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LOKATA ATRAKCYJNA
Skorzystaj z atrakcyjnej oferty dla lokaty 3- lub 9 miesięcznej.

Minimalna kwota lokaty 1.000,00 zł.
Oprocentowanie zmienne, wynoszące:

• lokata 3 miesięczna: 2,1% w skali roku, 
• lokata 9 miesięczna: 2,4% w skali roku.

Lokaty dostępna dla nowych środków.* Lokata nieodnawialna.

NIE ZWLEKAJ, SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNEJ OFERTY
*za „nowe środki” uznaje się nadwyżkę przekraczającą saldo zgromadzone na rachunkach Klienta na dzień przypadający 1 miesiąc przed dniem 

założenia lokaty.

zaprasza do skorzystania z POŻYCZKI HIPOTECZNEJ na dowolny cel

• oprocentowanie już od 4,93%* w stosunku rocznym
• prowizja od 1,5 %*

• okres kredytowania do 20 lat
• kwota pożyczki uzależniona od wartości nieruchomości 

• (do 60 % aktualnej wartości rynkowej nieruchomości)
• brak prowizji za wcześniejszą spłatę

• sposób spłaty dostosowany do klienta
• szybka decyzja kredytowa

• pomoc w załatwieniu wszystkich formalności

* Rzeczywista roczna stopa procentowa dla przykładu reprezentatywnego na dzień 23.07.2015 r. przy całkowitej kwocie pożyczki 100.000,- zł na okres 
180 miesięcy, spłata w równych miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych, z prowizją 1,5 %, ubezpieczeniem na życie Kredytobiorcy, z oprocen-
towaniem zmiennym WIBOR 3M + marża 3,25 %, tj. aktualnie 4,93 % w stosunku rocznym wynosi 8,77%. Rata miesięczna wynosi 787,44 zł. Całkowita 
kwota do zapłaty 161.138,27 zł. Warunkiem skorzystania z wymienionych warunków jest posiadanie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego. 

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą zadzwoń lub odwiedź nas w siedzibie banku. Zapraszamy

POŻYCZKA
HIPOTECZNA

BS w Jastrowiu, ul. Kieniewicza 53, tel. 67 266 21 41, fax. 67 266 21 41 

LOKATA
ATRAKCYJNA
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Zamiast  
wstępu

Artystyczny rok kulturalny rozpoczynamy z myślą 
o ciele i duchu. Od września otwieramy przy Ośrodku 
Kultury w Jastrowiu sekcję jogi, którą poprowadzi doktor 
wychowania �zycznego Maria Stróżyk. Na dobry począ-
tek przygody z jogą w Jastrowiu proponujemy Państwu 
udział w zajęciach do�nansowanych ze środków unijnych 
w ramach projektu „Aktywne i twórcze jesienne wieczo-
ry”. W ramach tego samego działania zaprosimy Państwa 
na zajęcia tworzenia biżuterii metodą sutasz. Dodam, że 
środki na realizację zajęć pozyskała grupa nieformalna 
działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrowiu 
z koordynatorem Bożeną Puzio. O szczegółach kolejne-
go projektu realizowanego przez bibliotekę przeczytacie 
Państwo na str. 20. Myślę, że wyciszenie umysłu i relaks 
dla ciała przyda się każdemu z nas. Warunek jest jeden 
– najważniejszy - nie czekać na idealny moment, który 
może nigdy nie nadejść. Działać już.

Nową ofertę mamy także dla tych z Państwa, którzy 
kochają śpiew i muzykę poważną. Jesienią pełną parą 
ruszą próby jastrowskiego chóru pod czujnym uchem 
śpiewaczki Marii Mateja (Kruszyńskiej), absolwentki 
Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Byd-
goszczy. Obecnie zespół liczy kilkanaście osób, ale jego 
szeregi wciąż są otwarte dla mieszkańców Gminy i Miasta 
Jastrowie. W imieniu dyrygentki chóru serdecznie zapra-
szam na próby wszystkich melomanów. 

Jeśli jesteśmy już przy muzyce, zapowiadamy, że jesień 
w Jastrowiu będzie przebiegała pod znakiem piosenek 
Mieczysława Fogga. We wrześniu zaprosimy Państwa 
na muzyczną ucztę pod nazwą „Tango – Fogg”. Piosenki, 
które usłyszymy w trakcie koncertu, są autorstwa polskich 
kompozytorów z okresu pierwszej połowy XX wieku, 
a klamrą spinającą projekt jest postać Mieczysława Fogga – 
cenionego i niestety zapominanego dziś artysty śpiewaka. 

Obiektywni – na razie to tylko nazwa, a już niebawem, 
głęboko w to wierzę, grupa ludzi pasjonujących się foto-
gra�ą i wymieniających się doświadczeniami. Jesienią 
zaprosimy bowiem wszystkich pasjonatów na zajęcia 
z fotogra�i, które poprowadzi doświadczony fotogra�k. 

Edukacja. Ośrodek Kultury nawiązał współpracę ze 
szkołą języków obcych HelenDoron. Od września w bu-
dynku biblioteki będą odbywały się zajęcia dla najmłod-
szych mieszkańców gminy. Zapisy do szkoły języków 
obcych już trwają. 

Zapraszam do skorzystania z naszej oferty, a wszystkich, 
którzy mają pomysły z dziedziny szeroko pojętej działalno-
ści kulturalnej zachęcam do odwiedzenia Ośrodka przy ul. 
Kieniewicza. Nasze drzwi są dla Państwa szeroko otwarte. 

Agnieszka Głyżewska-Klo�k
Dyrektor Ośrodka Kultury w Jastrowiu 
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Wraz z początkiem maja w Nada-
rzycach na terenie gminy Jastro-
wie do dyspozycji mieszkańców 

oraz odwiedzających tę piękną okolicę gości 
oddana została baza turystyczna pod nazwą 
Ekologiczne Centrum Edukacji i Rekre-
acji. Gmina oferuje 30 miejsc noclegowych 
w pokojach wieloosobowych (łóżko polowe 
z miękkim materacem) oraz sza�ą na rze-
czy osobiste. Do dyspozycji gości są także 
pokoje dwu i trzyosobowe w standardzie 
hotelowym mogące pomieścić od 8 do 10 

osób z możliwością korzystania z zaplecza 
kuchennego i sanitarnego. Turyści mogą tak-
że korzystać z świetlicy z TV. Ponadto przy 
budynku znajduje się wiata na ok 50-60 osób 
z kominkiem i możliwością grillowania. 

Ekologiczne centrum to nie tylko dobrze 
wyposażona baza noclegowa. Nadarzyce są 
bowiem doskonałym miejscem wypado-
wym do zwiedzania pobliskiego Bornego 
Sulinowa, obozu jenieckiego O�ag II D 
Gross Born, poradzieckich baz wojskowych 
w Kłominie i Brzeźnicy Kolonii, umocnień 

Spływy kajakowe, wycieczki rowerowe – do 
dyspozycji turystów i mieszkańców jest doskonale 
wyposażona i niedroga baza noclegowa

Na wakacje do Nadarzyc

• pokoje wieloosobowe 20 zł od osoby 
• pokoje dwu i trzyosobowe 30 zł od 

osoby 
• zniżki w kwocie 5 zł za pokoje wie-

loosobowe, dwu i trzyosobowe dla 
organizatorów turystyki z terenu 
Gminy i Miasta Jastrowie oraz dla 
młodzieży uczącej się w systemie 
dziennym z terenu Gminy i Miasta 
Jastrowie.

•  wynajem roweru 10 zł za 1 dzień 
Urząd Gminy i Miasta Jastrowie

Wału Pomorskiego, największych w Euro-
pie wrzosowisk. Dla tych, którzy aktywnie 
chcieliby spędzić czas i odwiedzić wspo-
mniane miejsca do wypożyczenia w Nada-
rzycach są również rowery (10 damskich 
i 10 męskich) oraz 20 kompletów kijów do 
Nordic Walking. Na miejscu istnieje także 
możliwość organizacji atrakcyjnych spły-
wów kajakowych na rzece Piławie. 

CENNIK:

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM 
TELEFONU: 692 491 335

Sala telewizyjna

W sobotę 2 maja na placu zabaw 
przy alei Wolności na zaprosze-
nie burmistrza Gminy i Miasta 

Jastrowie przyszli rodzice ze swoimi pocie-
chami urodzonymi w 2014 roku, by posadzić 
„Drzewa Miłości” ufundowane przez Nadle-
śnictwo Jastrowie. Było cudnie. Uśmiechnię-
ci rodziciele z rodzinami, dumni ze swoich 
dzieci, z radością sadzili drzewa i odbierali 
Certy�katy Miłości z rąk Agnieszki Gły-
żewskiej-Klo�k – dyrektor Ośrodka Kultury 
(też z mężem Marcinem posadzili drzewko 
na cześć córeczki Olimpii) i Łukasza Cyru-

Drzewka  
Miłości

ka – radnego Rady Miejskiej w Jastrowiu.  
 Należy dodać, że w 2014 roku w naszej 
gminie i mieście urodziło się 116 dzieci- 58 
dziewczynek i 58 chłopców, a na zaproszenie 

odpowiedziało 53. 
Fot. Karolina Frączek, 

tekst Alicja Awłasewicz  

Do dyspozycji gości są trzy pokoje 
w standardzie hotelowym

4 sierpień 2015    |    www.okjastrowie.pl



Podczas tej wizyty została podpisana de-
klaracja woli dalszej współpracy. W pro-
gramie wizyty było odsłonięcie w parku 

przy ul. Zawiszy tablicy prezentującej historię 
i dzień dzisiejszy naszego partnera z Węgier. Tę 
część uroczystości uświetnił zespół „Dziordan-

Do użytku mieszkańców Jastrowia odda-
no park przy ul. Zawiszy. Miejsce do zabawy 
i wypoczynku ma służyć młodszym i starszym 
mieszkańcom

Park Steinfeld – bo taką nazwę nosi 
oddany do użytku park przy ul. Zawiszy 
w Jastrowiu pełni nie tylko rolę miejsca do 
wypoczynku i zabawy, ale i funkcje eduka-
cyjne. Wśród kolorowych kwiatów i zieleni 
stanęły bowiem dwie tablice upamiętnia-
jące współpracę Gminy i Miasta Jastrowie 
z gminami partnerskimi – niemieckim Sta-

Przez trzy dni powstawało w Jastrowiu 
nowe dzieło uliczne. Autorami projektu 
oraz wykonawcami muralu są Łukasz 

Towalewski oraz Agnieszka Różańska. Pomoc-
nikami artystów były uczennice Publicznego 
Gimnazjum w Jastrowiu. Wykonana praca 
jest kontynuacją projektu pn. „Ściana, która 
łączy” oraz kolejnym efektem wspólnej pracy 
uczniów i artystów. Została wykonana tech-
niką gra�ti.

