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Zamiast  
wstępu

I kończy się lato. Zdecydowa-
nie wolę ciepło i słońce, dlatego tak 
mi żal, że zbyt szybko mijają najcieplejsze miesiące. W tym roku żal 
mam tym większy, że te prawdziwie letnie dni można było policzyć 
na palcach, i to jednej ręki. Nie rozpieszczała nas aura podczas V 
Pikniku Militarnego. Tym większe słowa podziękowania dla tych 
z Państwa, którzy mimo deszczu, mimo nie za wysokich tempera-
tur byli z nami na polu piknikowym podczas widowisk z udziałem 
grup rekonstrukcyjnych, a także podczas koncertów: legendarnej 
grupy TSA (klasa sama w sobie; ci, co byli, wiedzą, a ci, którzy nie, 
mogą tylko żałować) oraz grup After Party, Pudzian Band, Mara-
quja. No cóż, zła pogoda wpisana jest w ryzyko pleneru i pozostaje 
mieć nadzieję, że w przyszłym roku będzie zdecydowanie cieplej. 

Przed nami dożynki gminne, święto plonów. W tym roku go-
spodarzem jest sołectwo Nadarzyce. Pięknie położone, rozwijające 
się turystycznie miejsce na mapie gminy Jastrowie. W Nadarzycach 
będą to pierwsze dożynki od ponad 30 lat. Ostatnie takie święto 
zapisano na fotografiach z lat 80. Zapraszamy do urokliwej miej-
scowości mieszkańców całej gminy i nie tylko. Pozytywna energia 
nadarzyczan udzieli się wszystkim. 

A z dożynek wracamy, Drodzy Państwo, do sal, świetlic, siłow-
ni, do bibliotek i na zajęcia stałe. We wrześniu wystartowaliśmy 
z zajęciami tańca prowadzonymi przez szkołę tańca TOP – TOYS. 
Po wakacyjnej przerwie wracają Aktywne Babki i zajęcia fitness. 
Biblioteka zaprasza na zajęcia yogi – zapisy już trwają. Wracamy 
także do nauki gry na instrumentach, próby wznawiają nasze ze-
społy rockowe i folklorystyczne. W październiku rozpoczynamy 
próby chóru Gaudium. Nadal czekamy na chętnych śpiewających 
i kochających muzykę. Mamy dla Państwa też kilka nowych pro-
pozycji. Pierwsza skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym (I-III), a mianowicie, w październiku ruszamy 
z zajęciami tanecznymi dla maluchów. Pierwsze spotkanie organi-
zacyjne dla rodziców najmłodszych dzieci odbędzie się 28 września 
o godz. 17.00 w sali OKJ przy ul. Kieniewicza 50 w Jastrowiu. Nową 
propozycję mamy również dla dorosłych. W październiku startu-
jemy z cyklicznymi warsztatami artystycznymi. Każdego miesiąca 
zaprosimy do nas specjalistę w innej dziedzinie, a zaczynamy od 
warsztatów z Ekomuzeum i tkania koralików na krośnie.

A co jeszcze w tym roku? Pod koniec września przed budynkiem 
OKJ przy ul. Kieniewicza organizujemy Targ Winogronowy (na wzór 
pchlego targu). Zabawki, książki, ubrania, meble, naczynia, ozdoby … 
– nam może się już nie przydadzą, ale może ktoś inny szuka właśnie 
takiego przedmiotu. Do wystawienia się ze swoimi „cudeńkami” za-
praszamy wszystkich, wystarczy się stawić na targu. W październiku 
zapraszamy Państwa na koncertową inauguracje roku kulturalnego oraz 
na premierowy u nas pokaz filmu Wojtka Smarzowskiego „Wołyń”. 
W listopadzie czeka nas wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 
i biesiada seniorów z udziałem gościa specjalnego. W grudniu 
tradycyjnie Mikołaj i koncerty świąteczne. Szczegóły znajdziecie 
Państwo na str. 14 oraz na www.okjastrowie.pl, a także na naszym 
Facebook’u. A po przejrzeniu oferty, jestem pewna, skorzystacie 
Państwo z naszych zaproszeń. 

Agnieszka Głyżewska-Klofik
Dyrektor Ośrodka Kultury w Jastrowiu 
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Zadania i inwestycje

Hala po kosmetyce 
Hala widowiskowo- sportowa w Jastrowiu zyskała nowe oblicze. 

W okresie wakacji odnowiona została elewacja budynku. Wymie-
nione zostało również pokrycie dachowe na gont bitumiczny wraz 
rurami spustowymi i rynnami. Ponadto wymieniono klinkier na 
zewnątrz budynku. Modernizacja dotyczyła także oświetlenia. Stare 
lampy wewnątrz i na zewnątrz hali zastąpiły energooszczędne lam-
py ledowe. Poza tym do hali zakupiono nową elektroniczną tablicę 
wyników, poprawiono akustykę i nagłośnienie oraz rozszerzono 
monitoring zewnętrzny poprzez zakup nowych kamer. 

Prace związane z modernizacją hali wykonała firma Tivolo 
z Zakrzewa. Koszt tej inwestycji to ok. 330 tys. zł. Środki w całości 
pochodzą z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie. 

kompleks sportowy 
z prawdziwego zdarzenia 

Boiska sportowe na miarę XXI wieku. Tak śmiało można okre-
ślić kompleks sportowy, który powstał przy szkole podstawowej 
w Jastrowiu. Trwają ostatnie prace przy drugim, najbardziej efek-
townym etapie inwestycji. Wykonano boisko wielofunkcyjne ze 
sztuczną nawierzchnią. Boisko przystosowane jest do gry w piłkę 
ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego. Poza tym boisko 
posiada bieżnię czterotorową na 60 m oraz bieżnię dwutorową na 
200 m, rozbieg i miejsce przeznaczone do skoku w dal. W ramach 
drugiego etapu inwestycji wykonane zostało oświetlenie boiska 
wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki nożnej (wykonanego w ubie-
głym roku, w pierwszym etapie inwestycji). Kompleks wyposażony 

kompleks z lotu ptaka, fot. łukasz BaRtoszeWicz

jest w krzesełka dla widzów na ok. 80 osób. Całość kompleksu zo-
stała ogrodzona czterometrowym płotem. Dodatkowo wykonano 
również nowe chodniki wokół obiektu. Zadanie opiewało na kwo-
tę 550 tys. zł, z czego 200 tys. zł gmina pozyskała z  Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.    

W trzecim, ostatnim etapie inwestycji planowane jest utwardze-
nie placu głównego przy szkole wraz z wyposażeniem go w małą 
infrastrukturę, jak ławki, siłownia napowietrzna. 

BiBlioteka też dla niepełnoSprawnych 
Z początkiem września ruszyły prace związane z montażem 

dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Jastrowiu, inaczej windy wewnętrznej. Za-
montowanie windy ma ułatwić korzystanie z biblioteki osobom 
starszym i niepełnosprawnym, którym dotąd na przeszkodzie stały 
strome i wysokie schody. 

