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Zamiast  
wstępu

Szanowni Państwo 
Tak wiele mam Państwu do przekazania, że pisząc pierwsze 

zdanie już wiem, że nie wystarczy mi miejsca, aby podzielić się 
z Państwem wszystkimi informacjami. Tak więc w telegraficznym 
skrócie: przed nami zmiany, zmiany, zmiany. 

Pierwsza to majowe imprezy, które dotąd funkcjonowały pod 
nazwą MaJastrowie i nawiązywały do dawnych Dni Jastrowia. 
I w tym roku maj będzie najbogatszym miesiącem pod względem 
imprez kulturalnych, w końcu to miesiąc nadania Jastrowiu praw 
miejskich. Wspomnę choćby o Biesiadzie Śląskiej – 1 maja, zabawie 
tanecznej w amfiteatrze – 2 maja, odsłonięciu Galerii na Murze – 
5 maja, ekoPikniku Rodzinnym – 7 maja, Nocy w Maju na placu 
JPII – 21 maja, Freestyle Battle i koncercie Kę Kę– 27 maja. Dodat-
kowo początek maja pozwoli powrócić nam przed duży ekran do 
kina za sprawą IV Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji 
O!PLA. Tak jak Państwo zauważyliście, wśród tych wielu imprez 
nie ma koncertu gwiazdy, którą dotąd zapraszaliśmy w maju. Jest 
to zamierzone, ponieważ w tym roku postanowiliśmy ciężar tej 
imprezy przenieść na czerwiec i zaprosić Państwa na coś zupełnie 
nowego – Festiwal Zjawisko. 24 czerwca czekamy na Państwa na 
plaży miejskiej. A tam? Niezwykłe widowisko z użyciem wodnych 
ekranów, obrazów 3D, laserów przestrzennych. Widowisko, którego 
nie trzeba reklamować, bo zapewniam, że atrakcyjnością zadowo-
li odbiorcę w każdym wieku. Festiwal Zjawisko to impreza, którą 
chcemy na stałe wprowadzić do kalendarza gminnych imprez, 
tworząc spektakl (?) na pograniczu magii, sztuki i nauki. Tajem-
niczy i zachwycający. Mam nadzieję, że będzie pięknie, a Państwo 
życzliwie przyjmiecie nową formułę zaproponowaną przez nas. 

Po znakiem zmian staną Bukowińskie Spotkania, które w tym 
roku będą trwały w Jastrowiu od 22 do 24 czerwca. Zmieniamy 
trasę korowodu, dodajemy imprezy towarzyszące festiwalowi: 
jarmark rękodzielniczy, Międzynarodowy Konkurs Kulinarny  
o Czadową Kopyść i mecz strong man Polska – Węgry, który po-
prowadzi Grzegorz Peksa. To wszystko będzie się działo podczas 
Bukowińskich Spotkań, a areną działań festiwalowych będzie pole 
piknikowe przy ul. Wojska Polskiego i plaża miejska.

A co jeszcze w tym numerze? 
Same dobre wieści. Zachęcam Państwa do przeczytania artykułu  

Piotra Kozłowskiego o czynach społecznych w Jastrowiu i senty-
mentalnej podróży do lat minionych. Na stronach, które poświę-
camy znanym i nieznanym jastrowianom, którzy robią w życiu coś 
interesującego, znajdziecie Państwo wywiad z Janiną Smolicz - Pa-
piór, artystką w każdym calu. Po wysłuchaniu jej historii nawet ja, 
pozbawiona talentu artystycznego, miałam ochotę usiąść do płót-
na. Zachęcam także do zapoznania się ze szczegółami konkursu 
ogłoszonego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jastrowiu na ex 
libris biblioteki. Pieczęcią znaku, który wygra konkurs, opatrywana 
będzie każda książka w naszej bibliotece. 

Szczegółowy plan imprez i wydarzeń na najbliższe miesiące 
znajdziecie Państwo na str. 13. Zachęcam do lektury. 

Pachnącej wiosny. 

Agnieszka Głyżewska-Klofik
Dyrektor Ośrodka Kultury w Jastrowiu 
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O wyborze 
Jastrowia  

na lokalizację inwestycji 
wartej 45 milionów złotych 

zdecydowało dogodne 
położenie miasta u zbiegu dwóch 

dróg krajowych, możliwości 
zatrudnienia pracowników, 

a także duże zaangażowanie 
władz gminy Jastrowie

Tematem konferencji prasowej Burmistrza Gminy i Miasta Ja-
strowie, która odbyła się 24 lutego w sali sesyjnej Urzędu Gminy 
i Miasta Jastrowie, były plany i działania związane z trwającą 

budową Centrum Logistycznego Dino Polska w Jastrowiu. W kon-
ferencji wziął udział Jacek Stradomski, dyrektor ds. rozwoju sieci 
Dino Polska oraz gospodarz gminy, Piotr Wojtiuk. 

DlacZego JasTrowie?  
Jacek Stradomski, dyrektor ds. rozwoju sieci 
Jako pierwszy głos zabrał Jacek Stradomski. Poinformował dzien-
nikarzy, iż rozpoczęta w Jastrowiu inwestycja rozłożona została 
na dwa etapy. Pierwszy już trwa i obejmuje budowę budynków 
o powierzchni 24000 m kw. Pierwszy etap zakończy się na 
przełomie czerwca i lipca tego roku. W drugim etapie 
firma Dino planuje wybudować kolejne magazy-
ny o pow. 8000 m kw. Ten etap ma się zakończyć 
w 2017 roku, także na przełomie czerwca i lipca. 
W pierwszym etapie inwestycji powstaje sklep 
firmowy sieci Dino. Docelowo spółka planuje 
zatrudnić w Centrum do 350 osób, w pierw-
szym etapie będzie to około 150 pracowników. 
Rekrutacja już się rozpoczęła, odbywa się eta-
pami. Jako pierwsza zatrudniona zostanie kadra 
kierownicza, natomiast w drugim etapie będzie to 
personel niższego szczebla. 

Jacek Stradomski wrócił ponadto do genezy inwe-
stycji w Jastrowiu nie kryjąc, że z propozycją współpracy 
do spółki Dino zwróciło się wiele gmin. - Rozważaliśmy róż-
ne możliwości. Wśród propozycji, które braliśmy pod uwagę były 
gminy ościenne, m.in. gmina Piła – mówił dyrektor ds. rozwoju. 
O wyborze Jastrowia na lokalizację inwestycji wartej 45 milionów 
złotych zdecydowało dogodne położenie miasta u zbiegu dwóch 
dróg krajowych, możliwości zatrudnienia pracowników, a także duże 
zaangażowanie władz gminy Jastrowie. - Chciałbym podziękować 
panu burmistrzowi za aktywny udział i pomoc w zminimalizowa-
niu procedur administracyjnych – dziękował Jacek Stradomski. - 
Zaangażowanie zarówno władz gminy, jak i władz powiatowych, 
było tak duże, że zdecydowaliśmy się na lokalizację tego Centrum 
właśnie w Jastrowiu. 

Schemat działania Gminy 
Piotr Wojtiuk, Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie 
Firma Dino w 2015 roku szukała terenów pod budowę Centrum, 
które byłyby własnością gminy lub prywatnych właścicieli. Pier-
wotnie gmina wskazała działkę będącą w zarządzie Agencji Nie-
ruchomości Rolnych w Poznaniu. Do transakcji jednak nie doszło. 
Gmina w trybie awaryjnym szukała nowej lokalizacji dla Centrum. 
- Znaleźliśmy taką działkę, niestety większa część tego terenu -  
6,7 ha - należała do prywatnych osób (z wyjątkiem hektarowej dział-
ki, której właścicielem była gmina). Pozyskanie nowej lokalizacji 
dodatkowo utrudniał fakt, że właścicielem części terenu była spółka 
z kapitałem niemieckim zarejestrowana w Polsce. - Dotarliśmy do 

tych ludzi, a co ważniejsze przekonaliśmy zarząd spółki 
do sprzedaży działki – relacjonował włodarz gminy. 

Dzięki wspomnianej sprzedaży do kasy gminy 
wpłynęło 500 tys. złotych z zaległych podatków. 

Po rozwiązaniu najważniejszych proble-
mów, we wrześniu 2015 roku spółka zakupiła 
teren pod budowę. - Po drodze okazało się, że 
w trybie ekspresowym trzeba zmieniać plan 
zagospodarowania przestrzennego – infor-
mował na konferencji burmistrz P. Wojtiuk. 

- Zobowiązaliśmy się, że do końca marca te-
go roku plan zostanie zmieniony i na sesji 22 

marca rada głosowała nad zmianą planu. Zmiana 
planu pociągnęła za sobą konieczność kolejnych 

rozmów z GDDKiA. - Musieliśmy zobowiązać się do 
przebudowy skrzyżowania drogi łączącej skrzyżowanie 

dróg 11 i 22 z droga gminną. Podpisaliśmy stosowne porozumienie, 
które otworzyło możliwość wykorzystania terenu pod inwestycję. 

Wkład Gminy i korzyści
Około 500 - 600 tys. złotych kosztował gminę pakiet zachęcający 

inwestora do wybudowania Centrum właśnie w Jastrowiu, a skła-
dają się na to prace związane z doprowadzeniem sieci sanitarnej 
i deszczowej oraz wody do okolic działki, a także zadeklarowana 
przebudowa drogi gminnej w celu wprowadzenia dodatkowych za-
bezpieczeń. W ciągu najbliższych pięciu lat inwestor będzie zwolnio-
ny od płacenia podatków. Jednak, jak zapewniał burmistrz, będzie 
to uwarunkowane zatrudnieniem odpowiedniej liczby osób z Gmi-
ny i Miasta Jastrowie. Po pięcioletnim okresie karencji do gminnej 
kasy z tytułu podatków będzie wpływało około 800 tys. zł rocznie. 

W całej Polsce działa około 520 sklepów sieci Dino, pracuje 
w nich ok. 8500 osób.

Docelowo Centrum Logistyczne Dino Polska w Jastrowiu będzie 
obsługiwało północną część Wielkopolski, województwo zachod-
niopomorskie i pomorskie. Centrum w Jastrowiu odciąży magazyn 
główny sieci, który znajduje się w Krotoszynie. 

