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Bank Spółdzielczy w Jastrowiu 

Centrala: 

64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 53 

tel. (67) 266 21 41 

Oddział: 

78-400 Szczecinek, ul. Boh. Warszawy 53 

tel. (94)374 02 23

 

POYCZKA HIPOTECZNA 

na dowolny cel 
 

 
 oprocentowanie ju od  5,31%* w stosunku 

rocznym 

 prowizja od 1,5 %* 

 okres kredytowania do 20 lat 

 kwota poyczki uzaleniona od wartoci 

nieruchomoci (do 60 % aktualnej wartoci 

rynkowej nieruchomoci) 

 brak prowizji za wczeniejsz spłat 
 sposób spłaty dostosowany do klienta 

 szybka decyzja kredytowa 

 pomoc w załatwieniu wszystkich formalnoci 

 
* Rzeczywista roczna stopa procentowa dla przykładu 

reprezentatywnego na dzie 02.01.2015 r. przy całkowitej 

kwocie poyczki 100.000,- zł na okres 180 miesicy, spłata w 

równych miesicznych ratach kapitałowo - odsetkowych,  

z prowizj 1,5 %, ubezpieczeniem na ycie Kredytobiorcy,  

z oprocentowaniem zmiennym WIBOR 3M + mara 3,25 %,  

tj. aktualnie 5,31 %   w stosunku rocznym wynosi 6,55%. Rata 

miesiczna wynosi 807,16 zł. Całkowita kwota  do zapłaty 

151.382,40 zł. Warunkiem skorzystania z wymienionych 

warunków jest posiadanie rachunku oszczdnociowo - 

rozliczeniowego.  

 

Proste i bezpieczne 

„ROR e-Konto” 
Korzyci: 

• łatwy dostp do rachunku o dowolnej porze,  

z dowolnego miejsca poprzez  elektroniczny 

kanał dostpu, który umoliwia m.in.: 

-   sprawdzenie stanu rachunku, 

-   wykonywanie przelewów krajowych, 

-   wykonywanie przelewów zdefiniowanych, 

-   ledzenie historii operacji, 

-   doładowania  telefonów komórkowych, 

• moliwo dokonywania wypłat poprzez sie 
bankomatów, 

• operacje na koncie potwierdzane wycigami, 

• pomoc w wyborze optymalnej lokaty, 

• moliwo skorzystania z kredytu odnawialnego 

w ROR - po 3 miesicznym okresie posiadania 

ROR (do tego okresu Bank moe zaliczy okres 

posiadania ROR w innym banku, wówczas 

wymagana jest historia rachunku  

powiadczona przez bank). 

 

 

 

 

JELI JESTE ZAINTERESOWANY NASZ OFERT ZADZWO   

LUB ODWIED NAS  W SIEDZIBIE BANKU 

 

Z A P R A S Z A M Y 

r e k l a m a
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Zamiast wstępu
Mówią, że jeśli nie ma Cię na Facebooku to nie ist-

niejesz. Mnie to nie przekonuje i wbrew światowym 
trendom i ku ogromnemu zdziwieniu wielu moich zna-
jomych nie mam swojego konta na Fb. Nie potrzebuję 
uzewnętrzniać się w ten sposób i publikować fotografii 
mojego śniadania czy kolacji. I jeśli tylko temu służą 
portale społecznościowe, to ja dziękuję. Na szczęście 
taka obecność w sieci może zdziałać cuda jeśli chodzi 
o działalność OK Jastrowie. Reklama naszych wydarzeń 
w sieci przynosi wymierne korzyści i tu dziękuję za ist-
nienie takich portali jak Facebook. Od kilku miesięcy 
mamy swoje ośrodkowe konto, coraz więcej znajomych 
i lajków – prosimy o więcej :). Na bieżąco staramy się 
relacjonować wydarzenia i z odpowiednim wyprzedze-
niem zamieszczać zaproszenia. Mam nadzieję, że czasem 
z nich korzystacie, bo to dla Was, drodzy mieszkańcy, 
pracujemy i chcemy być coraz lepsi. Zachęcam więc 
wszystkich do obserwowania naszego konta, komen-
towania wydarzeń, zdjęć, na których często jesteście 
głównymi bohaterami, do podsuwania nam pomysłów 
i Waszych oczekiwań. Chętnie przeczytamy, odpiszemy 
i coś z tym zrobimy – obiecuję. Najważniejsze, abyście 
zaznaczali swoją obecność. 

Natomiast tych, którzy tak jak ja sceptycznie podcho-
dzą do portali społecznościowych, zapraszam na stronę 
internetową www.okjastrowie.pl (niebawem nowa szata 
graficzna). Aby nie przegapić żadnego wydarzenia za-
piszcie się do naszego newslettera. Regularnie będzie-
cie otrzymywali zapowiedzi najważniejszych imprez, 
warsztatów, kursów, szkoleń, koncertów. 

Na dobry początek miłych spotkań w 2015 roku za-
praszam do lektury najnowszego numeru OK Jastro-
wie zawierającego pełną informację o tym, co będzie 
się działo w najbliższych miesiącach. A w tym roku, po 
pierwsze, koncerty – Czarno Czarni, Abradab z kapelą, 
Bayer Full, Manchester. Po drugie imprezy plenerowe – 
majowe święto miasta, Piknik Militarny, Bukowińskie 
Spotkania z drugą edycją Smaków Bukowiny i Nocą 
Świętojańską na plaży. Spotkania autorskie z ciekawymi 
ludźmi, koncerty muzyki poważnej i kabarety. Szczegóły 
znajdziecie na stronie 11. Do miłego spotkania w sieci 
i jeszcze milszego na żywo. 

Agnieszka Głyżewska-Klofik
Dyrektor Ośrodka Kultury w Jastrowiu 

WydaWca
Ośrodek Kultury w Jastrowiu
64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 50
www.okjastrowie.pl

Redakcja:
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NaSi Wybrańcy -  radNi rady MiejSkiej W jaStroWiu

Kim są, czym się interesują, 
jaką funkcję pełnią w radzie 

– poznajmy radnych Rady 
Miejskiej w Jastrowiu na 

kadencję 2014 - 2018

tekst i zdjęcia kaRolina FRączek 

Izabela Iwańska
Wiceprzewodnicząca komisji Rewizyjnej. 33-letnia 
mieszkanka jastrowia, przedstawi-
cielka ulic: 1 Maja, konopnickiej, 
zygmunta iii Wazy. z zawodu jest 
administratorem infrastruktury 
społecznej. dzisiaj jest prężnie 
działającym przedsiębiorcą. lubi 
rozpieszczać kulinarnie swoich 
najbliższych. jedną z najwięk-
szych jej pasji są podróże.

adam dzbuk 
Przewodniczący komisji Rolnictwa, ochrony Środo-
wiska, Porządku Publicznego i gospodarki gminnej. 
Mieszkaniec jastrowia, zaś przedstawiciel mieszkań-
ców Bud, Bud-Folwark, drzewiec, 
Piaski leśniczówka, samborska, 
trzebieszek. 69-letni inżynier 
rolnik, którego pasją są podróże, 
grzybobranie oraz szeroko pojęta 
dziedzina jaką jest rolnictwo.

bogdan osIńskI
Przewodniczący komisji oświaty, zdrowia, kultury, 
sportu i spraw socjalnych. Reprezentant 
mieszkańców ulicy: alei Wolności, 
słowackiego i Wojska Polskiego. 
60-letni emerytowany nauczyciel, 
amatorsko lecz z ogromną pasją 
i zaangażowaniem uprawiający 
tenis ziemny, siatkówkę, narciar-
stwo biegowe i pływanie. Wolną 
chwilę poświęca na słucha-
nie muzyki rozrywkowej, 
czyta dobrą literaturę 
oraz gra w brydża.

agnIeszka kazberuk
Wiceprzewodnicząca komisji Rolnictwa, 
ochrony Środowiska, Porządku 
Publicznego i gospodarki gminnej. 
Reprezentantka wyborców z ulicy: 
10 Pułku Piechoty, 2 lutego, cichej, 
Fabrycznej, inwalidów, liszyka 
i spokojnej. Wykonuje zawód in-
struktora terapii zajęciowej. 55-letnia 
entuzjastka turystyki górskiej. 
W wolnych chwilach lubi 
spędzać czas w ogródku 
oraz czytając dobrą 
książkę.

agnIeszka kwIlIńska
Wiceprzewodnicząca komisji oświaty, zdrowia, 
kultury, sportu i spraw socjalnych. 
35-letnia przedstawicielka okręgu 
wyborczego ulic: dworcowej, Hajd, 
Byszek,  leśniczówki smolary, 
leśniczówki Wrzosy, Roosevelta 
oraz  Prądów. z wykształcenia 
nauczycielka z ogromną pasją do 
sportu i muzyki. chętnie 
sięga po wiedzę prawniczą 
w wolnej chwili.

krzysztof nagórskI
członek komisji Rolnictwa, ochrony Środowiska, 
Porządku Publicznego i gospodarki gminnej. 
Przedstawiciel mieszkańców z ulic: 
Poniatowskiego i Żymierskiego.  
z wykształcenia leśnik spełnia-
jący się w pracy zawodowej. 
47-letni hobbysta fotografii. 
Wolny czas poświęca na dobrą 
muzykę oraz poszerzanie wiedzy 
z zakresu ziołolecznictwa. 
ochrona przyrody oraz 
krajobrazu również 
należą do jego pasji.

zofIa Pawłowska
 Wiceprzewodnicząca komisji Budżetu, Rozwoju 
gospodarczego oraz integracji europejskiej. 50-letnia 
reprezentantka mieszkańców z ulicy: 
kościelnej, Mickiewicza i Wojska 
Polskiego. Przedsiębiorca 
z wieloletnim stażem. Pasjonatka 
turystyki. W wolnych chwilach 
zajmuje się uprawą roślin, 
w szczególności pięknych kwia-
tów. okazy jakimi może się 
pochwalić to przepiękne 
lilie oraz hortensje.

Jolanta łatka
członek komisji oświaty, zdrowia, kultury, spor-
tu i spraw socjalnych. 52-letnia 
mieszkanka i przedstawiciel-
ka sypniewa. Wieloletnia 
pielęgniarka z zamiłowaniem 
słuchająca muzyki poważnej, 
czytająca literaturę antyczną. 
Wolne chwile poświęca m. in. 
turystyce.

grzegorz Hundt
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. 46-letni przed-
stawiciel mieszkańców Brzeźnicy 
i Brzeźnicy kolonii.  z zawodu 
leśniczy wykonujący ten zawód 
na co dzień. entuzjasta przyrody, 
turystyki i sportu.

PIotr kurzyna
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz członek komisji 
Budżetu, Rozwoju gospodarczego oraz integracji 
europejskiej. Reprezentant mieszkańców z ulic: kilińsz-
czaków, ludowej, Polnej, Puławskie-
go, sikorskiego, zagórza i zawiszy. 
z wykształcenia politolog, obecnie 
aktywny przedsiębiorca. 36-letni 
pasjonat wędkarstwa i  gry na gita-
rze, w szczególności basowej. inne 
instrumenty również nie są mu obce. 
najbardziej lubi uśmiechać się 
do ludzi, których na co dzień 
spotyka.

łukasz Cyruk
członek komisji Rolnictwa, ochrony Środowiska, 
Porządku Publicznego i gospodarki gminnej. 
Przedstawiciel wyborców z ulic: 
cmentarnej, jagiellońskiej, kienie-
wicza, kilińskiego, kolejowej oraz 
Roosevelta. 26-letni, najmłodszy 
wśród radnych w Radzie Miejskiej. 
z wykształcenia nauczyciel w-f, 
student uniwersytetu szczecińskie-
go. zagorzały sportowiec, 
miłośnik piłki nożnej. 

ryszard król
 członek komisji Rolnictwa, ochrony Środowiska, 
Porządku Publicznego i gospodarki gminnej. Przedsta-
wiciel wyborców ulic: Bocznej, Bukowej, 
jedności Robotniczej, jesionowej, 
jodłowej, klonowej, krótkiej, leśnej, 
leśniczówki Wądołek, Młyńskiej, 
okrężnej, spacerowej, Wądołka, 
zawiszy i Żymierskiego. 54-letni 
pasjonat różnych dyscyplin sportu. 
z wykształcenia technik rolnik 
od wielu lat prężnie działa-
jący w sektorze rolnictwa.

Janusz sIwak
Przewodniczący komisji Rewizyjnej. Przedstawi-

ciel okręgu wyborczego ulic: granicznej, jeziornej, 
kruczkowskiego, kwiatowej, 

Przemysłowej i Wojska Polskiego. 
68-letni energicznie działający 

dla naszej społeczności pasjonat 
turystyki w każdym jej wydaniu. 
szczególną uwagę poświęca na 

morskie wycieczki, piesze, rowe-
rowe i kajakowe eskapady.

mICHał kruszyńskI
członek komisji oświaty, zdrowia, kultury, sportu 
i spraw socjalnych. 33-letni przedstawiciel okręgu 
ulic: Brzozowej, grunwaldzkiej, Miłej, 
narutowicza, ogrodowej, słonecznej, 
Świętojańskiej, Woj. Polskiego i zauł-
ku Świętojańskiego. Pracownik ope-
racyjny specjalistycznego zakładu 
ochrony Środowiska. zainteresowany 
polityką regionalną, ochroną 
środowiska i prawami 
zwierząt. Pasje: turystyka, 
filmy dokumentalne 
i książki.
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Nie jest Pan rodowitym mieszkań-
cem Jastrowia. Jak postrzega Pan 
tę gminę?
Mimo, że nie urodziłem się w gmi-

nie Jastrowie to czuję się 100% jastrowianinem. 
Mieszkam tutaj już od kilkunastu lat i muszę 
przyznać, że głównie dlatego, iż ta miejscowość 
mnie bardzo urzekła. Ponadto, gdyby spojrzeć 
na naszych mieszkańców, to wiele osób nie 
urodziło się tutaj, a mimo to pełnią w gminie 
ważne funkcje.   