Obecny mural nawiązuje swą tematyką do 
Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycz-
nego „Bukowińskie Spotkania”, który odbył 
się w Jastrowiu już po raz XXVI. Autorzy 
wykonali go na podstawie zdjęć z publikacji 
wydawanych przy okazji festiwalu.

inf. jastrowie.pl, fot. Karolina Frączek

10 LAT  
wSpółpracy  
JaSTrOwIa  
I BONyHÁD

10 LAT OWOCNEJ 
WSPÓŁPRACY. 

BURMISTRZOWIE 
BONYHÁD I JASTRO-

WIA PODPISALI 
DEKLARACJĘ DALSZEJ 

WSPÓŁPRACY

ki”. Następnie delegacja z Bonyhád, władze 
Gminy i Miasta Jastrowie oraz zaprosze-
ni goście spotkali się w Urzędzie Gminy 
i Miasta by uczestniczyć w podpisaniu aktu 
deklaracji woli dalszej współpracy. Podczas 
spotkania obie strony dokonały podsumo-
wania 10-letniej współpracy i nakreśliły 
nowe kierunki, które mają obejmować: wy-
mianę młodzieży, sportowców, kontakty 

organizacji pozarządowych, działania na 
polu rolnictwa,ochrony środowiska, kultury, 
przedsiębiorczości i innych. Akt podpisali 
ze strony węgierskiej Burmistrz Filóné Fe-
rencz Ibolya, ze strony polskiej Burmistrz 
Piotr Wojtiuk. Spotkaniu towarzyszyła 
wystawa zdjęć dokumentująca wydarzenia 
z 10-letniej współpracy obu miast.

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie

W dniach 26-28 czerwca 
przebywała w Jastrowiu 
delegacja partnerskiego 
miasta Bonyhád.

parkowo – kolorowo
infeld i węgierskim Bonyhád. Znajdziemy 
tu również pomnik i skwer poświęcony ro-
dzinie Kadow, która od setek lat związana 
jest z ziemią jastrowską, a w szczególności 
z Samborskiem i Jastrowiem. Martin Ka-
dow był pierwszym burmistrzem Jastrowia 
(1602-03 i 1605-06). Peter Kadow był bur-
mistrzem w latach 1607-27. 

Inwestycja kosztowała gminę ok. 200 tys. 
zł. Autorem koncepcji zagospodarowania 
parku jest SIL Horyzont

Tekst i zdjęcia A. Głyżewska-Klo�k 

KRÓLUJĄ TU KWIATY Ściana, która łączy

MURAL BYŁ NIEZWYKŁĄ OZDOBĄ FESTIWALU. 
NA ZDJĘCIU DZIECIĘCY ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY 
DZIORDANKI
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 DZIEŃ I 
Tradycyjnie kolejne Bukowińskie Spotka-
nia otworzyliśmy korowodem zmierzają-
cym do am�teatru, gdzie zaprezentowały 
się zespoły z Rumunii, Mołdawii, Ukrainy 
i Polski.

DZIEŃ II
Dzień drugi to Smaki Bukowiny. Druga 

odsłona festiwalu w tej formule, która fan-
tastycznie się przyjęła. W tym roku odbył 
się konkurs kulinarny na tradycyjne danie 
Ziemi Bukowińskiej. Całość uświetniły pre-
zentacje zespołów Górali Czadeckich

DZIEŃ III
Plaża miejska. Noc Świętojańska oraz 

koncert zespołu KliMagJa okazały się iście 
magiczne. Panny z wiankami i młodzieńcy 
z pochodniami podkreślili noc żywiołów. 
Kropką nad „i” był pokaz Teatru Ognia 
Los Fuegos.

MAJASTROWIE – 1 maja jastrowski am-
�teatr rozbrzmiewał muzyką hiphopową 
za sprawą kolejnej edycji FreeStyle Battle. 
Dzień hiphopowy zakończył koncert zna-
nego „regałowca” Abradaba.

MAJASTROWIE – 2 maja podrygiwa-
liśmy w rytmie muzyki i śpiewu zespołu 
Czarno – Czarni, a potem prawie do rana 
muzykę do tańca podawał DJ Luka.

KuLTuRAlNY FlESz WyDArZEŃ Działo się, działo... 
Przedstawiamy Państwu 
minione wydarzenia 
zatrzymane w kadrze 

Artyści ze Stowarzyszenia Plastyków AZYL w tym roku gościli w Ekologicznym 
Centrum Edukacji i Rekreacji w Nadarzycach. Nie tylko tworzyli, ale także popro-
wadzili warsztaty z dziećmi w Świetlicy Wiejskiej.

17 maja Oddział Nadnotecki Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr w Pile i Ośrodek 
Kultury w Jastrowiu zaprosili mieszkańców 
Jastrowia na „Majówkę z Orkiestrami”. Na 
scenie w am�teatrze wystąpiły orkiestry 
z Czarnkowa, Budzynia, Gołańczy, Trzcian-
ki i Krzyża. 

Teatralnym wehikułem odbyliśmy po-
dróż przez sztukę. Zwycięzcy Przeglądu 
– grupy teatralnej Teatromix z Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Jastrowiu.

Zdjęcia Krzysztof Dymek, Adam Haweto, 
Karolina Frączek, Ewa Kolasińska-Stupak

W organizacji święta miasta pomogli 
Sponsorzy: Bank Spółdzielczy, Pensjonat 
Uroczysko, BZ WBK, sklep monopolowy 
Fenix, restauracja Folklor, Petrotech 
i Elżbieta Otocka. Z serca dziękujemy.
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MARZEC

Zarząd Powiatu Złotowskiego na posie-
dzeniu w dniu 12 marca br. zatwierdził wyni-
ki postępowania przetargowego na zadanie 
pn. Przekształcenie budynku B Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Jastrowiu na potrzeby Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego. Komisja kon-
kursowa na wykonawcę zadania wybrała 
Spółdzielnię Rzemieślniczą KRAJNA w Zło-
towie. Termin zakończenia wykonania prac 
wyznaczono na połowę sierpnia br.

•
Zarząd Powiatu udzielił do�nansowania 

w wysokości 1.500 zł na pokrycie kosztów 
podróży grupy studentów z Jastrowia na 
�nały międzynarodowego konkursu infor-
matycznego organizacji AIS – Association 
for Information Systems. Mieszkańcy Jastro-
wia to studenci Uniwersytetu Gdańskiego 
na kierunku informatyka i ekonometria. 
Młodzi programiści jako jedyny europejski 

zespół dostali się do ścisłego �nału konkursu 
i zdobyli trzecie miejsce za zaprojektowanie 
aplikacji mobilnej o nazwie SafeWatch, któ-
ra pozwala na dyskretne wzywanie pomocy 
w sytuacji zagrożenia.

•
Na wniosek Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego im. Polskich 
Olimpijczyków w Jastrowiu udzielono do�-
nansowania w wysokości 8.000 zł na zakup 
bieżni treningowej na potrzeby wychowan-
ków Ośrodka. 

•
Na sesji Rady Powiatu Złotowskiego, 

która odbyła się 25 marca br., Przewodni-
cząca Rady wraz ze Starostą wręczyli nagro-
dę otrzymaną przez Starostwo Powiatowe 
w Złotowie w konkursie gospodarczo – 
samorządowym HIT 2014. Tytuł „Gospo-
darczo-Samorządowy HIT Wielkopolski 
i Ziemi Lubuskiej” Starostwo otrzymało za 
promowanie podmiotów gospodarczych 

szczególnie wyróżniających się w różnych 
dziedzinach gospodarki.

KWIECIEŃ
Zarząd Powiatu Złotowskiego na posie-

dzeniu w dniu 9 kwietnia br. pozytywnie 
rozpatrzył ofertę złożoną przez Stowarzysze-
nie Inicjatyw Lokalnych „Horyzont” w Ja-
strowiu i podjął decyzję o do�nansowaniu 
zadania pn. „Smaki Bukowiny” w wysoko-
ści 3.000 zł.

•
Zarząd Powiatu Złotowskiego na po-

siedzeniu w dniu 24 kwietnia br. powołał 
komisję konkursową do wyłonienia kan-
dydata na stanowisko dyrektora Szpitala 
Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego 
w Złotowie. W wyniku przeprowadzonego 
konkursu na stanowisko dyrektora szpitala 
spośród ośmiu kandydatów komisja wybrała 
Joannę Harbuzińską – Turek, która funkcję 
obejmie od sierpnia br.

WIEŚCI Z POWIATU

Od 11 do 13 lipca zespół Jastrowiacy, 
na zaproszenie partnerów z Ukra-
iny, gościł w Czerniowcach na Mię-

dzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym 
„Bukowińskie Spotkania”. Podobnie jak w Ja-

strowiu i tam Festiwal rozpoczął się korowo-
dem zespołów z Polski, Ukrainy, Rumunii 
i Mołdawii. Tego dnia „Jastrowiacy” wystą-
pili na deskach teatru w Czerniowcach. 12 
lipca członkowie zespołu zwiedzili Collague 

Na ukraińskiej edycji Międzynarodowego Festiwalu 
Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” nie 
zabrakło reprezentacji z Jastrowia i pani Franciszki 
Drozdek – wielkiej historii zespołu Jastrowiacy 

podróż do źródła
Muzyczny w Czerniowcach i pojechali do 
Pietrowiec – w rodzinne strony Franciszki 
Drozdek – najstarszej członki zespołu, praw-
dziwej góralki czadeckiej. Wzruszeniom nie 
było końca. Wróciły wspomnienia, a przed 
oczami pani Franciszki stanęły twarze lu-
dzi, z którymi żyła i wychowywała się. Jej 
myśli powróciły do studni w Pietrowcach, 
symbolu życia. 

Oto kilka fragmentów wspomnień pani 
Franciszki spisanych na gorąco przy studni 
w Pietrowcach:

PANI FRANCISZKA DROZDEK PRZY STUDNI W PIE-
TROWCACH. NA ZDJĘCIU Z WNUKIEM KAROLEM

JASTROWIACY NA DESKACH TEATRU W CZERNIOWCACH NA UKRAINIE
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UWAGA ABSOLWENCI GIMNAZJUM!
Szkoła Ponadgimnazjalna w Jastrowiu wchodząca  

w skład CKZiU Złotów prowadzi nabór uzupełniający do klas pierwszych 
na rok szkolny 2015/2016 w zawodach:

• mechanik pojazdów samochodowych
• klasa wielozawodowa (sprzedawca, kucharz, fryzjer, stolarz, piekarz, 

ślusarz i inne) 
Podania są przyjmowane w sekretariacie szkoły przy ulicy Kieniewicza 

35. Szczegóły pod numerem telefonu 67 2662191. 
Zapraszamy serdecznie!

MAJ
Na posiedzeniu, w dniu 7 maja br. Zarząd 

Powiatu udzielił do�nansowania w kwocie 
2.000 zł, na organizację XVII Powiatowego 
Przeglądu Dziecięcych Zespołów Artystycz-
nych im. Cecylii Igiel. 