W ramach tej inwestycji wykonana będzie również nowa elewacja 
budynku wraz z iluminacją świetlną, która ma wyróżnić ciekawą 
architekturę zabytkowego Kamiennego Domu. Zagospodarowa-
ne będzie także podwórko biblioteki z myślą o działaniach, które 
z powodzeniem można prowadzić również poza murami obu czy-
telni. Przyległe do biblioteki podwórko będzie utwardzone kostką 
starobruk. Poza tym wymienione zostanie ogrodzenie. Plac będzie 
wyposażony w meble ogrodowe (kanapy, stoliki), które będą wy-
konane z drewnianych palet. Zagospodarowana część podwórka 
biblioteki ma przyczynić się do uatrakcyjnienia  oferty biblioteki, 
poprzez organizację zajęć plenerowych, kameralnych koncertów 
i wieczorów poezji.   

Inwestycja opiewa na kwotę ponad 244 tys. zł, z czego 184 tys. zł 
Ośrodek Kultury w Jastrowiu i Miejska Biblioteka Publiczna w Ja-
strowiu pozyskały z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
Priorytet 2  Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020.

Hala WidoWiskoWo – spoRtoWa W jastRoWiu po GRuntoWnej kosmetyce 
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w  dniach 28.06 – 30.06.2016 r. 
w Nadarzycach odbył się biwak 
sportowy zorganizowany przez 

Klub Piłkarski „Zryw” Sypniewo. W biwa-
ku uczestniczyli młodzi piłkarze trenujący 
w grupie trampkarzy sypniewskiego klu-
bu. Każdego dnia zaplanowane były inne 
atrakcje oraz obowiązkowy trening trzy 
razy w ciągu dnia. 

 W  pierwszym dniu chłopcy brali 
udział w grach i zabawach prowadzonych 
przez opiekunów, następnie uczestniczyli 

w spotkaniu, na którym poruszane były te-
maty uzależnień oraz form ich unikania. 

 Kolejnego dnia młodzi piłkarze mieli 
poranny rozruch fizyczny, następnie chwilę 
przerwy i wycieczkę rowerową. W godzi-
nach popołudniowych w sali gimnastycz-
nej w Sypniewie rozegrany został turniej 
między uczestnikami biwaku, a na zakoń-
czenie przygotowano grilla i w obecności 
gościa specjalnego Jacka Szewczyka - dy-
rektora ZS w Sypniewie - wręczono nagrody 
zwycięzcom. 

 Ostatni dzień przebiegł podobnie, tre-
ning trzy razy w ciągu dnia oraz turniej siat-
kówki. O godzinie 20.00 nastąpiło zakończenie 
biwaku. 

 Zarząd Klubu Piłkarskiego „Zryw” wraz 
z trenerem składają podziękowania rodzicom, 
którzy zaangażowali się w organizację biwa-
ku czuwając nad kuchnią, a Gminnej Komi-
sji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych z Piotrem Wojtiukiem - Bur-
mistrzem Gminy i Miasta Jastrowie na czele 
oraz dyrektorowi ZS w Sypniewie Jackowi 
Szewczykowi za pomoc finansową.

 Łukasz Cyruk 

trampkarze na sportowym biwaku

odpowiedź na potrzeBy 
Społeczne

Do końca listopada powinna zakończyć 
się budowa budynku usług społecznych przy 
ul. Kolejowej w Jastrowiu. Inwestycja będzie 
kosztowała gminę 1400 tys. zł. Zadanie dotąd 
realizowane jest z budżetu Gminy i Miasta Ja-
strowie, jednak burmistrz Piotr Wojtiuk wciąż 
nie wyklucza możliwości sfinansowania tej 
inwestycji ze środków zewnętrznych. - Nawet 
po zakończeniu realizacji zadania jest taka 
możliwość – zapewnia.

Przypomnijmy, że w budynku usług spo-
łecznych swoją siedzibę będą miały Warsztaty 
Terapii Zajęciowej, które obecnie wynajmują 
pomieszczenia w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w Jastrowiu. Budynek 
jest na tyle przestronny, że możliwa będzie 
w nim realizacja również innych projektów 
społecznych. Pierwsze przymiarki gmina ro-
bi w kierunku utworzenia Centrum Integra-
cji Społecznej. - To jeszcze nic pewnego, ale 
pierwsze kroki ku stworzeniu CIS w Jastrowiu 
już zrobiliśmy – mówi Piotr Wojtiuk. 

Dodatkowo poddasze budynku będzie za-
gospodarowane na potrzeby archiwum Urzędu 
Gminy i Miasta Jastrowie, a także jednostek 
organizacyjnych gminy.    

Tekst i zdjęcia A. Głyżewska – Klofik    

na pRzełomie Roku do Budynku usłuG społecznycH pRzy ul. kolejoWej, z siedziBy pRzy ul. Wojska polskie-
Go ma pRzepRoWadzić się WaRsztat teRapii zajęcioWej  

tRampkaRze sypnieWskieGo kluBu podczas BiWaku spoRtoWeGo W nadaRzycacH
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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 w gospodarce wodnej,
a tym samym przełoży się na znaczne ograniczenie wizyt

inkasentów w domach naszych Klientów.
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
Spółka z o.o.

64-915 Jastrowie, ul. Wojska Polskiego 29
tel./fax: 67 266 28 09

www.zeciuk.pl, sekretariat@zeciuk.pl

• usługi minikoparką,
• usługi odśnieżania

• usługi w zakresie robót c.o. i wod.-kan.,
• usługi transportowe

• kompleksowa obsługa pogrzebu wraz z załatwieniem 
zasiłku pogrzebowego w ZUS-ie,

• opieka nad grobami,
• bogata oferta pomników - promocja  

przy kompleksowej obsłudze pogrzebu!

NOWOŚĆ!

PONADTO:

USłUgi pogrZEbowE CZynnE Całą dobę: 691 465 333
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Przeżyjmy to jeszcze 
raz, czyli fotorelacja 
z minionych wydarzeń 
kulturalnych. Rodzice 
najmłodszych 
mieszkańców gminy 
posadzili drzewka miłości, 
potem wyjątkowy koncert 
Noc w Maju, energetyczna 
edycja Freestyle Battle, 
sukcesy Gminy i Miasta 
Jastrowie podczas 
Jarmarku Krajeńskiego, 
Smaki Bukowiny 
i Zjawiskowa Noc 
Kupały – tak bawiliśmy 
się tej wiosny i lata

Kulturalny FlESZ WYDaRZEŃ

kozackie zaBaWy z kijoWa odsłoniły W uczestnikacH konceRtu niejedną 
słoWiańską duszę. utWóR ukRaina - Hej sokoły W polskojęzycznej WeRsji 
zaśpieWali Wszyscy oBecni teGo WieczoRa

zWycięzcy juBileuszoWej edycji jastRoWskieGo pRzeGlądu zespołóW teatRalnycH Biały-zielony- nieBieski W kateGoRii 
open - maski z sosW W jastRoWiu.