Za co wyróżniłby pan tę gminę, a co powin-
no lepiej funkcjonować, by łatwiej żyło się 
mieszkańcom?
Gmina Jastrowie jest doskonale położona geo-
graficznie. Wiele osób może nam pozazdrościć 
lasów, jezior, czy rzek. Tak naprawdę w tym 
mieście niczego nie brakuje. Ktoś zapewne 
stwierdzi zaraz, że nie ma teatru czy kina 3D, 
ale niech każdy z nas spojrzy na siebie i po-
wie sobie szczerze, jak często korzystałby z tej 
atrakcji gdyby była na miejscu? Raz, dwa razy 
w roku? Ci co korzystają częściej i tak są stały-
mi bywalcami większych miast. Ten raz w roku 
warto wybrać się do dużego miasta i celebro-
wać owo wydarzenie kulturalne. Proszę mi 
wierzyć, że mieszkańcy innych miejscowości 
wzdychają tylko, gdy dowiadują się, że w Jastro-
wiu wystarczy zrobić kilkadziesiąt kroków i już 
się jest w pięknym lesie. Kilkadziesiąt kroków 
dalej i już jesteśmy nad rzeką lub jeziorem. My 
jastrowianie mamy większe tendencje do na-
rzekania, niż zauważenia pozytywnych stron 
naszego miasta. Jastrowie wyróżnia bogactwo 
natury. Dodatkowo warto zauważyć, że  miasto 
znajduje się na głównych szlakach komunika-
cyjnych, dzięki czemu wiele osób tak naprawdę 
wie, co to jest Jastrowie. Teraz tylko musimy 
pomyśleć nad sposobem, by zachęcić ich, aby 
się u nas zatrzymali i skorzystali z oferty, którą 
im zaproponujemy. Nie ma się co oszukiwać, 
nie zatrzymamy turystów na tydzień lub dwa 
tygodnie. Jeśli zatrzymamy w Jastrowiu przy-
najmniej 10% przejeżdżających turystów na 
1 lub 2 dni, to już lokalni przedsiębiorcy będą 
mieć wiele pracy, a jednocześnie zwiększą się 
ich dochody. Kolejną gałęzią, która może być 
dla nas przyszłością ze względu na położenie, 
jest transport i logistyka. W tej kwestii już po-
woli się coś dzieje. Są rozmowy z pierwszymi 
potencjalnymi inwestorami. Aby mieszkańcom 
żyło się lepiej musimy postawić po prostu na 
gospodarkę. No i może jeszcze przestać maru-
dzić, że jest źle i wziąć się po prostu do roboty.

Kadencja 2015-2018 dopiero się zaczęła, ale czy 
po tych kilku sesjach, komisjach, spotkaniach 
i kuluarowych rozmowach jest Pan w stanie 
zapowiedzieć jaka to będzie rada, kadencja..?
Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Mimo tego, 
że w radzie są rozbieżności światopoglądo-
we, czy też polityczne, to potrafimy pracować 
jak drużyna, jak zespół. Nawet przy najbar-
dziej wrażliwych tematach, zawsze zwycięża 
rozsądek i dobro ogółu. Dlatego przy okazji 
chciałbym podziękować wszystkim radnym 
za taką postawę i mam nadzieję, że z nią wy-

My jastrowianie mamy 
większą tendencję 
do narzekania, niż 
szukania pozytywnych 
stron naszego miasta – 
z przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Jastrowiu 
rozmawia Karolina Frączek

WZiąć Się do roboty! 

trwają do samego końca. Także współpra-
ca rady z burmistrzem jest bardzo dobra. 
Co będzie priorytetem w ciągu tych najbliż-
szych czterech lat?

rozwóJ mIasta. gosPodarka.

Jest Pan młodą, energiczną osobą, prowadzi 
Pan własną firmę wydawniczą, zajmuje się też 
organizacją eventów. Co zdecydowało o tym, 
że zechciał się Pan za-
jąć sprawami lokalnego 
samorządu?
Zawsze ciągnęło mnie 
do działalności społecz-
nej, choć niekoniecznie 
politycznej. Zaczęło się 
od samorządów szkol-
nych. Później zająłem 
się korespondencją ra-
diową dotyczącą lo-
kalnych społeczności. 
Nawet studia które wy-
brałem to politologia, 
która jest nauką spo-
łeczną, aż w końcu kilka lat pracy w kor-
poracjach i  powrót do spraw lokalnych. 
Tylko tym razem, już jako właściciel lokal-
nych mediów. Jak więc z  takim bagażem 
doświadczeń nie wystartować na radne-
go? Choć tak naprawdę, namówiły mnie do 
startu inne osoby, z najbliższego otoczenia.    

 
Niektórzy zarzucają Panu brak doświadcze-
nia... ale, być może to jest właśnie zaleta. Świeże 
spojrzenie, nowe pomysły, wytyczanie nieod-
krytych ścieżek...
Jeżeli ktoś zarzuca mi brak doświadczenia, to 
mnie najzwyczajniej nie zna. Nie można wycią-
gać takich wniosków tylko dlatego, że nie byłem 
radnym w zeszłej kadencji.  Ale ze świeżym 
spojrzeniem i nowymi pomysłami się zgodzę. 

A propos nowych pomysłów i świeżego spoj-
rzenia. Jesteśmy gazetą o profilu kulturalnym 
i aż żal byłoby nie zapytać o ciekawe inicjaty-
wy i pomysły na niwie kulturalnej. Jesteśmy 
otwarci na wszelkie nowe propozycje.
Moim zdaniem z ilością wydarzeń kulturalnych 
w Jastrowiu nie jest aż tak źle.  Problemem jest 
bardziej dotarcie z tą ofertą do potencjalnych 
odbiorców i na pewno nie jest to łatwe zada-
nie. To właśnie OK Jastrowie jest jednym ze 
sposobów komunikacji i informacji, zatem 
kierunek jest dobry. Obecna pani dyrektor 
moim zdaniem sprawdza się doskonale. Ma 

pomysły i jest otwar-
ta na pomysły innych. 
W końcu zaczęliśmy 
wykorzystywać po-
tencjał Międzyna-
rodowego Festiwalu 
Folklorystycznego, co 
można było zauważyć 
już w zeszłym roku. 
Staje się on imprezą 
atrakcyjną dla lokal-
nego społeczeństwa, 
a nie jedynie nudnym 
przedstawieniem dla 
kilku osób. Wystar-

czyło spojrzeć na frekwencję podczas wystę-
pów, która mogła być czasami większa dzięki 
przybyłym uczestnikom spotkań.  Mam nadzie-
ję, że zaproponowana w ostatnim roku forma 
będzie się rozwijała i przy okazji stworzony 
zostanie samoczynnie jarmark z możliwością 
nabycia wyrobów własnych rzemieślników 

jeżeli ktoś zarzuca mi brak 
doświadczenia, to mnie 
najzwyczajniej nie zna. nie 
można wyciągać takich 
wniosków tylko dlatego, 
że nie byłem radnym 
w zeszłej kadencji. 

zaWsze ciągnęło Mnie do
działalnoŚci sPołecznej,
cHoć niekoniecznie Politycznej 
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i rolników.  Bardzo ciekawie rozwija się impreza 
„Pierwszy dzień wolności”, jednak życzyłbym so-
bie, aby ludzie przyjeżdżali do Jastrowia by fak-
tycznie przeżywać ten pierwszy dzień wolności 
w nieco innym znaczeniu, a mianowicie z daleka 
od zgiełku dużego miasta i ładów korporacyj-
nych. Ponadto chciałbym, aby więcej młodzieży 
zaangażowało się w życie kulturalne Jastrowia.  
Niech zakładają zespoły rockowe, punkowe, hip-
-hopowe, czy raperskie. Jeżeli chodzi o mnie, to 
mogę ewentualnie, gdzieś przygrać na gitarze 
basowej lub kontrabasie :-) . Podobno także nasz 
burmistrz dobrze gra na gitarze :-)

To jest jedna strona działalności kulturalnej, 
druga to baza, na której pracujemy. O ile na 
terenach wiejskich jest ona bardzo dobra, o ty-
le w samym Jastrowiu borykamy się z proble-
mami lokalowymi, brakiem pomieszczeń do 
prowadzenia podstawowej działalności kultural-
nej, a więc zajęć warsztatowych, edukacyjnych, 
miejsc do pracy z dziećmi i młodzieżą. Czy jest 
Pan w stanie obiecać nam, że w tej kadencji rada 
pochyli się nad tym problemem?
Faktycznie, jeśli chodzi o infrastrukturę to nie 
jest idealnie. Z tego, co zdążyłem się zorientować, 
jest zamysł, aby w przyszłości wybudować nowy 

obiekt kulturalny przy amfiteatrze. Potrzebna 
jest do tego zmiana planu zagospodarowania 
przestrzennego. Dodatkowo, już teraz musimy 
poczynić starania, aby uzyskać dofinansowa-
nie ze środków zewnętrznych. Gmina na dzień 
dzisiejszy nie poradzi sobie z tak rozbudowaną 
inwestycją wykorzystując tylko środki własne. 
Myślę, że jeśli nie uda się jeszcze w tej kadencji 
wybudować nowego ośrodka kultury (choć po 
cichu na to liczę), to na pewno uda się przynaj-
mniej przygotować wszystko, co będzie koniecz-
ne, by taką inwestycję zrealizować w kadencji 
następnej.    

Dziękuję za rozmowę i zachęcam do kontak-
tu z radnymi. Specjalnie przygotowaliśmy dla 
mieszkańców możliwość szybkiego kontaktu 
mailowego BiuRoRady@jastRoWie.Pl

Wystarczy do nas napisać, a sprawa zostanie 
skierowana do osoby odpowiadającej za dany 
okręg. Można także przyjść na dyżur do urzę-
du w każdy poniedziałek, do czego oczywiście 
zachęcam. 

Wysłuchała Karolina Frączek,  
fot. Karolina Frączek 

PIotr kurzyna   
w słowaCH kIlku… 

wIek: rocznik 1979 

wykształCenIe: wyższe politologia i psy-
chologia zarządzania i być może plan na dok-
torat ;-) 

stan CywIlny: wierny swej małżonce 

zaInteresowanIa:  wędkarstwo, muzyka, 
psychologia społeczna, energia odnawialna 

dośwIadCzenIe zawodowe: kilka lat 
w korporacjach w branży handlu detalicznego 
oraz w mediach, a obecnie własna działalność 
gospodarcza  

wykonywany zawód: przedsiębiorca

PoPrzednIe mIeJsCa PraCy: bardzo róż-
ne. od  sprzedawcy i montera,  aż po managera 
regionalnego

ulubIona muzyka: alternatywna

sPort: popieram

r e k l a m a

skontaktuj się z RadnyMi: bIurorady@JastrowIe.Pl

Ponadto informujemy, że przyjmujemy NieodPŁatNie odpady wielkogabarytowe (meble, dywany) oraz kompletny zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także opony. Można przywozić w/w odpady w dni robocze od godz. 7-12 na bazę sprzę-
tową przy ul. Wojska Polskiego 47a w jastrowiu.
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r e k l a m a

Inwestycje ujęte w budżecie Gminy 
i Miasta Jastrowie na rok 2015 to kon-
tynuacja inwestycji z lat poprzednich 
oraz projekty planowanych w najbliż-

szym czasie wydatków. W marcu wprowa-
dzone zostaną do budżetu kolejne zadania,  
inwestycje, w tym również wykonanie kil-
kunastu projektów z zakresu infrastruktury 
komunalnej, sportowej, turystycznej oraz 
oświatowej.

Wykonanie tych projektów pozwoli 
gminie Jastrowie na skuteczne pozyskanie 
środków finansowych z programów Unii 
Europejskiej na lata 2015 – 2020.

Po PieNiądZe do uNii 
Gmina przygotowuje się na kolejne rozdanie środków unijnych. Plany, projekty 
i budowa szkolnego kompleksu boisk – to priorytety tegorocznego budżetu

drogI, kanalIzaCJa, 
komPleks boIsk 

Wśród wydatków inwestycyjnych, które 
na pewno będą realizowane w tym roku jest:

• BudoWa naWieRzcHni ul. okRęŻnej 
w Jastrowiu wraz z łącznikiem  

oraz kanalizacją deszczową 

600 tys.  zł 
a także Wykonanie naWieRzcHni  
asFaltoWej na ulicacH liszyka,  

FaBRycznej i inWalidóW 

350 tys.  zł. 

