
rzyszą zazwyczaj krążące roje owa
dów. Prawdziwą plagą stają się
komary.
Gdy ukąsi nas owad, polejmy bo
lące miejsce zimną wodą lub przyłóż
my zimny okład. Miejsca ukąszenia
nie wolno rozcierać ani rozdrapywać.
Bądźmy też uważni przy spożywaniu
owoców prosto z drzewa, wszak czę
sto karmią się nimi pszczoły i osy.
Po użądleniu przez pszczołę,
szerszenia czy ugryzieniu przez osę,
oprócz odczynu miejscowego w po- n
staci zaczerwienienia, bąbla, obrzęku §
- najczęściej swędzącego, mogą pojąwić się objawy uogólnione w postaci -2
szumu w uszach, uczucia duszenia {g
(obrzęk krtani). W przypadku nasilo- st
nych objawów ogólnych należyjak naj- a
szybciej skontaktować się z lekarzem. *a;
(ola) w
* * *

16 lipca o 17.30 na ul.Kobylińskiej
fiat 125p został wyprzedzony przez
126p, a po zatrzymaniu się obu sa
mochodów dwóch mężczyzn z "ma
lucha" podeszło do kierowcy dużego
fiata i jeden z nich uderzył kierowcę
w twarz (bez żadnego powodu), a
następnie obydwaj napastnicy odje
chali.

(jot)

* * *

U F N E (? )
Z W IE R Z A K I

17 lipca w Białym Dworze, a 26
lipca w Sapieżynie, funkcjonariusze
policji wykryli, a następnie w obe
cności przedstawicieli koźmińskiego
Urzędu Miejskiego zniszczyli trzy
nielegalne uprawy maku. Rolnicy
będą odpowiadać, oskarżeni na mo
cy ustawy o zapobieganiu narkoma
nii.
* * *

22 lipca na dyskotece w Chwaliszewie pobity został mieszkaniec
Krotoszyna, tracąc przytomność,
doznając ran ciętych ręki i obtarcia
naskórka. Jeden z napastników, po
chodzący z Jankowa Zaleśnego, zo
stał zatrzymany przez policję.
* * *

ła jednostka straży z Krotoszyna, a
straty oceniono na 800 zł.

obecności gospodarzy skradziono
wyroby jubilerskie.

* * *

25
lipca - między ósmą a czterna W nocy z 25 na 26 lipca z jednej z
stą - nieznany sprawca włamał się piwnic budynku przy ul. Konstytucji
do garażu, a następnie do mieszka 3 Maja po włamaniu skradziono ro
wer górski (wartości 750 zł).
nia przy ul.Raszkowskiej, kradnąc 6
* * *
tysięcy nowych złotych.
Również 25 lipca w Dusznej Gór
- Między 1 a 15 lipca z mieszkania
ce zapaliła się pszenica na obszarze przy ul. Promienistej w czasie nieokoło jednego hektara. Pożar ugasi-

Policja prowadzi dochodzenie
w wyżej wymienionych sprawach.
Apelujemy o dobre zabezpiecza
nie mieszkań i domów, zwłaszcza,
gdy przewidujemy dłuższe wyjaz
dy urlopowe i wakacyjne.
Zebrał: (abe)

JESTEŚM Y P O L A K A M I

_I : .
fi muf
TfJTlćnT
rti-ni ul \ll.a.nl/.ił.
n ■—
n iWi tI.
..iimnmnwin
firmy
JOTKELprzy
ul.Wiejskiej,
przybyli
wspomnień.\1/Wta.tej/.'.oJł.l
części'.nl.młrt
zabrałałnlitakże
Lichenia,
także niektórzy radni, sponsorzy i osoby z
głos jedna z opiekunek litewskich - Alfre
W roli głównego sponsora pobytu w
Wydziału Oświaty. W oficjalnych wystą
da Jankowska. Nawiązując do słów swego
Krotoszynie naszych rodaków z Litwy wy
pieniach podsumowano akcje, podzięko
poprzednika podkreśliła: - Nie jesteśmy
stąpiła Rada Miejska, w sprawę zaangażo
wano zebranym i przekazano życzenia
polskiego pochodzenia, myjesteśmy Pola
wało się też wiele zakładów pracy.
gościom polskiego pochodzenia, by zabra
kami. Obecnym bardzo spodobało się to
Na ognisko kończące kolonie, które
li na Litwę cząstkę Polski w postaci miłych
odważne wystąpienie.
miało miejsce na uroczym zapleczu bazy

Lekarze weterynarii i pracownicy Sane
pidu przestrzegają przed kontaktami z dzi
kimi zwierzętami, które zachowują się
nienaturalnie - są z pozoru ufne i nie boją
się ludzi. Szczególnie ostrożnym należy
być w miesiącach letnich, gdy kontakt
"miastowych" z naturą jest częstszy.
Gdy na swych letnich szlakach napotka
my zwierzę zachowujące się podejrzanie
lub padłe, trzeba niezwłocznie powiado
mić odpowiednie służby (administrację la
sów państwowych, sanepid lub służby
weterynaryjne).
Jak dotąd w naszym rejonie odnotowa
no 123 pogryzienia przez różne zwierzęta
(przede wszystkim psy i koty). Z tej grupy
trzydzieści siedem osób zaszczepiono
przeciwko wściekliźnie (cztery osoby po
kontakcie z lisem ubitym).
Przy okazji przypominamy o corocz
nym obowiązku szczepień ochronnych
psów przeciwko wściekliźnie i przestrze
gania zarządzenia o trzymaniu swoich
zwierząt we własnych zagrodach.

(j j .)
Przy ognisku dzieci z Mejszgały zapre
zentowały swoje umiejętności recytator
skie i wokalne w polskim repertuarze.
Dorośli natomiast rozmawiali z przed
stawicielami Mejszagały o pracy nauczycielskiej na Litwie, która jest trudna, gdyż
tam oświata jest jeszcze biedniejsza niż u
nas. Litewski zachwyt Polską skłania do
refleksji. Jakże często my Polacy nie potrafimy docenić kraju, w którym przyszło
nam żyć...
(oloj)
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Nowa pizzeria

P R A G N Ę,

N I E Z W Y K Ł E , C I E P Ł E M IE JS C E

N IE O FIA R Y "

Wydawało się jeszcze nie tak
dawno temu, że nigdy jako naród
nie staniemy przed zacytowanym
wyżej wezwaniem. Czy dziś, po la
tach zniewolenia, potrafimy okazać
naszym bliskim, a może i obcym,
pełne zaufanie? Czy potrafimy na
chylić się ku maluczkim i stworzyć
dla nich namiastkę raju na ziemi?
Nigdy nie byłem zwolennikiem nad
miernego ofiarodawstwa, bo wszystko, co
w nadmiarze, w gruncie rzeczy deprawuje.
Potrzebne są jednak ofiary dla ludzi cho
rych, niektórych emerytów i tych wszy
stkich, którzy pozostają bezbronni wobec
otaczającej nas rzeczywistości.
Pozostałym osobom trzeba miłosier
dzia, które jest niczym innym, jak opie
kuńczą miłością, jest wrażliwością na
krzywdę ludzką. Tej opieki potrzebuje dzi
siaj wielu Polakow. Musimy mieć odwagę
wyjść z egoizmu, zobojętnienia i stanąć z
miłosierdziem pośrodku zacietrzewionego
i zgorzkniałego społeczeństwa. Zwracam
się do tych, których miesięczne dochody
przekraczają minimum socjalne, aby uczy
nili wobec innych gest miłosierdzia. Zbyt
wielu bezrobotnych czeka dzisiaj na pracę.

Fot. Mozol

Trzeci już tydzień funkcjonuje nowa
pizzeria o nazwie "AZUR-PIZZA", mie
szcząca się w budynku przy Piasto
wskiej (ale uwaga! - z wejściem od ulicy
Kościuszki). Przyciągają tu ciekawe,
nieznane dotąd zapachy, intrygują du
że biało-czerwone pudła, niesione
przez wychodzących stamtąd.
Kto ciekawszy, zdążył już odwiedzić jedyny w
swoimrodzajuw mieścieiwojewództwielokal gastro
nomiczny. Jedyny, albowiemprzekraczającjego próg
odnosimy wrażenie, jakbyśmy cofnęli się w czasie.
Prze<1 wielkim otworem prawdziwego pieca drzew

nego (w jakim piekły nasze prababcie) "urzęduje"

kucharz-piekarz w jednej osobie (cały w bieli - a
jakże!), który na specjalnej drewnianej łopacie przy
gotowuje specjalną, wybornąpizzę. Drożdżowe ciasto
zostajerozwałkowane w duży krąg iposypane specja
łami (m.in. kawałeczkami boczku lubsalami, papryką
luboliwkami) - w zależności odgustówzamawiające
go, po czym wielkałopata wjeżdża do pieca.
Każdy klient może obserwować proces piecze
nia, zaglądając w głąb paleniska, w którym z jednej
strony leży stos rozgrzanych polan dębowych, z
drugiej zaś rumieńców nabierają "przystrojone"
krążki. Na niepowtarzalny smak wpływa tajemni
czy sos o recepturze znanej tylko gospodarzom.
Do jedynego głównego dania, podawanego w

sympatycznie tu, prawaay
co najmniej dziesięciu odmianach, zamówić można
napoje prosto z chłodziarki, z dobrym piwem na
czele. Choć pizzeria zajmuje niewielkie pomiesz
czenie, gości obsługuje uprzejmy kelner. Pizzę
można także otrzymać na wynos. Podaje się ją
wówczas w estetycznym, kwadratowymkartoniku.
Pizzeria, stylizowana na karczmę lub zajazd,
zachęca do wstąpienia codziennie (z wyjątkiempo
niedziałków) w godzinach 12.00-23.00. Wielolet
nia praktyka gospodarza w kraju i za granicą
gwarantuje wysoką jakość serwowanego towaru i
zapewnia obsługę gości także w obcych językach.
Cieszy fakt, że z pomieszczenia w zwyczajnym
szarym domu można zrobić miejsce tak niezwykłe.
(T.S. 21)

Spacerkiem po parku

Stwórzmy zatem wspólnym wysił
kiem kapitał, który mógłby przyczynić sie
do tworzenia nowych miejsc pracy. W
szczególności zadbać powinniśmy o ab
solwentów szkół i rodziny wielodzietne.
Istnieje w Krotoszynie Fundacja Gro
dzka, organizacja o szlachetnych inten
cjach statutowych, która mogłaby prżejąć
w tym zakresie inicjatywę. Bez środków
finansowych nie zrobi ona jednak nic.
Jest jeszcze DRUGI problem do roz
wiązania. Fundacja Grodzka potrzebuje
pilnie ludzi czynu, którzy w praktycznym
postępowaniu potrafiliby porwać społe
czeństwo do konkretnego działania. Na
razie są trudności.
Większość z nas przyznaje się do
chrześcijaństwa. Czy swój obowiązek
właściwie wypełniamy? Czy oprócz siebie
dostrzegamy także innego człowieka?
"Wszystko, czego nie uczyniliście jadnemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie
nie uczynili". Warto na co dzień o tym
ostrzeżeniu pamiętać, dlatego też w jed
nym z najbliższych numerów "Rzeczy"
przedstawimy założenia programowe
Fundacji Grodzkiej i spróbujemy zachęcić
Państwa do współpracy.

HULOCIK

PO c o

REGULAMIN?
Już wczesnym ran
kiem schodzą się do
parku drobni pijacz
kowie. Pod ławką stoi
w ino, w ó d eczka , a
kied y w ka sie brak
forsy - denaturat.
Obok spacerują matki z dziećmi,
przechodzą starsi ludzie. Niedaleko
dzieci bawią się w ogródku jordano
wskim. Nikt specjalnie nie zwraca
uwagi na sikających pod murem i
"haftujących" pod ławkę kolesi. Zre
sztą, dopóki nie dochodzi do mordobicia, wszystko toczy się tylko w
c»szy szumiących drzew.
Pomysł umieszczenia w parku
Urzędu Skarbowego nie był chyba
zbyt przemyślany. Mimo zakazu ru
chu, mimo regulaminu parku, jeżdżą
Po nimsamochodami inwalidzi mają
cy odpowiednie zezwolenie, gdyż ten
znak akurat ich nie dotyczy; jeżdżą ci,

którzy liczą, że im się uda, jeżdżą
nowobogaccy, bo stać ich na zapłace
nie mandatu. Jeżdżą też prywatnymi
samochodami pracownicy zieleni
miejskiej, pokazując innym, że moż
najeździć alejkami na skróty.
Dużym zagrożeniem dla odpo
czywających i spacerujących po par
ku są rowerzyści. Nie smrodzą, nie
warczą silnikami, niemniej trzeba
bardzo uważać, aby nie zostać przez
nich potrąconym. Matki boją się o
uczące się dopiero chodzić dzieci.
- Niejest bezpiecznie nawet tutaj,
a nie mamgdzie wyjść zdzieckiem, bo
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cze, a pan z łagodnym uśmiechem na
twarzy spokojnie informuje kobietę,
że "ten piesek nie gryzie, on tylko tak
groźnie wygląda". Czyżby nie miał
zębów?
Istnieje regulamin parku, który
informuje, że nie wolno:
- niszczyć zieleni i urządzeń,
- zanieczyszczać i zaśmiecać,

Wnaszym parku
- spożywać alkoholu i przebywać
w parku stanie nietrzeźwym,
- wyprowadzać psów bez uwięzi,
- jeździć wszelkimi pojazdami
mechanicznymi i narowerach, za wyjątkiem rowerów dziecięcych.
Regulamin regulaminem, życie
życiem...
W.I.G.

mieszkam w domu, w kórym nie ma

skarżyła sięjedna z pań.
Kiedy uda rtamsię nie zostać za
czepionym przez jakiegoś pijaczynę,
nie wpadniemy pod koła samochodu
lub nie potrąci nas rowerzysta, to je
szcze może nas pogryźć pies.
Idzie parkiemstarszypan, prowa
dzi psa bez uwięzi. Matka osłania
przestraszone dziecko. Dziecko płapodwórza. Ogródka też nie mam

Wytwórnia Wyrobów Woskowych

"LUMEN"

pos z uk u j e
do wynajęcia
trzech pokoi z łazienką
i możliwością zapewnienia śniadań.
Zgłoszenia: Dział Osobowy
"Lumenu", ul. Sienkiewicza 2A.

*
a-^D
1 3

609

pochodnie ogrodowe i świece pływające
Sklep Lumenu

•ul. Zdunowska 16 (Uroczy Zakątek)
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STRATEGIA DLA POLSKI

CZY W AR TO
BYĆ SĘ D ZIĄ ?
Ostatnio słyszy się coraz częściej o gwałtownym
wzroście cen na usługi adwokackie. Podobno palestra
przesadza. Podobnie wygląda sprawa z wynagrodze
niami komorników sądowych. Wszystko to w porów
naniu z płacami sędziów i prokuratorów stwarza
przerażającą przepaść, jako że wynagrodzenia tych
ostatnich są kompromitująco niskie.
Kto zatem przyczyni się do tego, by pracownicy
sądu i prokuratury mogli zarabiać więcej? Jeśli dzisiaj
przeciętny robotnik krotoszyńskiej Wytwórni Sprzętu
Mechanicznego zarabiadużo więcej niż wykształcony
sędzia, to jest w tym coś nienormalnego.
Pytamy zatem Radę Ministrów: Kiedy ta parodia
sięskończy?Jeżeli zależy namna tym, by sądydziałały
szybko i sprawnie, to dajmy wreszcie ich pracowni
kom godziwie zarobić.
Hulocik

Rys. Kowalewicz

Ś W IA D E C T W O
D O JR ZAŁO ŚCI
Opiszę zdarzenie, które
go świadkiem byłem pewne
go dnia załatwiając swoją
sprawę w Urzędzie Pracy w
Krotoszynie.
Do urzędu weszło dwoje
ludzi, jak się potem domyśli
łem - mamusia zawitała tam ze
swoim synkiem. Udali się do
okienka z napisem; "Pierwsza
rejestracja" i kobieta spytała:
- Proszę pani, czy mogła
bym zapisać swojego syna na
kuroniówkę? Jest tylko jeden
problem - nie ma on jeszcze
świadectwa dojrzałości.

Urzędnik grzecznie poin
formował, że aby otrzymać za
siłek, trzeba świadectwo
przedstawić. Po takwyczerpu
jącej odpowiedzi para (mamu
sia ijej synek) opuścili urząd.
Nasunęła mi się wtedy re
fleksja: dlaczego urząd ten na
zywa się urzędem pracy,
dlaczego pracownik tegoż
urzędu reaguje w ten sposób,
wreszcie dlaczego mamusia
chce u progu dorosłego życia
zniszczyć swoje dziecko?
Największą krzywdę, jaką
można zrobić człowiekowi,
jest dać mu coś za darmo. Bo
przecież pieniądze na "kuro
niówki" ktoś musi wypraco
wać. Dlaczego mamusia nie
pomyśli, że między innymi i
ona płaci coraz wyższe podat
ki, by młodzi dojrzali ludzie
mogli dostawać zapomogi...
Czy nie należałoby najpierw
spytać o pracę dla człowieka,
który uczył się za pieniądze
mamusi i innych przez naście
lat...?
Urzędnik reagujący w
obojętny sposób na taką sytu
ację powinienrównież zdawać
sobię sprawę, że jest na utrzy
maniu podatników. Należało
by wyczulić petentówna to, że
znajdują się w urzędzie pracy,

R zecz
Krotoszyńska

a nie w instytucji rozdającej
jałmużnę. Należy zastanowić
się, czy zadaniem szkoły jest
tylko przekazywanie wiedzy,
bez wykładania umiejętności
wykorzystania tej wiedzy. Bo
przecież, żeby otrzymać "ku
roniówkę", wystarczy umieć
się podpisać. Proponowałbym
w takimraziejuż wprzedszko
lach przeprowadzać intensyw
ny kurs podpisywania się (po
co latami kształcić przy takim
podejściu?). Zaoszczędziliby
śmy w ten sposób mnóstwo
pieniędzy, wydanych na
kształcenie ludzi, którzy nie
umieją wykorzystywać wie
dzy nabytej w szkołach.
Szkoły powinny nie tylko
kształcić, ale i wychowywać.
Ciekaw jestem, dokąd doj
dziemy, wychowując mło
dzież zasiłkami... Stan taki

tłumaczy się brakiem pracy.
Niektórzy mówią: - Dajcie
pracę, to będępracować. Oso
biście nie znam nikogo, kto
pracuje dlatego, że nie chciał,
wszyscy bowiem, którzy chcą
pracować, naprawdę pracują i odwrotnie.
Wiem, że musimy zacząć
zmnieniać swoje myślenie, bo
przecież takdziałamy, jak my
ślimy (to przecież świadomość
kształtuje byt, nie odwrotnie).
Słyszałem niedawno has
ło, jakim posługuje się mło
dzież otrzymująca zapomogi.
Brzmi ono tak:
"Świat należy do młodzie
ży,
Stary robi, młody leży."
Jeśli tak myślimy, to tak
robić będziemy. Jak długo?
Ano, zobaczymy...
Czesław BOROWCZYK

Z teki satyryka

Gdy niemoc z łóżkiem swata
w mig pogarsza stan pacjenta.
Dzisiaj słów Hipokratesa
nikt, niestety, nie pamięta.

Nie ma takich słów na świecie,
by wyrazić co się czuje,
gdy choroba jak głaz gniecie,
bo człek zdrowia nie szanuje.

Trudno mierzyć czyjeś winy,
lecz to każdy pacjent powie.
By chorować i to przeżyć
trzeba forsę mieć i zdrowie.

1gdy jest już coraz gorzej,
- własna niemoc z łóżkiem swata
wtedy lekarz ci pomoże,
studnia wiedzy przebogata.

PS:
Lekarz dotknie przeznaczenia
przed niebiańskim sądem drżąc.
Niech więc zbudzą swe sumienia
pan urzędnik oraz ksiądz.

Ma pierwszeństwo pewna sprawa
(tej hierarchii nikt nie zmieni).
W myśl niepisanego prawa,
najpierw bada stan kieszeni.
Po leczeniu pusta kiesa

Dariusz Junatowski

P A N K O Z IO Ł E K
ZOBACZYŁ
Pan Koziołek to nasz no
wy bohater. Jest powszechnie
szanowanym obywatelem
miasta. Jako emeryt ma dużo
wolnego czasu. Tu i ówdzie
można go zatem zobaczyć.
Dzisiejsza historia wiąże się z
jego wycieczkami po obrze
żach miasta.
Zainteresowały go kroto
szyńskie hurtownie spożyw
cze. Czy wiecie, gdzie najtaniej
można zaopatrzyć się w artyku
ły spożywcze?
- W hurtowniach kroto
szyńskich wcale niejest tak źle,
jak to czasami wygląda w skle
pach - śmieje się nasz rozmów

ca. -

Najtaniej kupisz pan na

Garncarskiej, a także wpewnej
rozlewni wód.
-A

gdzie najdrożej?
- Handlowcy to wiedzą.
- Czy w sklepach spożyw

czych musi wszystko drożeć?
- Nie musi. Niektórzy hand
lowcy serwują marżę niską, na
przykład w jednym ze sklepów
we wsi Wróźewy albo w małych
sklepikach na peryferiach mia
sta. Są jednak i tacy, dla któ
rych marża 30% nie jest
wygórowana. Klient przecież
towar kupi i zapłaci.

Pan Koziołek miał okazję
przyjrzeć się zieleni w mieście.
Skwar dokuczawszystkim. Ro
ślinom także. Dlaczego jednak
na peryferiach jest tak mono
tonnie? Z jednej strony ulicy
mamy piękny staw, a tuż obok,
na osiedlu domków jednoro
dzinnych, potworny bałagan.
Tylko nazwy ulic pachnąkwia
tami. Coś z tąbeznadzieją trze
ba byłoby zrobić. Ale co?
Ostatniow Chwaliszewie zro
biło się gwarno. Podobno wydłu

Czy ja to ja? Czy ty to ty? Czy ja to ty? Czy ty to ja?

DWIE POŁÓWKI JEDNEGO JABŁKA

Przedstawiamy uroczych młodych ludzi - Piotra i Damiana FIGIELKÓW, którzy niedawno ukończyli pierwszy rok życia. Zachęcamy
Państwa do prezentowania w tym miejscu fotografii bliźniakówz rodzinnych albumów lub zgłaszenia się do naszego fotoreportera.
(red.)