WaRsztat teRapii 
zajęcioWej - lau-

Reat konkuRsu 
kulinaRneGo o 

czadoWą kopyść 
podczas smakóW 

BukoWiny. podnię-
Bienia juRy skRadły 

Bliny z makiem.
oBjaWienie muzyczne teGoRoczneGo poWiatoWeGo pRzeGlądu dziecięcycH 
zespołóW aRtystycznycH im. c.iGiel- zespół silveR meat macHine i naGRoda 
GRand pRix
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i festiWal zjaWisko 
zaBłysnął nad plażą 

miejską W noc kupały. 
sHoW pt. jastRoWie 

stolicą żyWiołóW i po-
sejdonem W Roli GłóWnej 

zaskoczył każdeGo tej 
zjaWiskoWej nocy

kolejna edycja ekopikniku i sadzenia dRzeW za nami. W 
minionym Roku Gmina poWiększyła się o 129 dzieci, W tym 
62 dzieWczynki i 67 cHłopcóW.

jts RozkRęciło pu-
Bliczność podczas 
fReestyle Battle.  
na scenie zaś 
Rządził kękę. dzieW-
czyny podkRęciły 
oGień W pieRWszym 
konkuRsie dance 
Hall, któReGo zWy-
ciężczynią została 
zuza cHmieleWska.

stoisko RepRezentujące Gminę i miasto jastRoWie otRzymało WyRóżnienie 
podczas jaRmaRku kRajeńskieGo. zdoByliśmy 2. m-ce W konkuRsie kulinaRnym, zaś 
jastRoWianka eWa lipecka 3. naGRodę za najciekaWsze stoisko Rękodzielnicze.

Kulturalny FlESZ WYDaRZEŃ

Wieści z poWiatu:

Na kwietniowej sesji Rada Powiatu pod-
jęła uchwały dotyczące udzielenia dotacji na 
prace konserwatorskie i roboty budowlane; 
dotacje otrzymały: Parafia Rzymskokatolic-
ka pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolni-
ków w Okonku w kwocie 4 tys. zł, Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny w Lip-
ce - kościół filialny p.w. Dobrego Pasterza 
w Batorowie w kwocie 13 tys. zł, Parafia 
Rzymskokatolicka św. Marcina Biskupa 
w Starej Wiśniewce w kwocie 19 tys. zł, Pa-
rafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Świę-
tej w Głubczynie w kwocie 20 tys. zł oraz 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała 
Archanioła w Jastrowiu również w kwocie 
20 tys. zł.

•
Na początku maja Rada Powiatu, na nad-

zwyczajnej sesji podjęła uchwałę zmieniającą 
dotychczasowy Statut Szpitala Powiatowego 
im. A. Sokołowskiego w Złotowie; zmiana 
wprowadzona została na wniosek Dyrektor 
Szpitala, w związku z planami rozszerzania 
działalności szpitala o opiekę środowiskową.

•
W dniach 28 – 29 maja br. na placu przy 

CKZiU w Złotowie odbyła się kolejna edycja 
Jarmarku Krajeńskiego. Podczas Jarmarku 
odbyło się wiele konkursów, m.in. konkurs 
kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich, w któ-
rym zwyciężyło Koło Gospodyń Wiejskich 
z Augustowa, a drugie i trzecie miejsce zajęły 
odpowiednio drużyny Gminy Miasta Jastro-
wie i Koło Gospodyń Wiejskich z Osówki. 

•
W czerwcu Rada Powiatu zatwierdzi-

ła plan sieci publicznych szkół ponad-
gimnazjalnych i specjalnych w powiecie 
złotowskim. Szkołom funkcjonującym 
w ramach Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego nadano imię Hipolita 
Cegielskiego. W szkole ponadgimnazjalnej 
w Jastrowiu kształcenie odbywać się bę-
dzie w: I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Hipolita Cegielskiego, w Technikum nr 1 
im. Hipolita Cegielskiego, w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegiel-
skiego oraz w Liceum Ogólnokształcącym 
dla Dorosłych. 

•
Pod koniec lipca Rada Powiatu zatwier-

dziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Powiatu Złotowskiego, polegające 
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na uwzględnieniu wkładu własnego powiatu, 
w kwocie 270 tys. zł, na budowę pełnowy-
miarowej sali sportowej z widownią i częścią 
edukacyjno - terapeutyczną przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Pol-
skich Olimpijczyków w Jastrowiu.

•
29 lipca Starosta Złotowski Ryszard Go-

ławski wraz z zastępcą Danielem Sztychem 
oraz skarbnikiem Grzegorzem Piękosiem, 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
podpisali kolejną umowę na dofinansowanie 
realizacji programu usuwania azbestu i wy-
robów zawierających azbest z terenu powia-
tu. W 2016 roku na demontaż i utylizację 
azbestu przeznaczono 216 tys. zł, w tym 
100 tys. zł pochodziło z WFOŚiGW, 76 tys. 

z budżetu powiatu, natomiast poszczególne 
gminy przekazały po 5 tys. złotych.

•
W dniu 1 września w Złotowskim Cen-

trum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Złotowie odbyła się powiatowa 
inauguracja roku szkolnego, następnie na 
Cmentarzu Wojennym w Złotowie delega-
cje związków kombatanckich, samorządów 
miast i gmin, zakładów pracy, przedstawi-
cieli partii politycznych, a także młodzież 
szkolna oraz mieszkańcy powiatu złotow-
skiego oddali hołd poległym za naszą Oj-
czyznę, upamiętniając 77. rocznicę 
wybuchu drugiej wojny światowej.

Jadwiga Harbuzińska-Turek
Przewodnicząca Rady Powiatu 

Złotowskiego

Hanna Igiel mieszka w Turynie. Po-
chodzi z Jastrowia. Swoją przygodę 
z aktorstwem rozpoczęła w Teatrze 

Traden w Złotowie. Następnie pod kierow-
nictwem Alessandro Mengali w Rzymie 
w Teatrze Yaaled-Ricerca e Pratica Teatrale 
jako asystentka reżysera. Prowadziła au-
torskie warsztaty teatralne w Ambasadzie 
Francji w Warszawie, w Liceum Gaio Lucilio 

O TEATRZE POSZUKIWAŃ, DZIECIŃSTWIE 
I MOZOLNEJ PRACY NAD SOBĄ.
ROZMOWA Z HANNĄ IGIEL, AKTORKĄ 
WŁOSKICH SCEN TEATRALNYCH, 
KTÓRA MARZY PONAD I POMIĘDZY

Z Hanną 
Igiel 

WłocHy. na planie filmu ReżyseRoWaneGo 
pRzez męża Hani iGiel

i Instytucie Pedagogicznym im. J.J. Rousse-
au w Rzymie.