•
W związku z rozpoczęciem przez Aptekę 

ASKLEPIOS działalności na terenie Jastro-
wia Zarząd Powiatu przystąpił do opraco-
wania zmiany dyżurów aptek na rok 2015 
w porze nocnej, w niedziele, święta i inne 
dni wolne od pracy. Wykaz dyżurów aptek 
w mieście Jastrowie jest dostępny na stro-
nie BIP Starostwa Powiatowego w Złotowie 
i zostanie zatwierdzony na sierpniowej sesji 
Rady Powiatu.

•
Na sesji w dniu 27 maja br. Rada Powia-

tu Złotowskiego podjęła uchwałę w sprawie 
udzielenia Para�i Rzymsko – Katolickiej pw. 
NMP Królowej Polski w Jastrowiu dotacji 

w wysokości 30.000 zł na prace konser-
watorskie i roboty budowlane. Przyznane 
środki zostaną przeznaczone na konserwa-
cję i restaurację elementów drewnianych: 
ławek, drzwi, chóru, konfesjonałów, pro-
spektu organowego.

CZERWIEC
Na posiedzeniu w dniu 9 czerwca br. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyzna-
niu nagród dla najlepszych absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych powiatu zło-
towskiego. Wśród wyróżnionych znala-
zło się 12 uczniów naszych szkół: Mateusz 
Korczak, Marta Lupa, Ligia Gracz–Klata, 
Agata Chwarścianek, Tomasz Ciepłuch – Li-
choń, Justyna Podgórska, Justyna Szlenkier, 
Aleksandra Łangowska, Patrycja Rutkow-
ska, Marcin Zdrenka, Józef Giese, Szymon 
Wedda. Uroczyste wręczenie nagród odbyło 
się 23 czerwca br. w auli Starostwa Powia-
towego w Złotowie.

•
Rada Powiatu Złotowskiego na sesji 

w dniu 10 czerwca br., podjęła decyzję 
o przekazaniu z budżetu powiatu 90.000 
zł, dla Gminy i Miasta Jastrowie na prze-
budowę drogi w miejscowości Sypniewo. 
Umowa w sprawie przekazania dotacji celo-
wej na powyższe zadanie została podpisana 
30 czerwca br.

Przewodnicząca Rady Powiatu Złotowskiego 
Jadwiga Harbuzińska-Turek 

podróż do źródła

POCZĄTKI ZESPOŁU JASTROWIACY 
„Z panem Zbyszkiem Kowalskim obje-

chaliśmy całą Polskę w poszukiwaniu górali 
z Bukowiny. Gdzie ich spotkaliśmy, to dali 
nam spanie, jedzenie. Bukowińczycy są bar-
dzo serdeczni. Spotkaliśmy ludzi z Pojana 
Mikuli, Starej Huty, Pietrowiec i chcieliśmy 
zrobić spotkanie – wszyscy tego chcieliśmy. 
Tylko gdzie? W Jastrowiu! Ludzie się zgodzi-
li. Burmistrzem był wtedy pan Rysiu Sikora. 
Pytaliśmy czy możemy, czy zgodzi się, czy 
miejsce dla ludzi będzie do spania. Nie miał 
wyjścia i się zgodził. I tak to się rozpoczęło. 
I tak do dzisiaj trwa”. 

TALENT OD BOGA
„Pierwszy raz na scenie stanęłam, gdy 

miałam 7 lat. Zaproponowała mi to moja 
nauczycielka. Miałam głos, ochotę i odwa-
gę. Myliłam się czy nie, ale szłam do przodu. 
Od tamtej pory do dzisiaj jestem na scenie. 
Miałam dom, miałam dzieci, miałam pole. 
Pracowałam, młóciłam, chleb piekłam, dzie-
ci do szkoły wysyłałam, a miałam ich dzie-
sięcioro. Przez tyle lat jakoś wytrwałam, bo 
ja to lubię, lubię z ludźmi być. Kiedyś jakiś 
ksiądz mówił na kazaniu, że jeśli pan Bóg 
da człowiekowi jakiś talent, to żeby go nie 
marnował, ale wykorzystał. Mam dobry głos 
i korzystam z tego, jak to mówią - mam tyle 
zysku, co w pysku. I dlatego powtarzam, że 
talentu nie wolno marnować”. 

Tekst Agnieszka Głyżewska-Klo�k, 
fot. W. Puzio 

OK JASTROWIE

1/zajęcia gry na instrumentach, zespoły 
rockowe - instruktor Mariusz Czaja
2/ zajęcia wokalne OPP - instruktor Al-
dona Chamarczuk
3/ zajęcia kreatywne „Pod ScEnĄ”- in-
struktor Karolina Frączek
4/ zajęcia taneczne- Szkoła Tańca Top 
Toys
5/ Obrzędowy Zespół Górali Czadec-
kich Jastrowiacy - instruktor Agnieszka 
Ramucka- Jeż

BIBLIOTEKA
1/Klub od Malucha do Senior- opiekun 
Anna Krzywicka

2/ Klubik Malucha- opiekun Beata Ja-
śniewicz 
3/ siłownia

WDK SYPNIEWO
1/zajęcia muzyczne zespoły rockowe- 
instruktor Mariusz Czaja
2/ świetlica Familijna- animator Kata-
rzyna Małecka
3/ wioska internetowa- instruktor Bo-
żena Puzio, Sylwia Bazylińska- Nosek
4/ siłownia, bilard, tenis stołowy

ŚWIETLICE WIEJSKIE: 
Brzeźnica, Brzeźnica Kolonia, Sambor-
sko, Nadarzyce czynne od wtorku do 
soboty od 16.00 do 20.00

ZaJĘcIa STałE:
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QlTUrALnY rOZkłaDQlTUrALnY rOZkłaD jAZdY

1/ Chór - Instruktor Maria Mateja, Ośrodek 
Kultury w Jastrowiu 

2/ Indywidualna nauka śpiewu i gry aktor-
skiej - instruktor Maria Mateja, Ośrodek Kul-
tury w Jastrowiu

3/ Sekcja Jogi- Instruktor Maria Stróżyk, 
Ośrodek Kultury w Jastrowiu
 
4/ Szkoła Języków Obcych HelenDoron, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrowiu 

SiERpIEŃ
14.08. IV Piknik Militarny „Pierwszy Dzień 
Wolności”- tereny przy ul. Wojska Polskiego
15.08. IV Piknik Militarny „Pierwszy Dzień 
Wolności”- koncert zespołu Bayer Full, tere-
ny przy ul. Wojska Polskiego
16.08. IV Piknik Militarny „Pierwszy Dzień 
Wolności” - koncert Manchester, tereny przy 
ul. Wojska Polskiego
22.08. Spływ kajakowy Piławą, hala widowi-
skowo-sportowa w Jastrowiu
25.08. Zakończenie rozgrywek – wakacyjna 
liga szóstek piłkarskich 
29.08. Gminne Dożynki, Samborsko
29.08. Rajd rowerowy z Horyzontem projekt 
„Rowerem po zdrowie”
22.08./29.08. Kino Letnie we współpracy ze 
Stowarzyszeniem „Horyzont”, plaża miejska 
w Jastrowiu
08. Zabawy i festyny w sołectwach, tereny 
wiejskie 
08. Spotkanie z Renatą Piątkowską „Nie ma 
nudnych dni” zajęcia plastyczne, Biblioteka 
w Sypniewie
08. Akant Pitrasi - projekt ze smakiem, świe-
tlice wiejskie

WrZEsIEŃ
11.09. Popołudnie z grami rodzinnymi, Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Jastrowiu
12.09. Spartakiada PZERiI, hala widowisko-
wo-sportowa w Jastrowiu
17.09. Koncert „Tango Fogg – zapomniana 
piosenka”, sala widowiskowa, Ośrodek Kul-
tury w Jastrowiu 
26.09. Pchli Targ, WDK w Sypniewie
19.09. Wiejski marsz nordic walking, WDK 
w Sypniewe
09. Turniej plażowej piłki nożnej, hala wido-
wiskowo-sportowa w Jastrowiu
09. „Gry planszowe wracają do łask”, świe-
tlica wiejska w Nadarzycach
09. Koszyk Pełen Książek, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Jastrowiu
09. Konkurs recytatorski dla przedszkola-
ków, biblioteka w Sypniewie

09. Realizacja projektu „Aktywne i twórcze 
jesienne wieczory” zajęcia jogi i sutaszu, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrowiu
09. Akant Pitrasi - projekt ze smakiem, świe-
tlice wiejskie
09. Parafiada Św. Michała w Jastrowiu 

PaŹDzIErNIk
05.10, Światowy Dzień Zwierząt – spotkanie 
z weterynarzem, Miejska Biblioteka Publicz-
na w Jastrowiu
10.10. Święto Ziemniaka, WDK w Sypniewie 
10. Gminne Biegi Przełajowe, hala widowi-
skowo-sportowa w Jastrowiu
10. Realizacja projektu „Aktywne i twórcze 
jesienne wieczory” zajęcia jogi i sutaszu, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrowiu
10. Warsztaty z wikliny, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Jastrowiu
10. Spotkanie ze sztuką, sala widowiskowa 
Ośrodka Kultury w Jastrowiu
10. Dzień ziemniaka, świetlica w Brzeźnicy
10. Święto pieczonego ziemniaka, świetlica 
w Brzeźnicy Kolonii
10. Święto lasu „Posadzimy razem drzewo”, 
świetlica w Brzeźnicy
10. Warsztaty – „filcowanie na mokro”, Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Jastrowiu
23.10. Dzień kundelka - zajęcia plastyczne 
dla dzieci i rodziców, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Jastrowiu
10. Halloween, świetlica w Nadarzycach
10. Gminny konkurs recytatorski,  
WDK w Sypniewie
10. Koszyk Pełen Książek, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Jastrowiu
10. Akant Pitrasi - projekt ze smakiem, świe-
tlice wiejskie
10. Senioriada PZERiI, Jastrowie
10. Jubileusz zespołu Kalinki, Jastrowie