Agnieszka Głyżewska-Klofik 

centrum Logistyczne dino Polska w Jastrowiu

Docelowo w centrum znajdzie pracę do 
350 osób, w pierwszym etapie spółka 
zamierza zatrudnić 150 pracowników. 
Inwestycja warta jest 45 milionów złotych 

W konfeRencji udział Wzięli jacek stRadomski, pRzedstaWiciel sieci dino oRaz 
buRmistRz Gim jastRoWie piotR Wojtiuk
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3 787 016, 78 zł
Po sporządzeniu bilansu z wykonania 

budżetu za rok 2015 wysokość wolnych 
środków wynosi 3 787 016, 78 zł. - Bardzo 
ogólnie można powiedzieć, że taką kwotę 
wypracowano m.in. dzięki mniejszym niż 
planowano wydatkom bieżącym, zwiększo-
nym dochodom z tytułu podatków i opłat, 
rozliczeniem inwestycji z wykorzystaniem 
środków unijnych, windykacji należności 
i oszczędnościom uzyskanym w postępo-
waniach przetargowych – wyjaśnia Piotr 
Wojtiuk burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie 
dodając, że pozwoliło to na wprowadzenie 
do budżetu Gminy i Miasta Jastrowie kolej-
nych 28 inwestycji na kwotę 2 400 000 zł bez 
zwiększania planowanego do zaciągnięcia 
w roku budżetowym kredytu. 

500 tys. zł
Wśród największych wydatków zaplano-

wanych na 2016 rok jest wniesienie wkładów 
do spółki komunalnej ZECiUK na kwotę 
500 tys. zł. - Pozwoli to spółce realizować 
płynnie inwestycje związane z kanalizacją 
Samborska, uzbrojeniem terenów przemy-
słowych przy ul. Roosevelta oraz realizację 
planów kanalizacji sanitarnej w Jastrowiu 
przy ul. Ludowej, Zawiszy oraz na Osiedlu 
Jedności Robotniczej – mówi P. Wojtiuk. 

330 tys. zł
Na wymianę pokrycia dachowego oraz 

elewację i modernizację oświetlenia i sys-
temu ogrzewania hali widowiskowo-spor-
towej gmina zaplanowała kwotę 330 tys. zł. 

300 tys. zł
- Wspólnie z Nadleśnictwem Jastro-

wie w proporcji 50 na 50 % przebudujemy 
drogę gminną - ul. Graniczną do Uroczy-
ska i Elektrowni Wodnej, a to koszt rzędu  

zadania i inwestycje 2016 roku 

300 tys. zł – kolejno wylicza burmistrz. Wy-
konana zostanie także koncepcja kanaliza-
cji sanitarnej w Sypniewie (45 tys. zł) oraz 
zostanie zrealizowany projekt kanalizacji 
sanitarnej w Brzeźnicy (70 tys. zł). 

250 tys. zł
Prawie 250 tys. zł gmina przeznaczy na 

zadania inwestycyjne w pięciu gminnych 
placówkach oświatowych. 

100 tys. zł
Ponadto planowana jest dalsza rozbudo-

wa cmentarza komunalnego w Jastrowiu - 
100 tys. zł, remont budynku komunalnego 
przy ul. Konopnickiej 11 - 30 tys. zł. - Na 
projekt uzbrojenia w media działek pod bu-
downictwo jednorodzinne przy al. Wolno-
ści w Jastrowiu wydamy 20 tys. zł, 10 tys. zł 
na wykonanie projektu zagospodarowania 
amfiteatru i bulwaru nad Młynówką – wy-
licza burmistrz. 

65 tys. zł
Kolejne 65 tys. zł to wkład gminy do 

modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Jastrowiu. O środki na modernizację 
biblioteki z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego ubiega się Ośrodek 
Kultury w Jastrowiu. Wartość całego zadania 
szacowana jest na 250 tys. zł. 

60 tys. zł
Gmina przekaże również w formie dota-

cji celowej kwotę 60 tys. zł na dofinansowa-
nie prac remontowych i konserwatorskich 
zabytkowych kościołów w gminie. Parafia 
Rzymsko-Katolicka pw. św. Michała Ar-
chanioła w Jastrowiu otrzyma 35 tys. zł, 
natomiast parafia pw. Narodzenia NMP 
w Sypniewie będzie miała do dyspozycji 
25 tys. zł. 

400 tys. zł
- Zaplanowanych mamy jeszcze sporo 

mniejszych kwotowo wydatków - mówi 
burmistrz, dodając, że na nadzwyczajnej 
sesji o 400 tys. zł zwiększono kwotę na 
budowę budynku usług socjalnych przy  
ul. Kolejowej w Jastrowiu. 

Red. 

Efektem oszczędnej polityki 
finansowej prowadzonej 
w 2015 roku jest prawie 
trzydzieści nowych inwestycji, 
które będą realizowane 
w tym roku. Sprawdź, na co 
gmina wyda 2 400 000 zł

najWiększe inWestycje RealizoWane W tym Roku W jastRoWiu - budoWa centRum loGistyczneGo dino 
polska W jastRoWiu oRaz budoWa budynku socjalneGo pRzy ul. kolejoWej

 ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA    1 : 100

RAL 7016 grafitowy, blachodachówka

FAGUS 02, deska z kompozytów WPC

KREISEL 20614, farba silikonowa

KREISEL 26529, płytka klinkierowa

KREISEL 26087, farba silikonowa

LEGENDA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
"ZODIAK" - EWA ZAWISTOWSKA

ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 41; 64-965 Okonek
tel./fax 67 266 91 18, kom. 695 385 007

e-mail: ewa9@o2.pl

PROJEKT  BUDOWLANY
TEMAT:         ELEWACJA
OBIEKT:             Budynek Usług Socjalnych w Jastrowiu
INWESTOR:       Gmina i Miasto Jastrowie

       ul. Żynierskiego 79
       64-915 Jastrowie

BRANŻA:       ARCHITEKTONICZNA
STADIUM:       PROJEKT BUDOWLANY

AUTORZY DOKUMENTACJI:
BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

Projektant:

Opracowali:

NR RYSUNKU: SKALA:
1:100

DATA OPRACOWANIA:
09/2015r.

inż. ANDRZEJ ZAWISTOWSKI
mgr inż. KATARZYNA MIKICKA

mgr inż. arch.
PIOTR ADAMOWSKI
nr upr. PO/KK/227/2008

Sprawdzający:
mgr inż. arch.

TADEUSZ TYLKA
nr upr. NN-8345/474/81

ELEWACJA
SKALA 1 : 100
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Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Jastrowiu uprzejmie 
informuje, że wprowadza system zdalnego odczytu wodomierzy. 

Innowacja pomoże usprawnić działania gospodarce wodnej, a tym samym przełoży się na 
znaczne ograniczenie wizyt inkasentów w Państwa domach. 

idąc krok dalej chcemy zaprosić państwa  
do skorzystania z naszej oferty: 

e-faktury!

Wystarczy podać adres e-mail i gotowe. Zyskują Państwo szybki przekaz faktury, dbając 
tym samym o środowisko, ale także dostęp do najnowszych informacji dotyczący działań 
podejmowanych w Spółce (przypomnienia związane z opłatami na cmentarzu, harmonogramem 
wywozu i wiele innych). Zapewni to newsletter. Dodatkowo przypominamy o dostępnej u nas 
opcji: polecenie zapłaty. 

Wszelkie informacje na temat naszych nowości dostępne są pod numerem 67 266 28 09 
w dni powszednie w godz. 7-15. Zapraszamy!

 Zakład Energetyki Cieplnej 
i Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

z siedzibą w Jastrowiu, 

64-915 Jastrowie, 
ul. Wojska Polskiego 29

  
NIP: 765-000-63-47, 

REGON 570347015 
Tel/fax (067)2662809  

e-mail: sekretariat@zeciuk.pl, 

www.zeciuk.pl
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Uchwycone w kadrze 
Najważniejsze wydarzenia minionych 

miesięcy. Zima i przedwiośnie stały ka-
baretem, amatorskim teatrem i muzyką. 
Na deskach jastrowskiej sceny wystąpi-
li m.in.: John Porter, Formacja Chatelet, 
Babski Kabaret 

Kulturalny FlESZ WYDaRZEŃ

foRmacja chatelet W spektaklu 
kabaRetoWym pt. Wojna płci 
Wytoczyła najcięższe działa...  
salWy śmiechu nie ustaWały

najmłodsi WolontaRiusze Wośp z RekoRdem

Wielkanocne jajka, kuRki i zajączki z debRzna, lędycz-
ka, skoWaRnek, czaRneGo i z jastRoWia można było 
nabyć/podziWiać podczas jaRmaRku WielkanocneGo 
W okj

konceRt johna 
poRteRa po 40 latach 

W naszej Gminie. 
pieRWszy Raz poRteR 
zaGRał W sypnieWie 

W latach 70-tych

pantomima z poezją W Wykonaniu WychoWanek moW nR 2 z jastRoWia. kolej-
ny mocny W słoWie i GRze aktoRskiej spektakl Renaty aniseRoWicz

obchody 71. Rocznicy poWRotu jastRoWia do ziem polskich WzboGaciły pRelekcje 
na temat umunduRoWania i zbRojenia żołnieRzy polskich
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W styczniu Rada Powiatu Złotowskie-
go podjęła uchwałę w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek na 2016 rok 
w miastach: Złotów, Jastrowie, Krajenka oraz 
Okonek w porze nocnej, w niedziele, święta 
i inne dni wolne od pracy. W Jastrowiu dy-
żury pełnione będą przez apteki:

1. W Przychodni - ul. 1 Maja 11,
2. Pod Wagą - ul. Żymierskiego 14, 
3. Asklepios - ul. Wojska Polskiego 17,
4. Przy Kamiennym Domu – ul. Konop-

nickiej 71.
Wykaz dyżurów aptek dostępny jest 

na stronie internetowej BIP Starostwa 
Powiatowego.

•
W styczniu Zarząd Powiatu Złotowskiego 

przyznał kolejne stypendia wyróżniającym 
się sportowcom z powiatu złotowskiego: 
Wojciechowi Gajcemu z Lotynia – uczniowi 
SOSW im. Polskich Olimpijczyków w Jastro-
wiu za osiągnięcia w pływaniu i koszyków-
ce, Aleksandrze Gorzkiewicz – uczennicy 
CKZiU w Złotowie za osiągnięcia w bok-
sie oraz Piotrowi Piejkowi – uczniowi LO 
w Krajence za osiągnięcia w boksie. Stypen-
dia zostały wręczone na sesji Rady Powiatu.