We włoskiej telewizji zaznaczyła się w fil-
mach dokumentalnych dubbingując m.in. 
do Marco Polo. Grała w spektaklach teatral-
nych w Polsce i za granicą: w „Ziemi zgryzo-
ty” podczas Festiwalu Teatralnego Ośrodka 
„Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów” w Sej-
nach (reż. A. Mengali), „Raskolnikowie” wg 

„Zbrodni i kary” F. Dostojewskiego (reż. 
M. Ślaska), „Io,l’Altro” opartym na poezji 
i pieśniach cygańskich oraz żydowskich 
(reż. M.Jatosti i A. Mengali) i wielu innych. 
W filmie Krzysztofa Krausego „Wielkie rze-
czy” zagrała prostą dziewczynę. Ponadto 
sama wyreżyserowała kilkanaście sztuk te-
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atralnych. Jako wokalistka szlifowała swój 
warsztat w repertuarze pieśni folkowych 
i tradycyjnych z Polski, Ukrainy, Rosji 
i Białorusi. Z sukcesem nagrała płytę reje-
strującą koncert „Il vento dell’ Est-viaggio 
musicale dai Balcani al Caucaso”. Uczest-
niczyła w wielu warsztatach teatralnych. 
I tak można by jeszcze długo...

aLL’iNizio
Jestem… Nie odpowiem, że jestem aktor-
ką, matką, córką, siostrą, że jestem pra-
cownikiem telewizji, bo to za mało. Teraz 
czuję się trochę jak drzewo, którego dolne 
listki już naturalnie opadły, ale są jeszcze 
liście na górze, zielone, pełne życia, dzięki 
którym wydaję owoce.
Uwielbiam… Uwielbiam się śmiać, na-
wet przez łzy i chcę się śmiać dopóki 
będę mogła.
Nigdy… Nie zapomnę o dobrych rze-
czach, które zrobili dla mnie inni.
Marzę…Marzę…
Jutro… Myślę, jak dojechać do Katowic 
i z Katowic samolotem do mojego domu, 
do kotka, który na mnie czeka.

Haniu, znamy się od wielu lat. Pamiętam 
po drugiej stronie ulicy twój rodzinny dom, 
fiata 126p, śpiewy na schodach, Ciebie, dłu-
gowłosą dziewczynę pełną energii, zawsze 
oryginalną. Jakie są Twoje wspomnienia 
z dzieciństwa?
Przywołane tutaj zabawy przy garażach, 
ogródkach czy na schodach to wspomnie-
nia, które powracają podczas spotkań i roz-

mów z koleżankami z tamtych lat. Pamiętam 
skakanie po płotach, bieganie po lasach, 
łąkach, Górce Dziada, wyrywanie marche-
wek w ogródku pani z porodówki. To wspa-
niałe dzieciństwo wolnych, roześmianych 
dzieci. To głosy naszych mam wołających 
na kolację.

A czasy szkolne? Rozmawiałam z Joasią Ko-
szulińską, teraz Ignaczuk, która była często 
twoją towarzyszką zabaw, przeglądów pio-
senek, przedstawień podwórkowych. Wspo-
mniała, że zabawa w teatr to nie była tylko 
przelotna fascynacja, że teatr jest w Tobie 
od zawsze.
Razem z Asią często śpiewałyśmy piosenki 
Anny Jantar organizując festiwal piosenki 
ulicznej, a największymi gwiazdami byłyśmy 
oczywiście my (śmiech). Pozostałe dzieci 
z sąsiednich ulic to była publiczność, która 
nas oklaskiwała.
Bardzo lubiłam śpiewać, chociaż Asia mo-
że lepiej ode mnie śpiewała. Potem miałam 
przygodę z harcerstwem. Wtedy pierwszy raz 
śpiewałam szanty. Moja pierwsza piosenka 
z gitarą to Mewy.
A dlaczego poszłam w teatr ? To były czasy 
liceum i grupa teatralna Traden w Złotowie 
prowadzona przez wspaniałych ludzi Olę 
i Mariusza Szutów, którzy współpracowali 
z Teatrem Ósmego Dnia w Poznaniu. Pamię-
tam pierwszy nasz spektakl, był o Cyganach: 
pieśni, tańce, kolorowe sukienki, korale z ja-
rzębiny. Ja strasznie się w tym czułam! 
Natomiast moje pierwsze warsztaty teatralne 
we Włoszech to mistyczne spotkanie z połu-
dniową kulturą Włoch. Zostałam zaproszona 

do współpracy przez włoską grupę teatralną 
i tuż po liceum tam wyjechałam.

Od ponad 25 lat mieszkasz w Italii, a jakie 
miejsca odwiedzasz tuż po przyjeździe do 
rodzinnego miasteczka?
Oczywiście dom rodzinny, mój pokoik z sza-
fą, gdzie za każdym razem odkrywam coś 
nowego. Jednak najpierw rzucam walizkę 
i idę do lasu. Otwieram wtedy ręce i patrząc 
ku górze wiruję, wpatrując się w niebo i drze-
wa. Tulę się do drzew, płaczę i opowiadam 
im, słucham ich historii. Drzewa były wielka 
moją inspiracją do pracy.

Jak na Twój wyjazd do Włoch zareagowali 
Twoi rodzice?
Mama z jednej strony się cieszyła, bo wie-
działa, że to moje marzenia. Tata bezwarun-
kowo wspierał moje decyzje. Byłam młodą 
dziewczyną, więc obawy były naturalne, ale 
spotkanie rodziców z Alessandro Mengali 
oraz obecność na spektaklu w Rzymie uspo-
koiło dręczące ich myśli i strach. Widzieli, że 
to nie był teatr na szpilkach, ale teatr poszu-
kiwań, mozolna praca, raczej teatr w drodze 
i w kaloszach...

Film...jak to się stało, że trafiłaś do filmu 
Krzysztofa Krausego „Wielkie rzeczy”?
Był to okres mojego powrotu do Polski, kiedy 
współpracowałam ze Studium Teatralnym 
Piotra Borowskiego w Warszawie. Byłam 
wtedy kilka dni w Jastrowiu i prowadziłam 
zajęcia teatralne z dziećmi. Dostałam telefon 
z Warszawy, że natychmiast mam się tam 
pojawić, gdyż Krause wybrał mnie do filmu. 

Hania iGiel (pieRWsza z leWej) W naszej BiBliotece podczas okolicznościoWeGo pRzedstaWienia
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Ze śmiechem wspominam przygotowania do 
tej roli, bo jakoś szczególnie nie musiałam się 
do niej przygotowywać. Była to rola prostej 
dziewczyny z małego miasteczka, którą właśnie 
byłam. Pół nocy szukałam ciuchów z siostrą 
Iwoną, które kazano mi przygotować, a Krause 
i tak wybrał wedle swojego uznania.

Włoski serial kryminalny „Mgły i zabójstwa”, 
pamiętasz?
Tak to była bardzo fajna rola, miałam zagrać 
Rosjankę, koleżankę zamordowanej dziewczy-
ny. Miło wspominam tę pracę. Pamiętam, że 
chwalono rolę, do której dodałam coś od siebie. 
Chciałabym wspomnieć jeszcze jeden ważny 
dla mnie film z kilku powodów. Zagrałam 
w filmie dokumentalnym mojego męża Anto-
niego Carella. Film opowiada o życiu piłkarza 
Carlo Petrini. Grałam mamę syna, który zo-
stawia matkę wybierając marzenia o futbolu. 
Sceneria nad morzem, w miejscu, gdzie jako 
narzeczeni z mężem często się wybieraliśmy 
na spacery. Kręciliśmy to razem...stąd te wspo-
mnienia. Pierwszy raz mogłam zaobserwować 
z bliska pracę mojego męża reżysera. Bardzo 
przeżywam tamte wspomnienia, bo teraz ja-
ko matka chłopca, który też chce grać w piłkę, 
często myślę, jakie będzie zakończenie filmu 
o marzeniach mojego syna.