LiSToPAd
11.11. Akademia z okazji odzyskania nie-
podległości przez Polskę, WDK w Sypniewie
11.11. 11 listopada Dzień Niepodległości, 
świetlica w Brzeźnicy

14.11. Dzień seniora, WDK w Sypniewie
24.11. Dzień pluszowego misia, Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Jastrowiu
28.11. Zabawa andrzejkowa,  
WDK w Sypniewie
11. XVII edycja ALHPN, hala widowiskowo-
-sportowa w Jastrowiu
11. Memoriał ks. Antoniego Czernu-
szewicza, hala widowiskowo-sportowa 
w Jastrowiu
11. Realizacja projektu ”Aktywne i twórcze 
jesienne wieczory” zajęcia jogi i sutaszu, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrowiu
11. Wieczór poezji „Na strunach sło-
wa…”, sala widowiskowa Ośrodek Kultury 
w Jastrowiu
11. XVI Powiatowe Dyktando o tytuł mistrza 
ortografii powiatu złotowskiego z gościem 
specjalnym, sala widowiskowa Ośrodek 
Kultury w Jastrowiu
11. Dzień pluszowego misia, Biblioteka 
w Sypniewie
11. Andrzejki, świetlica w Brzeźnicy Kolonii
11. Dyskoteka andrzejkowa dla dzieci, świe-
tlica w Nadarzycach
11. Andrzejkowe spotkanie dla seniorów, 
świetlica wiejska w Nadarzycach
11. Jesienny bal, świetlica w Brzeźnicy
11. Koszyk Pełen Książek, Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Jastrowiu
11. Akant Pitrasi - projekt ze smakiem, 
świetlice wiejskie

GrUDzIEŃ 
04.12. Spotkanie mikołajkowe dla naj-
młodszych, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Jastrowiu
06.12. Mikołajki, WDK w Sypniewie
06.12. Mikołajki, świetlica w Brzeźnicy
31.12. Pożegnanie starego roku/ powita-
nie nowego roku - bal sylwestrowy, WDK 
w Sypniewie
31.12. Sylwester, świetlica w Brzeźnicy 
kolonii
12. Akant pitrasi - projekt ze smakiem, 
świetlice wiejskie
12. Jasełka, WDK w Sypniewie
12. Wiejskie kolędowanie, świetlica 
w Nadarzycach
12. Koszyk Pełen Książek, Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Jastrowiu
12. Jarmark Mikołajkowy, plac Jana Pawła II 
w Jastrowiu

NoWA QuLTuRA
5/ „Obiektywni”- Kółko Fotograficzne, Ośro-
dek Kultury w Jastrowiu 
Szczegóły na naszym profilu FB 
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Szanowni Państwo
Przed nami czwarta edycja Pikniku Militarnego „Pierwszy 

Dzień Wolności” w Jastrowiu. W Państwa ręce pierwszy raz 
oddajemy szczegółowy program trzydniowej imprezy z do-
kładnymi opisami nie tylko artystów, którzy będą prezentowali 
się na militarnej scenie, ale także z informacjami dotyczącymi 

17.00 PIKNIKOWA SCENA ROCKOWA
• THE BLACKBERRIES
• BRZESZCZOT 
18.30 CZARNO – BIALI, MUZYKA LAT 60., 70.
20.00 ANDY BAND, BLUESOWE KLIMATY 
21.00 NOCNA INSCENIZACJA BATALISTYCZNA
22.00 – 1.00 W RYTMIE DISCO – DJ LUKA

THE BLACKBERRIES - zespół od roku grający i rozwijający 
się przy Ośrodku Kultury w Jastrowiu pod czujnym „uchem” 
instruktora Mariusza Czai. W skład zespołu wchodzą: Łukasz 
Doroszczyk - gitara, Paulina Doroszczyk- perkusja, Basia Glo-
gier - bas, wokal - Gosia Glogier. Grają i słuchają głównie rocka. 
Są charyzmatyczni i pełni pasji. Mimo krótkiej drogi muzycznej 
mają na swoim koncie liczne koncerty towarzyszące różnym 
wydarzeniom kulturalnym. Do ostatnich sukcesów dopisali II 
miejsce zdobyte w XVII Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych 
Zespołów Artystycznych im. Cecylii Igiel w 2015 roku. 

14 - 16 SIERPNIA
TERENY PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W JASTROWIU

pierwszy dzień wolności
w Jastrowiu

IV Piknik 
Militarny

 - 14.08.2015 

Gazetka Piknikowa

PIĄaTEK

CZARNO-BIALI - członkowie zespołu: Agnieszka Słubik – 
voc., Jakub Słubik - drums, voc., Przemysław Szałer - guitar, 
voc., Patryk Janicki - bass. Brzmienie i muzyka zespołu Czar-
no-Biali nawiązuje do lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
XX w., kiedy królowały takie kapele, jak �e Beatles czy Rolling 
Stones, a wytwórnia Motown produkowała setki przebojów. 
Podobno w muzyce wszystko już było, więc my chcemy przy-
wołać ducha tamtych niezapomnianych dekad.

ANDY BAND - to projekt muzyczny, który przypadnie do 
gustu każdemu słuchaczowi lubiącemu muzykę pełną dobrej, 
bluesowej, rockowej i rock&rollowej energii. Dynamiczne show, 
niezapomniane wrażenia, dobra energia i wspaniała zabawa to 
właśnie zespół Andy Band!

ZARNO-BIALI - członkowie zespołu: Agnieszka Słubik – 

THE BLACKBERRIES

imprez towarzyszących. Mamy nadzieję, że ten przewodnik uła-
twi Państwu aktywny udział w imprezie i pozwoli wybrać to, co 
dla Państwa najciekawsze. Do zobaczenia na militarnym polu.

Agnieszka Głyżewska-Klo�k, 
dyrektor Ośrodka Kultury w Jastrowiu 

www.okjastrowie.pl    |    sierpień 2015 11



 - 15.08.2015 SOBOTA

Skład zespołu: lider zespołu - Andrzej Sypuła (gitara solo-
wa, wokal), Małgorzata Sypuła (wokal), Grzegorz Sypuła (in-
strumenty klawiszowe), Krzysztof Waldowski (gitara basowa), 
Artur Wilewski (instrumenty perkusyjne).

ANDY BAND

BAYER FULL

Skład zespołu: lider zespołu - Andrzej Sypuła (gitara solo-
wa, wokal), Małgorzata Sypuła (wokal), Grzegorz Sypuła (in-

ANDY

CZARNO-BIALI 

Reżyserem inscenizacji jest Grzegorz Tyluś, prezes Stowarzyszenia Przyja-
ciół Harcerstwa Ziemi Złotowskiej, prezes Grupy Rekonstrukcji Historycznej. 
Inscenizacja będzie dotyczyła frontu wschodniego z okresu II wojny świato-
wej. Zobaczymy atak z powietrza, ostrzał, ludność cywilną. 

NOcNA INScENIZAcJA BATALISTYcZNA

DAWID KRZYK

10.00 DIORAMY HISTORYCZNE I WOJSKOWE
11.00 PARADA POJAZDÓW MILITARNYCH ULICAMI JASTROWIA
15.00 MILITARNE KONKURSY DLA DZIECI I DOROSŁYCH
16.00 POKAZY: STRAŻACKIE, SZTUK WALKI 
18.00 INSCENIZACJA BATALISTYCZNA
20.00 KONCERT DAWIDA KRZYKA
21.00 KONCERT ZESPOŁU BAYER FULL
22.00 – 1.00 W RYTMIE DISCO - DJ LUKA

DAWID KRZYK - wokalista, muzyk, autor tekstów i muzyki, 
niedawno wydał płytę z muzyką Czesława Niemena i tekstami 
Cypriana Norwida jako duet Per Aspera Ad Astra. Laureat 
wielu festiwali ogólnopolskich w kategorii poezji śpiewanej 
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ANDRZEJ ARTUR OLEJKO – polski 
historyk, doktor habilitowany, specja-
lizujący się w historii wojskowości i pro-
blematyce lotniczej, wykładowca historii 
na Uniwersytecie Rzeszowskim. Podczas 
IV Pikniku Militarnego będzie komento-
wał wszystkie inscenizacje. Miłośników 
historii zapraszamy na spotkanie z pa-
nem Andrzejem w niedzielę na placu 
przy ul. Wojska Polskiego (okolice dioram 
historycznych) 

BY CITY – goście z Białorusi. Prezentują muzykę taneczną, 
sięgają po covery szwedzkiego zespołu Abba. Grają także autor-
skie piosenki, śpiewając w swoim narodowym języku. By City 
to uczta nie tylko dla ucha, ale i dla oka. W Jastrowiu dadzą 
ponad godzinne show. 

MANCHESTER – zespół z Torunia. Już rok po powstaniu brał 
udział w najbardziej znanych polskich festiwalach rockowych, 
m.in. w Węgorzewie i Jarocinie. Rok 2008 przyniósł im zwycię-
stwo na festiwalu TOPtrendy. Manchester swoim debiutanckim 

 - 16.08.2015 NIEDZIELA

INScENIZAcJA BATALISTYcZNA

STOWARZYSZENIE 
Formacja DźzwIErszno

11.00 UROCZYSTY APEL POD GŁAZOPOMNIKIEM – UL. WOJSKA POLSKIEGO 
12.00 POKAZ UŁAŃSKI STOWARZYSZENIA FORMACJA DŹWIERSZNO
14.00 POKAZ ARTYLERYJSKI
14.30 SPOTKANIE Z HISTORIĄ - ANDRZEJ OLEJKO
15.00 PREZENTACJE ARTYSTYCZNE MAŻORETEK 
16.30 KONCERT ZESPOŁU BY CITY Z BIAŁORUSI
18.00 KONCERT ZESPOŁU MANCHESTER

To miłośnicy jazdy konnej, społecznicy, obrońcy zwierząt, entuzjaści aktywnego spędzania czasu. 11 kwietna 2011 zareje-
strowali Stowarzyszenie Formacja Dźwierszno O.M.M.P. (OMNIA MEA MECUM PORTO -wszystko co mam, noszę ze sobą 
– dewiza tych, którzy uważają, że prawdziwą wartość ma dusza, serce i rozum człowieka, a nie dobra materialne.