Z myślą o budowie kolejnych nawierzch-
ni wykonane będą projekty drogowe wraz 
z kanalizacją dla ulic: 

• zaWiszy część dolna, 

65 tys.   zł 

oraz ludoWej 

20 tys.   zł. 

Projekt przebudowy będzie wykonany 
również dla 

ulicy ŚWiętojańskiej 

10 tys.   zł. 
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Natomiast przy 
ul. jodłoWej 

w Jastrowiu zaplanowano budowę  
kanalizacji deszczowej 

40 tys.   zł. 

W tym roku rozpocznie się także 
zapowiadana budowa kompleksu 
boisk sportowych przy szkole Pod-
stawowej w jastrowiu wraz z zago-
spodarowaniem terenu. na pierwszy 
etap tego zadania gmina przeznaczyła 

400 tys. zł 

100 tys. zł zaplanowano na realizację II 
etapu adaPtacji teRenu Pod cMentaRz 

koMunalny W jastRoWiu. 

Ponadto planuje się zwiększenie udzia-
łów w spółce gminnej ZECiUK sp. z o. o.  
z myślą o dofinansowania prowadzonej 
przez spółkę  inwestycji - „BudoWa ko-

lektoRóW sanitaRnycH W  MiejscoWoŚci 
saMBoRsko - 200 tys. zł. 

Za 30 tys. zł w Miejsko – Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu 
zakuPione Będzie dodatkoWe WyPosaŻe-

nie kucHni. 

a Co z funduszu sołeCkIego?                                                                                                                    
W  sołectwach mieszkańcy postawili 

głównie na budowę dróg, chodników i roz-
wój infrastruktury sportowej i turystycznej. 

syPnieWo
W Sypniewie ciąg dalszy zadań zwią-

zanych z infrastruktura drogową: bu-
dowa drogi betonowej od ul. I Armii                                                                     

Woj. Polskiego do ul. Mickiewicza wraz 
z przebudową wysepki 

28 tys.   zł. 

BRzeźnica
W Brzeźnicy fundusz sołecki przezna-

czany będzie na budowę chodnika przy 
drodze gminnej 

15 tys.   zł  

oraz na zakup urządzeń siłowni  
na powietrzu 

6,4 tys.   zł. 

syPnieWko, saMBoRsko
W Sypniewku za 6,6 tys. zł wykonany 

będzie fragment chodnika wzdłuż dro-
gi gminnej, a w Samborsku mieszkańcy 

podjęli decyzję o zagospodarowaniu pla-
cu przy świetlicy (wyłożenie polbrukiem) 

oraz o ogrodzeniu tego terenu 

18,5 tys.   zł.

BRzeźnica kolonia
 Brzeźnica Kolonia postawiła na dzieci. 

To z myślą o najmłodszych wybudowany 
będzie plac zabaw 

11,8 tys.  zł. 

nadaRzyce, Budy
W Nadarzycach na powietrzu stanie 

siłowania 

9 tys.   zł,

 a w Budach miłośnicy ping-ponga bę-
dą mogli zmierzyć swoje umiejętności 

grając na zewnętrznym stole 

9 tys.   zł.               

Inf. Urząd Gminy i Miasta Jastrowie      

PowIat złotowskI  
w V kadenCJI (2014-2018) 
starostą nadal ryszard 
goławskI, PrzewodnICząCą 
rady Powatu JadwIga 
HarbuzIńska-turek

Rada Powiatu Złotowskiego liczy 19 
radnych wybranych w wyborach samorzą-
dowych w listopadzie 2014 r. Tworzy go  
9 radnych z Klubu Porozumienie Samo-
rządowe, 6 z Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego, 2 z KW Zadbajmy o Powiat, 1 z KW 
Wspólny Powiat i 1 z KW Prawo i Sprawie-
dliwość. W tajnych wyborach wybrano wła-
dze powiatu. Na czele Rady Powiatu stanęła 
Jadwiga Harbuzińska – Turek (Porozumie-
nie Samorządowe), starostą złotowskim na 
kolejną kadencję pozostał Ryszard Goławski 
(Porozumienie Samorządowe), wicestarostą 
jest Daniel Sztych (PSL). Wiceprzewod-
niczącymi Rady zostali Michał Iwańczyk 
(Porozumienie Samorządowe) i Chrystian 
Brzeziński (PSL), a członkami zarządu po-
wiatu Andrzej Pietruszka (Porozumienie 
Samorządowe), Zdzisław Kwaśny (Poro-
zumienie Samorządowe) i Leszek Kępiński 
(PSL). W wyborach jawnych ustalono składy 
komisji stałych i ich przewodniczących. Ko-
misja Budżetu – Juliusz Brewka (Klub PS), 

Komisja Oświaty i Zdrowia Piotr Jończyk 
(Klub PS), Komisja Samorządowa i Polity-
ki Społecznej – Ryszard Sikora (Klub PS), 
Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
– Arkadiusz Tomke (PSL), Komisja Rewi-
zyjna – Tomasz Fidler (Zadbajmy o Powiat).  

sPołeCzna rada szPItala   
Rada Powiatu powołała na nową kaden-

cję Radę Społeczną Szpitala Powiatowego 
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. Jej 
11-osobowy skład tworzą: przewodniczący 
– starosta R. Goławski oraz przedstawiciele 
poszczególnych rad (J. Harbuzińska-Turek 
– Rada Powiatu Złotowskiego, Eugeniusz 
Stopa – RM w Okonku, Jolanta Łatka – 
RM w Jastrowiu, Bernadeta Kopeć – RM 
w Krajence, Krystyna Kozdra – RG Lipka, 
Kazimierz Cybulski – RG Tarnówka, An-
drzej Ruta – RG Zakrzewo, Jan Buława – 
RG Złotów oraz przedstawiciel wojewody 
Henryk Szopiński. Rada Społeczna jest or-
ganem inicjującym i opiniodawczym Powia-
tu Złotowskiego oraz organem doradczym 
dyrektora szpitala.  

zmIany w organIzaCJI I budżet 
Zmianie uległ regulamin organizacyj-

ny Starostwa Powiatowego. Najistotniejszą 
zmianą było połączenie Wydziału Oświa-
ty z Wydziałem Aktywizacji Zawodowej 
i Współpracy Osób Niepełnosprawnych 

w jeden Wydział Oświaty i Promocji.
 Uchwalono budżet powiatu na 2015 

rok. Dochody bieżące planuje się na prawie 
58 mln zł. Wydatki założono na poziomie 
82% wydatków roku 2014. Największe za-
grożenie dla budżetu stanowią: zmniejszenie 
subwencji oświatowej od państwa o ok. pół 
miliona zł, mniejsze wpływy ze sprzedaży 
majątku oraz z podatku CIT, wpływ kolej-
nych wniosków dotyczących zwrotu opłat 
za karty pojazdów oraz wyższe koszty funk-
cjonowania. Największe środki wydatkowa-
ne będą w działach: Oświata i Wychowanie 
(ponad 19 mln. zł, Opieka Społeczna (prze-
szło 4 mln zł), Edukacyjna Opieka Wycho-
wawcza (prawie 11 mln zł), Bezpieczeństwo 
Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa (3,5 
mln zł), Transport i łączność (w tym drogi 
powiatowe, ponad 2 mln zł).   

 Władze powiatu, jak powiedział po 
wyborze na starostę nowej kadencji Ry-
szard Goławski, liczą na kontynuację dobrej 
współpracy z wójtami i burmistrzami, szcze-
gólnie przy realizacji wspólnych inwestycji 
z wykorzystaniem środków pozabudże-
towych na rzecz rozwoju poszczególnych 
gmin, a zatem i całego powiatu. Liczą też na 
współpracę z dyrektorami placówek oświa-
towych celem przedstawienia atrakcyjnej 
oferty edukacyjnej w szkołach powiatu zło-
towskiego oraz z dyrekcją szpitala w zakresie 
wspólnego zabiegania o fundusze europej-
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Mario, jesteś studentką Akade-
mii Muzycznej im. Feliksa No-
wowiejskiego w  Bydgoszczy 
w klasie śpiewu solowego. Jakie 

miejsce zajmuje dzisiaj śpiew w Twoim życiu?
Oczywiście wybrany przeze mnie kierunek 
kształcenia sugeruje, że śpiew musi mieć dla 
mnie bardzo duże znaczenie. I faktycznie, jed-
no z moich największych marzeń to te niero-
zerwalnie ze śpiewem połączone (nauczanie 
śpiewu, koncertowanie, własna mała sala kon-
certowa w wymarzonym budynku przy Alejach 
Ossolińskich w Bydgoszczy, gdzie muzyka 
dawałaby radość nie tylko koneserom). Śpiew 
daje mi możliwość doskonalenia samej siebie, 

O nauczaniu śpiewu, koncertowaniu, własnej 
małej sali koncertowej i cieniach bycia 
śpiewaczką solową rozmawiamy z Marią 
Kruszyńską, utalentowaną jastrowianką

Podążyłam za swoimi marzeniami

ćwiczenia siebie w samodyscyplinie, pracy 
z ludźmi, otwarcia na ich potrzeby, zrozumie-
nia ich słabości, wyrozumiałości dla samej 
siebie. Przynosi wiele satysfakcji dopóki to ja 
nim władam, a nie on staje się panem mojego 
kreowania własnej rzeczywistości.

Dlaczego opera? Zwykle, jeśli ktoś młody ma-
rzy o śpiewie, to częściej w rockowej kapeli... 
Może dlatego, że nigdy nie miałam słabości 
do muzyki rockowej. Od dziecka śpiewałam 
w scholi przyparafialnej w kościele NMP Kró-
lowej Polski w Jastrowiu. Często przesiadywa-
liśmy na próbach od popołudnia do późnej 
nocy. Dreszczem przejmowała mnie harmo-

nia, jaką tworzył czterogłos na korytarzu salki 
przy ul. 1-go Maja. Do dziś, już w zdecydo-
wanie mniejszym składzie, muzykujemy tam 
z Angeliką, Olą, Bogną, Natalią, wcześniej 
jeszcze Alicją, Agatą, teraz jeszcze Kingą, Li-
dzią i Paulą. To z muzyki chóralnej, do której 
zapałałam prawdziwie gorącą pasją, wywiodło 
się w prostej linii moje zainteresowanie muzy-
ką klasyczną i śpiewem solowym. Marzyłam, 
że kiedy już posiądę tę umiejętność, będę po-
trafiła naprawdę fachowo prowadzić pełny 
czterogłosowy chór i pomagać ludziom w ich 
trudnościach technicznych związanych z tech-
niką śpiewaczą. Proszę wybaczyć górnolotną 
terminologię, ale właśnie odeszłam od pisania 
pracy dyplomowej.  

Rodzice nie woleli, żebyś została na przykład 
prawnikiem lub lekarzem?
Miałam i mam (tata zmarł, kiedy miałam 14 lat, 
a mama szczęśliwie wciąż się o mnie troszczy) 
wspaniałych rodziców. Nigdy nie starali się kre-
ować mojej przyszłości. Dbali o to, by niczego 
mi nie brakowało, przyglądali się i wspomagali 
w podejmowaniu kolejnych znaczących decyzji, 
wspierali w trudnych momentach tej drogi… 

skie na rozwój i dalsze podwyższanie stan-
dardu w naszym szpitalu. 

Sesje Rady Powiatu odbywają się w ostat-
nią środę miesiąca (z  wyjątkiem lipca 
i sierpnia) o godz. 15.00 w auli starostwa. 
Mieszkańców powiatu złotowskiego ser-
decznie zapraszam do obecności na nich. 
Wyjątkowo, w interesujących Państwa spra-
wach, można zabrać głos po uprzednim 
zgłoszeniu i uzyskaniu zgody prowadzącej 
obrady. 

Uprzejmie informuję też, że w każdą śro-
dę o godz. 12.00 w pokoju nr 11 Starostwa 
Powiatowego w Złotowie pełnię dyżur dla 
mieszkańców powiatu. Warto wcześniej 
umówić się telefonicznie pod numerem 
67 263 5936   

Jadwiga Harbuzińska-Turek, 
Przewodnicząca Rady Powiatu Złotowskiego

wIeśCI z PowIatu... 

• Na sesji grudniowej pożegnano wielo-
letnią prokurator Prokuratury Rejonowej 
w Złotowie Annę Pacholik, która przeszła 
na emeryturę. Nowym szefem prokuratury 
został Andrzej Szczubełek. 

• Radni powiatowi pogratulowali wyjąt-
kowych sukcesów, jakie odnieśli mieszkańcy 
naszego powiatu: Jolanta Surma, artystka 
rękodzieła, która otrzymała od Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego odzna-
kę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Jakub 
Pieniążkowski - Minister Sportu i Turystyki 
nadał wyróżnienie „Animator Roku”. Zenon 
Wiśniewski, prezes firmy Omnivent z Lipki,  
firmy, która zajęła I miejsce w Plebiscycie 
Holendersko – Polskich Nagród Biznesu. 

  
• Minister Pracy i Polityki Społecznej 

wyróżnił Powiatowy Urząd Pracy w Zło-
towie za „Najlepsze wdrożenia nowelizacji 
Ustawy o promocji i zatrudnieniu. Certyfi-
kat odebrała dyrektor PUP Łucja Greczyło.