żenie godzin otwarcia sklepów
w tej wsi spowodowało zakłó
cenie spoczynku nocnego. Pan
Koziołek sprawdził tę informa
cję. Okazuje się, że za zgodą
Rady Sołeckiej udostępniono
salę pewnej głośnej grupie i
wyrażonozgodę naorganizację
dyskotek. Ceny napojów i piwa
są tam tak wysokie, że uczest
nicy dyskotek wolą kupować
ten towar w pobliskim sklepie.
Do sprawy włączył się ostatnio
burmistrz, którego Wydział
Gospodarki Komunalnej zaka
zał handlować sklepikarzom
Chwaliszewa po godzinie
21.00. Czy miał do tego prawo?
Przecież uchwała Rady Miej
skiej w tej sprawie dotyczy wy
łącznie czasu minimum, jaki
obowiązuje handlowców. Wy
dłużenie godzin handlu poza
ustalone minimum nie jest
uwarunkowane zgodą organu
samorządowego. O co więc tu
taj chodzi?
Kupowanie towaru to jesz
cze niezakłócaniespokojuiciszy
nocnej. Głośne natomiast bęb
nienie lub wycie rozkapryszo
nych młodzieńców oraz
zakłócanie porządku na zaba
wach publicznych to właśnie to,
co ludzi boli. Czy nie czas do
kładnieprzyjrzeć się tej sprawie?
To problem nie tylko mie
szkańców Chwaliszewa. W in
nych rejonach gminy ludzie
również narzekają. Bo w grun
cie rzeczy po godzinie 22.00
każdy ma prawo do wypoczyn
ku. I tego prawa odbierać niko
mu nie wolno. Jeżeli władze
miasta i gminy zdecydowały
się na uporządkowanie tego
problemu, to niech to robią do
brze i w pełnej zgodzie z przepisami prawa. Chronienie
czyichkolwiek interesów
wbrewprawujest naganne i po
winno być potępione.
Spisał: Jan STAROSTA

ABC Urzędu Rejonowego

IN W ESTO R
I JEGO O B O W IĄ Z K I
Być może nie do końca
orientujemy się, że - mimo za
paści ekonomicznej i trudno
ści
finansow ych
budownictwo indywidualne
rozwija się dobrze. W roku
1994 Urząd Rejonowy w Kro
toszynie wydał 848 decyzji o
pozwoleniu na budowę, a w
roku bieżącym pozwoleń tych
wydano już prawie 400.
Co powinien zatem wiedzieć o
nadzorze budowlanym inwestor bu
dujący dom? Zapytaliśmy o to kie
rownika Oddziału Nadzoru
Budowlanego - Wiesława MARCISZAKA.
- Przede wszystkim inwestor
musi uzyskać pozwolenie na budo
wę. Mówiliśmy o tym w poprze
dniej inform acji. Z chwilą
przystąpienia do budowy zaintere
sowana osoba ma obowiązek za
w iadom ić urząd o terminie
rozpoczęcia robót budowlanych.
Organ nadzoru budowlanego wyda
je wówczas dziennik budowy, który
prowadzi wyznaczony przez inwes
tora kierownik budowy. Prace przy

gotowawcze polegają na wytycze
niu przez geodetę terenu budowy,
inwentaryzacji geodezyjnej oraz na
sporządzeniu protokołów badań i
ich sprawdzeniu. Dopiero po uzy
skaniu zgody Inspektora Ochrony
Środowiska, Inspektora Sanitarne
go, Inspektora Pracy, Straży Pożar
nej i Służby Kominiarskiej można
przystąpić do robót, a - po ich za
kończeniu i pozytywnej opinii wy
mienionych wyżej jednostek uzyskać pozwolenie ria użytkowa
nie obiektu.
Może się zdarzyć, że - w celu
przeprowadzenia niektórych robót
budowlanych - koniecznebędzie wej
ście na teren sąsiedniej nieruchomo
ści. W takiej sytuacji niezbędne jest
uzyskanie zgody jej właściciela, a w
przypadku lokalu - także najemcy.
Możliwa jest sytuacja, że właściciel
złośliwie odmówi wyrażenia takiej
zgody: Ustawodawca przewidział
wówczas ingerencję Oddziału Nad
zoru Budowlanego. W terminie 14
dni od dnia złożenia przez inwestora
wniosku o umożliwienie wejścia na
teren sąsiedniej nieruchomości, organ

powyższy powinien wydać decyzję
o konieczności takiego wejścia i
określić granicę niezbędnej potrze
by oraz warunki korzystania z są
siedniej nieruchomości. Sąsiad nie
może w takiej sytuacji stawiać żad
nych oporów.
Inwestor, po zakończeniu ro
bót, jest zobowiązany naprawić
szkody powstałe w wyniku korzy
stania z sąsiedniej nieruchomości
na zasadach określonych w kode
ksie cywilnym.
Jak z powyższego wynika, nie
wystarczy mieć pieniądze nawybudo
wanie domu, trzeba także podporząd
kować się regułom obowiązującego
prawa. Trzeba też pamiętać, że spory
graniczne są najczęstszą przyczyną
głębokich konfliktów, które roz
strzygnąć można tylko w ramach obo
wiązującego prawa.
Nie wszystkim takie roztrzygnięcia odpowiadają, dlatego też le
piej jest mieć życzliwych sąsiadów,
a co najważniejsze, dobrze jest żyć
z nimi w zgodzie.

Notował
Eugeniusz NAWROCKI

Na ostatniej aeeji Rady Miejskiej, jak już informowaliśmy, Komisja Gospodarcza wniosła o przedstawienie
mieszkańcom gminy na łamach prasy lokalnej analizy, wyjaśniającej aktualną sytuację czynszową w naszym
mieście, co Urząd Miasta i Gminy czyni publikowanym niżej tekstem.
1sierpnia 1995 roku weszła w życie
uchwała Rady Miejskiej z dnia 29
czerwca, zmieniająca uchwałę z 22
grudnia 1994 w sprawie określenia sta
wek czynszu regulowanego za lokale
mieszkalne i socjalne w mieście i gminie
Krotoszyn. Na jej mocy uzupełnia się
zapis zmniejszający stawkę bazową

-1,13 zł/m2).
W obowiązujących przepisach pra
wnych maksymalny czynsz regulowany
nie może przekraczać rocznie 3% war
tości odtworzeniowej lokalu, która wy
nosi obecnie miesięcznie 1,93 zł za 1m2
powierzchni użytkowej lokalu (nie do
tyczy to Spółdzielni Mieszkaniowej).

nieczystości. Przedsiębiorstwo Gospo
darki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z 0.0. nie otrzymuje dodatko
wych środków na eksploatację, czy re
monty, natomiast spółdzielnią
mieszkaniowa uzyskuje dodatkowe do
chody ze sprzedaży lokali mieszkal
nych. Najemcy lokali spółdzielczych,

WIĘKSZE CZYNSZE,
WIĘKSZE REMONTY
czynszu (0,50 zł) w budynkach komu
nalnych, prywatno-czynszowych i za
kładowych:
"- w budynkach przeznaczonych do
remontu z koniecznością wyprowadze
nia lokatorów o 20%"
oraz wprowadza zmianę:
"- położonego w gminie poza grani
cami administracyjnymi Krotoszyna o
10%" (dotychczas 5%)”
Z powyższego wynika, że najemcy
mieszkań w budynkachprzeznaczonych
do rozbiórki do czasu wyprowadzenia
na czas remontu mieszkań płacić będą
czynsz o 20% niższy od stawki bazowej.
Na ustalone przezRadę Miejską sta
wki czynszu regulowanego składają się
koszty eksploatacyjne, które związane
są z remontem budynków, opłatą komi
nową, podatkiem, utrzymaniem budyn
ków, konserwacją. Maksymalny czynsz
regulowany w Krotoszynie wynosi 0.90
zł i jest mniejszy od stawek ustalonych
przez większość gmin. W wojewó
dztwie kaliskim istnieje duże zróżnico
wanie stawek czynszu (największą
maksymalną zastosowano w Opatówku

Natomiast najemcy lokali spół
dzielczych uiszczają czynsz w wysoko
ści 0,48 zł za 1 m2. Proporcjonalnie
wyższy czynsz w budynkach komunal
nych wynika ze zwiększonych potrzeb
remontowych. Fundusz remontowy
wykorzystywany jest na ochronę starej
substancji mieszkaniowej i ulepszanie
stanu technicznego budynków. Wiele
obiektów z zasobu komunalnego liczy
sto lat, a spółdzielcze 30 lat i mniej.
Brak środków finansowych w la
tach poprzednich (z powodu niskich
czynszów mieszkaniowych i zbyt ma
łych dotacji z budżetu gminy) wymusza
obecnie większą liczbę remontów. Od
stąpienie od remontów spowodowałoby
dalsze pogorszenie stanu technicznego,
a - co za tymidzie - zwiększenie w latach
następnych środków remontowych.
Wysokie koszty niektórychelemen
tów eksploatacji (dozorcy, konserwato
rzy) związane z utrzymaniem zieleni i
czystości, wynikają z rozproszenia bu
dynków komunalnych. Rozproszenie
235 budynków natereniemiasta i gminy
Krotoszyn zwiększa koszty wywozu

LIST O T W A R T Y
D O R O L N IK Ó W
O dramatycznym stanie bezpieczeństwa pracy w rolnictwie świadczy
liczbawypadków przy pracy. W ubiegłym roku w naszymwojewództwie miało
miejsce takich 1200 wypadków, w tymdziesięć śmiertelnych. Tragicznym jest
fakt, źe aż w dwudziestu przypadkach poszkodowanymi były dzieci do 15 roku
życia.
Szanowni Rolnicy!

Rozpoczął się okres kolejnych żniw - wzmożonych prac w rolnictwie.
Towarzyszy im wiele różnorodnych zagrożeń.
Analiza wykazuje, że najczęstszą przyczyną wypadków był upadek osób,
pochwycenie i uderzenie ich przez nieosłonięte ruchome części maszyn i urzą
dzeń. W dalszej kolejności należy wymienić: upadek przedmiotów, uderzenie,
przygniecenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu, przygniecenie
przez materiały transportowe. Kolejne przyczyny to zły stan techniczny maszyn
i pomieszczeń, a zwłaszcza brak osłon ruchomych części maszyn zwłaszcza
przekładni zębatych, łańcuchowych, wałków przekazu mocy. Bardzo często
winnymi zaniedbań byli sami poszkodowani lub ich współpracownicy.
Państwowa Inspekcja Pracy pragnie włączyć się w działania doradcze i
szkoleniowe narzecz środowiska wiejskiego, aby zmienić tę sytuację. Zamierza
my współpracować z innymi instytucjami działającymi narzecz wsi. Tradycyjnie
tego lata inspektorzy pracy odwiedzą niektóre gospodarstwa w naszym wojewó
dztwie.
Szanowni Rolnicy!

Nie bójcie się ich wizyt, przychodzą po to, aby Wam pomóc i uświadomić
zagrożenia, które u innych skończyły się ciężkim kalectwem, a nawet śmiercią
osób najbliższych. Szanujmy zdrowie i życie - własne, swoich rodziców, dzieci,
współpracowników. Pracujmy bezpiecznie. Pamiętajmy, że wszystkie ruchome
części maszyn muszą być zabezpieczone trwałymi osłonami. Wszelkiego rodzaju
naprawy wykonywać trzeba przy unieruchomionej i zabezpieczonej przed przy
padkowym uruchomieniem maszynie. Zrezygnujmy z jazdy na załadowanych
zbożem czy słomą wozach i przyczepach. Nie pozwalajmy nikomu stawać na
przyczepach, dyszach i pomostach ciągników oraz holowanych maszynach.
Nie używajmy prowizorycznych, uszkodzonych i mało wytrzymałych dra
bin. Zlikwidujmy wszelkie prowizoryczne instalacje elektryczne i wadliwe pod
łączenia do zasilania. Przepalone bezpieczniki wymieniajmy na nowe.
Zaopatrzmy naszekombajny, ciągniki i obejśćia w gaśnice i inny niezbędny sprzęt
przciwpożarowy. Zrezygnujmy z wypalania ściernisk i traw.
Pamiętajmy w czasie żniw o naszych milusińskich. Chrońmy je przed uto
nięciem, potrąceniem na szosie, różnego rodzaju urazami, groźnymi pożarami
czy niebezpiecznymi zabawami. Chowajmy zapałki przed dziećmi. O tych i wielu
innych zagrożeniach powiedzą Wam inspektorzy pracy, którzy są doświadczo
nymi inżynierami rolnikami. W czasie swojego pobytu wręczą Wam bezpłatne
broszurki. Można będzie się przekonać, że liczby wypadków w gospodarstwach
wiejskich są zastraszjące.
Szanowni Rolnicy.

Musicie pamiętać o tym, że każda pracajest bezpieczną, jeżeli wykonywana
jest zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecznej pracy. Zróbcie więc wszystko,
aby nikt nie został poszkodowany. Chcemy Wam w tym pomagać.

Państwowa Inpekcja Pracy
Wojewódzka Komisja
d/s Bezpieceństwa i Higieny Pracy
w Rolnictwie Indywidualnym
dla woj. kaliskiego
Od redakcji:
"RK" dowiedziała się, że na Ziemi Krotoszyńskiej, czyli w rejonie 5 gmin
wydarzyło się w 1993 roku około 230 wypadków przy pracy w rolnictwie, w
1994 roku 203 wypadki (w tym jeden śmiertelny), a w pierwszym półroczu
1995 roku -115 wypadków.

jaki komunalnych czy też zakładowych,
zobowiązani są do uiszczania dodatko
wo opłat za używaną energię elektrycz
ną, energię cieplną, gaz i wodę oraz inne
świadczenia, w szczególności zawywóz
nieczystości stałych i płynnych oraz an
tenę zbiorczą.
Ze względu na powyższe okolicz
ności i w oparciu o analizę wykonaną
przez mgr inż.Feliksa Majchrzaka przewodniczącego Komisji Gospodar
czej Rady Miejskiej Krotoszyna, stwier
dzić można, że różnice wielkości
czynszów innych opłat mieszkanio
wych (w %) stosowanych przez Kroto
szyńską Spółdzielnię Mieszkaniową,
PGKiM i zakłady pracy (na przykładzie
Tartaku w Biadkach) nie są zbyt duże.
Na przykładzie 60 m2 mieszkania za
mieszkałego przez 4-5 osób średnia op
łata ogółem wynosi: w Krotoszyńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej 121 zł,
PGKiM - 181 zł, a w Tartaku Biadki 166 zł.

Kierownik Wydziału
Gospodarki Komunalnej
mgr Czesław OSSOWSKI

babie:

lato

Właśnie mija pół wieku od przedstawianych w po
niższych sprawozdaniach wydarzeń. Pięćdziesiąta ro
cznica jest chyba jedną z ostatnich okazji do zebrania
relacji żyjących jeszcze uczestników i świadków tam
tych wydarzeń. Może też być okazją do zebrania różne
go rodzaju pamiątek, które przybliżą nam tamte lata i
tamtych ludzi. Zwracam się więc do wszystkich Pań
stwa o udostępnienie wszelkich materiałów (relacje,
wspomnienia, sprostowania lub uzupełnienia informa
cji zawartych w poniższych sprawozdaniach, dokumen
ty, zdjęcia, ulotki, legitymacje i inne), dokumentujących
dzieje naszego miasta i jego mieszkańców w latach
powojennych. Materiały te proszę dostarczyć lub prze
słać do redakcji "RK" z dopiskiem "Pół wieku temu".
Najciekawsze zostanąopublikowane i zwrócone właści
cielowi lub, na jego życzenie, przekazane do krotoszyń
skiego muzeum. Napiszmy wspólnie powojenną
historię naszego miasta.
Jan GRZYWACZEWSKI

P Ó Ł
W IE K U
T E M U

Krotoszyn, dnia 31 lipca 1945 r.

Zarząd Miejski w Krotoszynie
Referat Administracyjny
Tajne
Do Starostwa Powiatowego
w Krotoszynie
Sprawozdanie periodyczne
Wasza data z dnia 14.6.45r.
Nr.Org.1/45.
Za czas od 29.6. - 28.7.1945r.

1/Sytuacja ogólna i polityczna:(...)

występy chóru i deklamacje, następnie pochód propagandowy
ulicami miasta, a na zakończenie wieczorem o godz.20-tej pusz
czanie wianków na stawie na Błoniu.
Powiatowy Komitet Tow.Przyjaźni Polsko-Radzieckiej zor
ganizował kurs języka rosyjskiego . Kurs odbywa się od dnia
5.7.rb. w sali Zamku w parku w Krotoszynie.
Sekcja pływacka Z.W.M. "Astra" w Krotoszynie urządziła
trójmecz pływacki w dniu 8.7.rb. w łazienkach miejskich pomię
dzy reprezentacją Poznania, Leszna i Z.W.M. "Astra" Krotoszyn.
Przedstawienie amatorskie sekcji dramatycznej przy Po
wiat. Komendzie Milicji Obywatelskiej w Krotoszynie odbyło się
dnia 8.7.ib. o godz.20-tej w sali Strzelnicy.
Dnia 14 i 15 lip>ca rb. odbyły się dwa przedstawienia poznań
skiego zepołu baletowo-aitystycznego przy Z.W.M. PoznariWschód.
Teatr Reprezentacyjny Armii Polskiej w dniu 19 lipca rb. dał
widowisko żołnierskie pt."Dziś gramy dla cywilów’ .
Miejski Komitet Opieki Społecznej w Krotoszynie urządził
w dniu 21 lipca rb. w sali Strzelnicy koncert w wykonaniu chóru
i orkiestry Pańsw.Gimn.i Liceum Koedukacyjnego. Dochód z
koncertu w całości przeznaczony został na pomoc dla biednych
naszego miasta.
Dnia 25.7.rb. w sali Strzelnicy w Krotoszynie wystąpił słynny
zespół piosenkarzy znany z Pol
skiego Radia "Chór Juranda".

c/działalność partyj politycznych.
Związek Walki Młodych urządził wiec w dniu 3.7.rb. w sali
Strzelnicy, zebrania w dniu 7.7.ib., 13.7.ib. i 23.7.rb. w lokalu
swoim przy Rynku nr.22.
Zebranie Związku Inwalidów Wojennych w Krotoszynie od
było się w dniu 8.7.45r. o godz.l3-tej w sali P.P.S. przy Placu 1
Maja 13.
Organizacja Młodzieży T.U.R. zwołała zebranie organizacyj
ne w dniu 11.7.rb. do lokalu P.P.S. w Krotoszynie, Plac 1 Maja
13.
Polska Partia Robotnicza odbyła zebranie miesięczne w dniu
17.7.
rb. w lokalu partii w Zamku.
Zebranie P.P.S. odbyło się w dniu
22.7.
rb. w domu partyjnym przy Placu
2/Sytuacja gospodar
1 Maja 13.
cza^...)
Zebranie Związku Obrony Praw
e/sprawy mieszkaniowe.
Górników z Westfalii i Nadrenii odbyło
Kilkanaście domów zostało
się w dniu 25.7,rb. w lokalu restauracyj
p>od koniec czerwca rb. zajętych na
nym ob.Nowackiego w Krotoszynie,
potrzeby dywizji Armii Radziec
ul.Piastowska nr. 14.
kiej, jaka tu przejściowo stacjono
d/mniejszości narodowe.
wała.
Oprócz mniejszości narodowej
Po wyjeżdzie tejże dywizji
niemieckiej, która skierowana została
ludność miejscowa mogła powró
do robót żniwnych. Referat Pracy roze
cić na swoje dawne mieszkania.
słał także wezwania do robót do zamieNie rozwiązało to jednak kwe
szkałych tu Ukraińców, którzy
stii mieszkaniowej, albowiem
dotychczas stali pod ochroną Komendy
miejscowy Garnizon Wojska Pol
Wojennej miasta i nie byli powoływani
skiego w międzyczasie zgłosił w
do prac.(...)
Zarządzie Miejskim zapotrzebo
g/propaganda i prasa.
wanie na 200 mieszkań dla rodzin
Z okazji utworzenia Rządu Jedno
oficerów. By choć w części uwz
ści Narodowej odbył się w Krotoszynie
ględnić żądania Garnizonu, Komi
w dniu 29.6.rb. na rynku przed ratuszem
sja Mieszkaniowa widziała się
wiec manifestacyjny z udziałem przed
zmuszoną przeznaczyć dla rodzin
stawicieli władz, organizacyj i społe
oficerów zrazu 3 domy państwowe
czeństwa. Dla spopularyzowania akcji
przy
ul.Cmentamej. Pociągnęło to
żniwnej.Z.W.M. zorganizował w dniu
jednak za sobą konieczność znale
13.7. rb. wiec młodzieżowy na którym
zienia pomieszczeń dla dotychcza
przemawiali ob.ob.przewodniczący
S T A N IS Ł A W
sowych lokatorów tychże domów i
Miejskiej Rady Narodowej Kawicki,
z
Kierowik Powiat.Oddz. Propagandy
PRZEWODNICZĄ*
MIEJSKIEGO ZWM tej racji przystąpiono do ścieśnia
nia mieszkańców tutejszego mia
Informacji Kałużny, przedstawiciel
W KROTOSZYNIE
sta, przydzielając do większych
Stronnictwa Ludowego Jakubek i w
mieszkań po jednej dalszej rodzi
imieniu stacjonowanego tu Wojska Pol Fot. ze zbiorów Krotoszyńskiego Muzeum
nie, co znów wywołało w mieście
skiego por.Sawicz. Po wiecu odbył się
niezadowolenie. Niestety brak po
pochód propogandowy ulicami miasta.
mieszczeń nie pozwolił na inne rozwiązanie tego zagadnienia.(...)
Z okazji rocznicy zwycięstwa Oręża Polskiego pod Grunwaldem
i złożenia przysięgi przez I Polską Dywizję Piechoty im.Tad.Koh/reforma rolna i akcja żniwna.
ściuszki odbył się w mieście naszym uroczysty obchód. W prze
Żniwa w mieście naszym odbywają się w całej pełni,
dedniu tego święta tj.l4.7.rb. nastąpił capstrzyk z udziałem
i/zasiłki wojskowe.
Wojska Polskiego miejscowego Garnizonu, organizacyj młodzie
73 rodziny pobierają zasiłki wojskowe za odbywającą służbę
żowych, partyj politycznych, związków zawodowych i tłumu
wojskową i 19 rodzin za przebywających w obozach jeńców, na
publiczności.
ogólną sumę 30.221 zł.
Następnego dnia tj.l5.7.rb. po mszy św. odprawionej w ko
ściele parafialnym odbyła się na rynku defilada Wojska i organi
3/Różne.
za cyj. Zakończeniem tej uroczystości była akademia
Tok urzędowania tut.Referatu Pracy w związku z akcją żniw
zorganizowana w sali Strzelnicy na której program dożyły sie
ną napotyka na poważne trudności, albowiem ludność otrzymują
występy chóru i orkiestry Państw. Gimnazjum i Liceum im.H.Kołca wezwania do robót nie respektuje ich i uchyla się od pracy.
łątaja w Krotoszynie, jak również recytacji żołnierzy polskich.
Koniecznym jest aby Rząd wydał ustawę normującą przymus
Dnia 1 lipca rb. o godz. 17-tej na cmentarzu przy ul.Rawickiej
pracy, w innym bowiem razie ludność trudnić się będzie nadal
odbyło się odsłonięcie pomnika ku czci poległych Żołnierzy Armii
handlem pokątnym i stronić od pracy.
Radzieckiej.
Burmistrz
h/działalność związków zawodowych i organizacyj społecz
/Zawieja/
nych.
Koło Ligi Morskiej w Krotoszynie nawiązując do tradycji
Sprawozdaniaznajdują sięw zbiorach MuzeumRegio
urządziło dnia 1 lipca 1945r. "Dzień Morza" z następującym
programem: msza św. połowa z kazaniem na rynku, pochód
nalnego PTTK im. H. Ławniczaka wKrotoszynie. Publiku
manifestacyjny na Plac 1 Maja, gdzie nastąpiły przemówienia,
jemy je z zachowaniem oryginalnej pisowni.