•
24 lutego w powiecie złotowskim mia-

ła miejsce wizyta marszałka województwa 
wielkopolskiego Marka Woźniaka, wicemar-

wieści z powiatU

Kulturalny 
FlESZ 
WYDaRZEŃ

WędRująca 
kolęda pod 
choinkę 
pieRWszy Raz 
pRzyWędRo-
Wała do okj. 
aRtyści zaGRa-
li i zaśpieWali 
12 kolęd

W tym Roku podczas finału Wośp zebRaliśmy dzięki ludziom dobRej Woli  
kWotę 9712,92 zł, zaś W całej Gminie 25.063,77 zł

nasi RozśpieWani debiutanci, chóR Gaudium tuż po noWoRocznym konceR-
cie kolęd i pastoRałek

szałka Wojciecha Jankowiaka oraz przewod-
niczącej sejmiku, Mirosławy Rutkowskiej 
– Krupki. Celem wizyty było przedstawie-
nie władzom powiatu złotowskiego sta-
nowiska sejmiku w sprawie integralności 
terytorialnej województwa wielkopol-
skiego. Władze województwa, wspólnie 
z samorządowcami powiatu złotowskiego, 
ponownie przedstawili swoje negatywne 
stanowisko wobec zamiarów oderwania 
powiatu złotowskiego od Wielkopolski 
i włączenia w skład nowego województwa 
środkowopomorskiego. Przedstawiciele 
województwa gościli także w Krajence, 
Zakrzewie i Lipce, gdzie przedstawiono 
dotychczas zrealizowane inwestycje oraz 
plany inwestycyjne na kolejne lata.

•
24 marca nastąpiło rozstrzygnięcie 

konkursu ofert na wyłonienie podmio-
tów realizujących zadania publiczne po-
wiatu złotowskiego. Na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Zarząd Powiatu prze-
znacza kwotę 160 tys. zł. Z Jastro-
wia w konkursie z powodzeniem 
wystartowało Stowarzyszenie 
Inicjatyw Lokalnych Horyznt 
uzyskując dofinansowanie 
w wysokości 7 tys. zł do pro-
jektu Smaki Bukowiny oraz Sto-
warzyszenie Satori w Jastrowiu 
otrzymując 3 tys. zł na realizację 
Miedzywojewódzkich Mistrzostw 
Młodzików Strefy 
A w karate Fudokan.

•
Na marcowej sesji Rada Powiatu podjęła 

uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowych położonych w Ja-
strowiu przy ul. Wojska Polskiego, będących 
w trwałym zarządzie Młodzieżowego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Jastrowiu. 
Zbycie tych działek umożliwi ich należyte 
zagospodarowanie zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego. 

•
31 marca Kapituła Nagrody Powiatu Zło-

towskiego dokonała rozstrzygnięcia konkursu 
poprzez wyłonienie nominowanych i laure-
atów w 9 kategoriach konkursowych. Uro-
czysta gala, na której nastąpiło ogłoszenie 
wyników oraz wręczenie okolicznościowych 
statuetek i wyróżnień odbyła się 20 kwietnia 
br. w sali kinowej Złotowskiego Centrum Ak-
tywności Społecznej w Złotowie.

•
Powiat przyznał dotacje na dofinansowanie 

prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabyt-
ku wpisanym do rejestru zabytków. 
Wśród przyznanych dotacji jest też 
dofinansowanie dla Jastrowia. 20 
tys. zł otrzyma parafia p.w Micha-
ła Archanioła na renowację ołtarza 
głównego.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Złotowskiego

Jadwiga Harbuzińska – Turek 
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o symbolicznym powrocie do 
jastrowia, sztuce, załamaniu 
i cudem odnalezionej 
miłości - rozmowa z janiną 
smolicz papiór, artystką 
malarką, jastrowianką

My artyści  
jesteśmy inni
pani Janino, trzy lata temu powróciła Pani 

symbolicznie do rodzinnego Jastrowia 
indywidualną wystawą obrazów. Do Ja-

strowia, które przed ponad 20 laty Pani opuści-
ła. Jaki to był powrót? Jak go Pani wspomina? 
Powrót był bardzo miły. Nie sądziłam, że kiedy-
kolwiek odważę się w Jastrowiu wystawić moje 
prace. Często wracam myślami do tej wysta-
wy. To była inspiracja, że nie należy ukrywać 
swoich prac i jeżeli na dziesięć obrazów jeden 
komuś się spodoba, to już jest coś.

Wiele osób, które znała Pani pewnie z lat spę-
dzonych w Jastrowiu, po raz pierwszy widziało 
Pani prace i dowiedziało się, że spełnia się Pani 

jako artystka malarka. Jakie to były spotkania?
Najbardziej miła była obecność koleżanek 
z ogólniaka. Nie widziałyśmy się czterdzieści 
lat. Ich specjalny przyjazd na mój wernisaż był 
naprawdę zaskoczeniem. Wielu znajomych 
z dzieciństwa i lat młodości nie widziałam bar-
dzo długo. Takie spotkania są bardzo wzrusza-
jące, bo Krzysiu tak posiwiał, Jadzia przytyła, 
a Leszek nie mógł uwierzyć, że ja tak maluję …

Sztuka i malarstwo zawsze były Pani bliskie. 
Jednak do płótna usiadła Pani dopiero po 
opuszczeniu Jastrowia. Osiadła Pani w Śre-
mie i... pstryk - zapragnęła Pani obcowania 
ze sztuką?

Z perspektywy czasu myślę, że sięgnęłam po 
pędzel w Śremie bardziej w ramach własnej 
terapii. To było takie oderwanie od „czarnej” 
rzeczywistości. Zauważyłam szybko, że te moje 
obrazy są bardzo smutne i ciemne. Najczęściej 
były to czarne ptaki, dziwne zjawy. Przypo-
mniała mi się nowela Stefana Żeromskiego 
„Rozdziobią nas kruki, wrony…”. Ciągle do niej 
wracałam i widziałam obrazy – wszędzie pusto 
i szaro, tylko nagie konary drzew przeginają się 
w różne strony. Każdy następny obraz był kon-
tynuacją wizji Żeromskiego i każde zetknięcie 
się z ludźmi w ich rodzinnym lub towarzyskim 
życiu czyniło mnie niewypowiedzianie smutną. 
Wtenczas odczuwałam wyraźnie moje fałszywe 
położenie i te braki życia. Do niemożliwości 
obrzydziła mi się moja tyle zachwalana przez 
innych samodzielność i wstręt miałam do sie-
bie, że tak oszukuję ludzi spokojem, lekcewa-
żeniem, niezależnością i chciałam wołać, aby 
nie podziwiali tego, co jest wynikiem smutnej 
konieczności, która boli jak otwarta rana. Pró-
bowałam z tym walczyć resztkami piękna mej 
duszy, nie udało się szczęścia znaleźć, nie udało 
mi się cierpieć nad czymś wartym cierpienia. 
Przyszła kolejna jesień, piękna, słoneczna. Na-
zbierałam kolorowych liści i pomalowałam ob-
raz w kolorze złotej jesieni. Wykorzystałam go 
do dekoracji wystawy w sklepie (miałam swój 
sklep w Śremie) i jakie było moje zaskoczenie, 
że na drugi dzień sprzedałam go. Tak to się 
zaczęło. Wróciłam do malowania od czasów 
szkoły średniej.

Na jednej z dedykacji Pani obrazów możemy 
przeczytać, że życie „nie głaskało mnie po gło-
wie”. Czy to również w jakiś sposób ukształto-
wało Panią jako artystkę?
Dzieciństwo i młodość to najwyższa samowo-
la i swawola. Wytworzyłam sobie świat wy-
obraźni, w którym przebywałam, a który był 
złożony z samego przeciwieństwa wszystkiego, 
czego zaznałam. Mój świat to świat harmonii 
i zgody, miłości, prawdy i wspaniałomyślności. 

W tym dwoistym 
istnieniu wyczer-
pały się moje si-
ły i cała energia. 
Brutalne wrażenia 
zewnętrzne padły 
ciężarem na mój 
mózg w  posta-
ci mojego męża 

i długo nie odzyskiwałam swobodnej jasno-
ści. Czułam się zmarnowana i złamana. Jedy-
nie cudem wzbudzona miłość natchnęła mnie 
nowym życiem.

Wspomina Pani też, że jedną z przeszkód do 
samorealizacji artystycznej było pływanie 
po morzach i oceanach? O co chodzi z tymi 
wodami...? 
Po morzach i oceanach chciałam pływać, bo 
to był świat oderwany od rzeczywistości, od 
codzienności, inny. Snułam wiele opowieści 
o podróżach. Czytałam wiele książek. Zamiast 
farb i pędzla kupowałam „Tygodnik Morski” 
i miesięcznik „Morze”. Moim idolem była Da-
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UŚMIECH WIOSNY

Motto: „Przez wszystkie dni 
 istnienia ziemi 

siew i żniwo, i zimno,  
i gorąco, i lato, i zima, 

 i dzień, i noc nigdy nie ustaną”  
(Księga Rodzaju 8:22, NŚ).

WIOSNA wszystkich zachwyciła 
i do tańca zaprosiła. 

 Łąki, lasy, stawy, knieje… 
w tany się puściły 

cały świat rozweseliły.

WIOSNO wspaniała! 
Jak dobrze, że do nas zawitałaś. 

Nadzieją i miłością, 
i kwiatami nas obsypałaś…

SŁOŃCE 
w oczy nam zagląda coraz śmielej. 

Czujemy się rześcy 
i na sercu jest weselej.

Autor: Władysław Wesołowski
Jastrowie, 22 marca 2015 r.

nuta Walas-Kobylińska, pierwsza kobieta 
kapitan. 
To marzenie mojej młodości stoi w jasnym 
i prostym związku z matką. Ale czy mogę 
mieć do niej o to żal? Nie.
Przyznałam sobie, że idealizm jest tym sa-
mym, co śmieszność i brak rozumu, bo 
wychodzi na jedno. Stanowczo musiałam 
z marzeń się wyleczyć, nie wnikać w sfery 
ducha i trzymać się tego, co się widzi, słyszy 
i da wziąć się w garść.

