
OSTRZESZOWSKIE 
PREZENTACJE ARTYSTYCZNE 

Jerzy Jerych i Adam Fulara 
z zespo em Full-X

W niedzielę - 11 maja br., o godz. 17.00 w kinote-
atrze „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 im-
preza ta będzie połączona z dwudziestoleciem zespołu.
Będzie to wydarzenie wyjątkowe z kilku powodów. Po pierw-
sze 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 two-
rzonych 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 Wro-
cławiu, posiada wszechstronne talenty i zainteresowania, co 
pozwala mu uprawiać z powodzeniem szereg dyscyplin ar-
tystycznych m. in. architekturę wnętrz, projektowanie mebli, 
ceramikę, gra! kę użytkową, wzornictwo i wystawiennictwo. 
Od 1986 jest organizatorem Ogólnopolskich Plenerów Ro-
dzinnych. 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 Fir-
mus z dowolnej piosenki, nawiązując do metod Bacha. Jest to 
metoda czysto muzyczna i może być wykorzystana w dowol-
nym 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 tak-
że: 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 będzie-
my bowiem mieli okazję uczestniczyć w podobnej imprezie 
z udziałem tychże artystów.

Ochotnicza Stra  Po arna w 
Ostrzeszowie dba równie  o kon-
dycj  Þ zyczn  swoich cz onków. 
Rokrocznie reprezentacje jednostki 
bior  udzia  w zawodach sporto-
wo-po arniczych w kategoriach 
dru yn m odzie owych, e skich 
oraz m skich, zajmuj c czo owe 
miejsca. Poza zawodami cz onko-
wie OSP co tydzie  spotykaj  si , 
by wspólnie gra  w pi k  no n . 

Do jednostki nale y wiele m o-
dych ludzi, zarówno m czyzn, jak 
i kobiet. Nawi zuj  si  przyja nie, 
w gronie stra aków ka dy czuje si  
dobrze. Cz onkowie spotykaj  si  
ze sob  równie  poza jednostk . 
Zawsze s u  drugiej osobie rad  
czy pomoc . Nie mo na jednak 
pomin  roli starszych, bardziej 
do wiadczonych cz onków OSP. 
Posiadaj  oni olbrzymie do wiad-
czenie w dzia aniach ratowniczo-
-ga niczych i z ch ci  rozwiewaj  
w tpliwo ci m odszych cz onków, 

na, z której pieni dze zostan  
przeznaczone na doÞ nansowanie 
zakupu hydraulicznego rozpiera-
ka kolumnowego oraz poduszek 
pneumatycznych. W zwi zku z 
powy szym, zwracamy si  do 
spo ecze stwa naszego miasta o 
wsparcie naszych stara . W tym 
samym dniu o godzinie 17.00 odb -
dzie si  capstrzyk, czyli uroczysty 
przejazd wozów bojowych ulicami 
miasta, na który równie  serdecznie 
zapraszamy.

Nasza jednostka jest otwarta 
na nowe osoby i ch tnie przyjmuje 
nowych cz onków w swoje szeregi. 
Jednostk  mo na odwiedzi  i roz-
wia  swoje w tpliwo ci podczas dni 
otwartych, które odb d  si  8 maja 
2014 i trwa  b d  od godziny 8.00 
do 15.00.

Zarz d Jednostki Ochotniczej 
Stra y Po arnej 
w Ostrzeszowie

9.00-13.00 - łowienie

13.30 - zakończenie zawodów, wręczenie pucharów, 

losowanie nagród, grill, biesiada wędkarska

Zapraszamy

KMICIC OSTRZESZOWSKI

Micha  Jer-
chel urodzi  si  
w 1892 roku w 
Ost rzeszowie 
w rodzinie 
Roberta Jer-
chela i Balbiny 
z Marsza ków. 

onaty z Ma-
riann  Banasiak 
z Ksi enic.

U c z e s t n i -
czy  w walkach I wojny wiatowej, a 
podczas Powstania Wielkopolskiego 
by  przewodnicz cym Rady Robot-
niczo - o nierskiej w Ostrzeszowie 
i organizowa  oddzia y powsta cze 
w rodzinnym mie cie. Podczas walk 
na froncie po udniowym powstania 
znany by  z brawury i okre lony 
mianem „Kmicica ostrzeszowskie-
go”. 13XI 1918 r. sta  na czele sekcji 
o nierzy polskich przys anych do 

Grabowa nad Prosn  dla wsparcia 
miejscowych dzia aczy niepodleg o-
ciowych.

