ğ Ć
ċ Ć
ċğý
ĕ
Ochotnicza Straī Poīarna w
Ostrzeszowie dba równieī o kondycjċ ÞzycznĆ swoich czâonków.
Rokrocznie reprezentacje jednostki
biorĆ udziaâ w zawodach sportowo-poīarniczych w kategoriach
druīyn mâodzieīowych, īeĕskich
oraz mċskich, zajmujĆc czoâowe
miejsca. Poza zawodami czâonkowie OSP co tydzieĕ spotykajĆ siċ,
by wspólnie graý w piâkċ noīnĆ.
Do jednostki naleīy wiele mâodych ludzi, zarówno mċīczyzn, jak
i kobiet. NawiĆzujĆ siċ przyjaĩnie,
w gronie straīaków kaīdy czuje siċ
dobrze. Czâonkowie spotykajĆ siċ
ze sobĆ równieī poza jednostkĆ.
Zawsze sâuīĆ drugiej osobie radĆ
czy pomocĆ. Nie moīna jednak
pominĆý roli starszych, bardziej
doğwiadczonych czâonków OSP.
PosiadajĆ oni olbrzymie doğwiadczenie w dziaâaniach ratowniczo-gağniczych i z chċciĆ rozwiewajĆ
wĆtpliwoğci mâodszych czâonków,
ý

9.00-13.00 - łowienie
13.30 - zakończenie zawodów, wręczenie pucharów,
losowanie nagród, grill, biesiada wędkarska

Zapraszamy
OSTRZESZOWSKIE
PREZENTACJE ARTYSTYCZNE
Jerzy Jerych i Adam Fulara
z zespoâem Full-X
W niedzielę - 11 maja br., o godz. 17.00 w kinoteatrze „Piast” w Ostrzeszowie odbędzie się wydarzenie
kulturalne, jakiego w naszym mieście jeszcze nie
było. Swoją autorską twórczość artystyczną wraz z
prezentacją idei, które jej towarzyszą, przedstawi
malarz Jerzy Jerych oraz zespół Full-X, którego człon
stanowią Adam i Tomasz Fularowie. Dodajmy, że impreza ta będzie połączona z dwudziestoleciem zespołu.
Będzie to wydarzenie wyjątkowe z kilku powodów. Po pierwsze nie będzie to zwykły wernisaż, ani zwykły koncert - raczej
warsztat sztuki adresowany zarówno do laików, jak i do ludzi
żywo zainteresowanych kulturą. Autorzy zaprezentują swoje
dzieła w nieco innym świetle - prof. Jerych będzie malować
na żywo i opowiadać o technikach, wyrazie i sekretach tworzonych obrazów oraz o swojej artystycznej drodze, a Adam
Fulara - między utworami opowie o rzeczach, na które warto
zwrócić uwagę w czasie słuchania muzyki (nie tylko w jego
kompozycjach), a także o dziedzinie sztuki, którą się zajmuje.
Będzie to zatem swego rodzaju lekcja plastyki i muzyki.
Jerzy Jerych, artysta plastyk, absolwent PWSSP we Wrocławiu, posiada wszechstronne talenty i zainteresowania, co
pozwala mu uprawiać z powodzeniem szereg dyscyplin artystycznych m. in. architekturę wnętrz, projektowanie mebli,
ceramikę, grafikę użytkową, wzornictwo i wystawiennictwo.
Od 1986 jest organizatorem Ogólnopolskich Plenerów Rodzinnych. Mistrzostwo pędzla wydobywa z własnej duszy,
wyobraźni i z pracy dla konkretnego odbiorcy, dlatego nie
ogranicza się do jednego kierunku, techniki ani maniery.
O sukcesach, osiągnięciach oraz gitarowym fenomenie
Adama Fulary informowaliśmy na bieżąco, zapewne więc
nasi czytelnicy znają je doskonale. Dodajmy tylko, że podczas
Prezentacji muzyk pokaże krok po kroku, jak zrobić Cantus Firmus z dowolnej piosenki, nawiązując do metod Bacha. Jest to
metoda czysto muzyczna i może być wykorzystana w dowolnym gatunku np. do rozpisania dwóch głosów wokalnych albo
do zagrania aranżacji na dwie gitary rockowe lub klasyczne.
Swoje idee realizuje z zespołem Full-X, w którym grają także: Tomasz Fulara (bas) oraz Michał Bednarz (perkusja).
Nieczęsto w Ostrzeszowie możemy oglądać tak efektowne
muzyczne popisy nie tylko gry na gitarze, ale także na basie
i perkusji.
Więcej informacji o zespole na stronie www.fulara.com.
Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie, nieprędko będziemy bowiem mieli okazję uczestniczyć w podobnej imprezie
z udziałem tychże artystów.

MIEJSKO-GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA,
połączone z jubileuszem 85 lat OSP Niedźwiedź
SOBOTA -3 MAJA
Program uroczystości:
godz. 15.00 - msza święta w kościele parafialnym
m
godz. 16.00 - przemarsz do Domu Strażaka w Niedźwiedziu
godz. 16.30 - uroczystości na placu przed Domem Strażaka (przemówienia, życzenia, odznaczenia)
godz. 19.00 - ZABAWA TANECZNA
W ramach obchodów „Dnia Strażaka”

CAPSTRZYK

zapraszamy też na
- tradycyjny przejazd samochodów
strażackich ulicami Ostrzeszowa: niedziela
- 4 maja godz. 17.00.