PALUSZKIEWICZ
KOŁA

S P O T K A N IE
Z CÓRKĄ M AR SZAŁKA
Nigdy nie przypuszczałem, że - pracując na Centralnym Sta
nowisku Dowodzenia Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Po
wietrznej - dostąpię zaszczytu spotkania się z córką Marszałka
Józefa PIŁSUDSKIEGO - panią Jadwigą PIŁSUDSKĄ-JARACZEWSKĄ.
A stało się tak z okazji nadania przez Prezydenta RP nowego sztan
daru Centralnemu Stanowisku Dowodzenia DWLOP. Otrzymałem od
dowódcy CSD zadanie zaproszeniapani Piłsudskiej na uroczystość wrę
czenia sztandaru. Jednocześnie zostałem zobowiązany przez dowódcę,
by poprosić ją o przyjęcie godności matki chrzestnej tego sztandaru.
Jadąc na spotkanie, w obecności przedstawiciela Ministra Obrony
Narodowej, czułem tremę. Za chwilę stanę przed ulubioną córką Józefa
Piłsudskiego - symbolu fragmentu historii najpiękniejszej i wciąż żywej,
a związanej z odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości...
Pani Jadwiga przed wojną była pilotką szybowców, a w czasie II
wojny światowej latałana samolotach transportowych, atakże w konwo
jach dostarczających sprzęt dla wojsk przebywających w basenie Morza
Śródziemnego. Po wojnie mieszkała z siostrąWandą i rodziną w Anglii.
Kiedy tylko nastały sprzyjające okoliczności (w 1990roku) - sprowadziły
się do Polski. Od czasów wojny było to ich największe marzenie.
Wreszcie przybyliśmy na miejsce zamieszkania pani Piłsudskiej.
Poczułem jak trema rośnie. Kiedy w drzwiach ukazała się przemiła,
uśmiechnięta, młodo wyglądająca pani nie sądziłem, że jest to córka
NaczelnikaII RP. Po wojskowemu, oficjalnie zaprosiłempaniąPiłsudską
nauroczystości związane z wręczeniemsztandaru. Pochwili ofiarowałem
jej bukiet kwiatów, a następnie udaliśmy się do pokoju pełnego pamiątek
poświęconychjej Ojcu.
Pani Jadwiga rozpoczęła opowieść o Marszałku, o lotnictwie, o
obyczajach oficerskich. Opowiadając nam o tym zachowywała wielką
skromność, ajednocześnie świetną pamięć i dużą wiedzę. Po tych przej
mujących wspomnieniach zaczęła opowiadać nam o swojej rodzinie
(córka jej jest żoną posła Janusza Onyszkiewicza). Najwięcej jednak
mówiła o wnuku, który pasjonuje się lotnictwem. Z dużym zainteresowa
niem wysłuchała również naszych opowiadań o aktualnych przemianach
w wojsku. Interesowała się także naszym życiem rodzinnym.

Fot. arch.
Ja dw ig a Piłsudska - Jaraczewska i autor
Córka Marszałka traktowanajest przez wojskowych w sposób szcze
gólny. Bardzo wysoko ceni ją środowisko lotnicze, dlatego też została
wybrana matką chrzestną sztandaru Centralnego Stanowiska Dowodze
nia Dowódcy WLOP, które to pilnuje naszej przestrzeni powietrznej w
dzień i w nocy - bez przerwy. Zamiłowania lotnicze pani Piłsudskiej
datują się od najmłodszychdat jej życia i pozostały do dziś. Wprawdzie
Józef Piłsudski dość sceptycznie i z dystansem podchodził do spraw
lotnictwa (ceniłje jedyniejako ważne dla wywiadu i transportu), ale były
to zupełnie inne czasy... Dziś lotnictwo to elitarny rodzaj sił zbrojnych.
Pani Jadwiga swoim umiłowaniem lotnictwajakby zatarła wszelkie
"urazy" wobec lotnictwa, które miał jej Ojciec (przed nim na Polu
Mokotowskim w czasie pokazów wydarzyły się dwie katastrofy lotni
cze). Zwierzyła się nam, że zawsze marzyła o powrocie do Polski.
Lotnictwo zawsze kojarzyło sięjej z wolnością i z marzeniami...
Tęsknota za krajem sprawiła zapewne, że w ogóle nie zatraciła
polskiego akcentu, co niestety zdarza się wielu naszym rodakom wyjeż
dżającym z Polski. Jej językjest bogaty, czysty i świeży.
Pani Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska, jako postać w pewnym sensie
historyczna, podlega szczególnej ochronie. Jej telefon i adres są zastrze
żone. Nie każdy może więc spotkać się z nią w cztery oczy. Ja miałem
ten zaszczyt dwukrotnie, a relację z jednego ze spotkań dedykuję krotoszyniakom za pośrednictwem "Rzeczy" - z pozdrowieniami od pani
Jadwigi Piłsudskiej-Jaraczewskiej.

kapitan Krzysztof NAWROCKI
Sprostowanie
W ostatnim numerze "RK" źle przeliterowaliśmy nazwisko nagle zmarłego
holenderskiego przyjaciela KrotoszynaHARMA ONSTENKA (zamiast liter N
były M), co wynikło z pospiesznego składania nekrologu tuż przed drukiem.
Przepraszamy.

(red.)

R zeez
Krotoszyńska

Ta szkoła jest w pewnym
sensie szkołą zasadniczą (bo
nie zakłada wysokiego pułapu
wykształcenia - poza koniecz
nym); koedukacyjną (uczestni
czą w niej bowiem pary
małżeńskie); dzienną (jakkol
wiek słuchaczami są najczę
ściej małżonkowie pracujący
zawodowo). Nauczyciel tej
szkoły często jest zasypywany
pytaniami, rzadziej sam pyta,
ponadto chętnie i uważnie słu
cha, uczy się wspólnie z ucznia
mi, niejednokrotnie koryguje
własne wyobrażenia, bez jakie
gokolwiek poczucia zagrożenia
powagi swego autorytetu.
Odrębność i indywidualny charakter
szkoły przejawia się między innymi w
przywiązywaniu szczególnej wagi do opi
su przebiegu porodu, relacjonowanego
przez absolwentki kursu. Osoba opowia
dająca zajmuje miejsce nauczyciela, ten
zaś siada wśród słuchaczy i korzysta z tych
samych praw, jakie przysługują wszy
stkim zebranym, a więc stawiania pytań na
temat przebiegu porodu i aktywnej współ
pracy z siłami natury. Osoba znajdująca
się wówczas w centrum uwagi wszystkich
obecnych ma tę przewagę nad pozostałymi
uczestnikami spotkania, że już mogła
skonfrontować wyuczone umiejętności z
praktycznym ich zastosowaniem.
Nauczyciel przeżywa zrozumiałą tre
mę, gdyż uświadamia sobie, że osiągnięte
rezultaty są wykładnikiem skuteczności
treningu poprzedzającego poród.
Podstawowym (choć nie jedynym)
założeniem szkoły rodzenia jest przygoto
wanie par do czynnego udziału w poro
dzie, w celu zapewnienia dziecku poczucia
bezpieczeństwa w przełomowych godzi
nach jego życia.
Szkoła przedstawia propozycję zasad
niczo odmienną od tej, jaką jest znieczulę-

" N o w o c z e s n e le c z n ic 
tw o
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s tw e m , g d y b y u s iło w a ło
t y l k o r a t o w a ć ż y c i e , a n ie
c h c ia ło z a ją ć s ię k a le c 
tw e m , p rz ed k tó ry m

Szkoła rodzenia

U R O D Z IM Y
R AZEM
nie farmakologiczne. Określenie "poród
bezbolesny" odnosi się jedynie do tego
typu oddziaływania, z uwagi na zniesienie
doznań czuciowych. Psychoprofilaktyka,
stosowana w szkole rodzenia, nie tylko nie
znieczula, ale - wręcz przeciwnie - uwra
żliwia na doznania towarzyszące czynno
ści porodow ej. Znieczulenie jest
niewielkie albo całkowicie nieszkodliwe
dla dziecka, psychoprofilaktyka dąży do
zmobilizowania rodzącej pary do nabycia
kondycji, umożliwiającej zachowanie
równowagi wewnątrztrzustkowej, co za
oszczędza dziecku wielu przykrych do
znań w czasie porodu.
Ćwiczenia odprężające uwalniają
matkę od dotkliwych odczuć związanych
z obronnym napięciem mięśni, są warun
kiem wewnętrznego spokoju i gotowości
do pełnego zaangażowania się w proces
porodowy dla dobra dziecka. Chodzi o uw
rażliwienie na doznania dziecka, gdyż jego
dobro w okresie porodowym wymaga
szczególnej uwagi rodzicielskiej. Prze
kształcenie doznań związanych z informa
cją o rozpoczynającym się i toczącym
porodzie zwiększa dyspozycyjność kobie
ty w odniesieniu do potrzeb rodzącego się
dziecka i ten właśnie punkt widzenia dy
ktuje postawienie na pierwszym planie
uwrażliwienie w miejsce znieczulenia.
Psychoprofilaktyka ma ułatwić parze
rodzicielskiej wzajemne odkrycie siebie
na nowo w fazie budowania jedności mał
żeńskiej i rodzinnej z udziałem dziecka. W

szkole rodzenia, poprzez stosowanie psychoprofilaktyki porodowej, proponuje się
rodzącej całkowitą zmianę stylu rodzenia.
Warunkiem wstępnym jest tu odrzucenie
dawnego stereotypu, który utrwalił nierozłączność rodzenia z biernym cierpieniem.
Rodząca przestaje być sama dla siebie
przedmiotem troski i niepokoju, gdyż jej
uwaga skupia się na wspieraniu rodzącego
się dziecka. Tylko w takim przeżywaniu
porodu czynna postawa matki przezwycię
ża napór biernego cierpienia. Aktywność
w rozgrywaniu porodu staje się źródłem
szczególnej radości i satysfakcji z dobrze

wypełnionego zadania.
Program szkoły rodzenia obejmuje:
1. Przekazanie wiedzy o przebiegu
ciąży i porodu z uwzględnieniem wskazó
wek służących zapobieganiu różnym nie
prawidłowością, zwłaszcza wynikającym
z nieznajomości zasad żywienia i trybu
życia.
2. Pogłębienie dialogu małżeńskiego
z podkreśleniem ważności nawiązania
wczesnego kontaktu z dzieckiem.
3. Prowadzenie ćwiczeń ogólnoroz
wojowych i specjalnych z zachowaniem
zasady stopniowania trudności. W zaję

rzyszenie zakupiło sprzęt do ćwiczeń
manualnych za kwotę 353,50 zł, balko
niki do nauki chodzenia (386 zł) oraz
rower do ćwiczeń (250 zł). Natomiast z
pieniędzyprzekazanychz UMiGZduny
zamówiliśmy tablicemanualneiwyciąg
PG-1. Stowarzyszenie nasze otrzymało

nusy trzytygodniowe.
Niestety, Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zakwestionował prowadzenie syste
matycznej rehabilitacji. Stowarzyszenie
podjęło więc kolejne rozmowy na ten
temat z zarządem PFRON-u, jak do tej

rehabilitacyjne (brakparku, hipoterapii,
basenu), alejestjuż znany wcałymkra
ju. Chętnieprzyjeżdżajątunawypoczy
nek i rehablitację chorzy z odległych
rejonówPolski.
O dobrodziejstwach rehabilitacji
ruchowej możemy poczytać woodrecz-

n ie

p o tr a fiło u c h r o n ić c z ło 
w ie k a . T ę lu k ę w y p e łn ia
r e h a b ilita c ja

(prof. Wiktor Dega)

WYPEŁNIAĆ
LUKĘ
towarzyszenie Sklerosis
Multiplex tojedyne wPolsce,
które od 1990 roku prowadzi
systematyczną rehabilitację
dla chorych na SM oraz dzieci z pora
żeniem mózgowym. Rehabilitacja
prowadzona jest na bazie internatu
w Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10
(który Status Ośrodka Rehabilitacyj
nego Stowarzyszenia SM otrzymał w
1993r.).
W czasie dwutygodniowych turnu
sówchorzymieszkająwtrzy-czteroosobowych pokojach, korzystając z
systematycznej rehabilitacji, nad którą
czuwają mgr Wiesława AUGUSTY
NIAK i dr Jan OSZWAŁDOWSKI prezes Stowarzyszenia.
Stopniowo uzupełniamy sprzęt
rehabilitacyjny. LionsClubwKrotoszy
nie przekazał 1000 zł na zakup sprzętu,
UMiGZduny także 1000 zł. Zpieniędzy
przekazanych przez Lions Club Stowa

S

Fot. M ozo l

też środki z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na zakup sprzętu, który otrzymamy w
sierpniu.
Zanimpowstanieplanowanyoddaw
nanowyośrodekrehabilitacyjnywKroto
szynie, Stowarzyszenie (po uzupełnieniu
niezbędnego sprzętu) zamierza wprowa
dzić dla chorych na SM turnusy dłuższe,
trwające odkilku tygodni do sześdu mie
sięcy,i rehabilitację,gdyżzapotrzebowanie
naniąosóbzSMjestogromne. Niezależnie
od tegoprowadzonebyłyby normalne tur

Na jednym z turnusów rehabilitacyjnych w Zdunach
pory nieskutecznie. Nie możemy pogo
dzić się z faktem, iż uczestnik może być
dofinansowany z PFRON tylko raz w
roku, apozostałeuczestnictwomusi być
pełnopłatne - dlatego zamierzamy dalej
walczyćo swojeprawa. Nierozumiemy,
dlaczegoo naszej rehabilitacjii prawach
mają decydować decydenci, a nie my,
którzytunadole znamylepiej problemy
chorych i chcemyje rozwiązywać.
Ośrodek przy ul. Strzeleckiej 10 w
Zdunach ma wprawdzie stosunkowo
niewielemiejsci dość skromnezaplecze

nikach. A co mówią o niej sami chorzy
na SM?
PJ.: - Dotychczas nie byłemprzeko
nany o słuszności rehabilitacji. Dla
świętego spokoju i za namową rodziny
wyjechałemdo Zdun. Jestemtujuż trzeci
tydzień. Już po dwóch dniach ćwiczeń
poczułem, źeJESTEM. Kiedyśbyła tylko
skóra kości i laska. W domu nie chcia
łoby mi się ćwiczyć. Nie wiedziałbym, źe
tupomagają, korygują wszystkie "uster
ki", pokazują, co robię źle. Wszystkim
chorym na SMzalecałbym rehabilitację

ciach tych, prowadzonych w niedużych
grupach, uczestniczą poszczególne pary.
4. Nauka oddychania torem przepono
wym z uwzględnieniem przebiegu fali skur
czowej oraz umiejętność osiągania relaksu
jako przygotowanie do rozgrywania porodu
w okresie rozwierania szyjki macicy.
5. Wyuczenie się bezdechu w celu
przygotowania wydatnego parcia w dru
gim okresie porodu, czyli w okresie dzia
łania sił wydalających.
6. Prowadzenie gimnastyki właściwej
dla okresu poporodowego.
7. Nauka żywienia i pielęgnowania
noworodka, prowadzona jednocześnie dla
matek i ojców, aby każde z rodziców
otrzymało wiadomości z "pierwszej ręki".
Wyodrębnienie grapy mężczyzn do pra
ktycznych zajęć związanych z pielęgno
waniem noworodka (tzw. szkoła ojców)
umożliwia rozwinięcie u nich większej
inicjatywy i samodzielności.
8. Instruktaż w zakresie znajomości
cyklu z praktycznym wyznaczeniem okre
su płodności związanego z fazą jajeczkowania. Temat omawiany jest w grapie
mieszanej, gdyż biologiczny rytm płodno
ści oparty na cyklu miesiączkowym jest
rytmem funkcjonującym dla każdej pary z
osobna. Przedstawiona wiedza służy za
równo świadomemu i odpowiedzialnemu
inicjowaniu ciąży, jak i śledzeniu rozwoju
życia istoty ludzkiej od rzeczywistej daty
jego poczęcia, nie zaś od daty miesiączki,
która z tym faktem nie ma nic wspólnego
i sztucznie wydłuża ciążę o zmienna liczbę
dni poprzedzających termin jej zainicjo
wania.
9. Kształtowanie nowego modelu kul
turowego małżeństwa, w którym kobieta i
mężczyzna razem uczestniczą w rozwoju
dziecka, możliwie najwcześniej nawiązują
z nim dialog i wspierają w trudnych godzi
nach przełomu porodowego.

Krystyna FRĄCKOWIAK
Opracowano na podstawie:
"Spotkania w szkole rodzenia" - doc.
dr med. W.Fijałkowski, PZWL War
szawa 1987r.

ruchową, ale systematyczną. Powiem
więcej: proszę Was, spróbujcie!
P.T.: - Mamy większy wpływ na
swoje zdrowie, niż nam się wydaje. Je
stem w Zdunach od tygodnia i ćwiczę
regularnie. Polepśzyło się moje samo
poczucie, rozciągnęły się mięśnie. Czuję
moje ciało. Rehabilitant też widzi efekty
mojej pracy, niektóre ćwiczenia wyko
nuję już bardzo dobrze. Myślę, że będę
pracował również w domu. Chciałbym
tu do Zdunjeszcze przyjechać.
Monika: - Jestem za! Choruję na
SMod 11 lat i uważam, że rehabilitacja
jest nie tylkopotrzebna, jest KONIECZ
NA. Z powodu niedowładów kręgosłup
jest inaczej ustawiony, pewne grupy
mięśni w ogóle nie pracują. Pobudzićje
można ćwiczeniami. Dzięki rehabilitacji
można zupełnie zlikwidować drobne
niesprawności. Kiedy zaczęłam ćwi
czyć, pewne ćwiczenia były dla mnie nie
do wykonania. Potem robiłam je bez
problemu. Jeszczejedno: ćwiczyć nale
ży przez cały czas, nawet wtedy, gdy
wydaje się nam, źe jest już dobrze.
Od 1992 roku Stowarzyszenie SM
prowadziło rozmowy na temat powsta
nia Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kro
toszynie. Rozmowy te były bardzo
trudne, jednak dziś możemyjuż powie
dzieć, iżprzyniosłyoczekiwanerezulta
ty. Czeka nas trudna praca w
realizowaniu naszych zamierzeń.
Zarząd Stowarzyszenia SM orazje
go członkowie serdecznie dziękują
UMiGwZdunachoraz LIONS Clubowi
za wsparcie finansowe nazakupsprzętu
dla ośrodka w Zdunach. Jednocześnie
zwracamy się do wszystkich ludzi do
brej woli, instytucji itp. o pomoc w re
alizacji naszych zadań. Każda forma tej
pomocy będzie mile widziana. Serdecz
nie dziękujemy.

Sabina URBANIAK
(Prezes Stowarzyszenia SM)

R zeez
Krotoszyńska

Polemiki

DLACZEGO TRZEBA
WRACAĆ DO KORZENI?
Zbulwersował mnie artykuł auto
rstwa tajemniczego C.K. pt. "Tablica
1410" ["RK" nr 14(74)]. Doprawdy
nie wiem, kogo ten zakamuflowany
autor chciał ośmieszyć, ale powinien
zdawać sobię sprawę, że ośmieszając
historięprzodków - ośmiesza samsie
bie, bo przecież kiedyś sam historią
pozostanie.Czyżby tajemniczy C.K.
był obrońcą poprzedniego systemu?
Podpisał (podpisała) się tylko inicja
łami - czyżby dalej bał (bała) się re
presji Józefa STALINA?
Przez ostatnie 50 lat systematycz
nie niszczono i zacierano wszelkie
ślady naszychprzodków. Czy według
C.K. Polska ma za jakiś czas zapo
mnieć i o nas - współczesnych? Arty
kuł C.K. świadczy o skrzywionym
patriotyźmie. W Warszawie sątysiące
tablic i nawet włóczęgom one nie
przeszkadzają.
Ja uważam, że trzeba z pełną determinacjąprzywracać pamięć oprzeszłości - wszystko, o czym
zapomniano - nawetjeśli dotyczy od
ległego 1410 roku. I choć się to taje
mniczemu C.K nie spodoba, to i tak
zdecydowanawiększość Polakówpo
piera mój pogląd na sprawę.
Podam tu przykład Wojska Pol
skiego. Dziś przywracanie tradycji,
sztandarów, a nawet oznak i emble
matów ma charakter spontaniczny.
Przejmowanie tradycji zapoczątko
wał rozkaz Ministra Obrony Narodo

wej nr 1 z 2 stycznia 1991 roku, który
realizowany jest na wszystkich
szczeblach wojska. Z tego, co słysza
łem, tradycjeprzejmuje także policja,
straż graniczna, a nawet instytucje
państwowe i zakłady pracy, miasta i
miasteczka, kolej, straż pożarna i
służba zdrowia.
Moim marzeniemjest, aby któraś
z brygad zmechanizowanych przejęła
tradycje 25 Dywizji Piechoty gen. Altera. Przypomnę, że w skład tej dywi
zji wchodził Krotoszyński 56 Pułk
Piechoty, dowodzony przez pułkow
nika Wojciecha TYCZYŃSKIEGO.
Jeśli nie znajdzie się taka brygada, to
tradycje przejmie z pewnością bryga
da obrony terytorialnej (BOT), która
na pewno powstanie gdzieś w woj.
kaliskim (może w Pleszewie, Ostro
wie lub... w Krotoszynie?). Krotoszyn
potrzebuje wojska. Być może nie ta
kiego, jak przedrokiem 1939, bo gra
nice mają inny kształt, ale kto wie.
A jeśli wojska nie będzie, to wraz
z "Rzeczą Krotoszyńską" i Muzeum
Regionalnym im. H.Ławniczaka zro
bię wszystko, aby historię wspaniałe
go 56 PPi miejscejego stacjonowania
uwiecznić po wsze czasy właśnie tab
licą. Mam nadzieję, że tajemniczy
C.K. przyłączy się do naszej inicjaty
wy i niebędzie pisał czegoś, czego tak
naprawdę do końca nie przemyślał.
KrzysztofNAWROCKI

Dzieci
to najlepsza
inwestycja
Już wkrótce wrzesień i nowy rok szkolny.
Jaka jest kondycja gminnego szkolnictwa pod
stawowego? Czy.od nowego roku szkolnego
planowane są jakieś zmiany? Czy nauczyciele
mogą liczyć na większe pensje? Na te i inne
pytania odpowiedział "Rzeczy" dyrektor Wy
działu Oświaty - Ryszard CZUSZKE.
Minęło pierwsze półrocze opieki gminy nadszkołami pod
stawowymi. Wszystkie szkoły odczuły tę zmianę. W każdej
przeprowadzono (lub właśnie prowadzi się) najpilniejsze re
monty i modernizacje (przyokazji informujemy, że remontsali
gimnastycznej w SP nr 4 i jej zaplecza ciągle trwa, a - jeśli
wykonawcy dotrzymają uzgodnionego terminu - będzie goto
wa do września).
- Poza remontami chcielibyśmy wyjść trochę dalej - z
pewnymi niezbędnymi inwestycjami - mówił dyrektorCzuszke.
- Są bowiem szkoły, które ciąglejeszczeposiadają sanitariaty
na zewnątrz (Chwaliszew, Benice, Lutogniew). Wielki czas, by
u schyłkuXX wieku zapewnićtamtejszym uczniomi nauczycie
lom podstawowy standard cywilizacyjny. 1 dlatego właśnie,
mimo ograniczonych środków, musimy tepracejak najszybciej

montowych i inwestycyjnych. Poza tym uważam, żeinwestor
nie w dzieci to najlepsza inwestycja.