Czy ktoś mobilizował Panią do pracy, 
wspierał?
Nie szukałam szczęścia, po tysiąc razy nie, ale 
myślę, że dla każdego człowieka jest gdzieś 
na świecie miejsce, do którego zmierza. Któż 
mógłby jeszcze żądać, abym cierpiała dobrze, 
cicho, spokojnie i z poddaniem. Z pewnością 
na zewnątrz nic nie objawiałam, ale podnosił 
się we mnie bunt i dławiło mnie oburzenie 
i żal, a wiele razy, gdy zamykałam za sobą 
drzwi mego pokoju, płakałam. 
Już nie płaczę, nie zamykam drzwi. Tę „szarą 
wstęgę życia” przeciął Janusz. Na przemian 
teraz proszę, abym mogła utrzymać jego 
przyjaźń i rozbudzać w jego sercu miłość dla 
mnie. Janusz to przeznaczenie, ale i prosta 
potrzeba kochania. Ogarniam go myślą, jak 
jakieś zjawisko, z którego udziela się ciepło, 
życie, czułość i pewność. Staje się on przy-
czyną uczucia, a nie celem. Janusz jest mo-
im wsparciem.

Kiedy po raz pierwszy zdecydowała się Pani 
pokazać swoje prace światu?
Po raz pierwszy pokazałam moje obrazy 
w Śremie na wystawie w muzeum. Był to 
rok 2004. Wystawiali swoje prace Patryk 
i Ania, młodzi, zdolni artyści i udało im się 
mnie namówić.

W Pani dorobku artystycznym znajdują 
się – różną techniką wykonane – portrety, 
pejzaże i kompozycje malarskie. Nie stroni 
pani od malowania z natury, jak i wzorowa-
nia się na dziełach znanych i powszechnie 
uznanych malarzy, m. in. Tamary Łempic-
kiej czy Salvadora Dali. Jaka technika jest 

pani najbliższa?
Jeżeli chcę pomalować obraz farbami olejny-
mi i wiem, że nie jest on łatwy, robię najpierw 
szkic suchą kredką. Jeżeli osiągnę wyraz ob-
razu zadowalający, to dopiero maluję go na 
płótnie olejami. Tak, bardziej pewnie czuję 
się w suchym pastelu. Ostatnio wzoruję się 
na malarzach rosyjskich: Szyszkin, Sawra-
sow, Pimonenko, Alchimowicz, Kondra-
jewicz, Dybowski, Kamieniew. Uwielbiam 
dziewiętnastowieczne malarstwo rosyjskie. 
To jest najwyższa półka.

Gdy podchodzi Pani do płótna, ma Pani 
w głowie gotową koncepcję obrazu?
Jeżeli jestem w plenerze, szukam malowni-
czych widoków. Maluję to, co widzę, dodaję 
swoje kolory i staram się zachować to coś, 
co jest moje.
Gdy jestem w domu i nachodzi mnie chęć 
malowania, to jest to chyba wena. Dwa dni 
podchodzę do płótna, trzeciej nocy się bu-
dzę i wyobrażam sobie obraz. Rano wstaję 
i zaczynam malować. Maluję tak długo, aż 
skończę. Jedyne przerwy – to kawa, obiad 
i coś jeszcze… 

Czy podczas malowania wpuszcza Pani ko-
goś do swojej pracowni, pozwala na siebie 
i proces twórczy patrzeć?
Mój mąż jest pierwszym i największym kry-
tykiem moich prac. Czepia się szczegółów, 
brakuje mu jednej plamki. Twierdzi zawsze, 
że krzywo maluję wazony, przechyłem na 
prawo. A ja w końcu jestem praworęczna. 
Dlatego ostatnio pozwalam mu obejrzeć 
obraz już ukończony. Nie przeszkadza mi 
jednak wspólne malowanie w plenerach. 
Można patrzeć, krytykować, ale wolę jak 
chwalą i podziwiają. Ja wpadam w trans 
i maluję sobie, maluję…

Gdzie na co dzień można się zetknąć z Pa-
ni sztuką?
Moje obrazy można zobaczyć jedynie na 
wystawach. Mam je skatalogowane i chcę 
wydać broszurę moich prac z małym, we-
sołym opisem.

Co poradziłaby Pani tym osobom, które 
czują w sobie potrzebę samorealizacji ar-
tystycznej, ale nie mają na to ani czasu, ani 
warunków? Jak zacząć i przede wszystkim 
czy warto? 
Jak mawia Pani prezes naszego stowarzy-
szenia Janina Sługocka-Janusz my, artyści, 
jesteśmy inni. Ważna jest przynależność do 
grupy o jednakowych zainteresowaniach, bo 
wśród nich nie czujemy się inni. Jeżeli trafi 
się na takich wspaniałych ludzi jak nasza pa-
ni prezes Janina Sługocka, Krzysiu Kuczer, 
Danka Dobrzykowska, którzy mobilizują, 
wspierają i pomagają, to czuję, że jestem 
wśród bliskich mi osób. Jestem samoukiem 
i dużo się od nich nauczyłam. Jeżeli mamy 
potrzebę bycia z sobą i wspólnego malowa-
nia, składamy się tylko po „małym groszu” 
i spotykamy się u wspaniałych ludzi - An-
drzeja i Danuty Skowrońskich - w urokliwej 
Kuźnicze. Tam jest chyba tylko pięć domów, 
ale przepiękna okolica i cisza. Malujemy od 
świtu do nocy. 
W początkowym okresie pobytu w Śremie 
nie było mnie stać na samorealizację. Zapisa-
łam się na darmowe zajęcia do miejscowego 
domu kultury, gdzie były dostępne wszelkie 
materiały i taka namiastka musiała mi wy-
starczyć. Ta godzina rysowania lub malowa-
nia to była tylko moja, moja… 
Niepodobna marzyć i codziennie przeżyć 
tylko rozczarowania – to za wiele na mar-
ne nasze siły. 
Trzeba zacząć robić też coś dla siebie!

Wysłuchała Agnieszka Głyżewska-Klofik 

maluję tak dłuGo, aż skończę. jedyne pRzeRWy to kaWa, obiad i coś jeszcze…
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Kino GRYF? Pokolenie czterdzie-
sto- czy pięćdziesięciolatków 
doskonale pamięta jastrowską 
salę kinową w latach swojej 

świetności. Przychodzili do kina jak na 
spotkania towarzyskie. Filmy wyświetla-
ne były 5 dni w tygodniu o godz. 16.30 
i 19.00, a w niedzielę jeszcze o 11.00 po-
ranek. Kolejki do kasy biletowej ustawiały 
się na długo przed seansem. Zdarzało się, 
że nie dla wszystkich wystarczyło biletów. 

W każdą niedzielę najpierw szło się 
na dziewiątą do kościoła, potem z kanką 
po mleko do mleczarni, w domku pyszne 
rodzinne śniadanko z kakao, no i obo-
wiązkowo do kina na poranek. Bez kina 
niedziela się nie liczyła. 

kino... to było coś! 
Ośrodek Kultury chce odświeżyć 

wspomnienia i zachęcić małych i du-
żych do spotkań przed ekranem w naszej 
sali kinowej w kwietniu i maju za sprawą 
OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU 
POLSKIEJ ANIMACJI “O!PLA”.

czym jest „o!pla?
Realizowany od 2013 roku OGÓLNO-

POLSKI FESTIWAL POLSKIEJ ANIMA-
CJI “O!PLA” („O!PLA oznacza:„O! Polska 
Animacja”) jest oddolną, niezależną ini-
cjatywą D.I.Y. będącą przede wszystkim 
próbą odzyskania kontaktu i (od)budo-
wania relacji pomiędzy polskim widzem 
a polską animacją autorską, a także – za 
sprawą projektów towarzyszących – pro-
mocją w kraju i za granicą jednej z naj-
ważniejszych dziedzin polskiej sztuki.

Od samego początku celem O!PLA jest 
docieranie ze sztuką animacji nie tylko do 
dużych, ale przede wszystkim do mniej-
szych ośrodków w kraju.

Festiwal ma charakter konkursu, 
w którym jurorami są nadal (i TYL-

KO!) wszyscy widzowie biorący udział 
w projekcjach. Głosowanie odbywa się 
w oparciu o karty do głosowania, któ-
re otrzymują Państwo przed seansem. 
To Widzowie w całej Polsce zdecydują, 
do kogo powędrują statuetki Złotych, 
Srebrnych i Brązowych Tobołków Ko-
ziołka Matołka.

Głównym organizatorem OGÓLNO-
POLSKIEGO FESTIWALU POLSKIEJ 
ANIMACJI „O!PLA” jest ANIMATION 
ACROSS BORDERS.

co, gdzie i kiedy?
W Jastrowiu O!PLA startuje 18, 20, 21 

kwietnia Konkursem Najnowszej Polskiej 
Animacji dla widzów 16+ i dorosłych. 5 
i 6 maja odbędą się projekcje animacji dla 
dzieci. W konkursie Teraz Dzieci Mają 
Głos! młodzi widzowie wybierać będą 
swojego faworyta spośród najnowszych 
polskich animacji dla dzieci. Szczegó-
łów szukajcie na plakacie, stronie OKJ 
i Facebooku.

WSTĘP WOLNY!

jastrowie dostanie (h)o!pla. 
dobre i nowe kino!

 program:
konkurs główny  
16+ i dorośli
• 18.04. godz. 10:00  

konkurs studyjny 
konkurs szkolny

• 20.04. godz. 19:00  
konkurs off & go 
konkurs animowany 
wideoklip

• 21.04. godz. 19:00  
konkurs formanimy 
konkurs animowane 
fraszki

konkurs teraz dzieci 
mają głos
• 5.05. godz. 9:30  

przedszkolaki 6+
• 6.05. godz. 9:00  

grupa wczesnoszkolna
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Festiwal Zjawisko to wydarzenie no-
we w formule i aranżacji, oparte na 
połączeniu nowoczesnych techno-

logii oraz tradycji kulturowej.
Organizatorem jest Ośrodek Kultury 

w Jastrowiu.

Charakter tego wydarzenia będzie ar-
tystyczną kompilacją dwóch światów. Się-
gniemy do korzeni światła, magii, zjaw, 
czarów, ale przede wszystkim do tradycji 
i kultury, a motywem przewodnim będzie 
wędrówka z formami żywiołów na prze-
strzeni czasów. Festiwal zainaugurujemy 
przekazaniem aktorom amatorom pier-
wotnej formy światła tj. żywego ognia. 

Spektaklem teatralnym otworzymy 
część artystyczną. Przedstawienie będzie 
oparte na zjawiskowości i magii świa-
ta podwodnego. Następnie odbędzie się 
futurystyczny pokaz mody z wariacjami 
światła i wody jako motywami przewod-
nimi całej kolekcji. Kulminacyjnym punk-
tem wydarzenia staną się niezapomniane, 
zapierające dech w piersiach spektakle 
światła, dźwięku oraz efektów specjal-
nych. Zobaczymy multimedialne show 
Posejdon - spektakl przestrzenny, który 
pozwoli widzowi znaleźć się w samym 
centrum akcji. W tej części pokazu prze-
strzeń wypełni się niesamowitymi efek-
tami otaczając widza wręcz namacalnym 
kolorowym światłem. 