ŹWIERSZNO

To miłośnicy jazdy konnej, społecznicy, obrońcy zwierząt, entuzjaści aktywnego spędzania czasu. 11 kwietna 2011 zareje-
strowali Stowarzyszenie Formacja Dźwierszno O.M.M.P. (OMNIA MEA MECUM PORTO -wszystko co mam, noszę ze sobą 
– dewiza tych, którzy uważają, że prawdziwą wartość ma dusza, serce i rozum człowieka, a nie dobra materialne.

singlem „Dziewczyna Gangstera” zdeklasował konkurencję, 
zdobywając w dniu „trendy” dwie główne nagrody. We wrze-
śniu 2011 ukazał się ich drugi album pt: „Chemiczna Broń”. Na 

BY CITY

Gazetka Piknikowa

i dwukrotny laureat międzynarodowego festiwalu Niemen Non 
Stop, nagrodzony nagrodą główną na Festiwalu Studenckim 
Pryzmat. Uczestnik Konkursu Debiuty w Opolu.

BAYER FULL - jeden z najpopularniejszych zespołów nurtu 

polskiej muzyki tanecznej (disco polo). Istnieje od roku 1984. 
Liderem i wokalistą zespołu jest Sławomir Świerzyński. Grupa 
ma w swoim dorobku dziewiętnaście autorskich płyt sprzeda-
nych w łącznym nakładzie 16,5 milionów egzemplarzy.

Wyzwolenie obozu jenieckiego O�ag II D. Zobaczymy rekonstrukcję obozu, jeńców, walkę zbrojną. W insceniza-
cji weźmie udział ok. 15. grup rekonstrukcyjnych z terenu całej Polski. Reżyserem inscenizacji jest Grzegorz Tyluś. 
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QUEST 
– gra terenowa - każdy chętny może pobrać i wydrukować 
plik z questem ze stron: www.okjastrowie.pl, https://www.
facebook.com/osrodek.kulturywjastrowiu, www.jastrowie.pl 
bądź nabyć w wersji papierowej w Ośrodku Kultury, Biblio-
tece, w holu Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie w godzinach 
urzędowania wszystkich instytucji oraz w sztabie podczas 
Pikniku Militarnego. Czytając QUEST każdy przemierza opi-
saną trasę poznając historię oraz piękno naszego miasta i od-
gaduje zaszyfrowane słowa ukryte w rymowanych zagadkach. 
Po poprawnym rozszyfrowaniu ukrytych słów, wpisuje od-
powiednie litery z miejsc oznaczonych kratką w tabelkę na 
końcu QUESTU. Tym samym odgaduje zakodowane hasło 
docierając do mety. Na mecie podaje hasło i otrzymuje pie-
częć symbolizującą wygraną w tej grze. 
Grę terenową można przejść w godzinach: 
Sb. od 10.00 godz. do 14.00
Ndz. od. 10.00 do godz. 14.00  
 

płycie znalazło się 15 piosenek, w tym takie radiowe przeboje 
jak „Tajemnica” i „Lawendowy”. Wciąż fascynują ich brytyj-
skie indie rockowe i brit-popowe brzmienie spod znaku Oasis, 
wzbogacone elementami synth rocka i new rave. 

Maciek Tacher: wokal, klawisze, gitara akustyczna 
Sławek Załeński: gitara
Darek Załeński: gitara
Radek Kazmirkiewicz: bas
Karol Ułanowski: perkusja 

płycie znalazło się 15 piosenek, w tym takie radiowe przeboje 
jak „Tajemnica” i „Lawendowy”. Wciąż fascynują ich brytyj-
skie indie rockowe i brit-popowe brzmienie spod znaku Oasis, 

MANCHESTER

ImPrEzY TowarzYszaĄcE

TURNIEJ DRUŻYN PAINTBALLOWYCH O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE
 – plac na „starej strzelnicy” przy ul. Wojska Polskiego, zapisy drużyn przyjmowane są pod numerem tel. 504019914 

ŁUCZNICY
 – pasjonaci łucznictwa z Łobżenicy zaproszą Państwa do zapoznania się z prawdziwymi łukami.  
Przeniosą Państwa na chwilę do czasów, gdy główną bronią żołnierza był łuk. 

PRZEJAŻDŻKI POJAZDAMI WOJSKOWYMI
 – na placu przez trzy dni czekają na Państwa właściciele oryginalnych pojazdów. Będzie można 
przejechać się m.in. radiowozem milicyjnym.

WYSTAWA SPRZĘTU WOJSKOWEGO
 – na Pikniku nie zabraknie prawdziwych żołnierzy i prawdziwego sprzętu wojskowego. Dzięki współpracy 
z 52. Batalionem Remontowym w Czarnem i 21. Centralnym Poligonem Lotniczym w Nadarzycach

a Pikniku nie zabraknie prawdziwych żołnierzy i prawdziwego sprzętu wojskowego. Dzięki współpracy 
z 52. Batalionem Remontowym w Czarnem i 21. Centralnym Poligonem Lotniczym w Nadarzycach

Gazetka Piknikowa

HARCERSKA STREFA ANIMACJI 
– Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Złotowskiej „Rodło” w sobotę zaprasza wszystkie dzieci i mło-
dzież do zabawy: malowanie twarzy, wielkie bańki, tańce, konkursy, doświadczenia chemiczne i wiele innych. 
Zapraszamy. 
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25. 04. 2015 R. w WDK w Sypniewie 
odbyła się Senioriada - spotkanie seniorów 
z Jastrowia i Sypniewa, które powoli staje się 
tradycją. Były przemówienia, poczęstunek 
i tańce. Gościnnie wystąpili aktorzy w bajce 
„Piękna i Bestia”.

2. 05. 2015 R. uroczyście obchodzono 
70-lecie powstania OSP w Sypniewie. Po 
mszy św. odbyła się część o�cjalna. Przyzna-
no odznaczenia i wyróżnienia druhom oraz 
przyjaciołom jednostki, a potem wystąpili 
goście z Krajenki. 

1. 06. 2015 R. Zespołu Szkół Samorzą-
dowych i WDK w Sypniewie zorganizowali 
Dzień Dziecka. Organizatorzy przygotowa-
li superzabawy i superkonkurencje. OSP 
zaprezentowała swój nowy sprzęt. Dzieci 
spędziły syte i radosne chwile.

28. 06. 2015 R. odbył się Festyn Para-

Klub Twórców AKANT działający 
przy Ośrodku Kultury w Jastrowiu 
został zgłoszony do Nagrody Po-

wiatu Złotowskiego za rok 2014 w kategorii 
Kultura i Dziedzictwo Narodowe. Nomino-
wani spośród 11 zgłoszonych kandydatów 
w tej kategorii zostali laureatami za osią-
gnięcia, działalność artystyczną i społeczną 
w Gminie i Mieście Jastrowie. Nagrodę z rąk 
przewodniczącej Rady Powiatu Złotowskie-
go Jadwigi Harbuzińskiej-Turek odebrała 
prezes Klubu Janina Biendarra. Towarzyszyli 
jej wszyscy członkowie Klubu z dyrektor 
Ośrodka Kultury w Jastrowiu Agnieszką 
Głyżewską-Klo�k na czele, która dzięki swej 
przychylności przyczyniła się do powstania 
Klubu Twórców AKANT. Były owacje i sło-
wa podziękowania. 

Warto dodać, że wśród laureatów kon-
kursu był także Szymon Szultka, który 
otrzymał nagrodę w kategorii Osobowość 
i Wydarzenie Roku między innymi za wspie-
ranie lokalnej kultury. Jastrowie i jego miesz-
kańcy zaznaczają swoją obecność w różnych 
obszarach działania nie tylko w swojej gmi-
nie, ale i poza nią.

 Prace oraz aktywność naszych Twór-
ców możemy podziwiać podczas różno-

Sukces AKANTU
Klub Twórców Akant został Laureatem  
Nagrody Powiatu Złotowskiego za 2014  
w kategorii Kultura i Dziedzictwo Narodowe 

rodnych wydarzeń kulturalnych oraz na 
portalu społecznościowym facebook, gdzie 
na bieżąco publikowane są działania Akan-
towiczów. Godny uwagi jest najnowszy pro-
jekt „AKANT pitrasi” – szczegóły na str. 16.  
Naszym Twórcom gratulujemy i życzymy 
nieustającej weny i pracy twórczej!

Tekst i zdjęcia Karolina Frączek 

a w Sypniewie…
�alny. Mieszkańcy Sypniewa licznie zebrali 
się by uzbierać fundusze na remont chod-
nika wokół Kościoła. W tym celu przygo-
towano loterię, bufet i niezwykłą licytację. 
Łączna kwota, którą udało się uzbierać to 
ponad 11 tysięcy złotych.

11.07. 2015 R. sypniewianie bawili się 
na Pikniku Rodzinnym. Wspólne zabawy 
dzieci z rodzicami pozwoliły na aktywne 
spędzenie czasu na świeżym powietrzu. 
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Malwa 
zorganizowało pyszny bufet. Do Sypniewa 
przed zawodami Strong Man Masters +40 
przybyło dwóch siłaczy: Grzegorz Peksa 
i Robert Kalinowski, którzy po prezentacji 
swojej siły rozdawali autografy i pozowali do 
zdjęć. Piknik zakończył się zabawą taneczną 
pod wiatą, a zagrał DJ Luka. 

JANINA BIENDARRA ODEBRAŁA NAGRODĘ  
W IMIENIU WSZYSTKICH CZŁONKÓW KLUBU

AKANTOWICZE - AKTYWNI, POMYSŁOWI, KREATYWNI

80-LECIE OSP SYPNIEWO

FESTYN PARAFIALNY W SYPNIEWIE
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Była to edycja jubileuszowa, bowiem po 
raz 10. jastrowska biblioteka przepro-
wadziła kampanię promującą książkę 

i czytelnictwo wśród najmłodszych. Akcja 
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród 
małych czytelników, o czym świadczą liczby. 
W tym roku brało w niej udział 246 przed-
szkolaków. Prowadzeniem działań od lat 
zajmuje się Beata Jaśniewicz. To właśnie ona 
co tydzień odwiedza przedszkolaki z bardzo 
bogatą ofertą ciekawych książek. Coraz czę-
ściej ze swoją propozycją wychodzimy poza 
mury biblioteki. Tym razem zakończenie 
akcji miało miejsce w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno - Wychowawczym. Dzięki uprzej-
mości i pomocy dyrekcji i pracowników 
Ośrodka zorganizowaliśmy niecodzienną 
imprezę integracyjną. 2 czerwca na boisku 
„orlik” spotkały się dzieci ze wszystkich 
jastrowskich przedszkoli oraz wychowan-
kowie ośrodka, by wspólnie bawić się w ryt-
mie śpiewającej lokomotywy. Jak co roku 
głównym punktem imprezy było głośne 
czytanie i jak co roku zaprosiliśmy naszych 
czytających przyjaciół. Tradycją stało się, że 

Mały jubileusz Kolejna akcja „Koszyk pełen 
książek” już za nami 

„czytakami” w naszej bibliotece są: Jadwiga 
Harbuzińska – Turek oraz Stanisław Mińko, 
którzy mówią o sobie babcia Jadzia i dziadek 
Staś. W roli czytających nie mają sobie rów-
nych. Bardzo dziękujemy im za wieloletnią 

współpracę i liczymy na więcej. W czasie 
wakacji maluchy zapraszamy do biblioteki, 
a Pani Beata od września z pewnością zago-
ści we wszystkich przedszkolach.