Z przejęcia szkół przez samorząd cieszą się przede wsi
stkim dyrektorzy szkół, którzy wreszcie spokojnie rozpocz
nowy rok szkolny, mając świadomość stabilnej sytuacji fiu1
sowej. Budżet gminy zapewniapodstawowe środki nafunkc;
nowanie szkół, płace nauczycieli natomiast regulowane sf'
państwowej subwencji oświatowej. W tym rokubyły już dv
podwyżki, w październiku zapowiadana jest trzecia. Na i'
średnia płaca "średniego nauczyciela" (z piętnastoletnim 5
żem i wyższym wykształceniem) wynosi 497 zł brutto,
szkołach samorządowych istnieje też możliwość podwyżek
postaci tzw. dodatków motywacyjnych. Jak na razie w gmi
Krotoszyn nie skorzystano z tej formy, zabezpieczając n
pierw środki na prawidłowe funkcjonowanie oświaty.
Nauczycieli zaczyna niepokoić wkraczający do szkół i
demograficzny. W tej chwili niejest tojeszcze wielki próbie
Liczba dzieci zmniejszyła się w tym roku z 5839 do 5752 r
tymo 22 osoby mniej wklasachpierwszych). Niż grozi poWi
nymi konsekwencjami, szczególnie dla nauczycieli nauczał
początkowego. Niektórzy z nichjuż teraz zaczynają rozgiąć
się za inną pracą. Jak dotąd, ze względu na redukcję klas
niektórych szkołach wiejskich (zgodnie z rozporządzeni!
Ministra Edukacji Narodowej mówiącym, że do jednej kls
nie może uczęszczać mniej niż 25 i więcej niż 35 uczniów
pracę straciło trzech nauczycieli.
Od 1 września planuje się w wybranych dwóch lub trze
krotoszyńskich szkołach wprowadzić tzw. edukację samori
dową, wramachprzedmiotu wiedza o społeczeństwie (dotyc
tylko ósmych klas), poszerzonego o jedną godzinę tygodni
wo. - Szkoły są gminne i dlatego uważam - podkreślał dyreki
Wydziału Oświaty - iż wartopoświęcićtęjedną godzinę lekc.
ną wciąż bardzo mało znanej problematyce samorządnoi

Przedsięwzięcietojestwspółfinansowane przezFundacjęR<
woju Demokracji Lokalnej.
Zebrał
Jola JUNATOWSK

wykonać.

- Funkcjonowanie szkół przez ostatnie pół roku wskazało
gminie na potrzeby oświaty - kontynuował Ryszard Czuszke.
- Waga nauczania winna skłonić radnych do preferowania
oświaty. Wysokość nowej dotacji z budżetu gminy będzie bo

Opowiadanie Małgosi CHMIELARZ o niezwykłej wakacyjnej podróży opublikujemy w
następnym numerze.

wiem decydowała o rozmiarze naszych następnych zadań re

W lipcu minęła pierwsza rocznica po
wołania w Krotoszynie czwartej parafii
rzymsko-katolickiej z kościołem parafial
nym pw. św.Marii Magdaleny. Jej pier
wszym proboszczem został ksiądz
Andrzej SZYMANKIEWICZ, z którym prze
prowadziłem rozmowę.

rozbijają, odciągając ludzi od tego, co dobre. Wypo
wiedzi rodziców w tej audycji świadczą o tym, że sfl
zrozpaczeni, bo dzieci giną, nie dają znaku życia nawę1
przez parę lat. Jest to więc rozbijanie jedności rodzin)’
i Kościoła - niezależnie od tego, o jaki Kościół chodzi

- Czego udało się Księdzu Proboszczowi
dokonać w ciągu pierwszego roku istnie
nia parafii?

- Czy to odchodzenie młodzieży ma jakie-*
uzasadnienie? Być może społeczeństw
dorosłych swoim postępowaniem daje z#
przykłady, a może powodem jest mai*
atrakcyjność doktryn religijnych?

- Przede wszystkim zorganizować duszpasterskie
zręby parafii oraz przekonać dużą część parafian, że
tworzymy wspólnotę. W przyszłości zamierzamy roz
budować kościół i zbudować dom parafialny, w którym
znajdą się mieszkania dla księży, salki do spotkań
duszpasterkich, spotkań z ludźmi chorymi itp.

- Rozbudowa kościoła i budowa domu pa
rafialnego to potężpy wydatek. Jak roz
wiązany zostanie ten problem?
- Zgodnie z koncepcją architektoniczną, przedsta
wioną w formie rysunkowej i zaakceptowaną przez
księdza biskupa i panią konserwator, obecny kościół
będzie stanowił główną część nowego, będzie jego
prezbiterium. Widzę, że parafianie są zainteresowani
powiększeniem kościoła, żyją tym i często o to pytają.
Sądzę, że mimo ciężkich czasów, gdy każdy grosz liczy
się w domowych budżetach, wspólnymi siłami zbudu
jemy kościół.
Do tej pory wykonaliśmy przy kościele prace
oświetleniowe, naprawiliśmy podłogę. Parafianie chęt
nie przychodzili pomagać i mam nadzieję, że równie
chętnie pomogą przy rozbudowie kościoła. Na władze
miejskie i kościelne liczę przede wszystkim w związku
z koniecznością załatwienia formalności prawnych
związanych z ziemią pod budowę kościoła i domu
parafialnego. Chodzi tu o teren działek, a właściwie o
ich zamianę i danie żytkownikom działek w innym
miejscu i odszkodowanie za drzewa i krzewy, które tu
są.

- Nie przewiduje Ksiądz proboszcz kłopo
tów z niektórymi użytkownikami działek?
-Z e wstępnych rozmów wynika, że niektórzy użyt
kownicy działek niechętni są takiej decyzji. Myślę, że
kiedy problem przemyślą, dojdą do wniosku, że kościół
jest bardziej potrzebny - będzie on przecież służył dużej
części społeczeństwa Krotoszyna, tym bardziej, że co
roku 22 lipca na odpust poświęcony naszej patronce św.
Marii Magdalenie przychodzą tłumy krotoszynian.

Polowy ołtarz przy kościółku
- Wspomniał Ksiądz Proboszcz o odpu
ście...
- Odpust to jakby imieniny parafii. To święto na
szej patronki, czyli św. Marii Magdaleny - dzień rado
ści ze spotkania się ludzi przy stole eucharystycznym.

- Oprócz tego, że Ksiądz jest proboszczem
parafii, pełni także funkcję katechety w
ZSZ Nr 1. Jak układa się współpraca księ
ży katechetów z dyrekcją szkoły?. Jaka
jest ta nasza młodzież?
- Współpraca układa się bardzo dobrze. A mło
dzież, cóż - jak to młodzież, nie lubi, gdy coś się robi
pod publiczkę, nie lubi, by brać ją na łatwiznę typu
dyskoteki czy wyjścia w teren. Trzeba jej mówić pra
wdę o uniwersalnych wartościach chrześcijańskich, da
wać przykłady z jej życia, pokazywać w codziennym
życiu, że z Ewangelią da się żyć. Wydaje się też, że
widząc księdza w szkole starają się być grzeczniejsi dla

wszystkich wokół.

- Co, zdaniem Księdza, jest powodem bru
talności i wulgarności zachowań młodzie
ży w szkole i poza nią?
- Nalekcjachkatechezy często rozmawiamy o tym.
Mimo to młodzież musi także sama pracować nad
swoim słownictwem. Często wydaje im się, z powodu
głupiej mody, że im więcej bluźnią, tym są bardziej
dorośli, ważniejsi w grupie.

- Co Ksiądz mógłby powiedzieć na temat
grup czy sekt religijnych, których powsta
je coraz więcej ? Jakie jest znaczenie takich
grup, jak wpływają one na młodzież?
- W poniedziałkowej audycji radiowej "Sygnały
dnia" (wyemitowanej 24. VII.) przedstawiono problem
sekt, a nie grup religijnych, których w Polsce jest około
dwustu. Sekty mają to do siebie, że rozbijają jedność.
Głosząc hasła miłości, jedności, właściwie tą jedność

- Niechrześcijańskie postępowanie chrześcijan je-4
powodem tego, że wielu młodych ludzi gdzie indzie
czyni próby realizowania siebie, swoich ideałów życfr
wych. Patrząc na dorosłych często się gorszą. Problf
mem jest zgorszenie w Kościele, gdzie chrześcijan!*
nie zawsze dają przykład, że są świadkami Chrystus*
W czasie tej przebudowy społecznej, zwłaszcza w ma5’
mediach neguje się uniwersalne wartości, próbuje s]<
wmówić ludziom, że wszystko im wolno. Niestety, n>*
to dobre, co się komu podoba - ale to, co jest dobre .
drugiego człowieka. Młodsi i starsi uciekają do taki^
grup i sekt, bo tam czują się na luzie, tam nikt im n>*
mówi, co dobre, a co złe, sami decydują o tym. Twotf*
sobie nowe kodeksy moralności na własny użytek
Może jednypi z powodów jest zbyt mała liczba księż)
którzy mogliby objąć opieką małe grupy młodzieży.|
których najlepiej przeżywa się swoją wiarę, w któryś
jest bliski kontakt między ludźmi.

- Co na zakończenie naszej rozm o^
chciałby Ksiądz Proboszcz przekazać cA
telnikom "R K ” i mieszkańcom KrotosA
na?
- Życzyłbym moim parafianom i wszystkim n^
szkańcom, aby troszczyli się o piękno miasta, by db*’
o jego wygląd i dobre imię, by żyli na co dzień głębu**.
wiarą, bo wtedy będziemy dla siebie bardziej uprzej111'
lepsi, życzliwsi i uśmiechnięci. Tej radości i Bo id>
Ducha wszystkim z całego serca życzę.
Księdza proboszcĄ
Andrzeja SZYMANKIEWICZ

wysłuchaj
Antoni AZG l^

Krotoszyńska Spółdzielnia
eszkaniowa podsumowała 23
erwca swoją działalność i
Izieliła na walnym zgromadza
li absolutorium Zarządowi. Z
1okazji poprosiliśmy prezesa
rządu, członka Krajowej Rady
lółdzielczej i członka Prezyim Rady Nadzorczej Związku
'Wizyjnego Spółdzielni Mieszniowych RP w Warszawie
jr inż. arch. Wiesława ŚWICĘ
vypowiedź.

SPÓ Ł D Z IE L C Z E
D YLEM A TY

- Panie Prezesie, Spółdzielnia
Mieszkaniowa osiągnęła w roku
1994 dobre wyniki ekonomiczne.
Istnieje jednak kilka problemów
natury merytorycznej, które w
najbliższym czasie powinny być
rozwiązane. Pozwoli Pan, że sku
pię się właśnie na nich. Pytanie
moje zmierza w kierunku wyjaś
nienia problemu zadłużeń człon
ków, które na dzień 30 czerwca
1995 roku wyniosły 200 tysięcy
nowych złotych. Jak zamierzacie
uporać się z tym problemem ?
- Problem należy łączyć zarówno ze
idomością spółdzielców, jak i transnacją ustrojową dokonującą się w
tym kraju. Znajduje się on w ceni uwagi Zarządu i analizowany jest
:ególnie wnikliwie. Główny kierudziałań będzie, niestety, represyjny,
:ególnie w odniesieniu do notoryczi dłużników. Każde zadłużenie więe niż dwumiesięczne będzie
owane na drogę postępowaniasądoo. W przypadkach losowych negoje, prowadzone z dłużnikami, będą
awić podstawę do ustalenia sposopłaty zaległości. Konsekwencją zaeniamoże być wykluczenie członka
tszej Spółdzielni i wystąpienie z

ŻYW CEM
k/ i e
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w y e k sm it u ją

;kiem o eksmisję.
Spółdzielnia przewiduje ja!eś ulgi dla tych, których na dziś
lestać na spłacenie długów? Czy

w ogóle jest to możliwe?
- Artykuł 208 PrawaSpółdzielczego
oraz 46 Statutu naszej Spółdzielni mó
wią wyraźnie, że każdy członek musi

ponosić koszty budowy, eksploatacji i
utrzymania nieruchomości. Ze wzglę
dów prawnych i społecznych nie widzę
możliwości stosowania żadnych ulgczy
zwolnień z tego obowiązku.
- Istnieje w Spółdzielni problem
spłaty niektórych kredytów i od
setek. Do drastycznych rozmia
rów urąsła ta sprawa w
konflikcie, jaki ma miejsce pomię
dzy Spółdzielnią a mieszkańcami
bloku nr 3 i nr 4 na Osiedlu Dą
browskiego. Czy w tej bolesnej
kwestii nie ma Pan nic do zaofero
wania?
- Trudno jest coś oferować dłużni
kowi, niemniej propozycja Zarządu,
złożona na czerwcowym Zebraniu
Przedstawicieli, jest nadal aktualna.
Wycofamy sprawy z sądu i anulujemy
koszty procesowe pod warunkiemprzy
stąpienia do zgodnego z przepisami
spłacania kredytu i odsetek przez trwa
jących w uporze członków.
- Bardzo często poruszanym
przez członków problemem jest
kwestia pośrednictwa Spółdzielni
w sprawach dotyczących opłat za
wodę i energię cieplną. W jaki
sposób zamierzacie się pozbyć te
go balastu?
- Do wyboru są dwie możliwości:
albo umowę z dostawcą w imieniu mie
szkańców zawiera Spółdzielnia, albo
indywidualnie jej członkowie. Druga
jest na razie niewykonalna, chociażby
ze względu na brak powszechnego,
indywidualnego opomiarowania, po
zwalającego stwierdzić ilość dostarcza
nej do mieszkania energii cieplnej lub
wody. Większym balastemniżrozlicza
nie wymienionych usług komunalnych
są dla nas zachowania niektórych grup
członków, którzy, wykazując brak ele
mentarnej wiedzy i dyscypliny w tym
zakresie, utrudniają nampracę. Wystar
czy powiedzieć, że na koniec drugiego

Rady Nadzorczej, która jest organem
kontrolnym. Wyłącznie jej sprawą jest
działanie w myśl przepisów statutu i
wykorzystywanie swoich możliwości w
tym zakresie. Oceniają to działanie
członkowie. Dla Zarządu ważne jest,
aby kompetencje określone w statucie
dla poszczególnych organów samorzą
dowych były właściwie rozumiane i
przestrzegane. Wydaje się to nieraz
trudne, ale jest z pewnością wykonalne.
- Czego oczekuje Pan po nowo
uchwalonym statucie Spółdziel
ni?
- Nowy statut, opracowany dużym
nakładempracy przez Komisję Statuto
wą i uchwalony przez Zebranie Przed
stawicieli Członków Krotoszyńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej-, wejdzie w
życie po jego rejestracji sądowej. W
imieniu własnym i Zarządu oświad
czam, że jego postanowienia będą w
pełni przestrzegane. Wyrażam również
nadzieję, że zarówno konstrukcja, jak i
zawartość merytoryczna statutu unie
możliwią dowolną interpretację jego
przepisów.
- Jakie najważniejsze zadania ma
Prezes KSM - Wiesław ŚWICA
przed sobą Zarząd Spółdzielni?
- Zadania Zarządu wynikają przede
kwartału nie był znany stan 800 liczni
wszystkimz bieżącej statutowej działal
ków indywidualnych z powodu niefra
ności Spółdzielni. Chcemy je wykony
sobliwości ich właścicieli.
wać w taki sposób, aby - mimo
- Czy jest nadzieja na to, że człon
niekorzystnych uwarunkowań zewnę
kowie oczekujący będą mogli w
trznych i wewnętrznych - zyskać pozyniedługim czasie wprowadzić się
tywną ocenę naszych członków,
do nowych mieszkań? Czy w obe
korzystając również z ich sugestii i po
cnych warunkach ekonomicz
nych warto być członkiem
mocy.
oczekującym?
- Czego spodziewa się Pan, jako
- Członek oczekujący może w każ
prezes KSM, od członków Spół
dej chwili wziąć udział w realizacji bu
dzielni? Czy są jakieś szczególne
obowiązki, o których członek
dynku wielorodzinnego - pod
Spółdzielni powinien zawsze pa
warunkiem posiadania środków finan
miętać?
sowych, odpowiadających kosztowi
- W pierwszym rzędzie oczekuję
mieszkania. Niestety, wymaganymi
obiektywnej oceny pracy Zarządu i pra
kwotami dysponują tylko nieliczni, stąd
cowników, dalej - spełniania powinno
zastój w budownictwie. Korzyści z by
ści wynikających ze statutu. Trzeba
cia członkiem oczekującym mogą stać
bowiem wiedzieć o tym, że przyjemnie
się wymierne tylko w przypadku wpro
i wygodnie jest pamiętać wyłącznie o
wadzenia preferencyjnych zasad kredyswoich prawach, natomiast wywiązy
towania
budownictwa
wanie się z obowiązków przychodzi
mieszkaniowego.
znacznie trudniej.
- Słyszy się czasami, że Rada Nad
- Pozwoli Pan, że na zakończenie
zorcza Spółdzielni nie w pełni wyzłożę na Pana ręce Zarządowi
korzystuje swoje uprawnienia
KSM i Radzie Nadzorczej szcze
statutowe. Czy Pan się z tym zga
re życzenia twórczej działalności.
dza?
Członkom Spółdzielni z kolei, do
- Niezręcznie jest mi, jako prezeso
których również się zaliczam, ży
wi Zarządu, oceniać publicznie pracę
czę pełnego zadowolenia z poczy-

POSZUKUJEMY
* elektryka z uprawnie
niami w zakresie eksploata
cji urządzeń i instalacji
energoelektrycznej
* pracownika magazy
nowego z praktyką
Inf.: Dział Osobowy "Lume
nu", ul. Sienkiewicza 2 A, Kroto
szyn.

nmrrmm

trkury

0 ZNAŃ
▼
▼
- m g i g i w isr

i

R zecz
a
Kratessynska M

Duża, bo aż 1Sposobowa
grupa zuchów i harcerzy huf
ca Krotoszyn uczestniczyła w
lipcu w 15. dniowym obozie,
usytuowanym na polu namio
towym zwanym Piszczy Gor
ki, niedaleko Dolska, w
malownicze] leśne] scenerii,
nad Jeziorem, z wodą zdatną
do kąpieli, co było wielką atra
kcją w ten gorący czas.
Kilka dni po powrocie swoimi
wrażeniami z obozu podzielił się druh
Jacek MATUSZAK, znany działacz
harcerski i kulturalny, opiekunjednej
z grup.
Cały obóz mający kryptonimPU
SZCZA IV, którego szefem był druh
- komendant hufca - Krzysztof MANISTA ("Many"), podzielony został
na 8 podobozów, jakby zastępów,
prowadzonych przez młodą, ale już
doświadczoną kadrę instruktorów,
pracujących społecznie, jedynie za
"wikt i opierunek". Poszczególne gru
py miały swoje własne nazwy, jak np.
Błyskawice, Matecznik, Brzozy,
Krąg, Pająki, Nimfy, i realizowały
swoje własne zadania, w których było

"Puszcza IV", czyli...

L A T O L E ŚN Y C H LU D ZI
dużo czasu na wypoczynek, ale nie na
bezczynność i nudę.
Jak to u harcerzy - nikt nie był
rozpieszczany. Trzeba było wię
kszość czynności wykonać samemu,
począwszy od urządzeniacałego tere
nuobozu - ustawienia namiotów, zro
bienia prycz, szafek, różnych ozdób,
totemów, bramy wjazdowej i, oczy
wiście, niezbędnej latryny.
Przy tej okazji zdobywano róż
ne sprawności i stopnie harcerskie,
a co najważniejsze - rozwijano po
żyteczne umiejętności z zakresu
obozownictwa - pionierki, gier i za
baw terenowych, samarytanki, po
mocy w kuchni, przeprania
własnych drobnych rzeczy.
Było więc czasem ciężko i gorą
co, i "strasznie", gdy wartętrzebabyło
pełnić nocną porą. Ale w gromadzie
nikt nie chciał okazać się ciamajdą - i
lepiej lubgorzej, ale dawał sobie radę.
Na obozie był czas i na zajęcia wspól-

Fot. M ozo l

ne dla wszystkich, takiejak ogniska z
różnym programem artystycznym,
"chrzest obozowicza" dla debiutan
tów życia pod namiotem, wesoła "familiada obozowa".