Jaką rolę teatralną wspominasz często? Pierw-

szą czy ostatnią?
Były to początki, kiedy pracowałam nad rolą 
Soni ze „Zbrodni i kary” Dostojewskiego. Na 
Dostojewskim nauczyłam się włoskiego. To 
była moja pierwsza rola. Reżyser przyniósł 
monolog i musiałam się go nauczyć po włosku. 
Tłumaczyłam słowo po słowie. Uczyłam się 
swojej roli na pamięć jako piosenki. Włoski jest 
melodyjnym językiem i to ułatwiło mi pracę.

Grałaś w teatrze i telewizji. Czy trudno jest 
przełączać się z jednego na drugi obszar?
To było fascynujące, uwielbiałam to, kiedy 
kończyłam próby, bo gry było mniej niż prób. 
Z teatru biegłam do telewizji, gdzie miałam 
dubbing, potem przed kamerę ćwiczyć sceny 
w agencji aktorskiej do kolejnego serialu. Nie 
miałam trudności, praca mnie ekscytowała.

Gdybyś miała dziś wskazać teatr, tv, śpiew, 
taniec czy wszystko razem określają Ciebie?
Ciężko jest rozdzielić od siebie to wszystko. 
Po mojej drodze wszystko to szło równolegle, 
praca nad głosem, ciałem, recytacja, śpiew, 
praca nad tekstem i rolą. Nie należy tego roz-
dzielać w aktorze. 

Czy jest jakaś rola którą chciałabyś jeszcze 
zagrać?
Piszę po cichu i wracam do tych moich małych 
monologów. I rozmyślam nad brakiem w mo-

jej karierze roli mocnej kobiety, dojrzałej, 
z doświadczeniem, która chciałaby przekazać 
innym, że życie jest piękne. Wypowiedzieć 
słowem i ciałem rolę tak, aby poczuć, jak 
wykręca i wyciska nasze wnętrze.

Haniu, każda wrażliwa dusza instynktownie 
ucieka myślami od codzienności. O czym 
marzysz?
Jestem bardzo sentymentalną kobietą i ma-
rzę przede wszystkim o przyszłości syna i to 
oczywiste. Inne moje marzenia są bardziej 
delikatne, ulotne… Małe rzeczy przeżywam 
bardziej, intensywniej, niż te wielkie. To takie 
marzenia ponad i pomiędzy.

Czujesz się Włoszką?
Nie mogę powiedzieć, że jestem Włoszką, bo 
jestem Polką. Do dzisiaj nie złożyłam poda-
nia o obywatelstwo włoskie, choć mam do 
tego absolutne prawo.
Moje miejsce tu i  teraz to efekt ciężkiej, 
mozolnej i długiej pracy, ogromnego po-
święcenia dziewczyny z małego polskiego 
miasteczka.

Czy wrócisz do Jastrowia?
Na stałe nie, ale będę tu wracać. Do ro-

dziny, do domu, do przyjaciół, do natury...

wysłuchała Karolina Frączek
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w dniach 29.06-04.07. 2016 r. Folklo-
rystyczny Zespół Górali Czadeckich 
Jastrowiacy gościł na XXVII Mię-

dzynarodowym Festiwalu Folklorystycz-
nym Bukowińskie Spotkania w Mołdawii. 
Festiwal odbywał się w stolicy kraju -  Ki-
szyniowie. Jastrowiacy zaprezentowali się 
w ośmioosobowym składzie pod kierow-
nictwem Agnieszki Ramuckiej – Jeż. 

Wszyscy uczestnicy wyjazdu wspomi-
nają wizytę z radością, gdyż poznali kulturę 

mołdawską, która okazała się tak różna od 
naszej. Podczas wyjazdu zawiązały się nowe 
przyjaźnie, m.in. z zespołem Oberich czy 
nowymi członkami Dżereło, którzy towa-
rzyszyli Jastrowiakom w drodze od Czer-
niowiec do stolicy Mołdawii. 

Wyjazd na pewno wzbogacił uczestników 
o nowe i ciekawe doświadczenia. 

Tekst Agnieszka Ramucka-Jeż 
Fot. Agnieszka Głyżewska-Klofik 

wkręć się w kulturę 

Pod takim hasłem Ośrodek Kultu-
ry w Jastrowiu startuję z nowym projektem 
skierowanym do osób aktywnych z pasją, kre-
atywnych i chcących zdobyć doświadczenie 
w organizacji wydarzeń kulturalnych oraz z po-
trzebą zaangażowania się w to, co dzieje się obok.  
Projekt o charakterze wolontariatu to niezapo-
mniana przygoda, podczas której można zyskać 
zwykle więcej, niż się inwestuje.

Naszym celem jest stworzenie aktywnie dzia-
łającej grupy z liderem, która czuje potrzebę i chęć 
działania na rzecz swojego środowiska oraz samego 
siebie. To grupa łączników pomiędzy Ośrodkiem 
Kultury a lokalnym środowiskiem. Dzięki nim bę-
dziemy mieli m. in. możliwość dotarcia do odbiorców 
kultury i ich potrzeb. Osoby, które stworzą tą grupę 
prócz pracy na rzecz kultury zyskają bezcenny kapi-
tał na całe życie. Doświadczenie, nowe umiejętności, 
kontakty z nowymi ludźmi, bezpośredni kontakt 
z artystami. W zamian Ośrodek Kultury umożliwi 
atrakcyjne spędzenie wolnego czasu organizując 
dla tych osób m. in. ciekawe plenery, obozy, wy-
cieczki czy udział w ciekawych projektach i spo-
tkaniach, również poza granicami naszego kraju. 
Przyjdź do OKJ i wkręć się w kulturę!

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w sekre-
tariacie Ośrodka Kultury w Jastrowiu, przez portal 
Facebook OKJ oraz e-mail kultura@okjastrowie.pl. 
Zapraszamy do współpracy. 