• Rozstrzygnięty został konkurs ofert or-
ganizacji pozarządowych oraz innych pod-
miotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego na 2015 r. 

Z Gminy i Miasta Jastrowie wniosko-
wały tylko 2 organizacje – Stowarzyszenie 
Satori (dofinansowane w kwocie 3000 zł) 
oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych 
Horyzont (wniosek odrzucony z powodów 
formalnych). 

• Tytuł „Złotej Szkoły” otrzymało Tech-
nikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Złotowie. W rankingu szkół ponadgimna-
zjalnych miesięcznika Perspektywy szkoła 
zajęła 3. miejsce w Wielkopolsce, 25 w kra-
ju. Bardzo dobre miejsce w tym rankingu 
uzyskało LO im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Złotowie, wyprzedzając wszystkie licea 
z sąsiednich powiatów. 

• Na interpelację radnej Jadwigi Har-
buzińskiej-Turek dotyczącą wahadłowego 
ruchu na moście na rzece Gwdzie (droga 
wojewódzka nr 189) odpowiedział przewod-
niczący Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego Krzysztof Paszyk. Poinformował, że 
w ciągu 2 miesięcy zostanie przeprowadzo-
ny przetarg na remont mostu, a następnie 
w dwóch etapach sam remont co przywróci 
płynność ruchu na trasie Jastrowie – Złotów.     

C.d. na stronie 10 >>
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Dopiero kiedy dostałam się na studia, mniej 
więcej na trzecim roku, dowiedziałam się, że 
mama miała nadzieję, że zostanę na jakiejś 
pobliskiej, przykładowo pilskiej uczelni i na-
dal będę mieszkać w Jastrowiu, blisko niej. To, 
że dowiedziałam się o tym dopiero w połowie 
studiów świadczy o tym, że rodzice w żadnym 
razie nie naginali moich decyzji. Kiedy tylko 
zapragnęłam szkoły muzycznej, automatycznie 
umożliwiali mi edukację tam. Nie mieliśmy 
samochodu, jeździłam autobusami po szko-
le najpierw do Złotowa, później do Piły. Dziś 
wręcz cała moja rodzina nie kryje aprobaty, że 
podążyłam za swoimi marzeniami. Cieszę się, 
że miałam na tyle odwagi. 

Jak zaczęła się Twoja 
muzyczna przygoda?
Pewnego pięknego 
dnia jeden z  moich 
braci przywiózł do do-
mu wieżę. Taką co to 
można było na niej słu-
chać płyt i kaset. Kiedy 
zostawałam w  domu 
z mamą ,podkradałam 
drugiemu z moich braci 
kasety. Jedną z nich pa-
miętam jak dziś: miała 
na okładce czarno-bia-
ły rysunek klasztor-
nej ściany z surowych 
cegieł, na tle której 
stał siedmioramienny 
świecznik z płonącymi świecami. Archaicz-
nie wyglądającą czcionką wypisany był tytuł 
MIKTAM. Były to proste nagrania zespołu 
Seminarium Duchownego w Koszalinie kilku 
wybranych pieśni z wydawanego przez nich 
corocznie śpiewnika. Do dziś dźwięczą mi 
w uszach. Nie mogę odżałować tej kasety. Za-
ginęła… Ale do rzeczy! Siadywałam wtedy na 
szarej sofce w pokoju braci i śpiewałam, śpie-
wałam, aż do przyjścia listonoszki. Popołudniu 
wracał ze szkoły mój brat. Po obiedzie brał do 
ręki gitarę i grał coś po cichu, pomrukując pod 
nosem. Przysłuchiwałam się mu, niektóre pio-
senki znałam z ulubionej kasety i w pewnym 
momencie on wyłączał pomruki, a śpiewałam 
już tylko ja. Taki nieformalny koncercik. Nigdy 
nie powiedział, że ładnie śpiewam. To byłoby 
sprzeczne z jego nader niewylewną naturą, ale 
fakt, że nie przestawał grać, kiedy się włącza-
łam, wiele znaczył na tamtym etapie.

Poznałaś już pewnie blaski i cienie bycia śpie-
waczka solową. Jaki jest ten muzyczny świat? 
Tak, zdecydowanie są i blaski i cienie. Cienie 
wielkim “C” pisane. To było przykre zetknąć się 
z nimi już na pierwszych latach studiów. Nale-
żałoby zacząć od tego, że poszłam na tę uczel-
nię z powołania, a nie dla poklasku. Chciałam 
nauczać, a tylko wykształcenie w tej dziedzinie 
miało mi dać taką możliwość, więc posłucha-
łam głosu logiki. I w sumie to nawet nie wiem, 
czy mogę to nazwać cieniem. Z perspektywy 
czasu (kiedy jestem już na ostatnim- szóstym 
roku studiów), mogę stwierdzić, że istna mę-

ka jaką przeżyłam przez 
cztery pierwsze lata stu-
diów aż do licencjatu 
nauczyła mnie wyła-
wiać z tego bezduszne-
go szumu biegnących 
w  wyścigu szczurów 
mój własny niepowta-
rzalny “głos”, moją świa-
domość prawdziwej 
misji powierzonej tylko 
mi. Nikt inny nie zrobi 
tego lepiej ode mnie. 
Dopiero dziś napraw-
dę to do mnie dociera. 

Może i “powinnam”, może i “muszę” w odczu-
ciu wielu zaprzęgniętych w niewolę “sukcesu” 
(zwłaszcza tego scenicznego) ludzi. Mam dość 
odmienną definicję SUKCESU! Właśnie dlate-
go, że trzeba walczyć, przepychać się łokciami, 
a piękny głos nie wystarcza, nie uważam, by to 
miało większą wartość. Nie upatruję wartości 
w bolesnej samotności. Konkurencja zawsze 
była, jest i będzie. Zawsze też spotkamy lep-
szych od siebie. Największym jednak sukcesem 
w tej dziedzinie dla mnie jest to, że z każdym 
dniem pokonuję samą siebie.

Kto jest Twoim autorytetem muzycznym? 
Pewnie spodziewacie się nazwisk wielkich 
kompozytorów lub wykonawców. Nie mam 
zamiaru odbierać im podziwu tłumów. Jednak 
chciałabym opowiedzieć o pewnej skromnej 
nauczycielce z pilskiej szkoły muzycznej. Tam ją 
poznałam. Trafiłam do niej na swoją pierwszą 
lekcję śpiewu do małej sali z oknem na park. 
Ona zaraziła mnie tym, co dziś w śpiewie naj-
bardziej sobie cenię - możliwością otwierania 
ludzi poprzez nauczanie. Dla mnie jest ona 
autorytetem pedagogicznym, ale i scenicznym. 
Co prawda spotkałyśmy się w Zespole Szkół 
Muzycznych im. F. Chopina w Pile, ale jest 
również znaną i cenioną  w Polsce i na świecie 
śpiewaczką. Mam zaszczyt przedstawić Pań-
stwu panią dr Kamilę Kułakowską. 

Pamiętasz swój pierwszy występ?
Zaczynałam jako pianistka i wspomnienia 
pierwszych występów łączą się z etiudami i pie-

śniami bez słów na fortepian. Jeden występ 
pamiętam jakby był wczoraj. Przenieśmy się 
teraz do małego pokoiku moich braci z szarą 
sofą koło wieży. Przed tapczanem stoi drew-
niany taboret, na taborecie małe elektronicz-
ne organy - mój pierwszy instrument. Gram 
“Lulajże Jezuniu”, wtedy jeszcze jednym palcem 
na białych klawiszach. I to dumne spojrzenie 
mojego brata: “To moja siostra! Sama nauczyła 
się grać tę melodię ze słuchu”- mówi do swo-
ich kolegów.

Skończysz szkołę i co potem? Wiążesz swoją 
przyszłość ze śpiewem?
Oczywiście. Już nauczam śpiewu. Mam grupkę 
swoich własnych uczniów w Bydgoszczy i po-
dobną zgraną ekipę mam zamiar stworzyć tutaj, 
w Jastrowiu. Nie będą miały znaczenia wiek, 
predyspozycje, czy umiejętności. W progi mo-
jej szkoły będzie mógł zawitać każdy, kto tylko 
zechce śpiewać, dla siebie, bądź dla rzeszy fa-
nów. Nie liczy się ilość afiszy, gdzie zafigurują 
na pierwszym miejscu, a to, czego nauka śpiewu 
może ich nauczyć poza śpiewem, na co otwo-
rzyć, co pokazać. W dalszej perspektywie za-
mierzamy otworzyć wraz z moim dzisiaj jeszcze 
narzeczonym, a w maju już mężem (zmienię 
nazwisko) małą salę koncertową (a może i ma-
łą alternatywną operę) działającą przy naszej 
Szkole Kreatywności w Bydgoszczy. 

Wystąpiłaś  ostatnio przed jastrowską publicz-
nością, rodziną, znajomymi, kolegami, przyja-
ciółmi. Sala była wypełniona po brzegi. Trema 
jest wtedy większa? 
Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie. Dla tak 
przyjaznej publiczności śpiewa się wyłącznie 
z radością. Chciałabym ich wszystkich tele-
portować na swój recital dyplomowy, który 
odbędzie się w maju (dokładnej daty jeszcze 
nie znam) na sali koncertowej Akademii Mu-
zycznej w Bydgoszczy. Dla nich mogłabym 
śpiewać bez końca.

Jakie jest twoje największe marzenie? 
Duża kochająca rodzina państwa Marii i Grze-
gorza Mateja.

Wysłuchała Karolina Frączek, 
fot. Karolina Frączek  

 W progi mojej szkoły 
będzie mógł zawitać 
każdy, kto tylko zechce 
śpiewać, dla siebie, bądź 
dla rzeszy fanów. nie 
liczy się ilość afiszy, gdzie 
zafigurują na pierwszym 
miejscu, a to, czego nauka 
śpiewu może ich nauczyć 
poza śpiewem, na co 
otworzyć, co pokazać.

W czeRWcu Po Raz kolejny 
na deskacH jastRoWskiej 
sceny BędzieMy Podzi-
Wiać MaRię kRuszyńską 
i zaPRoszonycH PRzez nią 
goŚci. zaPRaszaMy na tę 
Muzyczną ucztę 
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Qlturalny rozkład jazdy

Kwiecień
13/14/15.04. Warsztaty wikliniarskie, Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Jastrowiu
16.04. VII Festiwal Piosenki Przedszkolnej, 
sala widowiskowa, Ośrodek Kultury
23.04. Spotkanie autorskie dla dzieci 
młodszych, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Jastrowiu
04. Obchody Dnia Ziemi, świetlica wiejska 
w Nadarzycach
04. IV Odsłona Galerii Jednego Obrazu, 
świetlica w Budach
04. Koszyk pełen książek, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Jastrowiu
04. Kinomaniak, Bajkowe Popołudnia, Fil-
mowe Wieczory, sala widowiskowa, Ośro-
dek Kultury

Maj
01.05. MajaStroWie - dNi MiaSta – 
FreeStyle battle koNcert abradab, 
aMFiteatr, ul. WojSka PolSkiego

02.05. MajaStroWie - dNi MiaSta – 
koNcert cZarNo-cZarNi, aMFiteatr, 
ul. WojSka PolSkiego

Rodzinne sadzenie drzew, 
park miejski przy ul. Zawiszy
03.05. Majastrowie - dni miasta 
– Obchody Konstytucji 3-go Maja 
08.05. Odjazdowy Bibliotekarz, Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Jastrowiu
17.05. Gala Orkiestr Dętych,  
sala widowiskowa, Ośrodek Kultury
20.05. Przegląd Zespołów Teatralnych  
Biały-Zielony-Niebieski, sala widowiskowa, 
Ośrodek Kultury
23.05. Majówka przy ognisku (pod wiatą), 
WDK Sypniewo
26.05. Dzień Matki, WDK Sypniewo
26.05. Dla naszych mam - Dzień Matki, 
świetlica wiejska w Nadarzycach

26.05. Dzień matki, świetlica w Brzeźnicy
05. Dzień pluszowego misia, świetlica 
w Brzeźnicy
30.05. Przegląd dziecięcych zespołów  
artystycznych im. Cecylii Igiel, amfiteatr,  
ul. Wojska Polskiego, sala widowiskowa 
Ośrodek Kultury 
05. Plener malarski - Stowarzyszenie Pla-
styków Azyl, ulice miasta
31.05. Dzień dziecka, park miejski przy  
ul. Zawiszy
05. Dzień dziecka na sportowo, WDK 
Sypniewo
05. Koszyk pełen książek, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Jastrowiu
05. Otwarcie wystawy prac plastycz-
nych „Moja mama” – spotkanie dla mam, 
świetlica w Budach
05. Kinomaniak – bajkowe popołudnia, fil-
mowe wieczory, sala widowiskowa, Ośro-
dek Kultury 