ROWEREM W OKÓŁ KROTOSZYNA
Myli się Krzysztof Kaczma
rek, pisząc w artykule "Tanio
i sportowo" ("RK" nr 14), że
w Krotoszynie nie ma trasy
rowerowej. Otóż, Szanowny
Kolego, Jest.
Z inicjatywy Urzędu Miasta i
Gminy w Krotoszynie oraz Oddziału
PTTK powstała wokół Krotoszyna re
kreacyjna trasarowerowa. Rozwój tu
rystyki kolarskiej, dostępność zakupu
rowerów terenowych (niesłusznie
zwanych górskimi) oraz dbałość o
własne zdrowie skłoniły władze do
podjęcia działań w tym kierunku. W
dniu 1 i 2 lipcaprezes Oddziału PTTK
dr Józef ZDUNEK i przewodniczący
Komisji Turystyki Kolarskiej Antoni
AZGIER wytyczyli 27 km trasy i
przedstawiliją do akceptacji. Aby sta
ła się ona rzeczywistością, trzeba je
szcze trochę czasu i wiele pracy nad
jej oznakowaniem oraz naprawą nie
którychodcinkówtrasy, którewokre
sie opadów mogłyby stać się mało
przejezdne. Mamy nadzieję, że jesienią krotoszyńska trasa rowerowa sta
nie się faktem.
A oto jej przebieg. Wyjazd z kro
toszyńskiego Rynku w kierunku Osu
szy (z nasypu kolejowego roztacza się
piękny widok na oczyszczalnię ście
ków). Tam skręcamy w lewo naprze
jazd kolejowy, a dalej przedłużeniem
ul. Rawickiej w kierunku leśniczówki
Chmielnik. Za leśniczówką w lewo i
duktami leśnymi dojeżdżamy do sta
wu Trafary, gdzie można zrobić pier
wszy postój. Znad stawu trasa
prowadzi w kierunku Ostatniego Gro
sza. Po drodze spotykamy tzw. krzyż
napoleoński, a przy skrzyżowaniu z
drogą asfaltową Konarzew-Baszków
- piąty, najnowszy rezerwat torfowi
skowy (drzewa i rośliny bagienne,
gniazda bociana czarnego). Drogą as
faltową jedziemy do drugiego rezer
watu florystycznego "Baszków", w
którym rośliną chronionąjest najwię
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Nie majak harcerzem być...
Przeprowadzono też olimpiadę
obozową, z różnymi konkurencjami
sportowymi na wodzie i lądzie. Przez
cały niemal czas dopisywała pogoda i
- co też istotne - wyżywienie było

WAKACYJNE PIF-PAF!
...na koloniach

łuż koło stawu Węgielnik
ksza krajowa paproć - długosz króle
wski. W okolicy słynnego baszkowskiego "grzybka" to już Dąbrowy
Krotoszyńskie.
Duktami leśnymi zmierzamy ku
drodze Baszków-Zduny, wyjeżdżając
tuż koło stawu Węgielnik. Jeśli ktoś
vnie chce odpocząć pod grzybkiem, to
może to zrobić tu. Stoi szałas, są stoły,
ławki i woda.
Po odpoczynku jedziemy do
Zdun, które mogą staćsię oddzielnym
celem wędrówki i zwiedzania. Prze
jeżdżamy obokCukrowni Zduny, przez
plac Kościuszki na zdunowski Rynek.
Stąd udajemy się ul. Mickiewicza w
kierunkubasenu. Zabasenemskręcamy
z asfaltu i duktem (szlakiem znakowa
nym) jedziemy lasem, aż najego skraj.
Tu skręcamy w lewo i dojeżdżamy do
kamiennego szańca na Borownicy (tu
rystomprzypominamy o zabraniuchoć
małego kamyka, by położyć go na tym
szańcu).
Stąd po około 150 metrach trafia
my na skrzyżowanie duktów. Droga
w prawo wiedzie nas do widocznego,
czerwonego hydrantu. Tu skręcamy
ponownie w prawo. Wyjeżdżamy na
skraj lasu i "trzymając" się go dojeż

dżamy do drogi Chachalnia-Krotoszyn. Można jechać także obok hy
drantuprosto, znakowanym szlakiem
- tylko droga gorsza. Wyjeżdżamy
wówczas na wprost drogi do leśni
czówki Helenopol. Drogą asfaltową
(w obu przypadkach skręcając w le
wo) jedziemy do "grzybka" miejskie
go. Tu można zrobić trzeci przystanek
lub w znajdującej się nieco bliżej mia
sta restauracyjce "Leśniczówka".
Stamtąd skrajem lasu dojedziemy do
asfaltu i ulicami Bolewskiego, Młyń
ską i Kościuszki dojeżdżamy do Ryn
ku. W zależności od tempa, wieku
uczestników i długości odpoczynków
trasę można przejechać w ciągu 2,5 4,5 godziny.
Pierwszymi, którzy testowali wy
znaczoną trasę, byli półkoloniści z
Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
(12. osobowa grupa).
Miłośników turystyki rowerowej
zachęcamy do przejechania tą trasą,
życząc wielu miłych wrażeń i wspa
niałego odpoczynku. Do władz mia
sta zaś apelujemy o szybkie usunięcie
niedogodności terenowych na trasie i
jej czytelne oznakowanie.
(Ar)

smaczne i obfite, smakowicie przy
rządzone mimo trudności (np. z braku
prądu).
Koszt tego obozu był najniższy
spośród podobnych, zorganizowa
nych przez inne hufce (wynosił 1,5
min zł), awielu uczestnikom częścio
wo lub nawet całkowicie był refundo
wany przez zakłady pracy rodziców.
Uczestnicy nie zauważyli klesz
czy, ani one ich, szczęśliwie, nie do
strzegły. - Dokuczliwą plagą były
natomiast nieznośne komary, które
szczególnie polubiły nasz obóz - rela
cjonował pan Matuszak. -Niktjednak
nie chorował, a nad naszym obozem
czuwała druhna Helena MOCYDLARZOWA, obchodząca swoisty "srebr
ny jubileusz" (25 wyjazdów na obóz
harcerski).
"Leśni ludzie" zahartowali się,
przyzwyczaili do pewnych niewygód
- ale to jest też jeden z uroków pusz
czańskiego życia, o którympozostają
miłe wspomnienia. Znajdzie się na
pewno wielu takich, którzy za rok
znów zatęskniąza życiem pod namio
tami, wyrwą się spod matczynej opie
ki, by przeżyć jeszcze jedną
młodzieńczą przygodę.
Andrzej BLANDZI

W Szkole Podstawowej nr 5 w Kro
toszynie przebywała na 2-tygodniowych
koloniach grupa osiemnastu dzieci z
zaprzyjaźnionej z Krotoszynem lite
wskiej Mejszogoły. Opiekę z naszej stro
ny sprawowała pani Beata CIESIÓŁKA,
która czyniła wiele zabiegów, aby dzieci
miały jak najbardziej urozmaicony czas.
W piątkowe popołudnie 21 lipca
Szkolne K oło LOK przy ZSZ Nr 1 zor
ganizowało swoim litewskim przyjacio
łom zawody strzeleckie z wiatrówki.
Wyniki przedstawiły się następująco: I m.
- Andrzej SZYDŁOWSKI (30 pkt.), II Renata WIEJALIS (30 pkt), m - Dariusz
TOMARZUNOWICZ (28 pkt.). Zwy
cięzców oraz wszystkich strzelających lokowcy obdarowali koszulkami.
A oto krótka charakterystyka zwy
cięzców zawodów (A. Szydłowskiego i
R. Wiejalis), spisana na podstawie ich
wypowiedzi. Obydwoje są uczniami
mejszagolskiej szkoły średniej i uczęsz
czają do klasy VII (Renata) i VIII (An
drzej). Później chcą kontynuować naukę
w szkole zawodowej, ucząc się zawodu
stolarza meblowego. Swoją miejsco
wość określili jako miasteczko dużo
mniejsze od Krotoszyna, liczące ok. 2
tys. mieszkańców. Są tam dwie szkoły:
litewska i polska. W Polsce są nie po raz
pierwszy. Twierdzą, że w Krotoszynie
jest bardzo fajnie, że bardzo im się tu
podoba. Gdy zapytałem, co chcieliby po
wiedzieć swoim koleżankom i kolegom
w Krotoszynie na temat swojego miaste
czka, usłyszałem odpowiedź: - Trzeba do

nas przyjechać! Wszystkich serdecznie
zapraszamy. Wprawdzie nie ma u nas nic
specjalnego do zwiedzania, ale do Wilna
są tylko 24 km, a tamjuż napewno nikt by
się nie nudził.

...na Festynie
Rodzinnym
O bchody 580 rocznicy nadania
praw miejskich Krotoszynowi uczczo
no, organizując 22 lipca Festyn Rodzin
ny. Tym razem do tarczy celowało 39
zawodników w dwóch kategoriach.

Spośród dzieci zwyciężyli: Karol
ALEKSANDRZAK (29 pkt), Piotr JA
SKÓLSKI (19 pkt.) i Artur KONIECZ
NY (18 pkt.).
W kategorii dorosłych najlepsze
wyniki osiągnęli: Zbigniew NOW AK
(81 pkt.) Krzysztof ŚRONEK (80 pkt.),
Ryszard SNELA (74 pkt.), Andrzej KI
NASZEWSKI (73 pkt.) i Marek JARMUŻEK (73 pkt).
Nagrody dla zwycięzców ufundo
wali organizatorzy festynu i SK LOK
przy ZSZ Nr 1 w Krotoszynie.

... w KOK-u
W zawodach udział wzięły dzieci z
półkolonii zorganizowanych w ramach
akcji LA TO ’ 95. Startowało 56 chło
pców i 31 dziewcząt.
W śród d ziew cząt najlepszym i
strzelcami okazały się: Agnieszka W IT
KOW SKA (29 pkt), Agnieszka GOŚ C IN IA K (21 p k t.) i A n g e lik a
KOW ALSKA (20 pkt).
Wśród chłopców: Tomasz GĘSTWA
(38 pkt), Marcin GĘSTWA (35 pkt.) i
Kizysztof WOJCIECHOWSKI (34 pkt).

...w "Leśniczówce"
Kompleks gastronomiczno-rozrywkowy "Leśniczówka" i Zarząd Miej
sko-Gminny LOK w Krotoszynie 26
lipca byli organizatorami zawodów
strzeleckich z broni pneumatycznej w
ramach niedzielnego festynu dla ludno
ści. Zawody cieszyły się dużym zain
teresowaniem tak wśród dorosłych, jak
i dzieci. Oddano 80 serii.
W klasyfikacji dzieci I miejsce zajął
Sebastian WIKA (29 pkt.), II - Daniel
HYBSZ (23 pkt.), a III - Michał WOJ
CIECHOWSKI (21 pkt.).
Okazały puchar właściciela "Leśni
cz ó w k i" - K rzysztofa S ZK U D Ł A P S K IE G O w y s trz e la ł d o r o s ły Zbigniew NOW AK (85 pkt.). Kolejne
miejsca zajęli: Piotr FRĄSZCZAK (84
pkt.), Krzysztof HYBSZ (83 pkt.), Ry
szard OSTAŁOWSKI (82 pkt.), Marek
M AŚLAC ZYK (82 pkt.) i Jan M AŚLAC ZYK (82 pkt.).
Zebrał: (.A.A.)

PIĄTEK 11.08.95
18.00 'Dzieciaki z Beverly Hills" (20) - bajka
USA
18.22 Muzyka - videodipy
18.30 Videotekst.
19.30 'Obrońcy KAMIENIA' (4) - bajka USA
20.00 "Wydział zabójstw" (3,4) - serial sens.
USA (powt.)
21.30 "Ninja w USA" - film karate Hong-Kong
23.00 "Sprawa dla zawodowca" - film sens.
USA (1990r.)
0.40 Videotekst

SOBOTA 12.08.95
18.00 "Synteza" - films-f polski (1984r.)
19.23 'Pojedynek' - filmdok. polski (1964r.)
19.30 'Dzieciaki z Beverly Hills' (21) - bajka
USA
20.00 "Ninja w USA" - film karate Hong - Kong
(powt.)
21.30 'Sprawa dla zawodowca" • film sens.
USA (1990r.)
23.10 "Karaśmierci" - filmsens. USA (1993r.)
0.45 Videotekst

NIEDZIELA 13.08.95
18.00 'Supermodelka' (21,22,23) - serial
obycz.
19.20 'Gdzie diabeł mówi dobranoc’ - filmdok.
polski (1956r.)
19.30 'Obrońcy KAMIENIA' (5) - bajka USA
20.00 "Karaśmierci" - filmsens. USA (1993r.)
-powt.
21.35 "Miejski wilk" - film sens. USA (1987r.)
23.05 Videotekst

PONIEDZIAŁEK 14.08.95
18.00 'Obrońcy KAMIENIA' (5) - bajka USA
(powt.)
18.26 Muzyka - videodipy
18.30 'Armia USA' (1) - filmdok. USA
19.05 'Supermodelka' (24) - serial obycz.
19.30 'Dzieciaki z Beverly Hills' (22) - bajka
USA
19.52 Muzyka - videodipy
20.00 "Miejski wilk" - film sens. USA (powt.)
21.30 "Oni walczyli za ojczyznę" - film woj.
rosyjski
23.20 Videotekst

WTOREK 15.08.95
18.00 'Dzieciaki z Beverly Hills" (22) - bajka
(powt.)
18.22 Muzyka-videoclipy

23.20 Videotekst

Telewizja Kablowa "GOSAT" - Studio Krotoszyn proponuje
18.30 'Auto classics' (1) - film dok. USA
(1993r.)
19.00 'Egzamin' - filmdok. polski (1969r.)
19.21 Muzyka-videodipy
19.30 'Obrońcy KAMIENIA' (6) - bajka USA
20.00 "Oni walczyli za ojczyznę" - film woj.
rosyjski (powt.)
21.50 'Detektywi i piękne panie' (25,26) brązyI. serial kom.
23.30 Videotekst

ŚRODA 16.08.95
18.00 'Obrońcy KAMIENIA' (6) - bajka USA
(powt.)
18.30 Videotekst
19.30 'Dzieciaki z Beverly Hills' (23) - bajka
USA
19.52 Muzyka-videodipy
20.00 'Detektywi i piękne panie' (25,26) brazyl. serial kom. (powt.)
21.40 'Dzikus" - filmsens. USA (1987r.)
23.10 Videotekst

CZWARTEK 17.08.95
18.00 'Dzieciaki z Beverfy Hills' (23) - bajka
USA (powt.)
18.22 Muzyka-videodipy
18.30 'Wół' - film dok. polski (1977r.)
18.50 'Zanik serca* - filmdok. polski (1970r.)
19.10 'Enigma' - film dok. polski (1976r.)
19.30 'Obrońcy KAMIENIA' (7) - bajka USA
20.00 'Dzikus" • film sens. USA (1987r.) powt.
21.30 "Wydział zabójstw" (5.6) - serial sens.
USA,
23.05Videotekst

18.00 'Mocne uderzenie" - kom. polska
(1966r.)
19.20 'Okudżawa' - film dok. polski (1967r.)
19.39 'Obrońcy KAMIENIA^) - bajka USA
19.56 Muzyka-videodipy
20.00 'Przezjezioro"- filmprzyg. USA(1988r.)
-powt.
21.30 'Zajazd 66" - film sens. USA (1984r.) powt.
23.05 "Męskie rozmowy" - film obycz. USA
(1986r.)
0.45 Videotekst

18.00 ' Obrońcy KAMIENIA' (9) - bajka USA
(powt.)
18.26 Muzyka - videodipy
18.30 'Armia USA' (2) - film dok. USA
19.05 'Supeimodelka' (28) - serial obycz.
19.30 'Obrońcy KAMIENIA' (10) - bajka USA
20.00 'Kolumb odkrywca" ■ film przyg. USA
(1992r.)-powt.
21.55 Muzyka-videoclipy
22.00 'Tygrysia opowieść" - film obycz. USA
(1988r.)
23.35 Videotekst

1fi W yidonłokct

19 30 'Obrońcy KAMIENIA' (12) - bajka USA
20.00 'Wat»rdanc»"-film obycz USA(1992r.)
■ powt.
21.45 "Simpto Man" - filmobycz. USA (1991 r.)
23.30 Videotekst

CZWARTEK 24.08.95
18.00 'Obrońcy KAMIENIA' (12) - bajka USA
(powt.)
18.26 Muzyka -videodipy
18.30 'Detektywi i piękne panie" (27) - brazyl.
serial kom.
19.20 'Powrót statku' - filmdok. polski (1963r.)
19.37 'Obrońcy KAMIENIA' (13) - bajka USA
20.00 'Simple man" -film obycz. USA (1991 r.)
(powt.)
21.40 "Zycie za życie - Maksymilian Kolbe" dramat polski
23.10 Videotekst

WTOREK 22.08.95

NIEDZIELA 20.08.95
18.00 'Supermodelka' (25,26,27) - serial
obycz.
19.18 'Najmłodsi żołnierze' - film dok. polski
(1974r.)
19.35 -Obrońcy KAMIENIA' (9) - bajka USA
20.00 'Męskie rozmowy" • film obycz. USA
(1986r.)-powt.
21.27 'Kolumb odkrywca" - film przyg. USA
(1992r.)
23.35 Videotekst

18.00 'Obrońcy KAMIENIA' (10) - bajka USA
(powt.)
18.26 Muzyka - videodipy
18.30 'Auto classics* (2) - film dok. USA
19.00 'Płyną trawy* - film dok. polski
19.20 Muzyka - videoclipy
19.30 'Obrońcy KAMIENIA'(11) - bajka USA
19.56 'Tygrysiaopowieść" - film obycz. USA
(1988r.)(powt)
21.35 'Waler dance" ■ filmobycz. USA (1992r.)

"GOSAT' zastrzega sobie pra
wo zmian w programie.

wska 83, tel.525-06

POSTOJE TAXI
Mały Rynek, tel.523-04
Dworzec PKP, tel.528-30

MUZEUM
- Maty Rynek 1, tel. 526-15
Wystawa: "Kultura ludów Afryki Zachodniej" ze zbio
rów MOZK

POGOTOWIA

PIĄTEK 18.08.95
18.00 'Obrońcy KAMIENIA' (7) - bajka USA
(powt.)
18.26 Muzyka - videodipy
18.30 Videotekst
19.30 'Dzieciaki z Beverly Hills' (24) - bajka
USA
19.52 Muzyka-videodipy
20.00 "Wydział zabójstw' (5,6) - serial sens.
USA (powt.)
21.35“Przezjezioro" - filmprzyg. USA (1988r.)
23.05 'Zajazd 66' - film sens. USA (1984r.)
0,40 Videotekst

Zw yczajn y dzień

ŚRODA 23.08.95
18.00 -Obrońcy KAMIENIA' (11) - bajka USA
(powt.)
18.26Muzka-videoclipy

PONIEDZIAŁEK 21.08.95

SOBOTA 19.08.95

Ciepłownicze - ul. 23 Stycznia, tel.507-29
Energetyczne - ul. Słodowa 16, tel.521 -79
Gazowe - ul. Osadnicza 1, tel.992
Policyjne - ul. Zdunowska 38, tel.997
Pożarowe - ul. Mickiewicza 29, tel.998
Prasowe - ul. Sienkiewicza 2A, tel.570-54, 525-53
Ratunkowe - ul. Mickiewicza 21, tel.999
Wodno-Kanalizacyjne - ul. Słoneczna, tel.542-41

MSZE ŚWIĘTE

APTEKI
"Pod Koroną" - ul. Masłowskiego 2, tel. 572-22
(zamknięta w dniach 31 .VII.-20.VIII.)
"Pod Murzynem" ul. Zdunowska 33, tel. 526-20
(dyżur od 11.VIII. i od 25.VIII. - co tydzień zmiana)
"Pod Ortem" - Rynek 3, tel. 526-19
(dyZur od 14.VII. i od 18.VIII.; zamknięta w dniach
24.VII. - 13.VIII.)
"Rynkowa" - ul. Kaliska 2/Rynek, tel. 528-17
( dyżur od 04.VIII., co tydzień zmiana)
"Pod Wagą” - ul. Kościuszki 8 (pawilon “wojskowy”),
tel. 520-57
( dyżur od 28.VII. - co tydzień zmiana;)

"PRZEDWIOŚNIE"
- KINO KÓK-u
8-11.08. "ROB R O r - film hist.- przyg. USA
12-17.08. "NOWY KOSZMAR WESA CRAVENA" horror USA
"PRET-A-PORTER" - obycz. USA
18-20.08. przerwa (FOLK-FEST)
22-27.08. "INDIANIN W PARYŻU" - przyg. franc.
"PROWOKATOR" - sens. polski

ROZRYWKA
18-20 sierpnia - FOLK-FEST - trzecia edycja festiwa

lu folkowego. Szczegóły na stronie 16.
20 sierpnia - koncert chóru S.Stefano in Rivo Maris
z Casalbordino (Włochy), kościół p.w. św. ap. Piotra i
Pawła. Chór koncertował w Hiszpanii, Francji, RFN,
Czechach. W 1986r. zdobył trzecią nagrodę w Między
narodowym Konkursie Chóralnym w Stresa. W repertu
arze chóru: polifonia włoskiego renesansu, chorały
gregoriańskie, utwory kompozytorów romantycznych i
współczesnych.

HOTELE
"Krotosz" - ul. Mickiewicza 44, tel.545-22
"Pod Białym Orłem" - Mały Rynek 2, tel.532-77
"Jelonek" - ul. Zdunowska 116, tel.525-15
"Garnizonowy" - ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.,
tel.522-51
Schronisko Młodzieżowe (sezonowe) - ul. Zduno

Kościót Św. Andrzeja Boboli - w niedziele i święta:
7.30.9.00. 10.45.12.30.18.30; w pozostałe dni świąte
czne 7.30, 9.00,10.45,17.00,18.30
Kościót Św. Jana Chrzciciela - w niedziele i święta:
6.30, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 19.00; w pozostałe dni
świąteczne: 6.30, 7.30,9.00,10.00,12.15,17.00,19.00
Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawia - w niedziele
i święta: 7.00, 8.00, 9.30,11.00,12.00, 18.00: w pozo
stałe dni świąteczne: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 17.00
18.30
Kościół Św. Marii Magdaleny - w niedziele i święta:
7.00,
8.30,10.00,11.30,17.00

TELEFONY

535-82 - informacja PKS
521 -00 - informacja PKP
52436 - Kino "Przedwiośnie"
573-27 - Telefon Zaufania
545-10 - Ośrodek Pomocy Społecznej
52590 - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
542-00 - Straż Miejska
900 - Centrala międzymiastowa
911,913 - Biuro numerów (informacja)
905-Telegramy
914 - Biuro napraw
900 - Budzenie
926 - Zegarynka

URZĘDY POCZTOWE
Krotoszyn 1 - ul. Piastowska 35, czynny od ponie
działku w godz. 7-21, w soboty 8-13, w niedziele i święta
nieczynne
Krotoszyn 2 - Dworzec PKP, czynny od poniedział
ku do piątku w godz. 7-21, w soboty robocze 8-13
Krotoszyn 3 - Al. Powstańców Wlkp. 60, czynny od
poniedziałku do piątku w godz. 9-16, w soboty robocze
8-13

STACJE
BENZYNOWE
Stacja Nr 302 - ul. Chwaliszewska (Ostrowska)- tel.
524-95, czynna w godz. 7-21, w soboty 7-19, w niedziele
7-15
Stacja Paliw - ul. Zdunowska 116 - tel. 525-15,
czynna całą dobę każdego dnia
Stacja Paliw spółki PAROL - przy drodze na Salnię
(dojazd ul. Rawicką) - tel. 534-26, czynna w godz. 6-22,
w soboty 7-18, w niedziele i święta 8-13
Stacja Paliw ROBSTAL - ul. Zamkowy Folwark 7, tel.
530-42; czynna w godz. 6.00-22.00, w niedziele i święta:
8.00-15.00.
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63-700 Krotoszyn
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PLISOWANIE
MATERIAŁÓW

OTW ARTY

ul. Zdunowska 1 (I piętro)

Punkt

S P R Z E D A M mieszkanie 50m2
(własnościowe) z garażem w Kroto
szynie
tel. 544-46 po 22.00.