Szczególnie spektakularne i  inno-
wacyjne będzie wyświetlenie obrazów 
z wykorzystaniem technologii ekranów 
wodnych (ekran rozpryskowy o szero-

Festiwal  
zjawisko 2016

kości podstawy do 25 m i wysokości  
11 m). W  technologii tej obraz wy-
świetlany jest na ekranie tworzącym się 
z opadającej wody, co sprawia wrażenie 
hologramu zawieszonego w powietrzu. 
Dodatkowo zobaczymy efekty pirotech-
niki scenicznej, lasery świetlne oraz tań-
czący w rytm muzyki, żywy ogień, co 
doda spektaklowi dynamizmu. 

Tekst: Karolina Frączek 
fot. www.visualsensation.pl

Realizatorem widowiska będzie 
www.visualsensation.pl 

DATA: 24.06.2016 
GODZINA: 21.00 
MIEJSCE: plaża miejska, 
ul. Jeziorna w Jastrowiu
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Qlturalny rozkładQltuRalny RozkłaD jazdy
kWiecieŃ 
04 - Spektakl Narodowego Teatru 
Edukacji /sala widowiskowa OKJ/  
08 - Spotkanie autorskie z Wiolettą 
Piasecką – autorką książek dla dzieci  
/sala widowiskowa OKJ/  
12 - Warsztaty teatralne dla dzieci 
i młodzieży – spotkanie organizacyjne 
(współpraca ze szkołą) /WDK Sypniewo/
16 - Wieczory z karaoke – co dwa 
tygodnie, godz. 18.00 /WDK Sypniewo/ 
18/20/21 - IV Ogólnopolski Festiwal 
Polskiej Animacji „O!PLA dla dorosłych  
/sala widowiskowa OKJ/ szczegóły na 
str. 11 
20 – I Wiosenny Konkurs Recytatorski  
/świetlica wiejska w Samborsku/  
21 - Warsztaty rękodzielnicze: 
szydełkowanie, wyroby z masy solnej  
/WDK Sypniewo/ 
22 – Zajęcia z bibułą i krepiną /Klub od 
Malucha do Seniora w Jastrowiu/ 
29 - Międzynarodowy Dzień Tańca – 
warsztaty taneczne, występy /WDK 
Sypniewo/

Ponadto: 
• Fitness w każdą środę i co drugą 
sobotę /WDK Sypniewo/ 
• Obchody Dnia Ziemi – porządki wokół 
naszej miejscowości /świetlica wiejska 
w Nadarzycach/ 
• Seniorzy: zajęcia quillingu /Klub Od 
Malucha do Seniora w Jastrowiu 
• Popołudnie z bajką w każdy czwartek 
godz. 16.00 i sobotę godz. 13.30 /filia 
biblioteczna w Sypniewie/

MaJ 
01 - Kabaret Śląski Grzegorza Stasiaka 
oraz biesiada śląska /sala widowiskowa 
OKJ/ 
02 – Majówkowa zabawa taneczna 
w amfiteatrze miejskim w Jastrowiu  
04 - Dzień Strażaka /WDK Sypniewo/ 
05 - Odsłonięcie Galerii na Murze 
w Jastrowiu - Projektu Fundacji BZ WBK 
Tu mieszkam, tu zmieniam
06 - IV Ogólnopolski Festiwal Polskiej 
Animacji „O!PLA dla dzieci /sala 
widowiskowa OKJ/ szczegóły na str. 11 
08 – Uroczyste obchody 
Międzynarodowego Dnia Czerwonego 
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – Klub 
HDK i Szkolne Koło PCK /WDK Sypniewo/ 

11 – Spotkanie z Ewą Nowak – autorką 
literatury młodzieżowej /Miejska 
Biblioteka Publiczna w Jastrowiu/ 
12 - V Jastrowski Przegląd Teatralny 
„Biały - zielony – niebieski” /sala 
widowiskowa OKJ/ 
21 - Majówka pod wiatą /WDK Sypniewo/
17-18 Warsztaty plastyczne z Jolantą 
Dolat, 35-lecie pracy twórczej, wystawa 
prac /WDK Sypniewo/ 
24 – Upominek dla mamy /klub Od 
Malucha do Seniora w Jastrowiu/ 
25 - Akademia z okazji Dnia Matki /WDK 
Sypniewo/ 
27 - Freestyle battle /amfiteatr miejski 
w Jastrowiu/ 
31 - Dzień Dziecka /park miejski przy  
ul. Zawiszy w Jastrowiu/ 
31 - Europejski Dzień Sąsiada – akademia 
na wesoło /WDK Sypniewo/

Ponadto: 
• Rodzinne sadzenie drzew na Placu 
Urodzin /park Steinfeld przy ul. Zawiszy 
w Jastrowiu/ 
• Majówka w Nadarzycach - festyn, 
zajęcia plastyczne, „Dla naszych 
Mam”- niespodzianka przygotowana 
przez dzieci uczęszczające do świetlicy 
wiejskiej i opiekuńczo-wychowawczej, 
wycieczka rowerowa /świetlica wiejska 
w Nadarzycach/
• Majówkowe ognisko. Dzień Mamy  
/świetlica wiejska w Brzeźnicy/ 
• Dzień Matki i Ojca /świetlica wiejska 
w Samborsku/ 
• Dzień Matki /świetlica wiejska 
w Brzeźnicy Kolonii/ 
• Wystawa tematyczna z okazji Dnia 
Bibliotek. „Odjazdowy Bibliotekarz”. 
Tydzień bibliotek „Wieczór bajek” 
-spotkania dla dzieci przedszkolnych 
i szkolnych. Konkurs na ex libris biblioteki 
– rozstrzygnięcie konkursu /Miejska 
Biblioteka Publiczna w Jastrowiu/ 
• Wieczór bajek dla dzieci /Miejska 
Biblioteka Publiczna w Jastrowiu/

cZerwiec 
01 - Festyn sportowy z okazji Dnia 
Dziecka /WDK Sypniewo/ 
04 - Powiatowy Przegląd Dziecięcych 
Zespołów Artystycznych im. Cecylii 
Igiel /amfiteatr miejski w Jastrowiu, sala 
widowiskowa OKJ/ 

07 - Podsumowanie akcji „Koszyk pełen 
książek” /Miejska Biblioteka Publiczna 
w Jastrowiu/ 
09 - Zajęcia kulinarne „Gotuj z ...”  
/WDK Sypniewo/ 
17 – Projekcja filmu /Klub Od Malucha do 
Seniora w Jastrowiu/ 
22 - XXVII Festiwal Folklorystyczny 
Bukowińskie Spotkania - korowód, 
otwarcie festiwalu, kiermasz 
rękodzielniczy /teren przy ul. Wojska 
Polskiego w Jastrowiu/ 
23 - XXVII Festiwal Folklorystyczny 
Bukowińskie Spotkania - Smaki Bukowiny 
– Konkurs „O Czadową Kopyść” /tereny 
przy ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu/
24 - Festiwal Zjawisko /plaża miejska 
w Jastrowiu/ szczegóły na str. 12 
24 – Dyskoteka na zakończenie roku 
szkolnego /WDK Sypniewo/

Ponadto: 
• Obchody Dnia Dziecka, wycieczka 
piesza śladami miejscowej historii, 
pożegnanie szkoły- ognisko lub grill „pod 
wiatą”/świetlica wiejska w Nadarzycach/ 
• Dzień Dziecka - Witamy wakacje  
/świetlica wiejska w Brzeźnicy/ 
• Dzień Dziecka /świetlica wiejska 
w Samborsku/ 
• Dzień Dziecka /świetlica wiejska 
w Brzeźnicy Kolonii LiPiec 
01 - Dyskoteka na rozpoczęcie wakacji i II 
Rajd Rowerowy /WDK Sypniewo/ 
15 - Piknik piłkarski – współpraca 
z klubem Zryw Sypniewo - minizawody 
siłaczy /WDK Sypniewo/ 
23 - Zawody hippiczne w skokach przez 
przeszkody /tereny przy ul. Wojska 
Polskiego w Jastrowiu/ 
27 - Dzień Morski - gry i zabawy 
tematyczne, zajęcia plastyczne, konkurs 
na największą bańkę mydlaną  
/WDK Sypniewo/

Ponadto: 
• Zabawy taneczne i festyny 
w sołectwach /tereny wiejskie/ 
• Powitanie wakacji - zabawy i gry na 
świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne,  
• Odżywiajmy się zdrowo - zajęcia 
kulinarne /świetlica wiejska 
w Nadarzycach/ 
• Zabawa na powietrzu /świetlica wiejska 
w Brzeźnicy/ 
• Wakacje przy ognisku /świetlica 
wiejska w Brzeźnicy Kolonii/ 
• Piknik wakacyjny /świetlica wiejska 
w Samborsku/
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Ferie zimowe w OKJ upłynęły dzie-
ciom szybko, a nawet za szybko, 
jak same stwierdziły. Przygotowane 

propozycje były różnorodne: od wyjazdu 
do Teatru Animacji w Poznaniu na spek-
takl „A niech to gęś kopnie”, przez spotka-
nie z wężownikiem i połykaczem ognia, 
aż po pokaz taekwondo olimpijskiego czy 
teatr cieni do utworów Jana Brzechwy. 
Dzieci bawiły się również na balu u Mai 
i Gucia, zaś Smerfy zaprosiły wszystkich 
do swojej wioski. Na warsztatach muzycz-
nych wykonały własnoręcznie instrumen-
ty, na których potem zagrały utwór „Na 
trzy bity”. Okres zimowy to czas dokar-
miania zwierząt. My zadbaliśmy o ptaki 
wykonując dla nich karmniki. Najwięcej 
emocji wzbudził turniej gier planszowych 

Planszomania, gdzie swoich sił mógł spró-
bować i mały i duży.

Laureaci w kategorii dziecięcej: 
- gra Domino obrazkowe - Ra-
dek Gabryszewski (przedszkolak), 
- gra Cyfry i  układanki matema-
tyczne - Adam Szuba (klasy I-III), 
- gra Nawlekaj nie czekaj - Klaudia Pie-
chowska (klasy IV-VI).

 
Laureat w kategorii młodzieżowej: 
- gra Domino klasyczne - Marcel Janowicz.