Karolina Frączek 

Wspólna fotoGRafia z kieRoWnikiem festiWalu zBiGnieWem koWalskim oRaz z zespołem z ukRainy

Jastrowiacy w Mołdawii



v piknik militarny  
w obiektywie

leGendaRna GRupa tsa – konceRt pRzez Wielkie k

pudzian Band i afteR paRty – discopoloWe zespoły RozGRzeWały jastRoWską puBliczność
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Tegoroczna 
jubileuszowa edycja 
Pikniku Militarnego nie 
odbiła się bez echa... 
survivalowa pogoda, 
jak na militarne 
warunki przystało, 
mimo wszystko 
pozwoliła z hukiem 
odpalić rekonstrukcje 
batalistyczne, zaś 
koncerty rozkręciły 
zgromadzoną 
publiczność

podczas v pikniku Gościliśmy Wojsko polskie – 21 cpl nadaRzyce, Wku piła 
oRaz 12. Bazę BezzałoGoWycH statkóW poWietRznycH z miRosłaWca 

zespół GRey fRuit 
z WRocłaWia. 
RozGRzeWał pu-
Bliczność muzyką 
z poGRanicza ska, 
funku oRaz Rocka

RekonstRukcja HistoRyczna 
Bój o zRzutoWisko. WśRód 
WalczącycH Były RóWnież 

dzielne koBiety, sanitaRiusz-
ki Ratujące życie żołnieRzom. 

na fot. dzieWczęta z GRup 
RekonstRukcyjnycH
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kiermasz książki

Święto Ziemniaka

manifestacja z okazji wyzwolenia

wieczór kolęd
Dożynki Gminne w Nadarzycach Mikołajki

gałganki, przytulanki - uszyj sobie maskotkę.
Cotton Ball Lights - czyli bawełniane kule

Dni Honorowego Krwiodawstwa

otwarty konkurs na szopkę i ozdoby
świąteczne

warsztaty rysunku i malarstwa w plenerze

Gminny Konkurs Recytatorski

Andrzejki dla dzieci i młodzieży - spotkanie
z iluzjonistą

pożegananie starego roku | powitanie
nowego roku | bal sylwestrowy
pożegananie starego roku | powitanie
nowego roku | bal sylwestrowy

nordic walking
Targ Winogronowy

dyktando - Mistrz Ortografii - kwalifikacje
do konkursu powiatowego

XVI Powiatowe Dyktando o tytuł Mistrza
Ortografii Powiatu Złotowskiego |
Spotkanie z gościem specjalnym

Jarmark Mikołajkowy

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy
(druga sobota) współpraca z PCK i OSP

wieczorek poezji  dla seniora

zajęcia plastyczne POD WIATĄ | wycieczki
po okolicy | rozgrywki w tenisa stołowego

zabawa andrzejkowa dla dorosłych

Msza w intencji Ojczyzny,
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

Projekt DARY JESIENI - DZIEŃ ZIEMNIAKA

koncertowa inauguracja nowego roku
kulturalnego.

projekcja filmu WOŁYŃ
Wojciecha Smarzowskiego

jastrowska jesień rockowa

Jasełka i kiermasz bożonarodzeniowy

wystawa fotograficzna
Sylwii Bazylińskiej - Nosek

Mikołajki

biesiada seniorów

Mikołajki
wieczór mikołajkowy

wieczorek andrzejkowy dla seniorów

Wigilia Seniorów

Andrzejki

WDK SYPNIEWO

WDK SYPNIEWO

PLAC JP II JASTROWIE

WDK SYPNIEWO

NADARZYCE WDK SYPNIEWO

FB SYPNIEWO

WDK SYPNIEWO

WDK SYPNIEWO

WDK SYPNIEWO

WDK SYPNIEWO

WDK SYPNIEWO

WDK SYPNIEWO

AM JASTROWIE

WDK SYPNIEWO

SW OKJ

WDK SYPNIEWO

SW OKJ

PLAC JP II JASTROWIE

WDK SYPNIEWO

ŚW NADARZYCE

ŚW BRZEŹNICA

WDK SYPNIEWO

KOŚCIÓŁ pw. NMP

ŚW BRZEŹNICA

SW OKJ

SW OKJ

SW OKJ

WDK SYPNIEWO

SW OKJ

ŚW BRZEŹNICA KOL.

ŚW BRZEŹNICA

SW OKJ

ŚW NADARZYCE

ŚW NADARZYCE

ŚW SAMBORSKO

ŚW SAMBORSKO

*Kalendarz wydarzeń mających odbyć się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrowiu prosimy

sprawdzać na bieżąco na stornie internetowej Biblioteki http://www.mbp.okjastrowie.pl/.

Pozostałe szczegóły na www.okjastrowie.pl
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Warsztaty twórcze  
dla dorosłych  
Ekomuzeum Koralikarskie 

Barbara Lisowska 
OKJ, Jastrowie, 
ul. Kieniewicza 50, 
październik 2016 
Cena 50 zł/osoba
Liczba miejsc 
ograniczona 
Zapisy: tel. 266 22 94, 
kultura@okjastrowie.pl 
Zapraszamy!  

Targ Winogronowy - 
Pchli Targ 
25 września, godz. 10.00 – 17.00  
Jastrowie, ul Kieniewicza (przy siedzibie OKJ)
Przyjdź, sprzedaj i znajdź coś dla siebie. 
Szczegóły oraz regulamin targu dostępny  
na www.okjastrowie.pl oraz na Facebook’u.

Popołudnia w OKJ 
Ośrodek Kultury po wakacyjnej przerwie wznawia zajęcia 

stałe. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do korzystania 
z naszej oferty. A w niej m.in. taniec, śpiew, fitness, nauka gry 
na instrumentach, warsztaty twórcze. Uwaga! Z początkiem 
października rozpoczynamy nowe zajęcia taneczne dla naj-
młodszych – przedszkolaków i uczniów klas I-III. 

Sala widowiskowa OKJ
•	 Poniedziałek 

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Dziordanki, instruktor 
Małgorzata Gawluk 
Aktywne Babki (fitness dla pań) 

•	 Wtorek 
Szkoła Tańca Top Toys

•	 Środa
Zajęcia taneczne dla przedszkolaków i uczniów klas I – III, 
instruktor Joanna Ignaczuk 

•	 Czwartek 
Aktywne babki (fitness dla pań) 

•	 Piątek 
Szkoła Tańca Top-Toys 

•	 Sobota (co druga)
Chór Gaudium, instruktor Magdalena Szuba   

Pracownia muzyczna 
- nauka gry na instrumentach (gitara, klawisze, perkusja), 
instruktor Mariusz Czaja 
- zespoły rockowe, instruktor Mariusz Czaja 
- nauka śpiewu i  emisji głosu, instruktor Aldona 
Chamarczuk
   

Pracownia artystyczna
Klub Twórców Akant - ostatni poniedziałek miesiąca
Warsztaty twórcze - raz w miesiącu  

Zapisać się można  osobiście w Ośrodku Kultury w Jastro-
wiu, telefonicznie lub e-mailem do końca września. Szcze-
gółów prosimy szukać na plakatach, stronie internetowej 
i Facebook’u OKJ. 

Zajęcia taneczno-
rytmiczne dla 
najmłodszych 
przedszkolaki i dzieci szkolne  
z klas I - III

Spotkanie organizacyjne dla rodziców:
28 września, godz. 17.00, sala OKJ przy ul. Kieniewicza 50
Zapraszamy! 

nowe 
zajęcia 
w okj
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Jest to trzeci projekt profilaktyczno – 
artystyczno - edukacyjny zrealizowany 
przez Gminę i Miasto Jastrowie w ra-

mach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Jastrowiu.

Pierwszy  mural w 2013 r. wykonała 
młodzież ze świetlicy opiekuńczo-wycho-
wawczej przy Publicznym Gimnazjum im. 