* OFERUJE noclegi w pokojach dwu- i trzyosobowych z
łazienkami
* ORGANIZUJE imprezy okolicznościowe, imieniny, wesela
itp.
* PROWADZI sprzedaż obiadów abonamentowych
* DRINK-BAR czynny w godz. 20.00 - 4.00 codziennie (z
wyjątkiem poniedziałków)

621

Różnego gatunku:

612

622

Sprzedaży

- jedwabie
- wełny
- żorżety
- wiskozy

ZAPRASZAMY

DO W YNAJĘCIA sklep 96 m2 w
KOŹMINIE, Stary Rynek 20

Trumien

G a b in e t m a sa ż u

Krotoszyn, ul. Marii
Konopnickiej 32
(przy ul. Langiewicza)
tel. 57-310

Szybkie terminy!

oferuje masaż:
- klasyczny
• leczniczy
• łącznotkankowy
- limfatyczny
- aromatoterapeutyczny
-twarzy

Niskie ceny!
czynny całą dobę

Zakład czynny:
wtorki, czwartki
wgodz. 16.00- 18.00

Trumny w cenach

K a ta rz y n a N O W A K

od 250 zł/szt.
613

ul. Różana 19, 63-700 Krotoszyn, tel. 50-749

623

614

S K L E P W IE L O B R A N Ż O W Y

SK U P
ZŁO M U

RYSZARD
BARANOW SKI
specjalista chorób
wewnętrznych

KROTOSZYN
Rynek 26 (wejście od ul. Kościuszki)

gastroenterolog
OFERUJE:

ALUMINIUM

Przyjęcia: piątki w godz. 8.00-

* żaluzje poziome i pionowe w różnych kolorach (ceny producenta)
* szeroki wybór mebli:
- meblościanki
- komplety wypoczynkowe
- tapczaniki dziecięce
- meble kuchenne
-ławy
* artykuły gospodarstwa domowego
* chemię gospodarczą
* odzież

I Ż E L IW A
P r z e d s ię b io r s t w o W ie lo b r a n ż o w e

617

"F R O N T A L "

12.00
Krotoszyn,
ul. Zamkowa 1a

’ choroby przewodu pokar
mowego, tarczycy, piersi,
stercza i choroby wewnętrzne
* USG
* gastroskopia, rektoskopia,
kolonoskopia
* laboratorium: biochemia,
hormony, immunologia, mar
kery nowotworowe.
616

doktor nauk medycznych
SYLWIA GRODECKA-GAZDECKA

Ogłoszenia
drobne

SPECJALISTA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
CHIRURG ONKOLOG

Punkt skupu w Rozdrażewie
Informacja: Rozdrażew, ul. Koźmińska 19 (baza SKR)
tel. 31 lub 77
Konin, tel. (o-63) 42-40-76

przyjmuje:

A TR A K C Y JN E CEN Y!
618

II i IV sobota
godz.1500 -18°°
KROTOSZYN
ul.Zdunowska 9
tel.(0-64)524-16

SPRZEDAM tanio piec ga
zowy c.o. 2.8 - stan dobry. Inf.:
tel. 536-30.

wtorki
godz.l6°° -17°°
POZNAŃ
ul.Szadecka 5
teI.(0-61)68-90-70

615

POSZUKUJĘ mieszkania
do wynajęcia w Krotoszynie. Inf.
Browar, tel. 522-58.
619

| o
R zecz
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Lek. med.

620

Rozrywka
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W dzisiejszym kąciku wideomana przedstawiam Państwu listę
filmowych hitów na drugi miesiąc
wakacji. Podobnie jak przed mie
siącem - tak i w sierpniu - na liście
tej można znaleźć wiele interesują
cych pozycji. Są to obrazy, które
reprezentują różne gatunki filmo
we, a wiele spośród nich (np. "Dzi
ka rzeka") było jeszcze całkiem
niedawno hitami w naszych ki
nach. Drugą część dzisiejszego ką
cika zajmie recenzja filmu, który
był hitem kinowym w ubiegłorocz
ne wakacje. Na kasetach wideo po
jaw ił się on już kilka miesięcy
temu, ale kto jeszcze nie zdążył go
obejrzeć - niech czym prędzej uda
się do wypożyczalni, gdyż napra
wdę warto. Tym bardziej, że jest to
film, którego akcja toczy się właś
nie w czasie wakacji. I choć opo
wiada on o młodych ludziach, to
polecić go można każdemu wideomanowi, który lubi filmy ciepłe, re
fleksyjne i mądre.
Wypożyczalnie kaset wideo:

"J0VI"
- Al. Powstańców Wlkp. 49
&
"VIDE0H IT"-ul. Floriańska8

►

6
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3. NIEBO I ZIEMIA - dramat
4. EKSTRADYCJA 1 i 2 - sens.
5. GLINIARZ W RODZINIE - kom.
6. MR. JONES - obycz.
7. NAZNACZONA - obycz.
8. NIEŚMIERTELNY 3 - akcja
9. CZŁOWIEK BOMBA - sens.
10. BEZ LĘKU-obycz.
11. EPIDEMIA - sens.
12. LOT 174 - katastr.
13. RZECZYWISTOŚĆ-BOLI obycz.
14. PRAWDZIWI MĘŻCZYŹNI kom.
15. TYLKO DLA BIAŁYCH - dra
mat

"CO GRYZIE GILBERTA GRAPE'A?"
KOMEDIĄ, MELODRAMAT I

przedstawiają najnowszą listę hi
tów filmowych na kasetach wideo:
1. DZIKA RZEKA - akcja
2. STAN ZAGROŻENIA -akcja

C O S WIĘCEJ... GILBERT GRAPĘ (JOHNNY
DEEP) jest dwudziestolatkiem mie

ilk ę

Dziś kolejna krzyżówka
panoramiczna Władysława
FIRLIKA. Litery z pól ponu
merowanych od 1 do 45 utwo
rzą rozwiązanie. Prosimy o
nadsyłanie wyciętych z .tego
numeru i naklejonych nakartki
haseł. Narozwiązaniaczekamy
do końca sierpnia.
Nagrody za prawidłowe
rozwiązanie krzyżówki nr
11/95 (NIE WTYKAJ NOSA
DO CUDZEGO PROSA)
otrzymują panowie: Mateusz
POTEJKO z Borzęciczek i Jan
WACH z Branic. Serdecznie
gratulujemy i prosimy o kon
takt z redakcją.
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szkającym w małym, prowincjonal
nym amerykańskimmiasteczku - Endorze. Endora przypomina - według
słów Gilberta - "taniec bez muzyki,
nic tu się nie zdarzyło i nigdy nie
zdarzy". W takiej właśnie rzeczywi
stości przyszło żyd tytułowemu bo
haterowi, który pracuje w
supermarkecie Lamsona. W ten spo
sób zarabia na utrzymanie rodziny,
którą się opiekuje. Przedziwna to ro
dzina. Tworzy ją monstrualnie gruba
matka (ponad 200 kg żywej wagi!),
która kilka lat temu załamała się po
tym, jak jej mąż i ojciec rodziny po
wiesił się, wpadła w depresję, roztyła
się.
Poza tym Gilbert ma troje ro
dzeństwa - dwie dorastające i kłótli
we siostry AMY i ELLEN oraz
niedorozwiniętego młodszego brata
ARNffi’GO (LEONARDO DiCAPRIO), który kończy niebawem 18
lat, ale ma umysł kilkuletniego chło
pca, dlatego wymaga wiele cierpli
wości i poświęcenia. Sposobem na
nudędla Gilberta i ucieczką od szarej

N O T O W A N IE 5 3
Witamy Was bardzo serdecznie
w 53 wydaniu KLP. Zapewne zdziwił
niektórych fakt, iż Marky Mark po
wrócił na szczyt naszej listy. Być mo
że duży wpływ miał tutaj polski
akcent w postaci modlitwy "Ojcze
nasz", będącej preludium do właści
wej treści piosenki pt. “no marcy”.
Miejsce drugie natomiast zajmuje
najdłużej utrzymująca sie na liście (4
miesiące) piosenka grupy Take That
"back for good". Wszyscy już pewnie
wiedzą, że grupa przechodzi obecnie
pewien kryzys związany z odejściem
jednego z członków zespołu - Robbiego. Formacja NS lansuje przebojową
piosenkę "lato". I kto wie, czy za dwa
tygodnie nie będzie to nasz nowy Nr
i.
Kasetę ufundowaną przez "LU
MEN" i "SCORPION" otrzymuje
MAŁGORZATA STAWIERAJ.
A my tradycyjnie czekamy na
Wasze propozycje do KLP pod adreSem:

KROTOSZYŃSKA LISTA
PRZEBOJÓW
Krotoszyn, ul. Robotnicza 2
tel. 506-98
1. MARKY MARK no marcy
2. TAKE THAT back for good
3. FORMACJA N.S. lato
4. D.J. BOBO there is a party
5. THE REAL Mc Coy love &
devotion
6. EAST 17 hołd my body tide
7. FUN FACTORY i wanna be
with you
8. EDYTA GÓRNIAK dotyk
9. RAG ATTACK & RASTA PHIL
children

codzienności jest romans, jaki łączy
go z żoną zamożnego agenta ubez
pieczeniowego, klientką sklepu, w
którym Grapę pracuje - BETTY
CARVER (MARY STEENBURGEN).
Jedyną "atrakcją" życia w Endorze jest coroczny przejazd turystów,
ciągnących mnóstwo przyczep cam
pingowych. Tego rokujeden z takich
samochodów z przyczepą psuje się i
dzięki temu Gilbert ma okazję po
znać BECKY (JULIETTE LEWIS) i
jej babkę podróżujące campingiem.
Nowa znajomość stanowi niewątpli
wą rozrywkę, pozwala oderwać się
od przytłaczającej rzeczywistości.
Becky jest swoistym łącznikiem
z owym "lepszym światem" pozosta
jącym wsferze marzeń. Ale marzenia
to jedno, a teraźniejszość to drugie.
Tym bardziej, że Gilbert ma silnie
zakorzenione poczucie wartości, z
którychnajwyższąjestrodzina, czuje
się za nią odpowiedzialny.
"Co gryzie Gilberta Grapę’a?" to
film obfitujący w nastrojowe bogac
two. Z jednej strony widzimy wiele
scenzabawnych, komediowych, gro
teskowych; z drugiej zaś obserwuje
my opowieść smutną, nostalgiczną,
refleksyjną, momentami wręcz tragi
czną. We wszystko to zostają wple
cione młodzieńcze uczucia,
przemyślenia, wartości. Dzięki temu
otrzymujemy obraz jeszcze bardziej

10. SCOOTER friends
11. SIN WITH SEBASTIAN shut up
12. U2 hołd me thrill me kiss me
kill me
13. VARIUS MANX do ciebie
14. KASIA KOWALSKA oto ja
15. MICHAEL & JANET JAC
KSON scream
16. ROBSON GREEN & JEROME FLYYN unchained melody
17. LA BOUCHE be my lover
18. LA BOUCHE fallin' in love
19. DOG EAT DOG no fronts
20. WHIGFIELD think of you

PROPOZYCJE:
SCATMAN JOHN scatman's
world
TAKE THAT never forget
PET SHOP BOYS paninero
BABY D. i need your loving
E-ROTIC sex on the phone
MASTERBOY generation of love
20 FINGERS lick it
DUNE are you ready to fly
ZIG & ZAG hands up! hands up!
NIGHTCRAWLERS surrendle
your love
MARUSHAdeep
FAITH NO MORĘ evidence
BON JOVI this ain’t a love song
BRYAN ADAMS have you ever
really loved a woman
DIANA KING shyguy
PULP common people
SOULASYLUMmisery
OFFSPRING gotta get a way
EDYTA BARTOSIEWICZ szał
LIROY scyzoryk
Listę redagują: Ewa Łuczak i
Dariusz Fynyk

prawdziwy, wzruszający i szczery.
Będąc świadkiem zderzenia marzeń
z prowincjonalną rzeczywistością
dochodzimy do wniosku, że i w ta
kich warunkach można odnaleźć
chwile szczęścia - trzeba tylko
chcieć! I już choćby z tego względu
gorąco polecam ten mądry i subtelny
film. Tym bardziej, że doskonałekre
acje aktorskie stworzyli w nim Johnny Deep i Juliette Lewis - młode
gwiazdy Hollywoodu; są oni auten
tyczni i naturalni. Natomiast jeszcze
bardziej naj... w tymfilmie był młody
Leonardo DiCaprio w roli
opóźnionego w rozwoju nastolatka.
Tak więc scenarzysta PETER HEDGES (scenariusz jest oparty na pod
stawie książki jego autorstwa) i
szwedzki
reżyser
LASSE
HALLSTRĆM wykonali "kawał do
brej roboty", dzięki której dzieła tego
niedasięjednoznacznie zakwalifiko
wać do któregoś z gatunków filmo
wych, gdyż stanowi ono owe "coś"
więcej...
Whafs Eating Gilbert Grapę? dramat obyczajowy/ USA, 1993/ R:
Lasse Hallstrćm; W: Johnny Deep,
Juliette Lewis, Leonardo DiCaprio,
Mary Steenburgen, John C. Reilly,
Darlene Cates.

Witold GARBAREK
P.S. Kasetę z filmem udostępniła
WypożyczalniaKaset Video "JOVI",
Al. Powstańców Wlkp. 49
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11 sierpnia
Piątek 11.08.95

Sobota 12.08.95

PROGRAM I

PROGRAM I

6.00 Kawa czy herbata
7.45 V.I.P. - rozmowa Jedynki
8.00 Treledysk "Taniec Barnaby"
8.15 "Małe bajeczki"
8.25 Gimnastyka "Na co dzień'
8.30 Domowe przedszkole
9.00 Wiadomości
9.10 "Niebezpieczna zatoka" serial kanad.
10.05 "Star Trek - następne po
kolenie" (6/26)
10.50 Muzyczna Jedynka
11.00 U siebie
11.30 Lato z Magazynem Noto
wań - Dolnośląskie enklawy
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.15 “JoannaSarapata" - reportaż
12.45 "Kartki z podróży" - reportaż
13.00 O, człowiek - Wakacyjny
rozgardiasz
13.05 Stan ducha
13.20 Szaleństwa medycyny:
Trucizny
13.30 Wakacyjny rozgardziasz
13.35 Być tutaj - Kimjestem?
14.00 "Młodzi jeźdźcy" (13,14)
15.30 Rusz się, Kaziu!
15.45 Militaria na wakacje
16.00 Ciuchcia
16.25 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpress
17.25 Randka w ciemno
18.10 Tata, a Marcin powiedział
18.25 Studio Sport: MŚ w lekkiej
atletyce
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 Sto na sto: "Grek Zorba"
- filmfab. ang.- grecki
22.40 Puls dnia
22.55 WC kwadrans - pr. W. Cej
rowskiego
23.15 Wiadomości
23.25 MdM, czyli Mann do Mater
ny, Materna do Manna
23.50 Bądź człowiekiem, towa
rzyszu! - pr. rozrywkowy
0.15 "Polowanie' - film fab. austral. (1990r.)
1.40 Pr. rozrywkowy

7.00 Proszę o odpowiedź
7.15 Z Polski
7.30 Wszystko o działce i ogro
dzie
8.00 Wiadomości
8.05 Agrolinia
8.30 "Pugwall" (17,18) - serial
produkcji australijskiej
9.20 Wakacje z ZIARNEM
9.45 "5-10-15"-na bis
10.35 Laboratorium od kuchni
(powt.)
11.00 "Łowca krokodyli" (7/10) serial dokumentalny produ
kcji australijskiej
11.40 Black and White (11) - pro
gram muzyczny (powtó
rzenie)
12.00 Wiadomości
12.05 Kraj - magazyn
12.30 Fronda - Skinheads
13.05 Rock raport
13.30 Walt Disney: Mała syren
ka", "Niezwykle sprytny
pies”
14.45 Swojskie klimaty
15.30 "Zwierzęta świata" - serial
przyrod.
16.00 "Bill Cosby show" (11) serial USA
16.25 Swojskie klimaty
16.55 KalendariumXX wieku
17.00 Teleexpress
17.15 Studio Sport: Mistrzostwa
Świata w l.a.
18.10 "Dzień za dniem" (7/39) serial produkcji USA
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 "Skarbonka" - komedia
produkcji USA (1986r.)
21.45 "Glenn Miller - muzyczny
bohater Ameryki" - biogr.
filmdok. USA
22.30 Wiadomości
22.40Sportowa sobotaoraz M.Ś.
wżużlu-Szwecja
23.45 "Zabójca" - film fabularny
produkcji USA(1992r.)
1.15 "Poza granicami rzeczywi
stości" - serial produkcji ka
nad.
2.25 Programrozrywk.

Niedziela 13.08.95

PROGRAMl
7.00 Rolnictwo na świecie
7.15 Tydzień
8.00 Notowania
8.30 Niedzielny poranek filmowy
8.55 Gdyby niebo upadło - maga
zyn astronomiczny
9.10 Fotki dla ciotki
9.20 "Droga do Avontea" (19) serial kanad.
10.15 WStarym Kinie: "Jawa" film fabularny angielski
(1934r.)
11.35 "Hollywoodzcy czarodzie
je" (24) - serial dokumental
ny USA
12.00 Anioł Pański
12.20 Progr. public.
13.00 Wiadomości
13.15 Koncert Życzeń
13.45 Reportaż
14.10 Seriale wszech czasów:
"Czterej pancerni i pies"
(5/21) - serial TVP
15.00 To tylko plotka
15.10 Reportaż
15.30 "Złote lata rock and roiła" •
Hardrock (1)
16.00 Studio Sport: M.Ś. w l.a.
17.30 Kalendarium XX wieku
17.35 Teleexpress
18.05 “Dr Quinn" (34) - serial
USA
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 "Uśmiech losu" (9/16) -se
rial USA
21.00 "Cher - live" - koncert
22.00 Racja stanu
22.30 Sportowa niedziela
22.45 Bliskie spotkania - Piotr
Skrzynecki (powt.)
23.25 "Kłamstwa I pocałunki" thriller USA (1991r.)
1.00 Leonard Bernstein: "Msza" impresja muzyczno - baleto
wa

PROGRAM II

7.00 Echa tygodnia
7.30 Film dla niesłyszących:
"Uśmiech losu" (9/16) -se
rial USA
PROGRAM II
8.15 Słowo na niedzielę
8.20 Powitanie
7.00 Panorama
PROGRAM II
8.30 Programy lokalne
7.10 Sport telegram
7.20 Poranny magazyn Dwójki
7.00 Panorama
9.30 Studio Sport: Siatkówkapla
7.50 Akademia zdrowia Dwójki
7.10 Folkowe nuty
żowa
8.00 Program lokalny
7.30 Tacy sami
10.00 Ojczyzna - polszczyzna
8.30 "Pełna chata" - serial USA
8.00 "Sprycjan i Fantazjo" - serial
10.15 Godzina z Hanna Barberą
9.00 "Orkiestra" - pr. rozrywkowy
anim. '
11.10 Teatr dla dzieci - Kornel
9.20 "Podwodne przygody" - film
8.25 Powitanie
Makuszyński: "Awantury i
dok. ang.
wybryki małej Małpki FM
8.30 Programy lokalne
Miki" (2)
9.45 Grekokatolickie cerkwie (59.30 "Podróże w czasie i prze
11.45 Album rycerski: ks. mgr
ost.)
strzeni" - serial dokumental
Stanisław
Karwowski
ny
franc.
10.00 Wakacje na wsi - pr. dla
12.00 "Czarny Łabędź" - film
10.30 Ulica Sezamkowa
dzieci
przygodowy produkcji USA
11.30 "Duchy, zamki, upiory"
10.25 “Pan Magoo" - serial anim.
(1942r.)
12.00 “Drzewo Kolibrów" - film
USA
fabularny produkcji angiel
10.30 Genialna epoka
13.25 Halo Dwójka
skiej (1992r.)
10.50 "Sandokan kontra lam
13.35 Stawka większa niż życie,
part" (3-ost.) - włoski filmfab.
czyli kodeks agenta dosko
12T.25Hak) Dwójka
nałego -program rozrywko
12.20 Publicystyka kulturalna
13.35 Zwiedziszw jednymdniu
13.00 Panorama
wy
13.55 Studio Sport: M.S. w l.a.
13.20 Przystanek Woodstock
14.05 Reportaż
14.05 Letnia Akademia Muzyki
14.50 Powitanie
Dawnej "Wilanów’95"
14.30 Życie obok nas - serial do
kumentalny produkcji ja . 15.00 "Nie odchodź - 12 wspo
15.05 "Szaleństwo koszykówki"
pońskiej
(14) - serial anim. USA
mnień o K. Jędrusik" - film
dok.
15.30Wzrockowa listaprzebojów . 15.00 "Seaąuest" (16) - serial
USA
16.00"Beztroskie dni" (12) - se
16.00 "Radio Romans" (24) - se
rial USA
15.45 Studio Sport: M.Ś. w I. a.
rial TVP
16.30Armieświata- ZbrojnyBałtyk
16.20 Powitanie
16.30 Familiada
17.00 Studio Sport: M.Ś. w lekkiej
16.30 Familiada
17.00 Disco-Polo - pr. rozrywko
atletyce
wy
17.00 Żyć w jedności - program
17.45 Miss LATA Z RADIEM
redakcji katolickiej
17.35 Studio Sport: Mistrzostwa
17.35 Programy lokalne
Świata w I. a.
18.00 Panorama
18.10 Programlokalny
17.55 Totalizator Sportowy
18.50 Programy lokalne
19.00 Jeden z dziesięciu - teletur
18.00 Panorama
19.00 Gra - teleturniej
18.10 Studio Sport: Mistrzostwa
niej
19.35 "Przygody Animków" - se
Świata w I. a.
19.35 Sudio Sport: M.Ś. w lekkiej
rial anim.
19.20 Gra-teleturniej
atletyce
20.00 Godzina szczerości - prof.
19.50
"Na
bagnach
i
uroczy
20.35 Reportaż
Tadeusz Tołtopzko
skach" - dla dzieci
21.00 Panorama
20.50 Sport telegram
20.10‘Koń Polski"-kabaret
21.30 "Czerwony Kapturek" (1)
21.00 Panorama
22.20 "Katastrofa DC-10" (1/4)21.35 Opowieść o Józefie Szwej
21.00 Panorama
serial nowozelandzki
ku - widowisko teatralne
21.30 Słowo na niedzielę
(1987r.)
22.15 Reportaż
21.45 "Elvis Presley" - film doku
23.10 Wieczór nonsensu
22.40 "Lektorka" - filmfab. franc.
mentalny
24.00 Panorama
(1988r.)
23.40 Programrozrywkowy
0.15 Panorama
0.05 Gwiazdy światowego jazzu 24.00 Panorama
0.20 Przeżyjmy to jeszcze raz
0.05 Matta’95
w hołdzie Billowi Evansowi
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PROGRAM I
7.00 Programdnia
7.10 Tańce polskie
7.35 "Złotogłowie i parzenice" reportaż
8.10 "Dr Ouinn" - serial produkcji
USA
9.00 Programdla dzieci
9.15 Śpiewanki rodzinne
9.40 "Wpustyni i wpuszczy" (1)
- film fabularny produkcji
polskiej
11.20 "Ludzie i konie" - filmdok.
12.00 "Dyskretny urok salonów
polskich w Paryżu" (1) - film
dok.
13.00 Wiadomości
13.10 Reportaż Elżbiety Jaworowicz z Chin
13.55 "Hrabia Monte Christo"
(1) - film fabularny franc.
(1961r.)
15.30 Reportaż
15.50 “Czarodzieje koszykówki"filmdok. USA
16.55 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress
17.20 "Hrabia Monte Christo"
(2) - filmfabularny produkcji
francuskiej
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.00 Transmisja uroczystości z
placu Piłsudskiego w War
szawie
21.10 "Doktor No" - filmfab. ang.
(1962r.)
23.00 Tydzień prezydenta
23.10 Miniatury - "Orzeł biały"
23.15 Czekanie na Bellona - kon
cert
24.05 Na rogu świata i nieskoń
czoności
0.45 Mistrzowiekina:Alan Paku
ła "Dream Lover" - filmfab.
USA
2.30 Przeboje Bogusława Ka
czyńskiego