Bożena Puzio

KOSZYK PEŁEN KSIĄŻEK - TYM RAZEM MIEJSCEM SPOTKANIA BYŁ ORLIK

R E K L A M A
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W trakcie warsztatów podczas roku szkolnego uczest-
nicy poznawali tajniki handmadu, np. jak wykonać 
foto-transfer, wykonywali ozdoby z decoupage’u 

czy bobiny. Powstały kolorowe t-shirty, biżuteria i małe for-
my gra�czne. Ale przede wszystkim nie zabrakło spotkań ze 
sztuką, dzięki czemu wspólnie odbyliśmy „podróż do Mek-
syku” i poznaliśmy wielką artystkę Fridę Khalo - inspirację 
naszej profesjonalnej sesji fotogra�cznej w Studiu Kręcik. 
Znakiem wyróżniającym tę artystkę jest wianek, który stał 
się motywem przewodnim sesji. Dziewczęta wykonały swoje 
wianki, by potem wykorzystać je podczas zdjęć. Było pasjo-
nująco i kolorowo. Dzięki uprzejmości Adama Piechowskie-
go uczestniczki zobaczyły, jak wygląda profesjonalne studio 
fotogra�czne i spróbowały swoich sił nie tylko jako modelki, 
ale zaznajomiły się także ze sprzętem fotogra�cznym i pracą 
fotografa. Przed Grupą „Pod ScEnĄ" jeszcze wiele takich in-
teresujących spotkań i podróży bez końca, na które już dziś 
zapraszamy po wakacjach.

 Karolina Frączek

Sztuka nigdy się nie kończy…

Pod poniższym hasłem młodzież z Grupy Kreatywnej 
„Pod ScEnĄ” spotkała się, aby rozpocząć swoje wakacje 
artystyczne i na chwilę odpocząć od zajęć, ale nie od sztuki

PAULINA PRĄDZIŃSKA - NA SESJI FOTOGRAFICZNEJPLENER - MALOWANE WĘGLEM

KAJA MAŁECKA -FOTOGRAFICZNA PODRÓŻ DO 
MEKSYKU W POSZUKIWANIU FRIDY KHALO

FOTO-TRANSFER NA DREWNIE

R E K L A M A
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-Robercie, od wielu lat pasjonuje Cię hi-
storia, w tym ta najbliższa, związana 
z Ziemią Wałecką. Twoje zaintereso-

wania w szczególności wiążą się z czasami najod-
leglejszymi, starożytnością i wiekami średnimi. 
Jak się okazuje tereny Jastrowia i jego okolic nie 
były w tym okresie „pustka osadniczą”?
Może rozwinę troszkę tą myśl, pustki osadniczej. 
Wiele informacji o dawnych dziejach zebrali 
badacze niemieccy w latach przedwojennych 
i wcześniej, lecz po wojnie jak to bywa - wszyst-
ko, co niemieckie było niszczone. Nie ominęło to 
również i dziedziny archeologicznej.
Polityka nie pozwalała na uznanie wcześniejszych 
badań za wiarygodne, a na swoje badania nie 
wielu było po wojnie naukowców. Badano wtedy 
wielkie metropolie a te mniejsze pozostawiano 
często zapomnieniu. I tak powstały białe plamy 
na mapie Polski. Jedną z nich jest ziemia, na któ-
rej mieszkamy. Ziemia Jastrowska posiada bogatą 
historię. W jej granicach znajdziemy przeróżne 
ślady starożytnych kultur, kurhany, miejsca kul-
tu, średniowiecznych osad i grodzisk. Pamiętam, 
kiedy w Muzeum Ziemi Wałeckiej zobaczyłem 
przepiękną urnę i nie mogłem wyjść z podziwu. 
Okazało się, że naczynie pochodzi z Jastrowia 
i jak na razie w niewyjaśnionych okolicznościach 
tra�ło do Wałcza. Podejrzewam, że jest to znale-
zisko przedwojenne. Może kiedyś odnajdziemy 
jego historie.

Gminna Ewidencja Zabytków w części obejmu-
jącej archeologię posiada aż 219 kart stanowisk 
archeologicznych znajdujących się na terenie 
gminy i miasta Jastrowie. Część z nich, jak np. 

O pradziejach Ziemi Wałeckiej, w tym również terenów 
obejmujących swymi granicami obecną gminę 
Jastrowie, wizycie Drużyny Wojów Grodu Wałcz 
w Jastrowiu i ciekawym znalezisku z okresu rzymskiego 
z Robertem Kraszczukiem rozmawia Piotr Kozłowski

grodziska, czy kurhany do dziś uwidaczniają się 
w rzeźbie terenu.
Stan wiedzy o zabytkach jest coraz to bardziej 
rozbudowywany. Nowe i zadziwiające infor-
macje udaje się zebrać dzięki uprzejmości ludzi. 
Mimo tego jest jeszcze wiele do zrobienia i iden-
ty�kowania. Rok temu miałem okazję zjawić 
się w Samborsku, gdzie jak się okazało w latach 
70-tych pewien rolnik znalazł groby skrzynkowe. 
Nie ujawnił niestety tego znaleziska z powodu 
obaw o ziemię. Musiało upłynąć ponad 40 lat 
by wyjawić historię. Jestem bardzo wdzięczny 
za zaufanie rodzinie znalazcy i mam nadzieję, 
że niedługo będziecie mogli przeczytać artykuł 
o tym znalezisku. 

Część osób, natra�ając na artefakty nie wie jak się 
zachować. Fragment skorupy, metalowej spinki, 
kości odnaleziony na polu po jesiennej orce czy 
podczas kopania fundamentów nie stanowi du-
żej wartości materialnej, za to mogą być cenną 
pamiątką historii naszych ziem. Jak powinna 
zachować się osoba natra�ająca na przedmiot 
zabytkowy?
Ziemia zawsze będzie obdarzać wspaniałymi 
informacjami tych, którzy ją szanują. W razie 
potrzeby można się kontaktować z Muzeum 
w Złotowe, gdzie gmina Jastrowie obecnie podle-
ga lub z dr. Jarkiem Rolą z Muzeum w Pile. Moż-
na również informacjami podzielić się ze mną.
Maleńka rzecz bez wartości dla znalazcy nieraz 
okazje się wspaniałym znaleziskiem dla historii 
poznania tego terenu. Nieraz ktoś tra� na coś 
podczas prac na polu. Coraz więcej osób pro-
wadzi poszukiwania wykrywaczem. Znam wie-

lu zbierających artefakty i wiele różnych kolekcji 
widziałem. Nie bójmy się dzielić informacjami. 
Czy nie lepiej rozmawiać ze znalazcami, nieraz 
wiele możemy zyskać. Dzięki takim rozmowom 
w niedługim czasie dowiecie się o ciekawym zna-
lezisku z epoki rzymskiej z Jastrowia, na razie nie 
ujawniam szczegółów, ale będzie to niespodzianka 
dla interesujących się historią jastrowskiej ziemi.

Swoją wiedzę, wieloletnie badania a przede 
wszystkim wielogodzinne wędrówki w terenie, 
kwerendy w zbiorach muzealnych i źródłach opi-
sałeś w dwóch książkach. Wydanej w 2011 roku 
Ziemi Zapomnianej – Przewodniku po Ziemi 
Wałeckiej i okolicach na podstawie znalezisk od 
neolitu po średniowiecze oraz wydanej w 2013 ro-
ku pozycji Niezauważona Rocznica czyli Stulecie 
Muzealnictwa na Ziemi Wałeckiej. Co znajdzie 
miłośnik regionalnej historii w tych książkach 
i czy można je jeszcze gdzieś kupić?
Pierwsza pozycja jest książką dla każdego, kto 
lubi spacerować, lub chce dowiedzieć się czegoś 
więcej o dawnych dziejach tych terenów. Wiele 
zdjęć, mapek i informacji ubarwiają tą pozycje po 
„Ziemi Zapomnianej”. Druga pozycja o Stuleciu 
Muzealnictwa na Ziemi Wałeckiej zawiera wiele 
informacji, również o izbach muzealnych z tere-
nu gminy i miasta Jastrowie. Publikuje również 
w zeszytach historycznych - Studia i Materiały Do 
Dziejów Ziemi Wałeckiej. Tam też znajdą Państwo 
wiele ciekawych artykułów. Książki są dostępne 
w Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu, lub bez-
pośrednio u mnie – jest jeszcze kilka egzemplarzy.

Jesteś również współzałożycielem Bractwa Ry-
cerzy Bezimiennych – Drużyny Wojów Grodu 
Wałcz. Na zakończenie wakacji planujemy spo-
tkanie w Jastrowiu. Czym zajmuje się Bractwo? 
Co będzie można zobaczyć w Jastrowiu?
Minęło już 11 lat od założenia Bractwa, a grupa 
cały czas się rozwija, bo to ludzie z pasją... Zaj-
mujemy się okresem wczesnego średniowiecza, 
kultury przez wielu niedocenianej choć działo 
się wtedy wiele. Myślę, że nie będę opowiadał 
tu, co robimy, bo warto to zobaczyć samemu, 
na co już teraz serdecznie Państwa zapraszam. 
Przeniesiemy Was na pewno w czasie do osa-
dy średniowiecznej. Będziecie mogli postrzelać 
z łuku, założyć ekwipunek bojowy z tamtej epoki, 
zobaczyć jak walczono w tamtych czasach. Nie 
zabraknie również gier i zabaw dla dzieci oraz 
wielu innych ciekawych atrakcji.

Roberta Kraszczuka wraz z rycerzami 
Drużyny Wojów Grodu Wałcz będzie 
można spotkać na organizowanym 29 
sierpnia, na terenie pola namiotowego 
przy „dzikiej plaży”, pikniku kończącego 
IV edycję Jastrowskiego Festynu Trzeź-
wościowego – Rowerem po Zdrowie”.

Organizatorem rajdu i pikniku będzie 
SIL „Horyzont” oraz Gminna Komisja 
Pro�laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Jastrowiu. Uczestnictwo 
w rajdzie jak i pikniku jest bezpłatne. 
Szczegóły wkrótce na plakatach i stro-
nach internetowych organizatorów. Już 
dziś serdecznie zapraszamy.