Czerwiec 
06. Dzień Dziecka, świetlica w Brzeźnicy
06. Dzień Dziecka, świetlica w Budach
06. Obchody Dnia Dziecka, świetlica wiejska 
w Nadarzycach
1/6.06., Zakończenie akcji Koszyk Pełen 
Książek, Miejska Biblioteka Publiczna w Ja-
strowiu, plac Jana Pawła II
13.06. Koncert Maria Kruszyńska i Goście, 
sala widowiskowa Ośrodek Kultury
06. Powitanie wakacji przy ognisku, 
świetlica w Brzeźnicy
06. Niespodzianka dla taty - Dzień Ojca, 
świetlica wiejska w Nadarzycach
24.06. XXVI Festiwal Folklorystyczny Buko-
wińskie Spotkania - korowód, otwarcie festi-
walu, amfiteatr, ul. Wojska Polskiego
25.06. XXVI Festiwal Folklorystyczny Buko-
wińskie Spotkania - Smaki Bukowiny, tereny 
przy ul. Wojska Polskiego
26.06. XXVI Festiwal Folklorystyczny Buko-
wińskie Spotkania - Noc Świętojańska,plaża 
miejska w Jastrowiu,

Qlturalny rozkład jazdy

15.0816.08manchester

Bayer Full02.05
czArno-Czarni

01.05AbrAdaB

06. Noc Świętojańska,WDK Sypniewo,

lipiec 
07. Szanty na plaży, plaża miejska  
w Jastrowiu,
11.07. Festyn Rodzinny pod Wiatą, WDK 
Sypniewo,
07. Zawody bilarda i tenisa stołowego, 
Świetlica w Brzeźnicy
07. Spotkania z nieznajomym,  
świetlica w Budach,
07. Zabawy taneczne i festyny w sołec-
twach, tereny wiejskie
07. Kino Letnie – współpraca ze stowarzy-
szeniem „Horyzont”, plaża miejska  
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, 
tereNy PrZy ul. WojSka PolSkiego

16.08. iV PikNik MilitarNy  
„PierWSZy dZień WolNości  
- koNcert MaNcheSter,  
tereNy PrZy ul. WojSka PolSkiego

08. Kino Letnie we współpracy ze sto-
warzyszeniem „Horyzont”, plaża miejska 
w Jastrowiu
08. Spotkania z nieznajomym,  
świetlica w Budach
08. Zabawy i festyny w sołectwach,  
tereny wiejskie 
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Wczesną jesienią mieliśmy przyjemność zaprzyjaźnić się z Katarzyną Żak – aktorką śpie-
wającą. Warszawianką, która na co dzień pracuje, m.in. w Teatrze Komedia, gra w serialu 
„M jak miłość” czy „Ranczu” (w którym zagrała najbardziej dla siebie charakterystyczną 
rolę – Solejukowej). Przy pełnej widowni sympatyczna artystka opowiedziała o tajnikach 
pracy aktorskiej oraz zaśpiewała utwory m.in. Osieckiej, Hemara, Brassensa czy Młynar-
skiego. Było nastrojowo i filozoficznie.  

KulturAlny FleSz WYdArzeń

25 listopada 2014 r. w sali widowiskowej 
Ośrodka Kultury odbyło się XV Dyktando 
o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Złotow-
skiego Jastrowie 2014.
 
Nagrody z dedykacją wręczyła Laureatom 
Mistrzyni Słowa i Humoru - Maria Czuba-
szek w towarzystwie Jadwigi Harbuzińskiej 
– Turek – Przewodniczącej Rady Powiatu 
i Grzegorza Piękosia – Skarbnika. 

 Dyktando pisało 95 osób, spośród których 
Wolontariusze z CKZiU z Jastrowia z Anną 
Skrzypek pod dowództwem Mai Nowickiej 
z SOSW w Jastrowiu wyłonili najlepszych. 
Gościnnie wystąpiła grupa teatralna Matysa-
rek w spektaklu „Co się stało?” w reżyserii 
Andrzeja Motaka. 
Po południu w tym samym miejscu odbyło 
się spotkanie autorskie z panią Marią Alicją 
Czubaszek, która z humorem i dystansem 

do samej siebie odpowiadała na pytania 
wplatając swoje słynne smaczki słowne: 
„Gdzie drwa rąbią, tam są porąbane”. „Czło-
wiek zniesie wszystko oprócz jajka” czy 
„Stara, ale jara”. 

To niesamowita, pełna wigoru i jednocze-
śnie skromna, dostojna dama. Kochająca 
Woody’ego Allena. Warto zapamiętać, że 
„piękno jest w oczach tego, który patrzy”.

Także w listopadzie po raz drugi miesz-
kańcy Jastrowia i okolic wysłuchali poezji 
rodzimych poetów w ich własnym wy-
konaniu. Na zaproszenie Klubu Twórców 
Akant i Ośrodka Kultury fragmenty swojej 
twórczości zaprezentowali panowie: Bo-
gusław Urlik z Piły, ze Złotowa Jerzy Cy-
bulski, Ryszard Kilar i Szymon Bochenek, 
a także Roman Koenig z Jastrowia. 
Ponadto wystąpiła grupa pod nazwą Kli-
MagJa grająca nastrojową muzykę na 
pianinie, flecie, gitarze, bębnach i cymba-
łach, które bardzo przypominały koncert 
Jankiela z Pana Tadeusza.  
Publiczność przy kawce i ciastkach kon-
templowała obrazy poetyckie.

12 listopada 2014 r. w samo południe, 
w pełnym słońcu, społeczność jastrow-
skich placówek oświatowych zgro-
madziła się na placu Jana Pawła II, by 
wspólnym zaśpiewaniem hymnu pań-
stwowego uczcić Niepodległą. Wszyscy 
przystrojeni biało - czerwonymi kotylio-
nami, z flagami, chorągiewkami, biało - 
czerwonymi balonami i z transparentami: 
Mamy Niepodległą, Wiwat Niepodległa. 
Manifestacji towarzyszyła wystawa prac 
plastycznych „Mój Piłsudski”.
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1 lutego salę widowiskową Ośrodka Kultury 
wypełniły rytmy słonecznego reggae w wy-
konaniu Kompanija Reggae Sound. Było 
zielono, żółto i czerwono. Flaga JAHstrowie 
obowiązkowo powiewała pod sceną. Pu-
bliczność bez wątpienia tanecznym krokiem 
odwiedziła słoneczną Jamajkę. 
  
 Cieszymy się, że nasze przedsięwzięcia 
budzą zainteresowanie Państwa, o czym 
świadczy frekwencja:101%. 

 Alicja Awłasewicz

 W niedzielę 18 stycznia 2015 r. gościliśmy młode artystki z Akademii Muzycznej im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (wśród nich jastrowiankę Marię Kruszyńską), któ-
re zaprezentowały „prawie na poważnie” utwory m.in. Bacha, Paderewskiego, Mozarta, 
Smetany i innych wielkich kompozytorów. Brawom nie było końca. Artystki stawiają na 
scenach pierwsze kroki. Życzymy sukcesów, a Jastrowie to dobry początek.

 11 stycznia się działo w naszym sztabie WOŚP – Ośrodku Kultury w Jastrowiu. Od go-
dziny 9.00 wolontariusze kwestowali na ulicach miasta. Od 16.00 w sali widowiskowej 
koncertowaliśmy. Zebraliśmy łącznie 10.022,24 zł. Dziękujemy.

Wiedeń ma swój Koncert Noworoczny, 
Lwów ma swój Noworoczny Koncert Muzy-
ki Filmowej, Warszawa - Noworoczny Kon-
cert z Tańcami na Lodzie, a Jastrowie ma 
swój Noworoczny Koncert Kolęd i Pastora-
łek. Po raz drugi, 6 stycznia w dniu Święta 
Trzech Króli, gościliśmy w jastrowskiej sali 
widowiskowej 102 chórzystów z Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr, którzy wykonali 
popularne i mniej znane kolędy i pastorałki. 
Wystąpiły chóry: Sonata z Okonka, Tęcza 
z Zakrzewa i Gromada ze Starej Wiśniewki.  
Było wielce podniośle i uroczyście. Za serce 
szczególnie chwyciła kolęda wykonana po 
ukraińsku przez chór Sonata z Okonka z so-
listką Danutą Perłowską. 

W sobotę 6 grudnia 2014 r. na Placu Jana 
Pawła II w Jastrowiu zorganizowaliśmy Jar-
mark Mikołajkowy. W godzinach południo-
wych można było kupić ręcznie wykonane 
świąteczne ozdoby i przedmioty z przezna-
czeniem na prezenty. Ponadto Restauracja 
Folklor raczyła Gości smaczną kiełbaską, 
gorącą herbatą, kawą i co tam jeszcze…, 
a na scenie atmosferę Świąt Bożego Naro-
dzenia wprowadzili najmłodsi z Niepublicz-
nego Przedszkola „Zaczarowana Kraina”, 
młodzież z Publicznego Gimnazjum i gościn-
nie z Gimnazjum w Zakrzewie. Wystąpiły 
dzieci z Jastrowia trenujące przy Powiato-
wym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Zło-
towie, Dziordanki, Słowianki Jastrowianki, 
a także zespoły: Kalinki i Retro. Głównodo-
wodzącym był Święty Mikołaj, który w asy-
ście elfów głośno bębniąc obwieścił miastu 
swoje imieniny. 

Pod koniec listopada, podobnie jak w ubie-
głym roku, Ośrodek Kultury oraz Polski 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
zorganizowali II Biesiadę Seniorów. Główną 
atrakcją wieczoru był koncert zespołu Zło-
towianki. Ponadto wystąpiły nasze rodzime 
zespoły: Retro oraz Kalinki. Niespodzianką 
i atrakcją była wizyta dietetyka Rafała Jar-
czewskiego, który udzielił ciekawych porad 
żywieniowych oraz wykonał badania zwią-
zane z pomiarem masy ciała. Zabawa była 
wspaniała.
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Wraz z  nowym rokiem 
w Ośrodku Kultury nowa 
oferta. Tym razem propozy-
cję kierujemy do młodzieży 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, która 
kreatywnie chce spędzać czas. W każdą 
środę o godz. 15.30 zapraszamy wszystkich 
chętnych na darmowe zajęcia do pracowni 
artystycznej „Pod sceną”. A co będziemy 
robić? W marcu projekty plakatów, foto-
-transfer na drewnie. W kwietniu helio-

Bobbiny, małe formy 
graficzne, fotografia 
w profesjonalnym 
studio. Masz ochotę 
kreatywnie spędzić 
czas? Zapraszamy do 
pracowni artystycznej 
„Pod Sceną”

NoWa oFerta ośrodka kultury

kreatyWnIe Pod Sceną

grafia – tajemnice fotografii, podstawy 
kompozycji w sztuce i sesja fotograficzna 
w profesjonalnym studio, a po niej wystawa 
fotograficzna. W maju foto-biżuteria NIE-
-zapominajka, monotypia-odbijamy i ma-
łe formy graficzne. Natomiast w czerwcu 
po-Rysunki-węgiel na szaro, cuda-wianki 

i sesja fotograficzna. Masz ochotę na coś 
więcej? Zapraszamy do pracowni w Ośrodku 
Kultury w Jastrowiu przy ul. Kieniewicza 50. 
Zajęcia prowadzi Karolina Frączek. Więcej 
informacji znajdziecie na naszym Facebo-
oku. Do zobaczenia.  

K. Frączek  

zajęcia kReatyWne PRoWadzi kaRolina FRączek

W tegoroczne ferie zgłębialiśmy 
koci świat kocimi ścieżka-
mi. Zajęcia były skierowane 
zarówno do maluszków, jak 

i dzieci starszych. Bawiliśmy się w kotka 
i myszkę lepiąc z masy solnej. Mało tego 
odkryliśmy, że dodając paprykę w proszku 
czy kakao można zmienić jej kolor, a nawet 
zapach (uwaga: nie spożywać). Kocie wia-
domości, czyli „mazane obrazki”, zapisy-

kocie ferie 
w bibliotece
W krainie nie tylko 
czarnego kota 
znalazła się na chwilę 
nasza biblioteka

to Miały Być kocie FeRie...i Były

waliśmy techniką frotażu. Trójwymiarowe 
rybki nie dały się złapać na wędkę.

Oswojone i dzikie koty siedziały nam na 
głowie – dosłownie. Oczywiście chodzi tu 
o niespotykane maski, a zrobiliśmy je z pa-
pierowych talerzyków. Filcowym kociakom 

zawiązywaliśmy kokardy, przyklejaliśmy 
kudłate ogony, przyszywaliśmy guziki…i tu 
maluchy dorównywały starszakom. Gratula-
cje! To miały być kreatywne zajęcia z Grupą 
Zabawową… i były.

Beata Jaśniewicz 
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Zawody poprowadził Grzegorz Peksa wraz z Ireneuszem 
Kurasiem i Marcinem Wlizło. Zawodnicy walczyli o tytuł 
najlepszej jastrowianki i najlepszego jastrowianina. W ka-
tegorii Uchwyt Herkulesa Kobiet do 70 kg I miejsce zajęła 

Zofia Gliszczyńska. W konkurencji Przysiady Kobiet najlepsza była 
Daria Romanów (150 powtórzeń). Wyciskanie Sztangi Mężczyźni 
60 kg – tu najlepszy okazał się Krzysztof Wodecki - 39 powtórzeń, 
choć takim samym wynikiem mogli się również pochwalić Michał 
Głowacki i Marcin Kruk. O zwycięstwie decydowała jednak waga 
ciała. W konkurencji Uchwyt Herkules 140 kg mężczyzn bezkonku-
rencyjny był Paweł Zych. Siłaczom z Jastrowia gratulujemy krzepy, 
a tych, którzy chcieliby nabrać jeszcze mocy przed latem zapraszamy 
do siłowni Grzegorza Peksy, która od listopada działa w Jastrowiu.  