PROGRAM II
7.00 Wblasku barokowej trąbki
7.35 Pieśni Moniuszki śpiewa Ire
na Santor
8.00 "Akademia policyjna" - se
rial animowany produkcji
USA
8.20 Powitanie
8.30 Programy lokalne
9.30 “Wokół wiatraka" - pr.
przedst. zespoły ludowe
10.00 "Order Orła Białego" - film
dok.
10.45 Ścieżki duchowe - Kwartet
Jorgi
11.15 Albumrycerski - Stefan Serednicki
11.30 Międzynarodowy Festiwal
Zespołów Folklorystycz
nych
12.00 "Wilczek" - film fabularny
USA
13.35 "Opowieści o Kalwarii’
14.00 "Zimmermann gra Bramsa"
- II koncert fortep. B-dur
op.83
15.00 Pierwsza pięćdziesiątka
Aliny Janowskiej(l)
15.40 "Blisko siebie" - filmanim.
16.15 Powitanie
16.20 "Zwycięzca bierze wszy
stko" (6) - serial niem.
17.05 Varius Manx
18.00 "Pasjanse Pana Marszał
ka" - widowisko literacko-historyczne
18.30 Reporterzy Dwójki przed
stawiają
18.50 Program lokalny
19.00 Koło fortuny
19.35 Bractwo rowerowe
20.00Magia Davida Coperfielda
21.00 Panorama
21.30 Koncert galowy Haliny
Frąckowiak (1)
22.15 Aktor charakterystyczny - Bogdan Baer - filmdok.
23.00 "Mr.BasebalP - kom.
obycz. USA
0.45 Panorama
0.50 Koncert galowy Haliny Frąc
kowiak^)

WTOREK 15.08.95

PROGRAM I
7.00 Program dnia
7.05 Tańce polskie
7.30 Ocalić od zapomnienia
7.40 "Z łąk, z pól sinych" - film
dokumantalny
8.00 Podwarszawskie kurorty
8.10 Kompania reprezenta
cyjna
8.35 Narogu świata i nieskończo
ności - gdzie jest niebo?
9.05 Śpiewanki rodzinne
9.25"Wpustyni i w puszczy" (2)
- filmpoi.
11.00 "Polskapoza Polską" - film
dok.
11.55Transmisjaz uroczystości z
okazji 75. rocznicy Bitwy
Warszawskiej
13.00 "Radzymin 1920" - pr. fil
mowy
13.20 Andreas Vollenweider i
przyjaciele (2)
13.45 “Salonypolskie" -filmdoku
mantalny
14.20 Miniatury - K. Wojtyła "Po
ezje zebrane"
14.30"Dziki kraj" - western USA
(1993r.)
16.05 Od przedszkola do Opola
16.55 Kalendarium XXwieku
17.00 Teleexpress
17.20 "Jakub" - film fabularny
USA
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 "Cud nad Wisłą" - filmfabularny produkcji polskiej
(1921r.)
21.00 75 rocznica Bitwy Warsza
wskiej - reportaż
22.00 Złota polska jesień - pro
gram dokumentalny
22.50 Powrót bardów
23.30 Andreas Vollenweider i
przyjaciele
24.00 "Kłębowisko żmij" - film fa
bularny produkcji franc.
(1980r.)
1.35 “Z łąk, z pól sinych" - film
dokumentalny
1.55 "Radzymin 1920" - program
dok.

PROGRAM II

ŚRODA 16.08.95

PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata?
7.45 V.I.P. - rozmowa Jedynki
8.00 Muzyczna Skakanka z
Gwiazdą
8.15 Małe bajeczki
8.25Gimnastyka- Joga dla dzieci
8.30 Lato z czarodziejem
9.00 Wiadomości
9.10 "Noweprzygody Czarnego
Księcia" (8) - serial ang.
10.05 "Sława" (22) - serial USA
10.50 Muzyczna Jedynka
11.00 Videofashion
11.30 Lato z Magazynem Noto
wań
12.00 Wiadomości
12.10Agrobiznes
12.15Tarnina wcieniu azotów"reportaż
12.55"Świętykamień"-filmdoku
mentalny
13.25 "Na lubelskimszlaku - Lub
lin"
14.00 Kino letnie: "Vlva Las Vegas" - musical produkcji
USA (1964r.)
15.20 Rusz się Kaziu!
15.40Album kościołów- Żabno
16.00 Wkoło natury - teleturniej
16.25 Raj
16.55 KalendariumXX wieku
17.00 Teleexpress
17.20 Śmiech to zdrowie
17.45 Z kamerą wśród zwierząt
18.05 "Słoneczny patrol" (7/22)
- serial USA
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.05 Przed Sopotem
20.40 Studio sport: Eliminacje Mi
strzostw Europy w Piłce
Nożnej Francja - Polska
22.30 Puls dnia
22.45 Przed Sopotem
23.00 Wiadomości
23.15 "Pułapka" (1/2) - filmfab.
włoski (1992r.)
1.00 Komputerowa szkoła Marka
Peryta (powt.)
1.15 Voo Voo i przyjaciele w Ka
mieniołomach

PROGRAM II

7.00 Panorama
7.00 Barokowy skarb
7.10 Sport telegram
7.30 Pieśni Moniuszki
7.20 Poranny magazyn Dwójki
7.50 Powitanie
7.50 Akademia Zdrowia Dwójki
8.00 "Królewna Śnieżka" - firn
8.00 Program lokalny
8.30 "Wszystko tylko nie mi
animowany produkcji
łość" (4/28) - serial USA
USA
9.00 Orkiestra - pr. rozryw.
8.30 Program lokalny
9.30 Muzyka Nizin Polskich
9.30 "Zwierzęta Australii"(6) - se
rial dok.
10.00 "Dom otwarty" - filmdoku
mentalny
10.00 Krzyżówka 13-latków
10.30 "...skrzydlaci władcyświata
10.25"Pan Magoo" - serial USA
bez granic" - reportaż
10.30 Story Club
11.00 Albumrycerski
11.00 "Nasz nauczyciel doktor
11.15 Brzmienie Sacrum - Jasna
Specht" - serial niem.
Góra
11.50 Clipol
12.00 "Trujący bluszcz" - filmfa12.20 Wywiad z gwiazdą - Tom
bularny produkcji USA
Petty
(1984r.)
12.30 Muzyczne nowości Dwójki
13.35 "Historia Lassie" - film
12.50 Akademia Zdrowia Dwójdokumentalny produkcji
ki(powt.)
USA
13.00 Panorama
14.35 Maraton Solidarności
13.20 Rodzina - serial dok.
14.45 Pierwsza pięćdziesiątka 15.00 Powitanie
Aliny Janowskiej (2)
15.05 "Widget" - serial anim.
15.30 5x5
USA
16.05 "Motyle" - film fabularny 15.30 Zwierzęta wokół nas
produkcji
polskiej
15.55 "Wierzba zawsze na pier
(1972r.)
wszej linii"-film dok.
17.25 Maryla Rodowicz śpiewa
16.30 "5 x 5 - wygrajmy razem" ballady
teleturniej
17.00 "Zwycięzca blefze wszy
18.00 "Ochotnicyroku 1920"-film
dok.
stko" (7) - serial niem.
17.55 Totalizator Sportowy
18.50 Programlokalny
18.00
Panorama
19.00 Koło fortuny
18.10 Program lokalny
19.35 Bij mistrza - program dla
19.00 Koło fortuny
dzieci
19.35 Krzyżówka 13-latków
20.00 Pamięci Elvisa Presleya koncert
20.00 "Wolf"-serial krym. USA
21.00 Panorama
21.00 Panorama
21.35 Czerwony Kapturek - pro
21.35 Ekspres reporterów
gram kabaretowy^)
22.05 Era Wodnika
22.25 "Fletch żyje" - filmfabular
22.40 Studio Sport - Mityng l.a.
ny produkcji USA (1989r.)
Golden Four - Zurich’95
24.00 Panorama
24.00 Panorama
0.05 Filmdok.
0.05 "Małpi hymn" - filmdok.

CZWARTEK 17.08.95

PROGRAM I
6.00 Kawa czy herbata?
7.45 V.I.P. - rozmowa Jedynki
8.00 Dźwiękogra
8.15 Małe bajeczki
8.25 Gimnastyka - Kung Fu (8)
8.30 Lato z czarodziejem
9.00 Wiadomości
9.10 "Morskie urwisy 3" (4/5)
9.35 Bractwo przygody i zabawy
10.00 "Reporter na tropie"
(14/15)-serial kanad.
10.50 Muzyczna Jedynka
11.00 Taki jest świat
11.30 Lato z Magazynem Noto
wań
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Opowieści bałtyckie
12.45 Ptakoklub
13.00 Szum Czeremoszu
13.20 Zwierzęta świata
14.00 Kino letnie: "Mocne ude
rzenie" - kom. muz. polska
(1967r.)
15.15 Rusz się Kaziu!
15.40 Przyjemne z pożytecznym
16.00 "Szaleństwa Ahzina Wie
wiórki"- serial anim. ang.
16.25 "Szalone wakacje w mie
ście, którego nie ma" (1) reportaż
16.55 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress
17.20 Automania
17.40 Magazyn katolicki
18.05 Filmidło
18.30 'Tata Major" (8/50) - serial
USA
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 "Żar tropików" (13/22) serial kanad.-izrael.
21.05 Tylko w Jedynce
21.50 Diariusz
22.00 RenataPrzemyk"Piosenki"
22.25 Leksykon polskiej muzyki
rozrywkowej
22.40 Gliny
23.00 Wiadomości gospodarcze
23.10 "Wyzwanie rzucone mafii"filmdok. ang.
24.00 "Szara mysz" - film fab.
rosyjski (1988r.)
1.25 Pr. rozrywkowy (powt.)

PROGRAM Ił
7.00 Panorama
7.10 Sport telegram
7.20 Poranny magazyn Dwójki
7.50 Akademia Zdrowia Dwójki
8.00 Program lokalny
8.30 "Dzieciaki kłopoty i my"
(5/52)-serial USA
9.00 Orkiestra - pr. rozrywkowy
9.25 "Najpiękniejsze zakątki Za
chodniej Ameryki" - film
przyr. USA
9.45 Reportaż
10.00 Klub pana Rysia
10.25 "Pan Magoo" -serial anim.
USA
10.30 Woodstock'94
11.00 "Bliźniak" - kom. franc.
(1984r.)
12.50 Akademia Zdrowia Dwójki
(powt.)
13.00 Panorama
13.20 W poszukiwaniu przyszło
ści - serial dok.
15.00 Powitanie
15.05 Studio Sport: koszykówka
zawodowa NBA
15.30 Animals
16.00 "Okruchy, strzępy, drzazgi"
- filmdok.
16.305x5
17.00 "Zwycięzca bierze wszy
stko" (8/14) - serial niem.
17.45 Spod "Parasola" - reportaż
18.00 Panorama
18.10 Programy lokalne
19.00 Jeden z dziesięciu
19.35 Klub pana Rysia (powt.)
20.00 Studio Sport
20 50 Sport telegram
21.00 Panorama
21.35 Sto na sto: "Osiem i pół"
-film fab. włoski (1963r.)
24.00 Panorama
0.05 Art noc

28 sierpnia
Piątek 18.08 95

SOBOTA 19.08.95

PROGRAM I

PROGRAM I

6.00 Kawa czy herbata?
7.45 V.I.P. - rozmowa Jedynki
8.00 Trele-dysk
8.15 Małe bajeczki
8.25 Gimnastyka "Na co dzień"
8.30 Teleferie
9.00 Wiadomości
9.10 "Niebezpieczna zatoka"
10.05 "Star Trek - następne po
kolenie" (7/26)
10.50 Muzyczna Jedynka
11.00 Pod kreską, czyli jak prze
żyć za...
11.20 Ocalić od zapomnienia
11.30 Lato z Magazynem Noto
wań
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.15 "Ludzie - Powrót prof. Pipesa" -reportaż
12.45 "Kartki z podróży" - reportaż
13.00 Wakacyjny rozgardiasz
13.05Stan ducha: "Hare Kupzna"
13.20 Euroturystyka
13.35 Być tutaj
14.00 Kino letnie: "Wodzi
jeźdźcy" (15,16)
15.30 Rusz się Kaziul
15.45 Militaria nawakacje
16.00 Ciuchcia
16.25 Muzyczna Jedynka
16.55 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress
17.20 Goniec - tygodnik kultur.
17.40 Test - magazyn konsumenta
18.00 Randka w ciemno
18.45 Tata, a Marcin powiedział...
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10Sto nasto:"Oknonapodwó
rze" -filmsens. USA (1954r.)
22.00 Puls dnia
22.20 WC kwadrans
22.40 MdM, czyli Mann do Mater
ny, Materna do Manna
23.10 Wiadomości
23.20 Voo Voo i przyjacielew Ka
mieniołomach (2)
23.40 Bądź człowiekiem, towa
rzyszu!
23.50 "Odjazd” - dramat obycz.
USA(1968r.)
1.15 Publicystyka kulturalna

7.00 Eko echo
7.15 Z Polski
7.30 Wszystko o działce i ogro
dzie
8.00 Wiadomości
8.05 Agrolinia
8.30 "Pugwall" (19/20) - serial
produkcji australijskiej
9.20 Wakacje z Ziarnem
9.45 5-10-15 na bis
10.30 Pieprz i wanilia
11.00 "Łowca krokodyli" (8/10) serial dokumentalny austra
lijski
11.45 Black and White - program
muzyczny (powt.)
12.00 Wiadomości
12.05 Kraj
12.30 Teatr Rozmaitości:
"Wspólnie"
13.30Walt Disney przedstawia:
"Mała syrenka", "Opo
wieść o zwariowanym ry
ski" (1)
14.45 Swojskie klimaty
15.30 Zwierzęta świata
16.00 "Bill Cosby show" - se
rial komediowy produkcji
USA
16.30 Swojskie klimaty
16.55 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress
17.20OldJazz Meeting - lława’95

PROGRAM II
7.00 Panorama
7.10 Sport telegram
7.20 Poranny magazyn Dwójki
7.50 Akademia Zdrowia Dwójki
8.00 Program lokalny
8.30 "Pełna chata" (4/54)
9.00 Orkiestra - pr. rozrywk.
9.30 "Podwodne przygody" (7) filmdok. ang.
10.00 Wakacje na wsi
10.20"Pan Magoo" - serial anim.
USA
10.25 Genialna epoka
10.50 "Nosiła żółtą wstążkę" western USA (1949r.)
12.30 Wywiad z gwiazdą - Biohazard
12.50 Akademia zdrowia Dwójki
(powt.)
13.00 Panorama
13.20 Klasycy rocka - film dok.
USA
14.20 Reportaż
15.00 Powitanie
15.05 "Szaleństwokoszytówkf (15)
15.30 Pr. muzyczny
16.00 "Beztroskie dni" (13)
16.30 Monografia współczesne
go wojska polskiego
17.00 "Zwycięzca bierze wszy
stko" (9/14) - serial niem.
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
19.00 Jeden z dziesięciu
19.35Lalamido, czyli porykiwania
szarpidrutów
20.00 Benefis w Teatrze Stu
20.50 Sport telegram
21.00 Panorama
21.35 Publicystyka kulturalna
22.05 "Boże wyroki" - film fab.
USA (1988r.)
23.35 Reportaż
24.00 Panorama
0.05 Klasycy rocka - Foreigner

PROGRAM I

7.00 Rolnictwo na świecie
7.15 Tydzień
8.00 Notowania
8.30 Niedzielny poranek filmowy
8.55 Kielce'95 - Harcerski Festi
wal Kultury Młodzieży
Szkolnej
9.20 "Droga do Avonlea" (19)serial produkcji kanadyj
skiej
10.10 WStarymKinie: "Sklep za
rogiem" - kom. USA
(1940r.)
12.00 Anioł Pański
12.20 Mówmy szczerze
13.00 Wiadomości
13.15 Koncert Życzeń
13.45 Yach FilmFestiwal
14.10 Seriale wszech czasów
"Czterej pancerni i
pies"(6/21) - serial produkcji
TVP
15.00 Totylko plotka
15.10 Studio Sopot
15.30 Złote lala rock and roiła Hard Rock (2)
16.00 "Droga do skrzyżowania" filmdok.
16.55 KalendariumXX wieku
17.00 Teleexpress
17.25 Śmiechu warte
17.50 DTV - program satyryczny
Jacka Fedorowicza
18.10 "Dr. Quinn"(35) - serial
0)
USA
18.05 "Dzień za dniem" (8/39) 19.00 Wieczorynka
serial USA
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 "Uśmiech k>su"(10/16) 19.30 Wiadomości
serial USA
20.10 "Pakt Holctrofta" - filmfa
21.05 Akropoland
bularny produkcji ang.
21.20 Gwiazda Old Jazz Meeting
(1985r.)
- Hawa’95
22.05 Zwyczajni - niezwyczajni
23.10 Wiadomości
22.00 Racja stanu
23.20 Sportowa sobota
22.30 Sportowa niedziela oraz
Mistrzostwa Świata w kaja
0.10 "Osaczyć Laurę" - dresz
karstwie Duisburg
czowiec produkcji USA
23.15 "Galimatias czyli Kogiel
(1943r.)
1.40 "Poza granicami rzeczywi
Mogiel II" •komedia produ
kcji polskiej (1989r.)
stości" (8/9) - serial kana
dyjski
0.50 Letni koncert
2.50 Program rozrywkowy

PROGRAM II
PROGRAM II
7.00 Panorama
7.10 Folkowe nuty
7.30 Tacy sami
8.00 "Sprycjan i Fantazjo"
(14/26)-serial anim. franc.
8.25 Powitanie
8.30 Programy lokalne
9.30 Podróże w czasie i prze
strzeni - serial dokumental
ny franc.
10.30 Ulica Sezamkowa
11.30 "Duchy, zamki, upiory"
' 12.00 "Pirat" - film fab. USA
(1948r.)
13.40 Halo Dwójka
13.50 Zwiedzisz w jednym dniu

(6)
14.05 "Cienie przestrachu" - film
dok.
14.30 "Życie obok nas" - serial
dokumentalny produkcji ja
pońskiej
15.00 "Seaąuest" (17) - serial
USA
15.45 Reportaż
15.55 Gwiazdy tamtych lat
16.30 Familiada
• 17.00 Kabaretowe lato Dwójki
17.55 Totalizator Sportowy
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
18.30 Reportaż
19.00 Gra
19.35 "Na bagnach i uroczy
skach"
20.00 Bogusław Kaczyński za
prasza
21.00 Panorama
21.30 Słowo na niedzielę
21.35 "Skawalker" - program mu
zyczny
22.05 "Lfeerace"- filmfab. USA
(1988r.)
23.40 Brulion Tivi przedstawia Dzyndzylyndzy
24.00 Panorama
0.05 Muzyczne lato Dwójki

Wtorek 22.08.95

NIEDZIELA 20.08.95

7.00 Echa tygodnia
7.30 Filmdla niesł. "Uśmiech lo
su" (10/16) - serial produkcji
USA

8.15 Słowo na niedzielę
8.20 Powitanie
8.30 Programy lokalne
9.30 Studio Sport: siatkówka pla
żowa
10.00 Ojczyzna - polszczyzna
10.15 Godzina z Hanna Barberą
11.10 "Rigoletto z zagadkami" muzyczny program dla
dzieci
12.00 Perty z lamusa: "Imperatorowa" -filmfabularny pro
dukcji USA (1934r.)
13.50 Halo Dwójka
14.00 Studio Sport: I Liga piłki
nożnej Pogoń - Legia
15.00 "Jan Lebenstein* - film do
kumentalny
16.00"Radio Romans" (25) - se
rial TVP
16.30 Familiada
17.00 Kabaretowe lato Dwójki
17.50 Bogusław Kaczyński za
prasza...
18.00 Festiwal Chopinowski w
Dusznikach (1)
18.50 Programy lokalne
19.00 Gra
19.35 "Przygody Animków" serial animowany produkcji
USA
20.00 Godzina szczerości z Wi
ktoremOsiatyńskim
21.00 Panorama
21.30 Bezludna wyspa (powt.)
22.20 "Katastrofa DC-10" (2/4) serial produkcji nowozelan
dzkiej
23.05 Reportaż
23.20"Łowynąsnarka" -program
poetycko-muz.
24.00 Panorama
0.05 Magazyn jazzowy - sierpień