A. Mickiewicza w Jastrowiu oraz studenci  
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 
Kolejny powstał dwa lata później na tej samej 
ścianie,  ale przy zaangażowaniu artystów 
z Piły. Ten najnowszy to mural batalistyczny 
przy ul. Kilińszczaków wykonany również 
przez artystów z Piły. Mural nawiązuje cha-
rakterem do nazwy ulicy.

Inf. Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 

jastrowskie
murale

mamy kolejny mural, 
tym razem na murze 
przy ul. kilińszczaków

16 wrzesień 2016    |    www.okjastrowie.pl
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Opiekunowie świetlic i instruktorzy WDK 
w Sypniewie zadbali tego lata szczególnie 
o najmłodszych. Wakacyjne pikniki odbyły się 
w Samborsku, Nadarzycach i w Sypniewie. 
Natomiast dorośli mieli okazję bliskiego 
spotkania z ukraińską kulturą podczas 
koncertu ukraińskiego duetu w Sypniewie

Nasze świetlice 
latem 

Wakacyjny piknik W samBoRsku z panią sołtys to stupRocentoWa moc 
atRakcji i ciekaWycH zaBaW

W nadaRzycacH poWitanie Wakacji niczym na HaWajacH. tańce i zaBaWy dla 
dzieci pRoWadziła Gościnnie kataRzyna zaBRocka

spotkanie z żyWą kultuRą 
ukRaińską W Wdk 

W sypnieWie. W żyWiołoWą 
podRóż zaBRała inessa 

BRatuszczyk i  oRest cHoma

OK JastrOwie • KwartalniK KulturalnO-infOrmacyJny Gminy i miasta JastrOwie
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kwiecień i maj to miesiące związane szczególnie ze świętami 
książek i bibliotek. W tym czasie mali czytelnicy masowo 
nas odwiedzali by świętować m.in. Dni Książek Dla Dzieci 

i Młodzieży czy Tydzień Bibliotek. Kwietniowe spotkanie z Wio-
lettą Piasecką przedszkolaki zapamiętają na długo, szczególnie, że 
każda wróżba się spełni! 

Powiew świeżości i ogromnej energii przywiozła na spotkanie 
Ewa Nowak: pisarka, publicystka, felietonistka, terapeutka. Młodzież 
miała okazję wznieść się na wyżyny i przekonać, jak niemożliwe 
staje się możliwe, że nie zawsze oceniamy po okładce (dosłownie 
i w przenośni)...

Przed rozpoczęciem wakacji spotkaliśmy się by podsumować 
rok wypożyczania z „Koszyka Pełnego Książek” w przedszkolach 
i współpracy z SOSW im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu. 
Tradycyjnie wraz z zaproszonymi gośćmi głośno czytaliśmy pod 
gołą chmurką, a właściwie w pełnym słońcu. W tym roku książka 
zabrała nas balonem do różnych zakątków świata i po wakacjach 
znów wędrować będzie z małych rąk do rąk.

Beata Jaśniewicz

Wiosna, 
lato  
w Bibliotece . . .

Wiosna w bibliotece 
minęła kwitnąco 
goszcząc dzieci 

i młodzież na 
spotkaniach z książką.

akcję zakończyła ciucHcia – taniec na stałe zWiązany z akcją BiBlioteki „koszyk pełen książek”

podsumoWanie akcji „koszyk pełen książek” 
tRadycyjnie odByło się na oRliku pRzy sos-W

poWieW śWieżości i oGRomnej eneRGii pRzyWiozła na spotkanie 
eWa noWak: pisaRka, puBlicystka, felietonistka, teRapeutka

spotkanie z Wiolettą piasecką, BaśniopisaR-
ką, tWoRzącą liteRatuRę dla dzieci
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Zmienia się struktura 
handlu. Coraz częściej 
kupujemy w  galeriach 

handlowych, dużych centrach 
czy supermarketach. Przez In-
ternet zamawiamy rzeczy, które 
do domu dowozi kurier. Daw-
no zapomnieliśmy o sytuacjach, 
kiedy brakowało towaru lub był 
on na kartki czy talony. Alko-
hol sprzedawano po trzynastej, 
a na drzwiach sklepu często po-
jawiały się tabliczki „Przerwa 
obiadowa”, „Przyjęcie towaru”, 
„Remanent” i inne.

Inaczej rzecz się miała w la-
tach 70. Wtedy z okazji 8 marca 
w roku 1974 Gminna Spółdziel-
nia „Samopomoc Chłopska” 
przygotowała dla Pań szcze-
gólny prezent – Pawilon Han-
dlowy w  Sypniewie. Relacje 
z powstania nieistniejącego już 
dziś obiektu (na miejscu pawi-
lonu znajduje się obecnie mar-
ket Dino) przedstawia kronika 
gminy Sypniewo.

„Budowa pawilonu trwała 
ponad rok kosztem 2 944 000 
zł. Pawilon handlowy posiada 
sklep spożywczy, papierniczy 
z gospodarstwem  domowym, 
sklep chemiczny, elektrycz-
ny, obuwniczy, (z) galanterią 
skórzaną, odzieżowy, pasman-
teryjny. Pracuje w  nim 10 
sprzedawców.” 

Zapraszam do obejrzenia 
fotorelacji z  etapów budowy 
i otwarcia sklepu.

pRace pRzy BudoWie 
domu HandloWeGo 
posuWają się szyBko 
napRzód

dom HandloWy 
na miesiąc pRzed 
otWaRciem. z pRzodu 
Budynek pRzeznaczo-
ny do RozBióRki

Wokół domu HandloWeGo 
tRWają jeszcze pRace 
poRządkoWe i kosmetyczne 
pRzed fRontem

BRyGada BudoWlana 
Gs sypnieWo pozuje do 
pamiątkoWeGo zdjęcia

8 maRca – otWaRcie domu 
HandloWeGo W sypnieWie. 
Wielka to zasłuGa pRezesa 
Gs oRaz kieRoWnika filii Gs 
W sypnieWie www.okjastrowie.pl    |    wrzesień 2016 21



Dopiero od 1945 roku zaczęto 
traktować Kolonię jako odrębną 
miejscowość. Wcześniej wieś była 
integralną częścią rozległej wioski  

Brzeźnicy. Z uwagi na dużą odległość od 
Brzeźnicy na Kolonii funkcjonowała szkoła, 
znajdowała się tam również gospoda.

Dzisiaj wieś liczy ok. 220 mieszkańców, 
a w pobliskich lasach zlokalizowano ze-
spół schronów, służących wojskom Układu 
Warszawskiego. 

W połowie lat 60. rozpoczęły się rozmo-
wy polsko-sowieckie, których wynikiem 
był program o kryptonimie „Wisła”. W jego 
ramach strona polska zbudowała w latach 
1967-1970 na podstawie sowieckich planów 
trzy składy broni jądrowej.