R. Ludewicz  

Peksa Gym w Jastrowiu działa od listo-
pada ubiegłego roku. Dlaczego aku-
rat to miasto wybrał Pan na kolejną 
stację, na której promuje Pan zdrowe 

uzależnienie jakim jest sport?
Ponieważ ludzie z małych miejscowości są 
bardzo ambitni. W Jastrowiu szukam młodych 
talentów.Jest ich wiele, trzeba tylko umieć je 
odkryć.Po drugie, do aktywności w Jastrowiu 
namówił mnie Przemek Książczyk, rodowity 
jastrowianin, który narzekał na to, że w Jastro-

wiu amatorzy ćwiczeń i fitnessu nie mają się 
gdzie podziać. 

Peksa Gym - co to za miejsce i dla kogo...?
Pod nazwą Peksa Gym kryje się siłownia. Jest to 
miejsce dla kobiet i dla mężczyzn, dla wszyst-
kich, którzy chcieliby spalić zbędne kilogramy. 
Znajdziemy tu specjalistyczny sprzęt dla osób 
początkujących, jak i profesjonalistów. 

Działania w Jastrowiu dopiero startują, ale czy 

StroNgMaNi  
dla kobiet

8 marca w Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Jastrowiu odbyły się zawody 
sportowe „Strongmani dla Kobiet”. 

już teraz może Pan zdradzić plany dalszego 
rozwoju Peksa Gym? 
Każde Gym w Polsce ma swoje plany na rozwój, 
tak samo ma Peksa Gym. Na pewno planuję 
poszerzyć ofertę skierowaną do pań, fitness, 
zumba, czy spining aerobic.

rozmawiała Karolina Frączek

jastRoWie to kolejne Miejsce na MaPie Polski, 
W któRyM gRzegoRz Peksa cHce zacHęcać 
koBiety i MęŻczyzn do Fizycznej aktyWnoŚci 

silnycH koBiet W jastRoWiu nie BRakuje. kto Wie, MoŻe WŚRód nicH 
gRzegoRz Peksa znajdzie sPoRtoWy talent? 

Rozmowa z Grzegorzem Peksą,  
wielokrotnym Mistrzem Polski w wyciskaniu 
sztangi, wicemistrzem świata w tej konkurencji, 
zwycięzcą Pucharu Polski Strongman

W jastrowiu szukam talentów

r e k l a m a
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W jastrowiu szukam talentów

2 lutego 1945 r. to data dla Jastrowia 
szczególna. W roku 2015 przypada 
70. rocznica wyzwolenia Jastrowia, 
powrotu miasta do ziem polskich, 

po ponad 170-letniej przynależności do 
terytorium Prus i późniejszego państwa 
niemieckiego. „Pierwszy dzień wolności” 
miał jednak nie tylko swój faktyczny wymiar. 
Ten inny wymiar związany jest z pobytem 
w Jastrowiu pisarza, dramaturga i publicy-
sty – Leona Kruczkowskiego.

kruCzkowskI, roCznIk 1900, w okre-
sIe PowoJennym wIelokrotnIe był 
Posłem, Przez PewIen Czas wICemI-
nIstrem w mInIsterstwIe kultury 

I sztukI. znamy go głównIe z uwagI 
na Jego dokonanIa PIsarskIe Jako 
autora lektur szkolnyCH, sztuk  

teatralnyCH I PowIeśCI.  
zmarł w 1962 roku.

Pierwszy  
Dzień Wolności
Jakie były okoliczności pobytu 
Kruczkowskiego w Jastrowiu, ile w dramacie 
jest fikcji literackiej, a ile faktycznych zdarzeń? 

Na kanwie wydarzeń z pobytu w Ja-
strowiu, w roku 1959 napisał Kruczkow-
ski dramat pt.: „Pierwszy dzień wolności”. 
Powodzenie sztuki skłoniło w 1964 roku 
Aleksandra Forda do przeniesienia dra-
matu na ekrany kin. Film skupił czołówkę 
ówczesnych aktorów polskich, wśród nich: 
Tadeusza Fijewskiego, Zdzisława Makla-
kiewicza, Tadeusza Łomnickiego czy Beatę 
Tyszkiewicz.

Jakie były okoliczności pobytu Krucz-
kowskiego w Jastrowiu, ile w dramacie jest 
fikcji literackiej, a ile faktycznych zdarzeń? 
W odpowiedzi na te pytanie może nam po-
móc opublikowany w kwietniu 1963 roku 
w miesięczniku społeczno-kulturalnym wy-
brzeża „Litery” reportaż Alicji Maciejowskiej 
pt.: „Podwójny dzień wolności”. Autorka, 
po sukcesach na deskach teatralnych sztu-
ki Kruczkowskiego, dotarła do Jastrowia by 

kaMienica PRzy Budynku Poczty, W któRej PRzeByWał kRuczkoWski. W okResie PoWojennyM  

WitRynę zakładu Modystki zaMuRoWano i PoMieszczenie zaMieniono na Pokój Mieszkalny

spotkać się z osobami przybyłymi do miasta 
wraz z jego wyzwoleniem. Rozmawiała rów-
nież z osobami towarzyszącymi Kruczkow-
skiemu w trakcie jego pobytu w Jastrowiu. 
Oto co napisała:

„W pierwszej czwórce maszerującej 
do Jastrowia, po wyzwoleniu nas z obo-
zu w Grossborn przez I Armię WP szli: 
Kruczkowski, Dobrowolski, Fragner i ja – 
wspomina aktor Bałtyckiego Teatru Dra-
matycznego w Koszalinie, pan Stanisław 
Wolicki. Chciałbym o tym  Fragnerze opo-
wiedzieć. To był adwokat, muzyk – bardzo 
zdolny człowiek. Wybitnie zdolny. Zżyli-
śmy się w obozie. Ponieważ był Żydem – 
całą rodzinę wymordowali mu Niemcy. 
Załamał się wtedy, pocieszałem go więc 
jak mogłem. Po pewnym czasie uspokoił 
się trochę, poprzysiągł sobie jednak, że 
pierwszego spotkanego po wojnie Niem-
ca – winny czy niewinny – zamorduje. 
Po przybyciu do Jastrowia dostałem kwa-
terę oficerską w sklepiku, za którym było 
mieszkanie. Sklep i mieszkanie zajmowała 
modystka, która szyła także suknie dam-
skie. Znaleźliśmy tam rzeczywiście ma-
nekin, o którym wspomina Kruczkowski 
w „Pierwszym dniu wolności”. 

Autorka artykułu opisywała również po-
stacie występujące w dramacie. Na pierwszy 
plan wysunął się niemiecki lekarz nazwany 
w sztuce Rhode oraz jego córki. Pierwowzo-
rem do stworzenia miała być postać pozo-
stałego po wojnie niemieckiego doktora 
nazwiskiem Kroll. 
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 Stanisław Wolicki wspomina: 

„Pierwszej nocy ktoś puka do okna. 
Wychodzę, a tu Fragner – ów porucznik 
Kruczkowskiego i powiada ku mojemu 
wielkiemu zdziwieniu: Słuchaj, ja tam 
na swojej kwaterze spotkałem Niemca, 
lekarza z żoną i dwiema córkami. Jedna 
córka została zgwałcona. No i prosi, żeby 
ich ukryć u nas”. Cóż było robić? Ucało-
wałem go i powiadam: No mój Fregnerku 
kochany – wiedziałem że tak się skończy  
ta twoja  zemsta”. 

„Przyjęliśmy więc lekarza z rodziną, 
pościeliliśmy im słomę na ziemi, tak by 
nawet nie wstawali, żeby ich ktoś przez 
okno nie zobaczył. Kruczkowski przycho-
dził często, a potem nawet się przeniósł 
na moją kwaterę, aby ich (tych Niemców) 
bliżej poznać”.

Opowieść Wolickiego potwierdzają 
pierwsi mieszkańcy Jastrowia, zgromadze-
ni na spotkaniu z red. „Polskiego Radia” 
(autorką reportażu) w sali konferencyjnej 
MRN, ściągnięci na określoną godzinę urzę-
dowymi wezwaniami opatrzonymi groźbą 
kary za niestawienie się. W roku 1963 nikt 
z jastrowian nie słyszał jeszcze o drama-
cie Kruczkowskiego. Tragiczne wydarze-
nia sprzed 18 lat, wyzwolenie i zasiedlania 

miasta, dramat ofiar i radość zwycięzców 
pamiętali dobrze.

Tak oto mieszkańcy wspominali dr. 
Krolla: 

„Kiedy wszyscy Niemcy uciekli pozostał 
w miasteczku lekarz. Ten lekarz udzielił 
pomocy rannemu w rękę porucznikowi 
Kostkiewiczowi…”. „To był lekarz, jak to 
się mówi,  z powołania…”. „Za czasów 
okupacji nic nie można mu było zarzucić. 
Nie robił żadnych różnic wśród pacjentów, 
czy to był Polak, Niemiec czy Francuz – 
wszystkich leczył tak samo, narodowość 
nie grała roli”. 

Co do córek doktora, wspomnienia nie 
były już tak zgodne. 

„Jedni twierdzą, że były trzy albo cztery 
– inni, że dwie. Ktoś wspomina nieletnie 
dzieci, a ktoś inny: Fajne takie dziewuchy 
były, ubrane czysto. Niemcy lubili dobrze 
się ubrać, ale one jak na wyzwolenie to 
bardzo eleganckie były”. 

„Dr Kroll pozostał w Jastrowiu do przy-
jazdu polskich lekarzy. Potem wrócił z ro-
dziną do ojczyzny”.

Inni niemieccy mieszkańcy Jastrowia 
opuszczali miasto w  pośpiechu. „Wino, 

PaMiątkoWa taBlica na kaMienicy PRzy ul. kienieWicza

obiad, gęsi, kaczki – wszystko było na sto-
łach, ale myśmy byli ostrożni, mogło być za-
trute. Łóżka ciepłe jeszcze, pierzyny ciepłe, 
poodkrywane czekały…”.

Ekranizacja Aleksandra Forda znacznie 
wykraczała poza obraz nakreślony piórem 
Kruczkowskiego.

 Sztuka jest studium psychologicznym 
postaw moralnych w obliczu tragedii spowo-
dowanych wojną. Dramat ofiary i oprawcy 
przeniesione na scenę i ekran dzięki Leono-
wi Kruczkowskiemu wpisywały się w modną 
w latach 50. i 60. XX w. twórczość pisarzy 
egzystencjalnych, takich jak Jean-Paul Sartre 
czy Albert Camus. 

Na kamienicy, w której przebywał Krucz-
kowski, wmurowana została pamiątkowa 
tablica. Jedna z jastrowskich ulic oraz miej-
ska biblioteka za patrona mają związane-
go z Jastrowiem dramaturga. Od kilku lat, 
w sierpniowy weekend w Jastrowiu odbywa 
się Piknik Militarny pn.: „Pierwszy dzień 
wolności”.

Warto byśmy pamiętali historię własne-
go miasta, szczególnie, gdy latem w trakcie 
Pikniku Militarnego, odwiedzają nas goście 
i turyści, gdy przyjdzie nam wyjaśnić skąd 
wzięła się opowieść sprzed 70-lat o „Pierw-
szym dniu wolności”.

Piotr Kozłowski 
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Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że prace związane z realizacją jednej z największych inwestycji telekomunikacyjnych w Województwie 
Wielkopolskim dobiegają do końca. Dzięki przeprowadzanej  inwestycji będzie można korzystać z szerokopasmowego Internetu, 
telewizji cyfrowej oraz telefonii stacjonarnej w najnowocześniejszej sieci światłowodowej (GPON). 

W Jastrowiu, inwestycją objęte są ulice: 
Wojska Polskiego, Mickiewicza, Grunwaldzka, Słoneczna, Świętojańska i Zaułek Świętojański, Narutowicza, Brzozowa, 
Ogrodowa, Kwiatowa, Przemysłowa, Kruczkowskiego, Słowackiego, aleja Wolności, 1-go Maja, Konopnickiej, 
Poniatowskiego, Zygmunta III Wazy, Kieniewicza, Żymierskiego, Boczna, Jagiellońska, Kilińszczaków, 10 Pułku Piechoty, 
2-go Lutego, Liszyka, Inwalidów, Fabryczna, Zawiszy, Ludowa, Sikorskiego, Puławskiego, Jedności Robotniczej, Okrężna, 
Cicha, Spokojna i Leśna.

Niezwykle istotnym jest fakt, iż jest to OSTATNI MOMENT na zapisy do budowy BEZPŁATNEGO PRZYŁĄCZA 
TELEKOMUNIKACYJNEGO DO PAŃSTWA DOMU. 

Zgłoszenia można dokonać podczas wizyty pracownika ASTA-NET, dzwoniąc na numer 67 350 90 00 lub pisząc na adres 
sprzedaz@asta-net.pl

Podłączenie w terminie późniejszym może wiązać się z kosztem ok. 3.000 zł.

PRZYŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE  CAŁKOWICIE ZA DARMO

TELEWIZJA

INTERNET

TELEFON

Internet
MOBILNY

r e k l a m a
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Zauważamy, że coraz częściej mówi 
się o zdrowym odżywianiu, o ko-
nieczności ruchu, o potrzebie zmiany 
stylu życia na zdrowszy. Ruch jest 

niezbędnym warunkiem zachowania zdro-
wia. Pośpiech i lenistwo powodują, że coraz 
częściej sięgamy po produkty wysoko prze-
tworzone co nie jest zgodne ze zdrową dietą. 
Nadmiar pracy jest także bardzo szkodliwy, 
zwłaszcza gdy nie potrafimy aktywnie odpo-
czywać. Narażeni jesteśmy wówczas na stres 
prowadzący często do frustracji. W znacznym 
stopniu powodem takich zachowań jest nie-
wystarczająca wiedza na temat zdrowego 
stylu życia. Dlatego Miejska Biblioteka Pu-
bliczna postanowiła zająć się pogłębieniem 
wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej, 
dbania o kondycję fizyczną, racjonalnego 
wykorzystania czasu wolnego. 

Stąd pomysł projektu „Zdrowie w pi-
gułce” , który skierowany był do osób zain-
teresowanych poszerzeniem horyzontów 
związanych ze zdrowym stylem życia, chcą-
cych odmienić swoje nawyki i codzienne 
przyzwyczajenia.

Oferta była bardzo ciekawa, a zainte-
resowanie ogromne, o czym może świad-

biblioteka…  
tutaj wszystko 
może się zdarzyć
Zdrowy  styl życia nie jest już sloganem 
lecz kierunkiem zmian, które prowadzą do 
przeobrażeń w mentalności wielu ludzi. 

czyć liczba chętnych chcących uczestniczyć 
w projekcie. Niestety i tym razem ze wzglę-
du na ograniczoną liczbę miejsc i  fi-
nanse nie mogliśmy przyjąć wszystkich 
zainteresowanych. 

warsztaty Prozdrowotne
Jako pierwsze wystartowały warsztaty 

prozdrowotne prowadzone przez panią 
Agnieszkę, specjalistkę od edukacji zdro-
wotnej. Podczas zajęć uczestnicy poznali 
główne zasady zdrowego stylu życia i prawi-
dłowego odżywiania, metody zapobiegania 
chorobom. Na podstawie zdobytej wiedzy 
układali dobrej jakości jadłospisy. Wiedza 
przekazywana przez panią Agnieszkę była 
bardzo praktyczna i łatwa do zastosowania 
w codziennym życiu. Choć dla większości 
były to zupełnie nowe informacje, chętnie 
uczestniczyli w dyskusji i dzielili się swoimi 
doświadczeniami. Wiele zasad nie bardzo 
podobało się uczestnikom, bo kto nie lubi 
smażonej ryby w towarzystwie surówki z ki-
szonej kapusty, a tu proszę - nie wolno, bo 
takie połączenie jest niezdrowe. Pomimo, 
iż nie wszystko co jemy okazało się zdrowe 
i pokazało, że nasze codzienne nawyki ży-

wieniowe nie mają nic wspólnego ze zdro-
wym odżywianiem, uczestnicy z pokorą 
przyjęli zalecenia. Tak po prawdzie przyszli 
po to, by dowiedzieć się czego unikać by 
prowadzić zdrowy styl życia.

warsztaty kulInarne
Tradycją stało się, że jak projekt w bi-

bliotece, to muszą być warsztaty kulinarne. 
I tak było tym razem. Tak naprawdę nie ma-
ją one za wiele wspólnego ze stereotypową 
biblioteką, ale skoro są chętni, to dlaczego 
nie. Podczas tej edycji warsztatów zajęły-
śmy się zdrowym odżywianiem, bazując 
na wartościowych produktach i ziołach, bez 
używania gotowych przypraw zawierających 
polepszacze smaku i inne szkodliwe substan-
cje. Oczywiście pojawiły się zupełnie nowe 
przepisy, z których panie wyczarowywały 
wyśmienite potrawy na miarę Masterche-
fa. Podczas degustacji już wiedziałyśmy co 
przyjmie się w naszych domach, a co nie-
koniecznie, w końcu każdy ma inne gusta 
kulinarne. Tym razem w rolę instruktora 
wcieliła się kierowniczka biblioteki, w praw-
dzie żaden kucharz z wykształcenia, ale z pa-
sji. Najważniejsze, że panie były zadowolone 
i nikt nie uległ zatruciu.

Joga I aqua aerobIC
Każdy projekt wnosi z sobą coś nowego, 

zapewnia to większą atrakcyjność. Dlatego 
tym razem postanowiłyśmy wprowadzić coś co 
było szalonym pomysłem. Jeśli ma być zdrowo 
i aktywnie to puściłyśmy wodzę fantazji i za-
prosiłyśmy panie do udziału w zajęciach jogi 
i aqua aerobicu. To były wyprawy czwartko-
we do kompleksu AQUATUR w Szcze-
cinku. Trzeba było wykazać się nie lada 
kondycją. Pierwsze zadanie to 60 minut 
jogi pod okiem pani Hani, która dawała 
niezły wycisk. Potem 60 minut aerobiku 
w basenie i tutaj też nie było wcale lekko. 
Wydawałoby się, że po takim wysiłku nikt 
już nie będzie miał siły, a tu dopiero wtedy 
wracała werwa i pozytywne spojrzenie na 
otaczający świat, a w konsekwencji dużo 
lepsze samopoczucie. Zajęcia okazały się 
fantastycznym sposobem na spędzanie 
czasu wolnego. Może o  tym świadczyć 
fakt, że większość pań zadeklarowała chęć 
kontynuowania zajęć. Czynimy w tym kie-
runku pewne kroki, ale nie jest to łatwe 
zadanie. Mamy jednak nadzieję, że pew-
nego dnia ponownie ogłosimy nabór na 
spotkania z jogą.

Kolejny projekt za nami. Jesteśmy bogatsze 
o nowe doświadczenia i po raz kolejny pokaza-
łyśmy, że biblioteka wcale nie musi być nudna, 
a bibliotekarki stereotypowe, w przydepta-
nych kapciach i wielkich okularach na nosie. 
Każdy projekt to ogrom pracy, mierzenie się 
z absurdami i mnóstwo poświęconego czasu, 
ale zadowolenie i uśmiech uczestników daje 
motywację do kolejnych działań. Dlatego, dro-
gi Czytelniku, zajrzyj czasem do nas, a z pew-
nością znajdziesz ofertę dla siebie.

Do zobaczenia w bibliotece.
Bożena Puzio

zdRoWie W Pigułce i duuuŻo Potu
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Teren ten był w połowie XVI wieku 
przedmiotem sporów między Pol-
ską a Pomorzem. Pokrywała go gęsta 
puszcza.

 Pochodzenie nazwy wsi być może zwią-
zane jest z przydomkiem pierwszego z ksią-
żąt Pomorskich. „Pierwszy iest iakoby głowa 
całego domu Pomorskiego Swantybor, czyli 
Sambor, który na początku XII wieku umarł: 
ten mówią miał czterech synów: Wartysła-
wa czyli Warcisława, Ratybora, Swantopeł-
ka I i Bogusława” - pisał w 1773 roku Feliks 
Łojko. Prawdopodobnie pobliski Okonek, 
dawniej Racibórz, wywodził swoją nazwę od 
syna Sambora - Ratybora. Nadawanie miej-
scowościom nazw wywodzących się od imion 
książąt pomorskich miało podkreślić ich przy-
należność do Pomorza, szczególnie w okresie 
ich lokowania na niespokojnym, graniczącym 
z Polską terytorium.

 Poczynając od roku 1560 następowała li-
kwidacja terenów łowieckich na rzecz osad-
nictwa. Książęca ekonomia w Szczecinku 

cudze chwalicie...

SWaNtybor,  
czyli Sambor

założyła wówczas szereg wsi, między innymi 
Samborsko w roku 1579. W recesie komi-
sji granicznej z  ro-
ku 1580 Samborsko 
oznaczone jest już ja-
ko bezspornie przy-
należne do Pomorza. 
W roku 1653 Sam-
borsko wraz z całym 
Pomorzem dostało 
się do Brandenbur-
gii. Granica otacza-
ła wieś ze wschodu, 
południa i zachodu. 
Grunty samborskie 
wcinały się wąskim 
językiem w  posia-
dłości starostwa uj-
sko-pilskiego. Było to 
przyczyną wielu spo-
rów granicznych, nierzadko rozstrzyganych za 
pomocą miecza i ognia.

Po roku 1772 (rozbiór Polski) granica ta 
stała się granicą między prowincjami pruski-
mi i pozostała nią aż do roku 1938, od kiedy 

rozdzielała tylko powiaty szczecinecki i wa-
łecki. Później Samborsko zostało wcielone do 
powiatu wałeckiego. Od 1975 roku Samborsko 
należało do województwa pilskiego, a od 1999 
do województwa wielkopolskiego w powiecie 
złotowskim. 

W Samborsku urodził się w 1695 r. Micha-
le Christoph Hanov - pochodzący z rodziny 
pastora późniejszy profesor nauk przyrodni-
czych, matematyki, filozofii, znawca litera-
tury klasycznej oraz języków francuskiego, 
włoskiego, angielskiego i polskiego. Mówił 
również w językach orientalnych. Zachowały 
się pisane po łacinie trzy listy M.CH. Hanova 
do Karola Linneusza – ojca dzisiejszej syste-
matyki biologii.

Podobnie Gerhard Janensch, artysta plastyk, 
urodził się w Samborsku. Janensch, studiował 
w Akademii Berlińskiej. Był mistrzem odlewnic-
twa, jego rzeźby do dziś zdobią głównie niemiec-
kie miasta, są również ozdobą licznych kolekcji.

Pierwszy kościół w Samborsku powstał prawdo-
podobnie w 1590 roku. Fundatorem usytuowanej 
w centralnej części wsi świątyni był Jakob Kleist. 

Obecny kościół pod wezwaniem Przemie-
nienia Pańskiego w Samborsku (pierwotnie 
ewangelicki, obecnie rzymsko – katolicki, 
filialny parafii p. w. św. Michała Archanioła 
w Jastrowiu), wybudowany został z kamie-
nia i cegły jako neoromański. Data powstania 
świątyni, tj. 1853 r., została wykuta na kamie-
niu wmurowanym przy wejściu do świątyni. 
Zadrzewienie o cechach pomnikowych ota-
czające kościół zostało w 1858 roku uzupeł-
nione na polecenie naczelnego ogrodnika Prus 
Petera Josepha Lenne, jednocześnie dyrektora 
Królewskiej Szkółki Leśnej (Königlische Lan-
desbaumschule) Sanssouci pod Poczdamem 
o sadzonki pochodzące z tychże ogrodów. 
Drzewka Lenne podarował parafii gratis.

We wsi istniały dwa cmentarze, oba ewange-
lickie. Pierwszy obecnie park wiejski im. Michała 
Krzysztofa Hanowa, znajduje się przy kościele, za 
budynkiem szkoły, dawniej pastorówki. Drugi, 
lepiej zachowany, po prawej stronie, przy wjeździe 

do wioski. U podnóża par-
ku wypływają malownicze 
źródełka tworzące kształt 
kurzej łapki.

Tereny Samborska ota-
czają liczne lasy, bogate 
w grzyby, jagody, zwierzy-
nę łowną. W położonej na 
południe od wsi leśniczówce 
Smolary częstym gościem 
był znany gawędziarz i my-
śliwy Michał Sumiński, 
znany głównie z opowieści 
w programie „Zwierzyniec”. 
Nie raz odwiedzał te tereny 
Kazimierz Winkler – my-
śliwy, ale głównie pisarz 
i kompozytor, autor takich 

szlagierów jak: ”Gdy mi ciebie zabraknie”, 
„O mnie się nie martw” czy „Dozwolone od 
lat osiemnastu”.

Piotr Kozłowski, 
zdjęcia z arch. UGiM Jastrowie 

Wieś Samborsko (Zamborst, Zamborst Koeniglich, 
Samborz, Samborsz) leży 5,5 km na zachód od 
Jastrowia. Badania archeologiczne w okolicy 
Samborska wskazały na istnienie osad i grodziska 
wczesnośredniowiecznego ok. IX-X w.n.e. 