Środa 23.08.95

Czwartek 24.08.95

PROGRAM I

PROGRAM I

PROGRAM I

PROGRAM I

6.00 Kawa czy herbata?
7.45 V.I.P. - rozmowa Jedynki
8.00 Dźwiękogra
8.15 Małe bajeczki ^
8.25 Gimnastyka: Tai-chi
8.30 Lato z czarodziejem
9.00 Wiadomości
9.10 "Latający kiwi" - serial ang.
10.05 "Dr Ouinn" (35) - serial
USA (powt.)
10.50 Muzyczna Jedynka
11.00 Klub samotnych serc
11.20 100 lat - magazyn ubezpie
czeń społecznych
11.30 Lato z Magazynem Noto
wań
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.15 Wokół wielkiej sceny
(powt.)
13.00 Okiem reportera (1)
13.05 Przez lądy i morza
13.25 Reportaż
14.00 Kino letnie: "Star Trek IV"
- films-f USA (1986r.)
15.50 Rusz się Kaziu!
16.00 Niezwykłe muzea: "Muze
umDiabła Polskiego"
16.25 Luz
16.55 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress
17.20 Forum-pr. public.
18.05 Powidoki Marka Nowako
wskiego
18.30"Murphy Brown" (26/52) serial USA
19.00 Wieczoiynka
19.30 Wiadomości
20.10Tealrtelewizji: "Nigdy więcej”
21.40 Puls dnia
22.00 Tydzień prezydenta
22.10 Reportaż
22.30 MdM
23.00 Wiadomości
23.10 Mistrzowie kina: "Wielka
mlość" - kom. franc.
(1968r.)
0.50 Przeboje Bogusława Ka
czyńskiego

6.00Kawaczy herbata?
7.45V.I.P. - rozmewaJedynki
8.00Muzycznaskakankaz gwiazdą
8.15Małebajeczki
825 Gimnastyka-Aerobic (8)
8.30Latoz czarodziejem
9.00Wadomośd
9.10"Jaskdki ionazorid" (4) - se
rial ang.
9.35'Zażadne skarby"- serial polski
10.05"Jo*y Jocfcer” (1422) - serial
niem.
10.55MuzycznaJedynka
11.00Giełdapracy,giełdaszans
1120Tojestłatwe...
11.30Latoz MagazynemNotcwań
12.00Wadomości
12.10Ąjrobiznes
12.15 Rzestrzenie nauki
12.30'Powrót dożyda" - reportaż
13.05Summa... potrzydziestu latach
-spotkaniezeStanisławemLe
mem
13.35Latoz nauką
14.00Kinoletnie:"Dlaczegobs po
karał mnietakążoną?*-kom
franc. (1965r.)
1525 Rusz sięKaziu!
15.45 PrzezWieltapołsłę
16.00Bawsię z nami -turniej sporto
wyda dzied
1625Sztukaniesztuka- Najpiękniej
szykolorświata
16.55KalendariumXXwieku
17.00Teleexpress
1720On, czyi kto? -Andrzej Gąsie
nicaMatawski
18.00SensacjeXXwieku
18.30"Sinpsoncwie" (47)
19.00Weczorynka
19.30Wadorrości
20.10 "Dlaczego uciekłaś?" - firn
fab. USA (1963r.)
21.55 Rodzićpo ludzku
22.10Mampraw
22.40 PrzedSopotem
23.00Wiadomośd
■23.10"Ideologiaprzestrzeni"
23.30Kiometrwgórę, łdtometrwdóT
23.50 "Rybacki poker"- reportaż

6.00 Kawa czy herbata?
7.45 V.I.P. - rozmowa Jedynki
8.00 Treledysk
8.15 Małe bajeczki
8.25Gimnastyka- Joga dladzieci

6.00 Kawa czy herbata?
7.45 V.I.P. - rozmowa Jedynki
8.00 Muzyczna skakanka z
gwiazdą
8.15 Małe bajeczki
8.25 Gimnastyka: Kung-Fu (9)
8.30 Lato z czarodziejem
9.00 Wiadomości
9.10 "Morskieurwlsy III" (5-ost.)
- serial nowozel.
9.35 Bractwo przygody i zabawy
10.05 "Reporter na tropie" (15ost.) - serial kanad.
10.50 Muzyczna Jedynka
11.00 Kwadrans na kawę
11.15 Żyć bezpieczniej
11.30 Lato z Magazynem Noto
wań
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Klinika zdrowego człowie
ka
12.45 Kliper
13.05 W rajskim ogrodzie - Mag
nolie
13.20 "Zwierzęta świata" - film
dok. austral.
14.00 Kino letnie: "Mlość z listy
przebojów" - filmfab. polski
(1985r.)
15.35 Rusz się Kaziul
16.00 "Szaleństwa Ahrina Wie
wiórki" - serial anim. ang."
16.25 "Szalone wakacje w mie
ście, którego nie ma" (2) reportaż
16.55 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress
17.20 Klinika zdrowego człowie
ka
17.40 Magazyn katolicki
18.05 "Hollywoodzcy czaro
dzieje" (25) - serial USA
18.30 "Tata Major" (9) - serial
kom. USA
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 "Żar tropików” (14/22) ■
serial kanad.- izrael.
21.05 Tylko w Jedynce
21.45 Diariusz
21.55 Przed Sopotem
22.30 Leksykon polskiej muzyki
rozrywkowej
23.00 Wiadomości gospodarcze
23.10 "Bez prawa do życia" - film
dok. ang.
23.55 Życie moje - program Mał
gorzaty Snakowskiej
0.55 Publicystyka kulturalna

PROGRAM II
7.00 Panorama

7.10 Sport telegram
7.20 Poranny magazyn Dwójki
7.50AkademiazdrowiaDwójki
8.00 Programjokalny
8.30 "Mork i Mindy" (4) - serial
kom. hiszp.
9.00 Orkiestra - pr. rozryw.
9.30 "Nasza wielka rodzina" - se
rial dok. jap.
10.00 "Bractwo rowerowe"
10.25 "Pan Magoo" - serial anim.
USA
10.30 Familiada
11.00"Hardcastle i McCormik" (3)
- serial USA
11.50 Muzyczne lato Dwójki
12.50 Akademia zdrowia Dwójki
13.00 Panorama
13.20 Rodzina -“Szczęście budu
jemy sami"
14.20 Reportaż
15.00 Powitanie
15.05 "Akademiapolicyjna" (24) serial anim. USA
15.30 Skrzydła bliżej marzeń
16.00 Listy z Europy
16.20 Cienie życia - Kariery
16.30 Magazyn piłkarski - Gol
17.00 "Zwycięzca bierze wszy
stko" (10/14) - serial hiszp.
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
19.00 Koło fortuny
19.35 Bractwo rowerowe (powt.)
20.00 "Allo, allo" (29/31)-serial
kom. ang.
20.35 Auto - magazyn motoryza
cyjny
21.00 Panorama
21.35"Emilie" (18/20) - serial kanad.
22.20 Camerata 2
23.00 Maraton trzeźwości
23.30 Studio folk
24.00 Panorama
0.05 Portret kompozytora - Zbig
niew Rudziński

0.05'Ocalony'-reportaż
025 Klubsamotnychserc (pewt.)
0.45 MagazynMorze (pewt.)
1.15 Tani programopoezji 125 Publicystykakulturalna

PROGRAM II
7.00 Panorama
7.10 Sport telegram
7.20 Poranny magazyn Dwójki
8.00 Program lokalny
8.30 "Radio Romans" (25)
9.00 Orkiestra - pr. rozrywkowy
9.30 "Skarby azjatyckiej kultury"
(4) - serial dok. jap.
10.00 Bij mistrza
10.25"Pan Magoo" -serial anim.
USA
10.30 Familiada
11.00 "Zakazana miość" (63) serial wenez.- hiszp.
11.50 Muzyczne lato Dwójki
12.20 Publicystyka kulturalna
12.50 Akademia zdrowia Dwójki
13.00 Panorama
13.20 Rodzina "Dwaj synowie"
14.15 Reportaż
15.00 Powitanie
15.05 "Dookoła świata z Wlllym
Fogiem" (7)
15.30 Studio Sport
16.00 Magazyn przechodnia
16.10 W okolice Stwórcy
16.305x5
17.00 "Zwycięzca bierze wszy
stko" (11/14) - serial niem.
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
19.00 Koło fortuny
19.35 Bij mistrza
20.00 Pytania o Polskę
20 50 Sport - telegram
21.00 Panorama
21.30 Pogotowie ekologiczne 2
21.40 Reporterzy Dwójki przed
stawiają
22.05 Noce z blondynem: "Limu
zyna Daimler - Benz" - film
fab. polski (1982r.)
23.35 Criminal tango

8.30 Lato z czarodziejem
.9.00 Wiadomości
9.10 "NoweprzygodyCzarnego
Księcia" (9) - serial ang.
10.05 "Stewa" (23)-serial USA
10.55 Muzyczna Jedynka
11.00 Mały i duży człowiek
11.20 Ryby i rybki...
11.30 Lato z Magazynem Noto
wań
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.15 "Jestempacyfistą" - repor
taż
12.30"Bóg, honor, ojczyżna"- re
portaż
12.45 "Przypadki" (6)
12.55 "Opowieści o kaszubskiej
wsi"
13.25 Reportaż
14.00Kino letnie: "Dama z rewir
-film krym. USĄ(1943r.)
15.30 Rusz się Kaziu!
15.45 Przez Wielkopolskę
16.00 Wkoło natury
16.25 Raj
16.55 Kalendarium XX wieku
17.00 Teleexpress
17.20 Śmiech to zdrowie
17.45 Z kamerąwśród zwierząt
18.05"Słonecznypatrol" -serial
USA
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 Przed Sopotem
20.25 Studio Sport: Eliminaqe Li
gi Mistrzów
22.20 Puls dnia
22.35 Co nowego? - Trubadurzy
23.00 Wiadomości
23.10 "Pułapka" - filmsens. wło
ski
0.50 Komputerowa szkoła Marka
Peryta (18)
1.05 "Wladymir Wysocki"- film
biograficzno - muzyczny
franc.

PROGRAM II
7.00 Panorama
7.10 Sport telegram
7.20 Poranny magazyn Dwójki
7.50 Akademia Zdrowia Dwójki
8.00 Program lokalny
8.30 "Wszystko, tylko nie mi
łość" (5) - serial USA
9.00 Program rozrywkowy
9.30 "Zwierzęta Australii" (7) serial austral. .
10.00 Krzyżówka 13-latków
10.30 Programrozrywkowy
11.00 "Nasz nauczyciel doktor
Specht" (10) - serial niem.
11.50 Muzyczne lato Dwójki
12.50 Akademia Zdrowia Dwójki
13.00 Panorama
13.20 Rodzina - Portret Genesu

14.10 Reportaż
15.00 Powitanie
15.05"Widget" (60) - serial anim.
USA
15.30 Zwierzętawokół nas
16.00 Seans filmowy
16.30 5 x5
17.00 "Zwycięzca bierze wszy
stko" (12/14) - serial niem.
17.55 Totalizator Sportowy
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
19.00 Koło fortuny
19.35 Krzyżówka 13-latków
(powt)
20.00 "Poker" - film lab. wioski
(1990r.)
21.00 Panorama
21.30 Ekspres reporterów
22.05 "Hrabina Marice" - filmo
wawersja operetki Emmericha Kalmana
24.00 Panorama
0.10 Studio folk
0.25 Filmdok.

PROGRAM II
7.00 Panorama
7.10 Sport telegram
7.20 Poranny magazyn Dwójki
8.00 Program lokalny
8.30 "Dzieciaki, kłopoty Imy"
(6) - serial USA
9.00 Transmisja obrad Sejmu
15.00 Powitanie
15.05 "Hrabia Kaczula" - se
rial ang.
15.30 Animals
15.55 Akademia zdrowia Dwój
ki
16.05 "Poezjo! Jakie twoje
imię?" - film dok.
16.30 5x5
17.00 "Zwycięzca bierze
wszystko" (13/14) - se
rial niem.
18.00 Panorama
18.10 Programy lokalne
19.00 Jeden z dziesięciu
19.35 Klub Pana Rysia
20.00 Studio Sport
20.25 Studio Sport: Mistrzo
stwa świata w powożeniu
20.50 Sport telegram
21.00 Panorama
21.35 Sto na sto: "Był sobie
drozd" - film fab. radź.
(1970r.)
23.50 Festiwal folkowy
24.00 Panorama
0.05 Festiwal folkowy

R zecz
K r o to s z y ń s k a

| c
A

f ł

Folkowy rozkład jazdy

G R A M Y !!!
"C ześć! Nazywam się Tomasz
Kostera. Mieszkam w Lądku-Zdroju.
W zeszłym roku byłem na festiwalu
folkowym w Krotoszynie. Bardzo mi
s ię podobało. Chciałbym się dowie
dzieć, c z y w tym roku również bę
dzie FO LK-FEST. Jeżeli tak, to w
jakim term inie? Czy impreza będzie
darmowa, czy też za jakąś opłatą?
C zy mógłbym się dowiedzieć, kto
będzie na niej grał? Z góry serdecz
nie dziękuję za odpowiedź." - to tyl
ko jeden z listów, jakie w związku z
FO LK -FESTEM nadeszły na adres
K rotoszyńskiego Ośrodka Kultury.

Największe polskie granie na fol
kową nutę tuż-tuż. Wspaniała, interpokoleniowa, łagodząca obyczaje i
kojąca umęczone dusze muzyka
źródłowa już trzeci rok z rzędu królo
wać będzie w sierpniu w naszym mie
ście. Z lokalną dumą i wielką radością
zapraszamy na folkowy festiwal wszy
stkich bez wyjątku - i zagorzałych folkfanów, i tych, którzy od niedawna
przysłuchują się dźwiękom "tej innej
muzyki". I słusznie czynią, bowiem
trudno jej nie pokochać.
-----------------------------------------? -----

Czas i miejsce: 18-20 sierpnia,
tereny rekreacyjne wokół stadionu
(Błonie).
Organizator: Krotoszyński
Ośrodek Kultury - pod patronatem
Zarządu Miasta i Gminy, przy wspar
ciu Wydziału Kultury, Sportu i'Tuiystyki Urzędu Wojewódzkiego w
Kaliszu.
Patronują media: Radio MER
KURY Poznań
Telewizja WROCŁAW
"Głos Wielkopolski"
Sponsorzy: główny - LECH Bro
wary Wielkopolski S.A.,Finansowo
wspomogli też organizatorów: kom
pleks "Krotosz", PZU "Życie" S.A.,
CERABUD, Wojsk. Zakł. Rem.-Bud.
i wielu, wielu innych.

Wstęp: wolne datki na rzecz
Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej
w Krotoszynie.
Organizatorzy zapewniają: ta
nie pole namiotowe, małą gastrono
mię.
WYSTĄPIĄ:
18 sierpnia - od godz. 18.00
MAIDENS
CHUDOBA
EMERALD
PEJZAŻ
• RIVENDELL
WHITE GARDEN
NATURA
KURAKAS
ETNA i inni
19 sierpnia - od godz. 17.00
SZELA
KINIOR ORCHESTRA

SZEKINA
OUTSIDER i inni
20 sierpnia - dzień szntymenów koncerty od godz. 18.00 (prowadzi
Marek Siurawski)
RYCZĄCE DWUDZIESTKI
CARRANTUOHILL

W niedzielę, 20 sierpnia, o 15.00
rozpocznie się FESTYN RODZIN
NY RADIA MERKURY. Poprowa
dzi go znawca (i wykonawca)
wielkopolskiej gwary - JacekHałasik.
Rodzinki (mama, tata, pociecha w
wieku ok. 11-15 lat), które chciałyby

PODROŻ PRZEZ
ZIMNY KRAJ
"Stoję na zoielkitn wietrze,
wiatr przewiewa przeze in
nie. "
Marcin Świeilicki

Lider i założyciel rockowej grupy
"Świetliki", uznany przez wielu za najwybitnijszego polskiego poetę młodego po
kolenia, wszelkie odczuwalne powiewy
otaczającego świata transponuje na język
poezji. Jego wiersze celnie atakują niedo
godności codziennego życia, ustawiając
się w pozycji "pod wiatr".
"Zimne kraje 2" są najnowszym tomi
kiem poetyckim Marcina Świetlickiego.
Tytuł nawiązuje do debiutanckiego zbioru
wierszy z 1992 roku, o którym poeta mó
wi: "Zimne kraje o dojrzewaniu artysty,
dojrzewaniu do buntu, dojrzewaniu do
szukania sobie jakiegoś miejsca w życiu,
w literaturze, wszędzie". Właśnie - wszę
dzie.
Dopiero "autokorekta twarzy" z tego
roku w pełni, jeśli w ogóle jest to możliwe,
opisuje odczucia młodego człowieka z
okresu dojrzewania. Zabawna aluzja do
tytułów z obszaru kultury popularnej ozna
cza tutaj nie tyle dalsze powielanie sche
matu, lecz pracę nad udoskonaleniem
dzieła, zmagania z materią słowa, by przy
jej pomocy doprowadzić do całkowitej
ekspresji doznań.
Niektóre z prezentowanych w tomiku
wierszy noszą znamiona autobiografii. Już
same tytuły umieszczają poszczególne
utwory dokładnie w czasie lub miejscu
("24 marca 1988", "Słupsk 84"). Opisy
wybranych dni życia młodego twórcy dają
nam pewne wyobrażenie o jego egzysten
cji. Jednakże wiele sytuacji zwyczajnie ba
nalnych (pobyt w szpitalu, wojsko) i
wyjętych z szarej rzeczywistości zyskuje u
Świetlickiego wymiar niezwykły.
Nie dzieje się tak za sprawą wspania
łej gry słów czy nadmiernie rozbudowa
nych porównań. Prawdy są proste i jasne.
Cała trudność polega bowiem na ich od
kryciu. I kiedy w "Zimnym mieście" poeta
pisze:

"Muszę wyjść po to, żeby małe
ognisko palić
na samym środku rynku",
to możemy być pewni, że jeszcze wie
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le spraw zostanie "podpalonych" pochod
nią jego liryków.
Lider "Świetlików", podpisując swoje
wiersze imieniem i nazwiskiem, podkreśla
siłę głosu podmiotu lirycznego. Jest on
równie jawny jak wybite na okładce
czcionki liter. "Wiem", "poczułem", "mó
wię". Mimo tej (czasami monotonnej) obe
cności autorskiego "ja", nie mamy do
czynienia z subiektywnym przekazem
wyobcowanego "sztywniaka", ale szcze
rym wyznaniem trzydziestoczteroletniego
mężczyzny, chwilami kompletnie bezsil
nego i osamotnionego. Jednakże zdarza
się, że Świetlickiego zastępuje zobie
ktywizowany podmiot, zapisujący poety
cki obraz:

"drzewa nie mają swojej świę
tej księgi
drzewa nie mają dość światła
powietrza i deszczu
cienkich gałązek dążących ku
niebu "
Owa "bezosobowość" pojawia się pa
rokrotnie w nowych wierszach poety.
"Frontowa piosenka" czy też "Zimowe ku
chnie" odchodzą od pierwszoosobowej
formy zapisu na rzecz bardziej zewnętrz
nego spojrzenia na świat i ludzi.
"Ja" w "Zimnych krajach 2" cały czas
podróżuje. Zmienia miasta, strony świata.
W kolejnych wierszach jest przed ("Cele
bracja wyjazdu"), w trakcie ("Kierowca
nocnej ciężarówki"), czy też po wyprawie
("Próżnia"). Nasz bohater wyraźnie chce
uciec od tego, co tworzy atmosferę przy
gnębienia. Niestety, "Psy osaczają". Być
może chwilowo im ulegnie... Zapowiedź
umieszczona w "Pobojowisku" jest jasna:
"Ja otworzę ogień". Bo przecież "Historia
nieba wybredniejsza jest". Tu tkwi źródło
siły, która pozwala poecie przeciwstawić
się krępującemu światu.
Marcin Świetlicki dojrzewa. Powoli
zakreśla swoje miejsce w literaturze.
Szczególnie teraz, kiedy "jest przecież je 
szcze jeden czysty zeszyt...".

K rzysztof K O W A LE W IC Z
(Świetlicki Marcin,

Zim ne kraje 2, A gencja W ydaw 
nicza ZEBRA, Kraków,
1995, s.64.)
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MAMADOU DIOUF (Senegal)
TREBUNIĘ TUTKI
KWARTET JORGI
KAŁE-BAŁA
INTI-NAN (Boliwia)
LA TDERRA
SULIKO (Gruzja)
JERZY ANDRUSZKO

JERZY PORĘBSKI & BLUSKA
MECHANICY SZANT
CZTERY REFY
BUNIO & SKIPPERS
Imprezy towarzyszące: zlot starych motocykli (organizator: klub
ŻELAZNY KUCYK), występy kapel
ludowych, całonocne ogniska.

wziąć udział we wspólnej zabawie (z
superatrakcyjnymi nagrodami) jeszcze mogą się zgłaszać w KOK-u (tel.
520-17).
Cóż, Kochani FOLK-FANI, do
zobaczenia na festiwalu!
(roh)

"RZECZ KROTOSZYŃSKA". Organ malkontentów. Pismo powstałe z ruchu "Solidarności". REDA
KCYJNA MENAŻERIA: Zbyszek Enigma-Clernlewskl (Dyplomatyczny Wolnomyśliciel), W itek Kindersztuba-Garbarek (Praktykant N otoryczny), Romana E m ocja-H yszko (K obieta Porządkująca
Redakcyjny Chaos Twórczy), Jola Ambicja-Junatowska (Kobieta Dominująca), Dorota Ekspresja-Kukiołczyńska (Kobieta Dynamiczna), W acek Lwie Serce-Mozol (Filozofujący Fotograf, Fotografujący
FilozoD, W ojtek Esteta-Nadstawck (Po Prostu Artysta), Kasia Gracja-Suplicka (Kobieta Oddana...Kom
puterowi) GDZIE NAS SZUKAĆ? Redakcja "RK". 63-700 Krotoszyn, box 63, ul. Sienkiewicza 2A. POD
JAKI NUMER DZWONIĆ? 064/57054, FAX: 57053, TELEX: 0465555 lumen pl. W JAKICH GODZI
NACH ODW IED ZAĆ? Od poniedziałku do piątku 8.00-16.00. NA JAKIE KONTO CO NIECO PRZELAĆ? W BK Krotoszyn
352431-92669-136-72. Zastrzegamy sobie przyjemność opracowywania lub skracania tekstów. Niektórym nadajemy piękne
tytuły. Artykułów raczej nie gubimy, ale ich także z reguły nie zwracamy. Za treść ogłoszeń nic możemy, niestety, odpowiadać.
Wszystkich współpracowników kochamy... SKŁAD I DRUK: NORPOL-PRESS - Wrocław, nakład 3.000 egz.