W latach 1919-1928 by  oÞ cerem 
70. Pu ku Piechoty w Lesznie. Za 
udzia  w wojnie polsko-bolszewickiej 
(12 p. strz. wlkp) otrzyma  stopie  
kapitana i Z oty Krzy  Zas ugi. W 

1926 roku zosta  mianowany ko-
mendantem obozu wojskowego w 
Ma odecznie ko o Wilna. Nast pnie, 
w latach 1928-1929 r., s u y  w 86. 
Pu ku Piechoty, sk d zosta  przenie-
siony do rezerwy.

Zamieszka  w K pnie i zaanga-
owany zosta  w dzia alno  wywia-

dowcz  na terenie Niemiec, za co w 
latach 1931-36 by  wi ziony . W 1936 
roku, w ramach wymiany szpiegów, 
zosta  zwolniony z wi zienia. W latach 
1937-38 by  wójtem Podzamcza, pó -
niej, do wybuchu II wojny wiatowej. 
burmistrzem Grabowa nad Prosn . 
Zmobilizowany w 1939 r. w Kamion-
ce Strumi owej (lwowskiej) walczy  z 
Niemcami i Rosjanami i przez nich 
zosta  wzi ty do niewoli i osadzony 
w obozie jenieckim w Kozielsku. Za-
mordowany w 1940 roku w Katyniu. 
Odznaczony Orderem Virtuti Militari 
5 kl., Krzy em Niepodleg o ci, Z o-
tym Krzy em Zas ugi. Od 2000 roku 
„Honorowy obywatel Miasta i Gminy 
Grabów nad Prosn ”.

Stanis aw OÞ erski
 Ksi enice

Wójt Gminy Czajków 
serdecznie zaprasza 

na uroczyste obchody z okazji 223. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, po czone 

z ods oni ciem pomnika Poleg ych 
i Pomordowanych w latach 1939-1945 

w Czajkowie oraz obchodami Gminnego Dnia 
Stra aka w dniu 3 maja 2014r. w Czajkowie
Program uroczysto ci:

11.30 - msza w. w intencji Ojczyzny w ko ciele paraÞ al-
nym w Czajkowie
12.15 - uroczysto ci pod pomnikiem Poleg ych i Pomor-
dowanych w Czajkowie  
13.00 - obchody Gminnego Dnia Stra aka w Muchach

ZAPRASZAMY DO MIKSTATU 
MAJÓWKA 

3 maja, o godz. 16.00 w Parku ParaÞ alnym w  Mik-
stacie odb dzie si  majówka po czona  z pokazami: 
ratownictwa medycznego, sprz tu  wojskowego  oraz 
stra y po arnej.

 Serdecznie zapraszam 

proboszcz paraÞ i, ks. kan. K. Ordziniak

 wraz ze stra akami OSP Mikstat
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MAJÓWKA W SIEKIERZYNIE
Majówka  „Zumba w plenerze” - 2 maja 2014 

(pi tek), godz. 14:00 - SKN Siekierzyn;  orga-
nizatorzy: Stowarzyszenie Kultury Niezale nej 

Siekierzyn, serdecznie zapraszaj !

(pi t
nizat

rga-
e nej 

MIEJSKO-GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA,
połączone z jubileuszem 85 lat OSP Niedźwiedź

SOBOTA -3 MAJA
Program uroczystości:

godz. 15.00 - msza święta w kościele para! alnym

godz. 16.00 - przemarsz do Domu Strażaka w Niedźwiedziu

godz. 16.30 - uroczystości na placu przed Domem Straża-

ka (przemówienia, życzenia, odznaczenia)

godz. 19.00 - ZABAWA TANECZNA

W ramach obchodów „Dnia Strażaka” 

zapraszamy też na CAPSTRZYK
- tradycyjny przejazd samochodów 

strażackich ulicami Ostrzeszowa: niedziela 

- 4 maja godz. 17.00.

m