 Czas ferii zakończyliśmy niedzielnym 
koncertem zatytułowanym „Spotkania 
z muzyką” w wykonaniu podopiecznych 
instruktora Mariusza Czai.

Tekst i zdjęcia Karolina Frączek

Ferie
w oKJ

WaRsztaty GRaficzne. poWstały WielkofoRma-
toWe GRafiki jastRoWia inspiRoWane Wysta-
Wą pt. „jastRoWie WczoRaj, dziś i jutRo’’

oto pieRWsi planszomaniacy mistRzoWie pieRWszeGo tuRnieju GieR planszoWych W okj

nowość! technik spedytor 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 
• mechanik pojazdów samochodowych 

• NOWOŚĆ! kierowca mechanik 
• KLASA WIELOZAWODOWA: 

kucharz, wędliniarz, piekarz, cukiernik, a może: fryzjer, sprzedawca 
lub rzeźnik, … stolarz, murarz – tynkarz, dekarz lub kominiarz,  

… monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz inne zawody 
(zgodne z predyspozycjami uczniów i wybranym miejscem wymarzonej 

praktyki zawodowej) 

centrum logistyczne dino w jastrowiu obejmie  
patronatem uczniów kształcących się w Szkole  

w Jastrowiu w zawodzie Technik Spedytor

dodatkowo uczniom przysługują nieodpłatne podręczniki  
z biblioteki szkolnej oraz kurs operatora wózków widłowych gratis! 

oferta edukacyjna twój zawód
twoja 

przyszłość

uwaga! firma agro – land zapewnia praktyki uczniom, którzy 
rozpoczną naukę w klasie wielozawodowej w jastrowiu – 

w zawodzie: mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

na rok szkolny 2016/2017      

r e k l a m a



instalacje alarmowe i elektryczne

ELEKTro-INSTAL

montaż i serwis
instalacji fotowoltaicznych

Michał Rakowski
tel. 696 436 774

ul. Jedności Robotniczej 10
64-915 Jastrowie

Smaki Bukowiny, mecz Polska - Węgry 
i magiczna noc świętojańska. Zapraszamy 
Państwa na niezapomniane czerwcowe 
wieczory. 22-23 czerwca 2016, pole 
piknikowe przy ul. Wojska Polskiego 
w Jastrowiu, godz. 18.00, Festiwal 
Zjawisko: 24 czerwca 2016, plaża 
miejska w Jastrowiu - ul. Jeziorna 

międzynarodowy 
konkurs kulinarny 
o czadową kopyść

 

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Bukowińskie 
Spotkania zmienia swoje oblicze. Zmieniamy miejsce 
imprezy i trasę korowodu, a sam festiwal wzbogacamy 

o dodatkowe atrakcje. W tym roku zapraszamy Państwa na roz-
poczęcie Festiwalu na pole piknikowe w Jastrowiu przy ul. Woj-
ska Polskiego. Pierwszy dzień Bukowińskich Spotkań upłynie pod 
znakiem rękodzieła. Wcześniej ulicami Jastrowia: Wojska Polskiego 
i Konopnickiej (uwaga: nowa trasa) przejdzie barwny korowód. 

Drugi dzień festiwalu to tradycyjnie Smaki Bukowiny, a więc 
jarmark, podczas którego oprócz walorów artystycznych, zapre-
zentujemy kulinarne tradycje Bukowińczyków. Jarmark już na 
dobre zagościł w Jastrowiu podczas Międzynarodowego Festiwalu 
Folklorystycznego Bukowińskie Spotkania. W tym roku konkurs 
przybrał oficjalną formułę i nazwę Międzynarodowego Konkursu 
Kulinarnego o Czadową Kopyść. Zwycięzcy konkursu oprócz nagród 
finansowych otrzymają zamiast pucharów drewniane kopyście. Do 
zabawy z bukowińską kuchnią zapraszamy nie tylko przedstawi-
cieli zespołów z Węgier, Rumunii, Mołdawii, Ukrainy i Polski, ale 
także wszystkich amatorów gotowania reprezentujących formalne 
i nieformalne grupy, osoby indywidualne, placówki oświatowe, koła 
gospodyń wiejskich. Do udziału w konkursie i jarmarku zaprasza-
my wszystkich, którzy kochają gotować i pysznie zjeść. Regulamin 
konkursu oraz karty zgłoszenia niebawem dostępne będą na naszej 
stronie internetowej www.okjastrowie.pl oraz w siedzibie Ośrodka 
przy ul. Kieniewicza 50.

Na tym nie koniec atrakcji. Tego samego dnia po rozstrzygnięciu 
konkursu oraz prezentacjach festiwalowych zaprosimy Państwa na 
mecz strong man Polska – Węgry, który poprowadzi znany jastro-
wianom Grzegorz Peksa. 

W piątek 24 czerwca przenosimy się na plażę miejską w Jastrowiu 
na magiczną noc świętojańską z wykorzystaniem nowoczesnych 
technik na pograniczu magii i nauki, a więc na Festiwal Zjawisko. 
Szczegóły na str. 12.

Agnieszka Głyżewska-Klofik

r e k l a m a
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Zabawy karnawałowe, Dzień Radia 
z radiem Merkury, babskie spotka-
nia - poniżej fotograficzna relacja 

z tego co działo się w świetlicach wiejskich 
oraz w WDK Sypniewo

 

działo się  
w terenie

kaRnaWałoWe szaleństWo poRWało na paRkiet niejedną paRę z bRzeźnicyW tym Roku uczestnicy konkuRsu piosenki polskiej zapRezento-
Wali się na Wysokim poziomie. obRady juRy były baRdzo buRzliWe

r e k l a m a

na balu kaRnaWałoWym W śWietlicy W nadaRzy-
cach pojaWił się Gość specjalny- zabaWny klaun

16 maj 2016    |    www.okjastrowie.pl
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Na każdym spotkaniu gotujemy 
danie główne, przekąskę i deser. 
W przerwach oczywiście rozwija-

my nasze pasje, czyli łączymy przyjemne 
z pożytecznym. Efektem końcowym będzie 
wydanie albumu ze wszystkimi przepisami 
opatrzonymi fotografiami i mini relacją 

z tego projektu. Album będzie dostępny 
na zamówienie- pyszne przepisy, piękne 
fotografie w sztywnej oprawie. W albumie 
pojawią się przepisy m.in. na buraczane 
burgery, czekoladowe brownie, dziczyznę 
czy naleweczkę z pigwy.

Tekst i zdjęcia. Karolina Frączek 

akant pitrasi
W Samborsku w świetlicy 
wiejskiej KT AKANT 
zainaugurował nowy projekt 
kulinarny. Celem tego 
przedsięwzięcia jest gotowanie

dzik W Wykonaniu eli maGdy... tym Razem nie po 
liteRacku lecz aRtystycznie

www.okjastrowie.pl    |    maj 2016

OK JastrOwie • KwartalniK KulturalnO-infOrmacyJny Gminy i miasta JastrOwie

17



10 kwietnia w hali widowisko-
wo-sportowej w Jastrowiu 
odbyły się I  Ogólnopol-
skie Zawody w Wyciskaniu 

Sztangi Leżąc o Puchar Burmistrza Gminy 
i Miasta Jastrowie Piotra Wojtiuka. 

W zawodach wystartowało 80 zawod-
ników z całej Polski, aktualnych mistrzów 
Polski, Europy i świata w różnych federa-
cjach. Organizatorem imprezy była Gmina 
i Miasto Jastrowie oraz Atletik Strong Pek-
sa. Zawody odbyły się w 10 kategoriach. 
Na podium stawali zawodnicy ze Strzelina, 
Kartuz, Białegostoku, Nakła, Łodzi, Wałcza, 
Wyszkowa, Złotoryi, Bydgoszczy, Pruszko-
wa, Suchego Lasu. Jastrowie z powodzeniem 
reprezentował Grzegorz Peksa, który zajął 
I miejsce w kategorii weterani 45+. Wy-
cisnął 227,5 kg.! Warto także wspomnieć 
o możliwych następcach Grzegorza Peksy 
w Jastrowiu. W kategorii: amator - najlepszy 
zawodnik Jastrowia - I miejsce zajął Lech 
Malicki – 130 kg, II - Błażej Jarosiewicz – 
115 kg i III - Waldemar Purerk z wynikiem 
80 kg. Gratulujemy. - Dziękujemy burmi-
strzowi Piotrowi Wojtiukowi za wsparcie 
I Ogólnopolskich Zawodów w Wyciskaniu 
Sztangi Leżąc Jastrowie 2016. Ponadto po-
dziękowania należą się firmom, które wspar-
ły niniejsze zawody – mówił po zawodach 
zadowolony Grzegorz Peksa. 

Red. 

 27 maja 2016 r. godz. 18.00
 amfiteatr w Jastrowiu 

Przed nami kolejna edycja Freestyle 
Battle. W tym roku słowne potyczki 
oraz koncerty uzupełnimy zupełnie 

nową atrakcją, a mianowicie turniejem ta-
necznym w stylu dance hall. Uczestnicz-
ki (bo to głównie panie będą brały udział 
w turnieju), mogą zapisywać się do udziału 
w konkursie podczas trwania imprezy. Do 
wygrania jest nagroda finansowa.

Na ponad miesiąc przed imprezą znamy 
już prawie wszystkich wykonawców, którzy 
będą tego dnia prezentować się w jastrow-
skim amfiteatrze. Jako pierwsi wystąpią zna-
ni nam pod pseudonimami Erno i Chaos. 
Zaraz po nich na scenę wyjdzie grupa, która 
uprawia breakdance czyli B-boye. Następny 
zespół nosi nazwę WhiteFellaz i to właśnie 
oni będą przekazywać publiczności pozy-
tywną energię. Kolejny artysta Żurek przy-
jedzie do nas z Okonka i zaprezentuje swój 
liryczny styl publice. Standardowo po kolej-
nym MC na scenę wejdą B-Boye, a po nich 
pewniak okoneckiej sceny rapowej Kewin 
Pasternak znany już jastrowskiej publice jako 
KVN. Breakdance zagości już po raz ostat-
ni na imprezie, następny support to znana 
grupa pochodząca z Piły, z wielką mocą 
i niesamowitą energią - JTS!! (Jedność To 
Siła). Następnie odbędzie się zapowiedziany 
wcześniej turniej dance hall. Dalsza część 
koncertu to już tradycyjne zawody freestyle 
battle. I tu do wygrania nagroda finansowa.  
Ostatnia część imprezy to już nic innego jak 
koncert pochodzącego z Radomia, bardzo 
znanego i szanowanego na polskiej scenie 
hiphopowej Piotrka Siary a.k.a. KęKę. 