MAJÓWKA W SIEKIERZYNIE
Majówka „Zumba w plenerze” - 2 maja 2014
(piðt
(piðtek), godz. 14:00 - SKN Siekierzyn; orgarganizatorzy: Stowarzyszenie Kultury Niezaleēnej
nizat
eēnej
Siekierzyn, serdecznie zapraszajð!

ZAPRASZAMY DO MIKSTATU
MAJÓWKA
3 maja, o godz. 16.00 w Parku ParaÞalnym w Mikstacie odbċdzie siċ majówka poâĆczona z pokazami:
ratownictwa medycznego, sprzċtu wojskowego oraz
straīy poīarnej.
Serdecznie zapraszam
proboszcz paraÞi, ks. kan. K. Ordziniak
wraz ze straīakami OSP Mikstat

Wójt Gminy Czajków
serdecznie zaprasza
na uroczyste obchody z okazji 223. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, poâĆczone
z odsâoniċciem pomnika Polegâych
i Pomordowanych w latach 1939-1945
w Czajkowie oraz obchodami Gminnego Dnia
Straīaka w dniu 3 maja 2014r. w Czajkowie
Program uroczystoğci:
11.30 - msza ğw. w intencji Ojczyzny w koğciele paraÞalnym w Czajkowie
12.15 - uroczystoğci pod pomnikiem Polegâych i Pomordowanych w Czajkowie
13.00 - obchody Gminnego Dnia Straīaka w Muchach

na, z której pieniĆdze zostanĆ
przeznaczone na doÞnansowanie
zakupu hydraulicznego rozpieraka kolumnowego oraz poduszek
pneumatycznych. W zwiĆzku z
powyīszym, zwracamy siċ do
spoâeczeĕstwa naszego miasta o
wsparcie naszych staraĕ. W tym
samym dniu o godzinie 17.00 odbċdzie siċ capstrzyk, czyli uroczysty
przejazd wozów bojowych ulicami
miasta, na który równieī serdecznie
zapraszamy.
Nasza jednostka jest otwarta
na nowe osoby i chċtnie przyjmuje
nowych czâonków w swoje szeregi.
Jednostkċ moīna odwiedziý i rozwiaý swoje wĆtpliwoğci podczas dni
otwartych, które odbċdĆ siċ 8 maja
2014 i trwaý bċdĆ od godziny 8.00
do 15.00.
ZarzĆd Jednostki Ochotniczej
Straīy Poīarnej
w Ostrzeszowie

KMICIC OSTRZESZOWSKI
Michaâ Jerchel urodziâ siċ
w 1892 roku w
Ostrzeszowie
w
rodzinie
Roberta Jerchela i Balbiny
z Marszaâków.
Īonaty z MariannĆ Banasiak
z KsiĆīenic.
Uczestniczyâ w walkach I wojny ğwiatowej, a
podczas Powstania Wielkopolskiego
byâ przewodniczĆcym Rady Robotniczo - Īoânierskiej w Ostrzeszowie
i organizowaâ oddziaây powstaĕcze
w rodzinnym mieğcie. Podczas walk
na froncie poâudniowym powstania
znany byâ z brawury i okreğlony
mianem „Kmicica ostrzeszowskiego”. 13XI 1918 r. staâ na czele sekcji
īoânierzy polskich przysâanych do
Grabowa nad ProsnĆ dla wsparcia
miejscowych dziaâaczy niepodlegâoğciowych.
W latach 1919-1928 byâ oÞcerem
70. Puâku Piechoty w Lesznie. Za
udziaâ w wojnie polsko-bolszewickiej
(12 p. strz. wlkp) otrzymaâ stopieĕ
kapitana i Zâoty Krzyī Zasâugi. W

1926 roku zostaâ mianowany komendantem obozu wojskowego w
Maâodecznie koâo Wilna. Nastċpnie,
w latach 1928-1929 r., sâuīyâ w 86.
Puâku Piechoty, skĆd zostaâ przeniesiony do rezerwy.
Zamieszkaâ w Kċpnie i zaangaīowany zostaâ w dziaâalnoğý wywiadowczĆ na terenie Niemiec, za co w
latach 1931-36 byâ wiċziony . W 1936
roku, w ramach wymiany szpiegów,
zostaâ zwolniony z wiċzienia. W latach
1937-38 byâ wójtem Podzamcza, póĩniej, do wybuchu II wojny ğwiatowej.
burmistrzem Grabowa nad ProsnĆ.
Zmobilizowany w 1939 r. w Kamionce Strumiâowej (lwowskiej) walczyâ z
Niemcami i Rosjanami i przez nich
zostaâ wziċty do niewoli i osadzony
w obozie jenieckim w Kozielsku. Zamordowany w 1940 roku w Katyniu.
Odznaczony Orderem Virtuti Militari
5 kl., Krzyīem Niepodlegâoğci, Zâotym Krzyīem Zasâugi. Od 2000 roku
„Honorowy obywatel Miasta i Gminy
Grabów nad ProsnĆ”.
Stanisâaw OÞerski
KsiĆīenice