Z kart historii

co kryje  
jastrowska ziemia? 

DRUŻYNA WOJÓW GRODU WAŁCZ
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Na spotkanie z autorem książki „Afryka 
Kazika” zaproszeni zostali uczniowie 
klas I–III Szkoły Podstawowej 

w Jastrowiu. Łukasz Wierzbicki opowiedział 
młodzieży o  niezwykłym człowieku, 
poznańskim podróżniku Kazimierzu 
Nowaku, który w  latach 30. XX wieku 
rowerem przemierzył całą Afrykę z północy 
na południe i z powrotem z południa na 

To już wpisało się w kalendarz, że 
gdy wieczory stają się coraz dłuższe 
i czasu wolnego więcej, biblioteka 

znajdzie pomysł na aktywne jego spędzenie. 
Tym razem może oferta będzie mniej inno-
wacyjna, ale z pewnością tra� w gusty wie-
lu osób. Nasza biblioteka ma za sobą wiele 
zrealizowanych projektów, ciekawych warsz-
tatów i dzięki temu nowych doświadczeń. 
Największą jednak korzyścią jest możliwość 
spotkania się z mieszkańcami, rozmów z ni-
mi, a przede wszystkim wysłuchanie pro-
pozycji nowych działań, w których chętnie 
wzięliby udział. Inspiracją do projektu „Ak-
tywne i twórcze jesienne wieczory” były 
ubiegłoroczne zajęcia jogi realizowane w ra-
mach innego projektu, których uczestniczki 
były bardzo zadowolone i chętnie uczestni-
czyłyby w kolejnych spotkaniach. Dlatego 

aktywne i twórcze 
jesienne wieczory
Wprawdzie lato jeszcze w pełni, ale my 
przygotowujemy się już do jesiennych działań. 
Zapraszam Państwa do udziału w warsztatach 
jogi i wyrobu biżuterii metodą sutasz SUTASZ

od września zaczynamy nową edycję spo-
tkań z jogą, które będą odbywały się w sali 
kina w Jastrowiu. Zajęcia będzie prowadziła 
Maria Stróżyk, doktor nauk wychowania 
�zycznego i pasjonatka jogi. 

Dla tych, którzy nie odczuwają potrze-
by ruchu, mamy także ciekawą ofertę. Otóż 
z  końcem września rozpoczniemy cykl 
warsztatów wyrobu biżuterii metodą sutasz. 
Będzie to także kontynuacja działań, które 
przypadły do gustu naszym czytelnikom. 
Spotkania będą odbywały się w godzinach 
popołudniowych w bibliotece. Warsztaty 
poprowadzi Sylwia Mróz, specjalistka edu-
kacji plastycznej, ekspertka i pasjonatka 
techniki sutasz.

Priorytetem biblioteki jest stworzenie 
oferty, która będzie odpowiedzią na potrze-
by mieszkańców naszej gminy, ponieważ 

to gwarantuje powodzenie. Myślę, że tylko 
„garnitur szyty na miarę” wzbudzi zaintere-
sowanie i chęć uczestnictwa w działaniach.

Zapraszamy do nowego projektu . 
Rekrutacja uczestników rozpocznie się 
w drugiej połowie sierpnia. Ponieważ 
liczba uczestników jest ograniczona, 
o przyjęciu do projektu decyduje kolejność 
zgłoszeń. Więcej informacji na stronie 
http://www.mbp.okjastrowie.pl oraz 

w siedzibie biblioteki.

Projekt będzie realizowany dzięki pozy-
skaniu do�nansowania w ramach programu 
„Działaj lokalnie” Polsko - Amerykańskiej 
Fundacji Wolności.

Bożena Puzio

afryka,
dziadek, 
niedźwiadek

północ. Podróż rowerem, pieszo, trochę 
na koniu i trochę łodzią zajęła Nowakowi 
pięć lat. Ze swej podróży słał relacje do 
żony, które potem ukazywały się w gazetach. 
Jednak wielki wyczyn poznańskiego 
podróżnika poszedł w  zapomnienie, 
poza albumem wydanym przez córkę 
Kazimierza Nowaka i  przedwojennymi 
artykułami rozsianymi w  prasie, nikt 

nie zajął się polskim reportażystą lat 30. 
Dopiero Łukasz Wierzbicki zainspirowany 
opowieściami swego dziadka o podróżniku 
Nowaku postanowił dotrzeć do tych 
przedwojennych relacji z podróży po Afryce 
i tak po kilkumiesięcznych poszukiwaniach 
w bibliotekach, składaniu korespondencji 
w  całość w  2000 roku wydaje książkę 
„Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd”. Trzeba 
jeszcze sześciu lat, by książka Wierzbickiego 
tra�ła na podatny grunt i o Kazimierzu 
Nowaku znów było głośno. Dzięki spotkaniu 
z Łukaszem Wierzbickim o niezwykłym 
podróżniku z Poznania usłyszały również 
dzieci z Jastrowia. Autor książki „Afryka 
Kazika” w  ciekawy sposób, ilustrując 
prezentacją audiowizualną, opowiedział 
młodym ludziom o niezwykłym podróżniku 
i o tym jak powstawała ta książka. Uczestnicy 
spotkania usłyszeli też o podróżach Łukasza 
Wierzbickiego i jego innych książkach dla 
dzieci i młodzieży, które znajdują się już 
w naszej bibliotece. Zapraszamy do lektury 
tych ciekawych opowieści.

Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbic-
kim przygotowały wspólnie Miejska Biblioteka 
Publiczna w Jastrowiu i Wojewódzka Biblio-
teka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu. 

Bożena Puzio

16 czerwca gościem 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Jastrowiu był 
Łukasz Wierzbicki, pisarz, 
autor książek dla dzieci 
i młodzieży, podróżnik 

SPOTKANIE Z ŁUKASZEM WIERZBICKI, PISARZEM, 
AUTOREM KSIĄŻEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, 
PODRÓŻNIKIEM
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Najdawniejsze osadnictwo na tere-
nie obecnego Sypniewa potwierdza 
wiele odkrytych stanowisk arche-

ologicznych. Do najcenniejszych z nich 
należy grodzisko nizinne (podkowiaste?) 
położone w zakolu rzeki Płytnicy. Datowane 
na IX – 1 poł. X w. grodzisko nazywane w li-
teraturze niemieckiej Schlossberg, posiada 
do dziś widoczny majdan i dobrze zachowa-
ny fragment wału. Stanowi cenny przykład 
słowiańskiego osadnictwa obronnego. Ca-
łość została wpisana do rejestru zabytków 
i podlega ochronie prawnej. 

Osobliwą początkową nazwę miejsco-
wości – Nałęcz – próbuje wyjaśnić Słownik 
Geogra�czny Królestwa Polskiego: „Syp-
niewo powstało dopiero w 1570 r.; w tym 
bowiem roku nadaje starosta nowodworski 
Andrzej Górka burmistrzowi wałeckiemu 
Walentynowi Horn przywilej na założenie 
wsi i przyrzeka jemu i żonie jego adwoka-
turę tamże. Ponieważ Górkowie h. Łodzia, 
jako spadkobiercy Ostrorogskich używali h. 
Nałęcz, dlatego i wieś ta przez pewien czas 
tak się nazywała”. 

Historię para�i sypniewskiej opisuje Józef 
Łukaszewicz: „Sypniewo wieś niegdyś w sta-
rostwie nowodworskim leżąca, w dokumen-
tach z 17 wieku Cypniewem zwana, posiada 
kościół parochialny, który aż do schyłku 17 
wieku był �lialnym kościoła w Nadaryczu 

Gruss aus Zippnow
Sypniewo (Sypniewo, Zypnow, Nałęcz, 
Zipnow, Zippenow, Zippnow) jest największą 
obecnie wsią Pojezierza Wałeckiego

(Nadarzycach). W tym czasie (1690 r.) król 
Jan III jako kolator uposażył kościół w Syp-
niewie, a August II uposażenie to potwierdził 
1700r. Od tego czasu plebani nadarzyccy 
przenieśli się do Sypniewo, wsi która leży 
w samym środku parochii, a kościół tutejszy 
wyniesiony został do rzędu parochialnych. 
W czasie wizyty Kierskiego w roku 1738 
kościół w Sypniewie był już starym, w mur 
pruski stawianym i wymagał naprawy; nie 
był też poświęconym”. Do para�i sypniew-
skiej należały ówcześnie Nadarzyce, Dudyla-
ny, Brzeźnica, Szwecja, wieś Klawiter i Zdbice. 
Po II wojnie światowej rozebrano świątynię 
ewangelicką. Obecny kościół para�alny pw. 
Narodzenia NMP w Sypniewie wzniesiono 
w latach 1835 – 1836 w miejscu starszego 
szachulcowego, z którego pochodzą ołtarze. 
Jego poświęcenie miało miejsce 10.09.1837 r. 
Po 1945 r. przez jakiś czas pozostał w Sypnie-
wie niemiecki proboszcz katolicki. Od 1949 
r. są tu duszpasterze narodowości polskiej. Po 
wojnie przez szereg lat para�ę prowadzili ks. 
Salezjanie, aż do końca lat 80. XX w., później 
ponownie objęli ją księża diecezjalni. Kościół 
zrealizowany w oszczędnych formach późnego 
klasycyzmu berlińskiego – „Rundbogenstilu”. 
Wieża kościelna skrywa dzwony odlane w Ber-
linie w 1834 roku.

Z wizyty Braneckiego wynika, że już 
w roku 1641 istniała w Sypniewie szko-

ła. „Dom szkolny stał tuż przy cmentarzu. 
W r. 1738 w czasie wizyty Kierskiego, był 
tu rektorem szkoły Krystyan Treger. Każdy 
mieszkaniec wsi posiadający hubę (mansus, 
łan) roli, dawał mu pół korca żyta miary 
wałeckiej, po kilka groszy, drzewo na opał 
i pewną daninę od pogrzebów, chrztów itp.”

Płacenie danin nie zawsze leżało w na-
turze mieszkańców Sypniewa. 3 czerwca 
1651 roku doszło do zatargów sypniewskich 
chłopów z podstarościm wałeckim Paw-
łem Turobojskim. Podstarości za namową 
skrzatuskiego proboszcza próbował zmusić 
sypniewian do zaorania pól kościelnych 
pod Skrzatuszem. Chłopi obawiając się, 
że raz wykonana robota może być później 
ponawiana, zbuntowali się. Pobili ekono-
ma Macieja Żeleńskiego, a później pogo-
nili Turobojskiego aż do Skrzatusza (35 
km), gdzie obity kłonicami i kamieniami 
podstarości zdołał się schronić w zabudo-
waniach folwarku.