 Tekst: Dariusz Dziad Miszczak
Fot.: Piotrek Siara a.k.a. KęKę. 

Freestyle Battle  
Jastrowie 
2016
Kę Kę, czyli Piotrek Siara będzie 
gwiazdą VI edycji Freestyle Battle 
w Jastrowiu. Oprócz słownych potyczek 
w tym roku zainaugurujemy zawody 
taneczne w stylu dance hall

kumulacja siły

W zaWodach Wzięło udział 80 zaWodnikóW z całej polski
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a w bibliotece…
W naszej bibliotece równoważymy ciszę, z którą kojarzy się 

to miejsce, z gwarem towarzyszącym pracy z dziećmi. 
Czas zimowego odpoczynku minął pod znakiem gier i na 

przygotowaniu przyjęcia „Herbatka dla Babci i Dziadka”. Wnuki 
własnoręcznie zrobiły upominki oraz przygotowały poczęstu-
nek. Podczas spotkania czekały na babcie, dziadków i wnuczęta 
różne zadania, z których wszyscy wywiązali się świetnie: robili 
kanapkowe obrazki. Podobno zjedzono dziadka Stasia J…

PoczytajMY RAZEM. Czytanki dla przedszkolaków. To akcja 
zrealizowana przez uczniów Niepublicznego Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Jastrowiu. Maluchy spotkały się z „Czerwonym 
Kapturkiem” i „Trzema świnkami”. W zaczarowanym świe-
cie bajki były dzieci z jastrowskich przedszkoli i żłobka, które 
odwdzięczyły się starszym koleżankom i kolegom gromkimi 
brawami. Dziękujemy w imieniu swoim i dzieci Małgorzacie 
Gnieździńskiej i jej podopiecznym.

W kocim miesiącu przeistaczaliśmy się w koty i mieliśmy koci 
koncert z Bum, Bum Rurkami. Kotek wlazł na płotek i...miau. 

Relacja kota z Zakochanego Dnia Kota: zakochani w kotach 
z eskortą przybyli na spotkanie. Najpierw serdecznie się każdy 
podpisał i z Bolkiem przywitał. Pędzlem twarze wymalowali 
i do pracy ochoczo się zabrali. W sianie, jak myszki buszowali 
i piękne koty wyczarowali. A ja tam byłem, mleczko piłem i do-
brze się bawiłem.

Ze świątecznym zwyczajem słomiany zając zaokrąglił się 
w jaju podczas prac twórczych.

Czasem jest też okazja na chwilę stać się bibliotekarzem 
i wypożyczyć książki czytelnikowi, z niewielka pomocą pani… 
Pamiętajcie o naszej stronie internetowej i fanpage’u.

 Beata Jaśniewicz

stwórz ex libris 
dla biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastro-
wiu ogłasza konkurs na ex libris biblioteki.

Celem konkursu jest popularyzacja i pro-
mocja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ja-
strowiu poprzez stworzenie graficznego 
znaku bibliotecznego. Nagrodzonym eks-
librisem będą sygnowane wszystkie książki 

znajdujące się w naszej bibliotece.
Termin składania prac konkursowych 

rozpoczyna się 25 kwietnia 2016 r. i trwać 
będzie do 20 maja 2016 r.

Regulamin jest dostępny w  siedzi-
bie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ja-
strowiu oraz na stronie internetowej:  
www.mbp.okjastrowie.pl 

Wszelkich informacji i wyjaśnień udzie-

lają pracownicy biblioteki w jej siedzibie lub 
pod nrem tel.: 67 266 28 88; e-mail: biblio-
teka.jastrowie@gmail.com

Prace konkursowe należy składać oso-
biście w siedzibie biblioteki lub przesyłać 
na adres: 
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrowiu
ul. Wojska Polskiego 11, 64-915 Jastrowie

Bożena Puzio

spotkanie z kosmetyczką 
z okazji dnia kobiet

Z okazji Dnia Kobiet Miejska Biblioteka Publiczna im. Leona 
Kruczkowskiego w Jastrowiu zorganizowała specjalnie dla pań 
spotkanie z kosmetyczką. Spotkanie uświadomiło, jak ważne 
w życiu każdej kobiety jest poświęcenie czasu wyłącznie dla 
siebie, żeby oderwać się od codziennych obowiązków i zadbać 
o własny wygląd. Pani Justyna Kruk z salonu kosmetycznego 
Arvena przeprowadziła ocenę stanu skóry za pomocą lampy 
wooda oraz zaznajomiła panie z nowościami kosmetycznymi, 
które można było natychmiast przetestować. Większa część 
spotkania dotyczyła rozmów na temat sposobów pielęgnacji 
skóry i jej zdrowego wyglądu. Był to z pewnością bardzo mile 
spędzony czas w babskim gronie. Na koniec każda z pań otrzy-
mała niespodziankę w postaci zabiegu kosmetycznego. Kto nie 
był, niech żałuje. Bardzo dziękujemy pani Justynie, która z nie-
samowitą życzliwością poświęciła czas, by podzielić się cieka-
wymi wiadomościami kosmetycznymi. 

Magda Kowgan
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Wizyta partnerska trwała od 13 do 15 
marca. Okazją do spotkania u na-
szych bratanków było ich święto 

narodowe, które przypada 15 marca, a na-
wiązuje do wybuchu w 1848 roku w Peszcie 
powstania węgierskiego. Delegacja z Jastrowia 
w podróż do partnerskiego miasta na czele 
z burmistrzem Piotrem Wojtiukiem wyruszyła 
w składzie: Piotr Kurzyna – przewodniczący 
Rady Miejskiej w Jastrowiu, Agnieszka Kazbe-
ruk i Krzysztof Bzowski – radni Rady Miejskiej 
w Jastrowiu, Agnieszka Głyżewska – Kofik - 
dyrektor Ośrodka Kultury w Jastrowiu, Jacek 
Szewczyk – dyrektor ZSS w Sypniewie i Janusz 
Dziaduch w podwójnej roli– naczelnika OSP 
Jastrowie i kierowcy. 

Po długiej podróży na miejscu delegację 
przywitała pani burmistrz Filone Ferencz Ibo-
lya w towarzystwie swoich współpracowników. 
Podczas uroczystej kolacji, w której uczestni-
czyła również delegacja z Rumunii, była okazja 
do wymiany podarunków i pierwsze rozmowy 
na temat planów dalszej współpracy między 
miastami partnerskimi. Drugi dzień pobytu 
na Węgrzech minął na zwiedzaniu i korzy-
staniu z gorących term oddalonych o 45 km 
od Bonyhád. 

15 marca, w dniu święta narodowego 
Węgier, delegacja jastrowian uczestniczyła 
w uroczystych obchodach: mszy św. w kościele 
katolickim i uroczystej gali połączonej z otwar-
ciem domu kultury w Bonyhád po kapitalnym 
remoncie. Ponadto podpisano deklarację woli 
dalszej współpracy. Burmistrz Piotr Wojtiuk 
w swoim przemówieniu wrócił do wielowie-
kowej współpracy między Polską i Węgrami 

Wizyta partnerska
Delegacja z Jastrowia na zaproszenie partnerskiego 
miasta Bonyhád gościła na Węgrzech. Oficjalnie 
potwierdzono deklarację woli dalszej współpracy 

oraz przypomniał wydarzenia poznańskiego 
czerwca 1958 roku i węgierskie wydarzenia 
w Budapeszcie na przełomie października i li-
stopada 1956 roku. Uroczystości zakończyły 
się złożeniem kwiatów na grobie – mauzo-
leum gen. Móra Perczela, uczestnika Wiosny 

Ludów, którego ród wywodzi się z Bonyhád, 
a potomkowie mieszkają tam do dzisiaj. Na-
stępnego dnia jastrowianie wyruszyli w dro-
gę powrotną żegnani przez panią burmistrz. 
Obie strony deklarowały chęć kontynuowania 
wizyt partnerskich. 

buRmistRz 
jastRoWia 
pRzeciął symbo-
liczną WstęGę 
W zmodeRnizo-
Wanym ośRodku 
kultuRy  
W bonyhàd
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Pięknie wykaligrafowane, zdobione 
fotografiami, odręcznie spisane, 
stanowią dziś źródło wiedzy o cza-
sach, w których „zgoda budowała, 

a niezgoda rujnowała”. Opisywano w nich 
wydarzenia społeczne, polityczne, sportowe 
czy kulturalne i choć trzeba na nie patrzeć 
przez pryzmat czasów, w jakich powstawały, 
odsiewając propagandę od faktów, niewąt-
pliwie mają obecnie wartość historyczną. 

Wiele miejsca w  kronikach zajmują 
opisy czynów obywatelskich i partyjnych, 
stąd też poniższy artykuł dotyczyć będzie 
„wspólnego działa naszych rąk” – czynów 
społecznych.

w artykUle zamieszczam 
aUtentyczne fotografie 
i ich podpisy oraz wpisy 
z kronik gmin jastrowie 
i sypniewo z lat 1973 -1975.

„W dniach 20 kwietnia i 13 maja (1974r. 
red.) na terenie gminy Sypniewo odbył się par-
tyjny i obywatelski czyn. Wykonano szereg prac 
we wszystkich wsiach, PGR-ach i instytucjach. 
(…) Czyn partyjny i obywatelski w roku 30-lecia 
PRL przyniósł poważne korzyści mieszkańcom 
gminy. Wartość czynów społecznych wyniosła 
3 382 000 zł. W ramach czynu wybudowano 3 
przystanki autobusowe we wsiach: Samborsko, 
Nadarzyce i Sypniewko. Dokończono remi-
zę OSP w Sypniewie. Wybudowano 2200 m 

drogi między Brzeźnicą a Budami. Ogrodzo-
no pastwiska PGR Samborsko i we wsi Budy. 
Uporządkowano cmentarze w Samborsku, Syp-
niewie i Nadarzycach. (…) Na jednego miesz-
kańca statystycznego w gminie wartość czynu 
społecznego wyniosła 703 zł.(…)”

Nie gorzej rzecz się miała w gminie Ja-
strowie. Oto dwa wpisy z kroniki z roku 1973 
i 1975.

„W dniu 30 września 1973r. w ramach czynu 
ogólno-partyjnego rozpoczęto budowę przed-
szkola 3-oddziałowego o 120 miejscach zloka-
lizowanego przy Alei Wolności. Koszt budowy 
wynosi 3647100 zł w tym 50% prac przewidzia-

ne jest w czynie społecznym przez mieszkańców 
miasta Jastrowia.”