 Pochodzenie nazwy wsi 
być może związane jest 
z przydomkiem pierwszego 
z książąt Pomorskich. 
„Pierwszy iest iakoby głowa 
całego domu Pomorskiego 
swantybor, czyli sambor, 
który na początku Xii wieku 
umarł: ten mówią miał 
czterech synów: Wartysława 
czyli Warcisława, Ratybora, 
swantopełka i i Bogusława”
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amatorska lIga 
HaloweJ PIłkI nożneJ

Jesień i zima jak co roku w Jastrowiu stały pod 
znakiem Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej. 
W sezonie 2014/2015 w jastrowskiej halówce 
w dwóch ligach zagrało łącznie 14 zespołów. 
W I lidze najwięcej punktów zdobyła drużyna 
Lewiatan Jastrowie. Na drugiej pozycji uplasowa-
ła się Mieszalnia Pasz ze Złotowa. Trzecie miejsce 
w tym sezonie zdobył zespół Amatorzy AKS z Ja-
strowia. Królem strzelców w I lidze został Jakub 
Wyszyński, najlepszym bramkarzem - Dawid 
Ratajczyk, najlepszym technikiem - Błażej 
Foryś, a najlepszym zawodnikiem - Krzysz-
tof Mrozek. Za najszybciej strzeloną bramkę 
wyróżniony został Michał Wolan. W II lidze 
pierwszą pozycję w tabeli zajęła ekipa ze Zło-
towa – Bud Max Pająk, drugie CPL Nadarzy-
ce, a trzecie Urząd Gminy i Miasta Jastrowie. 
W tej lidze królem strzelców został Adrian 
Pacyk, najlepszym bramkarzem – Mateusz 
Nawrocki, technikiem – Paweł Kwiatkowski, 
a najlepszym zawodnikiem wybrano Mate-
usza Pobiedzińskiego. Najszybciej strzelona 
bramka należała do Roberta Zalewskiego. 

Ze sportowych aren... 

JastrowskIe PrzełaJe
- 3 października 2014 r. w okolicy stadionu miejskiego odbyły się indywidualne  biegi 
przełajowe pod nazwą  „Jastrowskie Przełaje”. W zawodach udział wzięło 287 uczniów. 
Reprezentowali oni szkoły podstawowe i gimnazja z naszej gminy. Organizatorem zawo-
dów był Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu, Referat Sportu Promocji, Rekreacji i Turystyki.

turnIeJ HaloweJ  
PIłkI nożneJ
Najmłodsi piłkarze naszego regionu turnie-
jem halowej piłki nożnej uczcili 96 roczni-
cę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Organizatorem turnieju był Urząd Gminy 
i Miasta w Jastrowiu - Referat SPRiT oraz 
Polonia Jastrowie. W turnieju udział wzięło 6 
zespołów podzielonych na 2 grupy. W grupie 
I rywalizowały drużyny: Polonia Jastrowie, 
Sparta Złotów, Włókniarz Okonek. W  gru-
pie II: Polonia Jastrowie II, Akademia Fair 
Play Złotów, Orzeł 2010 Wałcz. 

 

klasyfikacja końcowa: 
i miejsce - akademia fair play złotów 

ii miejsce - Polonia jastrowie

iii miejsce - sparta złotów

iV miejsce - orzeł 2010 Wałcz

V miejsce - Polonia jastrowie ii

Vi miejsce - Włókniarz okonek

Najlepszym zawodnikiem turnieju został 
Jakub Czerniewicz (Orzeł 2010 Wałcz), kró-
lem strzelców - Sylwester Kluska (Akademia 
Fair Play Złotów), a najlepszym bramka-
rzem Hubert Odzeniak (Polonia Jastrowie). 
Oprócz pucharów i  statuetek ufundowanych 
przez Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu  
oraz Polonię Jastrowie każdy z zawodników 
otrzymał napoje i słodki upominek.

andrzeJkowy turnIeJ PIłkI 
HaloweJ w gorzowIe

30  listopada drużyna Orlików Polonii Jastro-
wie uczestniczyła w Andrzejkowym Turnieju 
Piłki Halowej w Gorzowie. Organizatorem 
turnieju był klub sportowy Junior Różanki. 
W turnieju udział wzięło 12 zespołów. - Przez 
pierwszą część turnieju nasi chłopcy przebrnęli 
znakomicie, wygrali cztery mecze remisując 
jeden. W meczu półfinałowym zmierzyliśmy 
się z ekipą  Brazil da Bola Stargard Szczeciń-
ski. W regulaminowym  czasie  padł wynik 
bezbramkowy i o dalszych losach obu ekip 
decydowały  rzuty karne. Niestety, przegra-

 turnIeJ PIłkI sIatkoweJ 
o PuCHar burmIstrza 
gmIny I mIasta JastrowIe

 7 lutego w hali widowiskowo-sportowej 
w Jastrowiu odbył się XXIV  Turniej Pił-
ki Siatkowej o Puchar Burmistrza Gminy 
i Miasta Jastrowie. W turnieju udział wzięło 
6 zespołów podzielonych na 2 grupy. Orga-
nizatorem turnieju był UGiM w Jastrowiu 
Referat SPRiT

klasyfikacja końcowa
i miejsce - zss sypniewo

ii miejsce - Fines złotów

iii miejsce - Pakuła team

iV miejsce - Horyzont Folklor ii

V miejsce - Horyzont Folklor i

Vi miejsce - MoW jastrowie

MVP kobiet - Maja Nowicka (ZSS Sypniewo), 
MVP mężczyzn - Adam Czyż (Fines Złotów). 

jastRoWskie PRzełaje

liśmy 3:2. W  meczu  o  III miejsce pokona-
liśmy  rywala  z  grupy  Chemik Gorzów 2:0 
– relacjonuje trener drużyny R. Ludewicz. Na-
grodę  indywidualną za najszybciej strzeloną 
bramkę zdobył Bartłomiej  Sitek. - Składamy  
serdeczne  podziękowania wszystkim rodzi-
com chłopców za okazałą pomoc  przy orga-
nizacji  wyjazdu – mówi R. Ludewicz. Skład  
drużyny:   Hubert  Odzeniak, Jakub  Zieliński, 
Bartosz Dudziński, Antoni  Tamłowski, Bar-
tłomiej  Sitek, Grzegorz  Gaca, Piotr  Anisero-
wicz, Szymon  Rola, Maciej Nowicki, Mateusz  
Nowicki, Dominik  Augustyniak, Tymoteusz 
Cielas,  Ryszard  Ludewicz- trener. 

Ryszard Ludewicz 

tuRniej niePodległoŚci
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29   stycznia w  sali widowiskowej 
Ośrodka Kultury odbyła się Gala 
Sportu Gminy i Miasta Jastro-
wie. W spotkaniu uczestniczyli 

wyróżnieni sportowcy, sponsorzy, nauczyciele, 
trenerzy oraz zaproszeni goście. 

wyróżnIenIa za 2014 
rok Przyznano: 
PublICzna szkoła 
Podstawowa w JastrowIu

Za udział w Ogólnopolskim Finale Czwart-
ków Lekkoatletycznych w Łodzi: Klaudia Koło-
dziejczyk, Emilia Kołodziejczyk, Agata Klupś, 
Maciej Zieliński, Michał Bojarski. Za wybitne 
osiągnięcia w pływaniu wyróżnienie otrzymał 
Mikołaj Odzeniak. Natomiast za zaangażowanie 
w pracę z młodzieżą, w szczególności z dziew-
częcą drużyną siatkówki, burmistrz wyróżnił 
Karinę Kuczyńską i Piotra Gołąb. 

                  

PublICzna szkoła 
Podstawowa w brzeŹnICy

Za udział w zawodach sportowych i do-
bre wyniki sportowe na szczeblu powiatu 
i gminy wyróżniono: Marikę Iglewską i Ro-
berta Romek. Za zaangażowanie w pracę 
z młodzieżą burmistrz wyróżnił Cezarego 
Wyszyńskiego. 

                            

zesPół szkół samorządowyCH 
w syPnIewIe

Za godne reprezentowanie Gminy 
i Miasta Jastrowie w 2014 roku wyróż-
nienia otrzymali: Joanna Koguciuk, Mał-
gorzata Dyczkowska i Marika Kołosowska. 
Andrzej Karaszewski to nauczyciel, który 
otrzymał wyróżnienie za zaangażowanie 
w pracę z młodzieżą i przygotowanie jej 
do różnego rodzaju zawodów sportowych. 

święto sportowców
Burmistrz Piotr Wojtiuk podczas Gali Sportu wyróżnił 
sportowców, najzdolniejszym przyznał stypendia. 
Docenieni zostali także trenerzy i nauczyciele

PublICzne gImnazJum 
w JastrowIu

Wyróżnienia otrzymali: Agata Malinow-
ska, Daria Sobczyk, Klaudia Hoffmann, 
Natalia Leśniak, Magdalena Jerzakowska, 
Hubert Mroziński, Dominik Kołodziejczak 
i Michał Ziebert. Dziewczęta zajęły III miej-
sce w rozgrywkach unihokeja w rejonie pil-
skim. Chłopcy to dwukrotni wicemistrzowie 
powiatu w piłce nożnej. Wyróżnieni nauczy-
ciele: Andrzej Szymański i Piotr Zaniewski.

nIePublICzne gImnazJum 
w JastrowIu

Wyróżnieni uczniowie: Kamila Kazberuk 
i Jakub Zieliński. Wyróżniony nauczyciel: 
Krzysztof Frankowski.

sPeCJalny ośrodek szkolno-
wyCHowawCzy w JastrowIu

Wyróżnieni uczniowie: Justyna Gołębiow-
ska – złota medalistka w pływaniu m.in. Letnich 
Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Bartosz Gajcy –
srebrny medalista w 2014 roku w skoku wzwyż 
podczas Mistrzostw Polski w lekkoatletyce 
w Ostrzeszowie oraz brązowy medal w skoku 
wzwyż podczas Mistrzostw Europy INAS w lek-
koatletyce w Holandii, Wojciech Gajcy – złoty 
medalista w pływaniu podczas VI Europejskich 
Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Belgi. 
Wyróżniony nauczyciel: Dariusz Chilicki.

Przyznane styPendIa 
sPortowe na 2015 rok

Jakub Olejniczak - reprezentuje STS Po-
merania Szczecinek, Mistrz Polski LZS 2014, 
specjalizuje się głównie w biegu na 400 m 
przez płotki, członek kadry Wojewódzkiej 
(zachodniopomorskie). Krzysztof Wodecki 
– reprezentuje Start Koszalin - mistrz Polski 

niepełnosprawnych w wyciskaniu sztangi. 
Marcin Grabowski – wychowanek Polonii 
Jastrowie i Sparty Złotów, reprezentuje Klub 
Sportowy Lech Poznań, grupa juniora młod-
szego. Ryszard Ochnio – reprezentuje miej-
scową Polonię, biega maratony i półmaratony. 

Okolicznościowymi statuetkami Burmistrz 
Gminy i Miasta Jastrowie wyróżnił Maję No-
wicką - siatkarkę Nafty Piła mistrzynię Polski 
juniorek, Grzegorza Peksę – za poszerzanie 
infrastruktury sportowej w  Jastrowiu. 

stowarzyszenIe satorI 
Za udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzo-

stwach Europy, zawodach rangi ogólnopolskiej 
burmistrz wyróżnił następujących zawodni-
ków stowarzyszenia Satori promującego karate: 
Joannę Koczenasz, Lidię Hałasa, Pawła Pokaje-
wicza i Różę Prokopowicz, a także Aleksandra 
Koguciuka. Prezesem stowarzyszenia jest Ma-
riusz Gawlik. Funkcje trenerów pełnią: Kry-
styna Król, Dawid Chmura, Mariusz Gawlik. 

kP „korona” brzeŹnICa
Wyróżnieni zawodnicy: Piotr Kubiak, 

Piotr Godzik. Trenerami drużyny są: Mar-
cin Klofik i Leszek Karabanowicz. Prezesem 
klubu jest Paweł Sakowicz. Wyróżnienie dla 
sponsora klubu otrzymał Paweł Sakowicz. 

glks zryw syPnIewo
Wyróżnieni zawodnicy: Ryszard Szacho-

głuchowicz, Patryk Połeć. Prezesem klubu 
jest Leszek Jęchorek, trenerami: Dariusz 
Chudzyński i Tomasz Kinczel. Wyróżnie-
nie dla sponsora klubu otrzymali: Bogdan  
Łaszczyk i Krzysztof Jęchorek. 

mks  „PolonIa”  JastrowIe 
Wyróżnieni zawodnicy: Anna Kierszaka 

(sekcja judo), Agata Czeczko (sekcja piłki 
siatkowej dziewcząt). Piłkarze: Dawid Najdek, 
Krzysztof Cybulski, Dominik Myk, Wiktor 
Kisiel, Dawid  Wolniak i Grzegorz Gaca, Ty-
moteusz Cielas. 

Sekcja piłki nożnej, trenerzy piłki nożnej: 
Radosław Chiliński, Adrian Gawluk, Tomasz 
Frankowski, Damian Gnieździński i Ryszard 
Ludewicz 

Sekcja Judo - Kazimierz Jarczak.
Sekcja piłki siatkowej dziewcząt - Karina 

Kuczyńska i Piotr Gołąb. 

Drużyną roku 2014 została ekipa Orlików 
Polonii Jastrowie - mistrzowie OZPN Piła 
w hali i wicemistrzowie OZPN Piła na orliku. 
Drużynę trenuje Ryszard Ludewicz. 

Wyróżnienia dla sponsora klubu otrzymali: 
Mieczysław Jezierski – Jastimpex i Grzegorz 
Białas – ZECiUK.

Galę sportu przygotował Referat Sportu, 
Promocji, Turystyki i Rekreacji

 Ryszard Ludewicz 

Wszyscy WyRóŻnieni sPoRtoWcy otRzyMali okolicznoŚcioWe statuetki 
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