W 1900 roku Sypniewo liczyło ponad 
2100 mieszkańców. Działały tu m.in. ce-
gielnia, mleczarnia, farbiarnia, 2 młyny, 5 
ubojni zwierząt. 

Historyk Pfeilsdor tak opisywał Syp-
niewo w roku 1922: „Wieś o powierzchni 
18 225 mórg, położona na wysokości 125 
– 140 m n.p.m., rozciągająca się na odcinku 
2 km od południowego wschodu na pół-
nocny zachód, w poprzek rzeki Płytnicy. 
Na jednym brzegu leży mała część wsi, jest 
to tylko jena ulica. Ta część jest nazywana 
Butzenede – co w tłumaczeniu na język pol-
ski może oznaczać: kraniec, skraj zarośnięty 
gęstymi zaroślami. W części głównej wioski 
biegną dwie równoległe ulice, które są ze 
sobą połączone. Stoją tam też oba kościoły 
z widocznymi z daleka wieżami. Kościół ka-
tolicki otaczają stare i wysokie klony i mur 
z kamieni polnych. Przy kościele ewangelic-
kim można zobaczyć młode ładne zieleńce. 
W jego pobliżu stoi pomnik poświęcony 
tym, którzy polegli. Wieś wygląda przyjaź-
nie, główna ulica jest szeroka, a przed prawie 
każdym domem rosną drzewa”.

Piotr Kozłowski

POCZTÓWKA Z 1914 ROKU Z WIDOCZNĄ NIEISTNIEJĄCĄ JUŻ ŚWIĄTYNIĄ EWANGELICKĄ, DAWNYM 
DOMEM PASTORA, POCZTĄ I SZKOŁĄ

FRAGMENT DZWONU Z WIEŻY KOŚCIELNEJ W SYP-
NIEWIE ODLANEGO W 1834 ROKU W BERLINIE

Cudze chwalicie...
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STrONG MaN MaSTErS 
To były wspaniałe zawody. W tym dniu dopisało wszystko: 
zawodnicy, pogoda, a co najważniejsze nie zabrakło 
kibiców, którzy tłumnie przybyli na jastrowską plażę 
miejską. Jastrowie reprezentował Grzegorz Peksa

Organizatorem Mistrzostw Polski 
StronG Man Masters, które by-
ły również eliminacjami do Mi-

strzostw Świata w Belfaście w Irlandii była 
Gmina i Miasto Jastrowie i Atletik StronG 
Peksa.  
Zawody i organizacja przebiegały znako-
micie. Poszczególne konkurencje przery-
wane były konkursami dla publiczności, 
a imprezę urozmaicił pokaz pilskiej sekcji 
Aikido. 

  
WYNIKI: 
FARMER 300 KG 30 M  
1. Sławomir Toczek 12.10 2. Artur 
Walczak 14.09 3. Grzegorz Peksa15.69,  
4. Kalinowski 18.13 5. Piotr Czapiewski 
18.42 6. Irek Kuraś 18.78

PRZYSIADY 200 KG 
1. S. Toczek – 14, 2. R. Kalinowski 13,  
3. G. Peksa – 10, 4. P. Czapiewski – 9,  
5. A. Walczak - 1 6. I. Kuraś - 0

BELKA 120 KG

1. S. Toczek – 16, 2. R. Kalinowski – 14,  
3. G. Peksa – 13, 4. P. Czapiewski – 8,  
5. A. Walczak - 8 6. I. Kuraś - 0  

WAGA PŁACZU PRZODEM
1. A. Walczak 74.31, 2. S. Toczek 63.44,  
3. P. Czapiewski 58.91, 4. I. Kuraś 54.04,  
5. R. Kalinowski 53.63, 6. G. Peksa 48.87 

KACZOR 180 KG 20 M
1. A. Walczak 14.69, 2. I. Kuraś 14.94,  
3. S. Toczek 15.47, 4. G. Peksa, 16.85, 5. R. 
Kalinowski 18.13, 6. T. Czapiewski 21.97  

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1. Sławomir Toczek Kościerzyna 27 pkt 

- awans na Mistrzostwa Świata 
2. Artur Walczak Gniezno  21 pkt 
3. Robert Kalinowski Płock 17 pkt 
4. Grzegorz Peksa Jastrowie 16 pkt 
5. Piotr Czapiewski Nidzica 12 pkt 
6. Irek Kuraś Lubin   9 pkt  

Specjalne podziękowania kierujemy do 
Firm i Sponsorów, bez których te zawo-
dy nie odbyłyby się: 

1. Paltech Jastrowie
2. Run Las - skup runa leśnego 

Sypniewo 
3. Rezydencja Leśna Chata Jastrowie
4. JanWal spedycja Jastrowie
5. Stihl – sklep w Jastrowiu
6. Romgaz
7. Restauracja Folklor
8. Bank Spółdzielczy w Jastrowiu
9. ZECiUK w Jastrowiu
10. Jastimpex
11. Pitbull Energy Drink  

Patroni medialni: 
Panorama Złotowska, Radio Eska, Zło-

tów Nasze Miasto 
Grzegorz Peksa

– eliminacje do Mistrzostw Świata
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TRENER PIOTR GAŁECKI: 
Powoli poznaję kadrę zespołu. Po ubie-

głorocznej walce o utrzymanie, w tej rundzie 
nasz plan minimum to miejsce 1-5 w tabeli 
po rundzie jesiennej, plan maksimum miej-
sca 1-3. Po sezonie przygotowawczym cie-
szy mnie fakt, że w zespole są doświadczeni 
zawodnicy i zdolna grupa juniorów. Jest to 
budujące i będzie stanowiło o sile zespołu 
i przyszłości jastrowskiej piłki nożnej. Jestem 
zadowolony z frekwencji na treningach i po-
stawy zawodników na sparingach. 

 

PREZES TOMASZ BALAWANDER: 
Minimum 5 miejsce w tabeli. Będziemy 

robili wszystko, aby sięgnąć po ten wynik. 
Na razie wszystkie okoliczności są sprzyja-
jące: zapał zawodników, atmosfera w klu-
bie – dawno takiej nie było. Zawodnicy, 
którzy wrócili do Polonii bardzo ambitnie 
podeszli do tematu, chcą udowodnić, że 
są w Jastrowiu potrzebni. A jak będzie? To 
zwery�kują pierwsze mecze. Owszem wy-
nik jest ważny, ale nie najważniejszy. Jako 

SKŁAD POLONII JASTROWIE: DAWID NAJDEK (BRAMKARZ), KRZYSZTOF CYBULSKI (BRAMKARZ), BARTŁOMIEJ TRYGAR, SEBASTIAN PABICH, JAKUB ZIELIŃSKI, 
DARIUSZ MALINOWSKI, BARTŁOMIEJ CZAJKA, DAMIAN GNIEŹNIŃSKI, ŁUKASZ KAMIŃSKI, JAKUB WYSZYŃSKI, GRZEGORZ WYSZYŃSKI, ŁUKASZ CYRUK, BŁAŻEJ FO-
RYŚ, MACIEJ ŚNIATAŁA, KONRAD JANKOWSKI, KAROL KRZYSZTOŃ, MIŁOSZ KONKEL, JAKUB GOŁĄB, ADRIAN PACYK, GRZEGORZ WARZEWSKI, TOMASZ WOJTIUK, 
KACPER LECHAŃSKI, PIOTR GAŁECKI - TRENER

Z nowym zarządem, nowym prezesem i nowym 
trenerem. Jaki to będzie zespół i na co mogą liczyć 
kibice Polonii? Pytamy trenera, prezesa i zawodników

polonia Jastrowie

zarząd stawiamy na młodzież, czasem być 
może kosztem wyniku. O przyszłości piłki 
stanowią młodzi zawodnicy, którzy muszą 
dostać szansę ogrania się. 

 

ZAWODNICY: 
Łukasz Cyruk: po siedmiu latach wraca 

do Polonii Jastrowie, przez ostatnie 1,5 roku 
grał w Chemiku Police. 

 – Zgrywamy zespół. Chcemy również za-
przyjaźnić się na nowo i odbudować relacje 
z kibicami. Dlatego na pierwszym i ostat-
nim meczu II rundy Polonii w Jastrowiu 
pierwszych pięćdziesięciu kibiców ugości-
my kiełbaską z grilla. Dla dzieci będziemy 
mieli balony. Chcemy odbudować relacje 
z kibicami i zachęcić ich do kibicowania 
Polonii. Ze swojej strony obiecujemy walkę 
i duże zaangażowanie na boisku. Nasz cel? 
Górna część tabeli. 

 
Bartłomiej Czajka: po roku wraca do 

Polonii Jastrowie, był zawodnikiem Orka-
nu Śmiłowo. 

- Zespół jest trochę rozbity, ale myślę, że 

do złożenia. Mamy w Polonii zawodników 
z Jastrowia, a z czasem myślę, że przyjdą 
też wyniki. Nie one są jednak najważniej-
sze, naszym celem jest stworzenie zespołu, 
kolektywu, który będzie ze sobą na dobre 
i na złe. Środek tabeli – myślę, że to byłby 
dobry wynik.

SKŁAD POLONII JASTROWIE: 
Dawid Najdek (bramkarz), Krzysztof 

Cybulski (bramkarz), Bartłomiej Trygar, 
Sebastian Pabich, Jakub Zieliński, Dariusz 
Malinowski, Bartłomiej Czajka, Damian 
Gnieźniński, Łukasz Kamiński, Jakub Wy-
szyński, Grzegorz Wyszyński, Łukasz Cy-
ruk, Błażej Foryś, Maciej Śniatała, Konrad 
Jankowski, Karol Krzysztoń, Miłosz Konkel, 
Jakub Gołąb, Adrian Pacyk, Grzegorz Wa-
rzewski, Tomasz Wojtiuk, Kacper Lechański. 

ZARZĄD POLONII JASTROWIE: 
Prezes – Tomasz Balawander, wicepre-

zes – Szymon Szultka, członkowie zarządu: 
Marcin Klo�k, Adam Sarna. 

 Tekst Agnieszka Głyżwska – Klo�k

PIERWSZY MECZ POLONII 
JASTROWIE U SIEBIE 
ODBĘDZIE SIĘ 29 SIERPNIA. 
DLA PIERWSZYCH 50. 
KIBICÓW, KTÓRZY 
PRZYJDĄ NA STADION 
KIEŁBASKA Z GRILLA. 
DLA DZIECI BALONY
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