„Czyny społeczne w  ramach konkursu 
„Mistrz Gospodarności” zadeklarowało 21 za-
kładów pracy oraz 10 komitetów obwodowych. 
Ogólna wartość wykonanych prac w czynie spo-
łecznym za rok 1975 wynosi 8 080 000 zł, co 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 
1109 zł. Z ważniejszych prac należy wymienić: 
budowa przedszkola, wykonanie chodnika przy 
ulicy Roosevelta i Kieniewicza, wykonanie za-
toki parkingowej przy ulicy Żymierskiego, za-
gospodarowanie osiedla mieszkaniowego przy 
ulicy Wojska Polskiego.”

Piotr Kozłowski

Wspólnym Wysiłkiem można Wiele dobReGo zRobić, jak 
członkoWie pzpR i zsl We Wsi bRzeźnica kolonia, bRzeźni-
ca Wieś, samboRsko

mieszkańcy – członkoWie pzpR z bRzeźnicy kolonii i bRzeźnicy Wsi pRzy 
modeRnizacji dRoGi z bRzeźnicy kol. do bRzeźnicy Wsi. tą dRoGą autobus 
pks będzie doWoził dzieci szkolne z bRzeźnicy kolonii do szkoły zbioRczej 
W bRzeźnicy kRajeńsk.

Do końca roku 1976 Jastrowie i Sypniewo stanowiły odrębne gminy. 
W obu urzędach prowadzone były kroniki obrazujące życie gminy

budoWa chodnika ul. Roosevelta 
– stacja kolejoWa

budoWa pRzedszkola – 
Wznoszenie muRóW i piętRa
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Wieś zlokalizowano w miejscu, w którym do rzeki Płytni-
cy wpada rzeczka Kamionka. Literatura podaje, że już 
wtedy istniał we wsi młyn. 

W roku 1922 Budy liczyły 450 mieszkańców. We wsi funkcjono-
wała szkoła, młyn oraz gospoda. Najbliższa stacja kolejowa znaj-
dowała się w Brzeźnicy.

Zamieszkujący obok siebie, w zgodzie, katolicy i ewangelicy wy-
budowali w Budach dwie świątynie. Kościół pw. Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela wzniesiony został dla miejscowych katolików w 1858 
roku w miejscu starszej świątyni. Kościół wybudowano wzorując 
się na formach neoromańskich z jednorodnym neobarokowym 
wyposażeniem pochodzącym z tego samego okresu. Jest on przy-
kładem typowej niewielkiej wiejskiej świątyni charakterystycznej 
dla historyzmu XIX wieku. Stanowi ważny element w krajobrazie 
kulturowym wsi związany nierozłącznie z jej historią. Dawny kościół 
ewangelicki obecnie nie jest użytkowany. Ponadto ślad po ludności 
protestanckiej stanowi nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski.

Obecnie Budy to wieś zatopiona pośród lasów. Nie bez przy-
czyny w okolicy wyznaczono Obszar Chronionego Krajobrazu 
„Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy” oraz obszar Natura 2000 
„Puszcza nad Gwdą”. 

Okolice Bud to wspaniałe miejsce dla amatorów grzybobrania, 
a przepływające w okolicy rzeki Płytnica i Rurzyca zaspokoją naj-
wybredniejszych miłośników kajakarstwa. 

W roku 1978 nad Rurzycą swoje ostatnie wakacje jako kardynał 
spędzał wraz z grupą przyjaciół Karol Wojtyła. Nad jeziorem Krąp-
sko Średnie, w miejscu, w którym biwakował późniejszy Jan Paweł 
II wisi dziś krzyż papieski. W roku 1979 wybudowano tu pierwszy 
na świecie pomnik ku czci Papieża Polaka. Rurzyca otoczona na 
całej swojej długości przez 4 rezerwaty przyrody jest najczystszą 
rzeką Wielkopolski.

Tekst Piotr Kozłowski
Fot. Krzysztof Dymek 

Budy (Myślistwo, Jachthus, Jagdhaus) – 
miejscowość pod nazwą Budy istniała już 
w 1574 roku. Przywilej lokacyjny Budy 
otrzymały 10 lat później, w 1584 roku. 
Od 1596 roku Budy należały do starostwa 
wałeckiego i stanowiły wieś królewską

r e k l a m a
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ze sportowych 
aren
orły lUdewicza

Zwycięstwo drużyny gwarantuje zgrany team 
i dobry trener. Oba komponenty sportowego 
sukcesu mamy w Jastrowiu - najlepszego 
trenera grup młodzieżowych Ryszarda Ludewicza 
oraz niepokonane w Wielkopolsce Orliki

Aby zdobywać medale, poza wielogodzinnymi treningami 
potrzebny jest odpowiedni wypoczynek. Podczas ferii 
zimowych oprócz trenowania Orliki korzystały w nad-

morskim kurorcie z basenu, bilardu, tenisa stołowego i piłka-
rzyków. Owocem przygotowań na obozie było mistrzostwo 
Orlików OZPN Piła zdobyte w Krzyżu Wielkopolskim. W spo-
sób spektakularny rozegrali finałowy turniej piłki nożnej halo-
wej w kategorii Orlika. Nie dali szans swoim rywalom. Wygrali 
wszystkie mecze, strzelili 15 bramek, a stracili tylko 2. Orliki Po-
lonii Jastrowie są mistrzami hali okręgu pilskiego. Trener Lude-
wicz: Jestem bardzo dumny, że mogę pracować z tymi chłopcami.  
Kolejne najwyższe podium Orliki Polonii Jastrowie zdobyły pod-
czas turnieju halowej piłki nożnej w Trzciance o puchar starosty 
czarnkowsko - trzcianeckiego. Nasi piłkarze nie dali szans swoim 
przeciwnikom wygrywając cały turniej. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Grzegorz Gaca. 

Sukces przyciąga sukces, a ten nasi chłopcy odnieśli w kolej-
nym turnieju halowym Bambinis Cup Gramy z Sercem, również 
w Trzciance. W turnieju wzięło udział 10 drużyn. Mecze odbywały 
się w dwóch grupach. Nasi chłopcy wygrali w swojej grupie, w pół-
finale pokonali drużynę z Szamotuł, a w finale zmierzyli się z Drawą 
Krzyż. Orliki wygrały 1:0 i tym samym zwyciężyły w całym turnieju.  
Przed Orlikami sukcesy i kariera na zielonej murawie. Orliki ro-
sną w siłę i dumę naszego miasta. Polonia Jastrowie już czeka na 
„Orły Ludewicza”.

Fot. inf. Ryszard Ludewicz, 
red. Karolina Frączek 

Viii maraton jastrowski 

12 marca odbył się VIII Maraton Jastrowski. W ma-
ratonie i półmaratonie wystartowało 136 zawodników. 
Sportowcy z naszej gminy i powiatu godnie walczyli obok 
przedstawicieli z całej Polski. Najlepszy czas w maratonie 
uzyskał Janusz Sarnowski ze Złotowa: 3:10:14. Spośród pań 
najszybsza była Jolanta Witczak z Tarnowa Podgórnego 
3:59:59. W półmaratonie królował Aleksander Hoffman 
z Precon Jastrowie, który pokonał trasę w czasie 1:22:19, 
spośród Pań najszybsza okazała się Martyna Chodor 
z TKKF Koszalin 1:43:04.

amatorska liga halowej piłki nożnej 
W sezonie 2015/2016 ALHPN w kolejce XII, lidze I, 

rundzie II na podium stanęli kolejno Lewiatan Jastrowie, 
Bud-Max Pająk ze Złotowa oraz Amatorzy AKS Jastrowie. 
Najlepszym strzelcem został Damian Gnieździński - Ama-
torzy AKS-16, zaś tytuł najlepszego bramkarza wywalczył 
Dawid Ratajczak z drużyny Lewiatan.

Sezon 2015/2016 ALHPN w kolejce XVIII, lidze II, run-
dzie II zakończył się sukcesem dla drużyny 
KS TADEUSZ z 18 pkt, 49 bramkami i wynikiem 75:31. 
Drugie miejsce zajęli JIM Beam Sypniewo, zaś trzecie 
miejsce na podium wywalczyła drużyna UGiM Jastrowie. 
Najlepszy strzelec - Konrad Pogocki - Return Szwecja 38. 
Najlepszy bramkarz - Krzysztof Cybulski - KS Tadeusz. 
Najlepszy zawodnik XVII edycji - Jan Turkowiak - Bud-
-Max Pająk Złotów. Najstarszy zawodnik XVII edycji- 
Ryszard Rębiś - Zeciuk Jastrowie. Najszybciej strzelona 
bramka - Wojciech Góralewicz – w meczu Korona Brzeź-
nica - Zeciuk, 17 sekunda. Puchar Ligi XVII edycji roze-
grany w dniu 17 stycznia zdobyła drużyna - Mastertrans 
Okonek. Mecze sędziowali- Zbigniew Krzoska i Ryszard 
Woźniak.

xxV tUrniej piłki siatkowej o tytUł 
bUrmistrza gminy i miasta jastrowie

Zwycięzcami zostali: I Folklor- Horyzont Jastrowie, 
II Złotowia Złotów i III SET Point Szczecinek. MVP Ko-
biet- Ewa Faryna Złotowia zaś MVP Mężczyzn- Mateusz 
Dziedzina Folklor-Horyzont. Zawodnicy wyróżnieni naj-
dłuższym stażem w Turniejach PS: Ryszard Pakulski-25 lat, 
Bogdan Osiński- 23 lata, Adam Zieliński-22 lata, Krzysztof 
Dymek- 20 lat i Maciej Nowicki-17 lat.

 Ryszard Ludewicz 
nasi mistRzoWie podczas feRii zimoWych uczestniczyli W obozie spoRtoWym 
W miejscoWości podczele pod kołobRzeGiem
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...to więcej niż

HOTEL
RESTAURACJA

JASTROWIE UL. GRANICZNA 3
67 266 37 52 , 662 193 676

WWW.UROCZYSKO-JASTROWIE.PL

ORGANIZUJEMY:
- WESELA
- PRZYJĘCIA KOMUNIJNE
- CHRZCINY
- IMPREZY RODZINNE I OKOLICZNOŚCIOWE
- IMPREZY ZAKŁADOWE
- SZKOLENIA I KONFERENCJE- SZKOLENIA I KONFERENCJE

r e k l a m a
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