Schrony w Brzeźnicy Kolonii powsta-
ły na przejętych od Lasów Państwowych  

Brzeźnica Kolonia 
 zespół schronów

Za podwójnym płotem i potrójnymi zasiekami  
z drutu kolczastego znajdowały się pilnie strzeżone  
i tajne trzy bunkry. Załogę obiektu stanowiło  
60 oficerów i techników oraz 120 żołnierzy

147 ha lasu kosztem ówczesnych 60 mln 
złotych. Zespół bunkrów oznaczono nazwą 
Obiekt 3002. Wraz z dwoma podobnymi, 
położonymi w Poborsku koło Białogar-
du (Obiekt 3001) oraz w Templewie ko-
ło Trzemeszna Lubuskiego (Obiekt 3003) 
w styczniu 1970 roku został przekazany 
Armii Radzieckiej. 

Według początkowych planów zamierza-
no w nich składować 178 głowic jądrowych 
(zwanych enigmatycznie amunicją specjal-
ną), w tym 132 głowice jądrowe o mocy 
od 10 do 500 kt oraz 36 bomb lotniczych 
o mocy od 0,5 do 200 kt (moc bomby zrzu-
conej na Hiroszimę wynosiła 15 kt), których 
nosicielami miały być rakiety 8K11 i 3R10.

Za podwójnym płotem i potrójnymi za-
siekami z drutu kolczastego znajdowały się 

pilnie strzeżone i tajne trzy bunkry. Dwa 
z nich to silosy typu T-7, każdy o kubatu-
rze około 3000 m2 umieszczone pod ziemią, 
szczelnie chronione przez zasieki, ukryte 
pod siatkami maskującymi i porastającym 
je lasem. Trzeci z nich, znajdujący się nieco 
na uboczu, przypominał garaż, który mógłby 
pomieścić dwa pojazdy o rozmiarach Tira 
jeden za drugim. Prawdopodobnie miały 
w nim znaleźć schronienie wyrzutnie ra-
kiet, które po ewentualnym ataku przepro-
wadziłyby kontrę. 

Załogę obiektu stanowiło 60 oficerów 
i techników oraz 120 żołnierzy. Obiekt był 
tak wkomponowany i zamaskowany, że ze 
zdjęć lotniczych bądź satelitarnych przypo-
minał naturalnie porośnięte lasem pagórki.

Dojazd do pozostałości tajnej bazy wie-
dzie od skrzyżowania wyjazdu z Brzeźnicy 
Kolonii z drogą Sypniewo-Szwecja. Należy 
przeciąć drogę powiatową i po wyłożonej 
płytami rumbo trasie udać się do będą-
cych w zarządzie Nadleśnictwa Jastrowie 
obiektów.

Przy zwiedzaniu bazy należy zachować 
szczególną ostrożność i kierować się zastrze-
żeniami opisanymi na umieszczonych na 
miejscu tablicach informacyjnych.

Piotr Kozłowski
Fot. Krzysztof Dymek 

pRzy zWiedzaniu Bazy należy zacHoWać 
szczeGólną ostRożność i kieRoWać się 
zastRzeżeniami opisanymi na umiesz-
czonycH na miejscu taBlicacH infoRma-
cyjnycH
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sukces goni sukces. 
Orliki Ludewicza zdobyły puchar  wice-

mistrza OZPN Piła w Czarnkowie w katego-
rii boisk trawiastych i orlików. Mistrzostwo  
zdobył  FA Piła  wyprzedzając  naszych 
chłopców o  1  bramkę. Najlepszym  zawod-
nikiem  turnieju  został  Grzegorz  Gaca.

Orliki Ludewicza poszły za ciosem i w  
turnieju w  Szczecinku  zajęły III miejsce  
ustępując  Pogoni Szczecin i MKS Debrzno.

polSko-niemiecka przyjaźń.
W lipcu grupa 38 piłkarzy wraz z tre-

nerami przebywała na wymianie w part-
nerskim mieście Steinfeld. Program 
pobytu był bardzo bogaty i obejmował wi-
zytę w ratuszu miejskim, wyjazd na mecz 
Wuppertal- Borussia Dortmund, wspi-
naczkę w parku linowym, zabawę w par-
ku rozrywki, wspólne treningi oraz naukę 
języka. Młodzi sportowcy z obu miast 
wykorzystali spotkanie i zawarli liczne 
przyjaźnie. Kolejne spotkanie za 2 lata  
w Jastrowiu. 

Xi rajd Śladami jp ii
 W sobotę 14 maja 2016 roku odbył się 

XI Rajd „Śladami JP II”. Trasy kajakowa 
i rowerowa zgromadziły około 100 osób. 
Każdy uczestnik tej imprezy turystycz-
nej otrzymał okolicznościową koszulkę 
i znaczek, a na zakończenie każdej z tras 
organizatorzy przygotowali ciepły posi-
łek. Miejscem spotkania obu tras był tzw. 
„ Kamień Papieski”, gdzie ks. Proboszcz 
Stanisław Łącki odprawił mszę świętą. Im-
prezie towarzyszyła sprzyjająca aura i do-
bra atmosfera.

pucHaR WieLKopoLSKi NW 
2016, i cRoSS JaStRoWSKi

W sobotę 16 kwietnia 2016 roku na plaży 
miejskiej w Jastrowiu odbyły się zawody Pu-
charu Wielkopolski w Nordic Walking oraz 
I Jastrowski Cross. Pierwsi na starcie pojawili 
się zawodnicy z kijkami w liczbie ok. 270 i przy 
sprzyjającej pogodzie rozegrali zawody na 
5,3 km i na dystansie 2 razy dłuższym. Spo-
śród kobiet najszybciej trasę 5,3 km pokona-
ła  Agnieszka Mielecka – KS Sokół Gąsawa 
(35:26.65); na  dystansie  10,6 km  zwyciężyła 
Marzena Spychała – Wesoły Borsuk Team - 
Biała (01:16:10.80). Spośród mężczyzn trasę 
5,3 km najszybciej pokonał Roman Woroch 
– KS Metraco Polkowice (33:59.20), a Ire-
neusz Lubiatowski – KS Metraco Polkowice 
(01:08:33.80) zwyciężył na dystansie 10,6 km. 
Gorsze warunki pogodowe towarzyszyły za-
wodnikom startującym w I Jastrowskim Cros-
sie. Intensywny deszcz utrudniał rywalizację 
na identycznych dystansach, jakie pokonywali 
zawodnicy Nordic Walking. Na starcie sta-
nęło blisko 200 zawodniczek i zawodników, 
którzy rywalizowali w kategorii generalnej, 
kategoriach wiekowych, parach małżeńskich 
i drużynach. Mistrzynią jednego okrążenia 
została Antonina Rychter - MLK Szczecinek 
(22:08.20); na dystansie dwa razy dłuższym 
zwyciężyła Magdalena Gańska – MKS Fighter 
Gościcino (47:07.85).  Spośród mężczyzn na 
dystansie 5,3 zwyciężył Damian Wesołowski 

SpoRtoWe iGRzYSKa 
pRzeDSzKoLaKa

Drugi dzień czerwca był dniem Spor-
towych Igrzysk Przedszkolaka - zawodów 
sportowych dla przedszkolaków z gmi-
ny Jastrowie. Zawody zorganizowano 
pod hasłem „Przedszkolaki się ścigają, 
bo kondycję dobrą mają”. Organizatorzy 
imprezy: Przedszkole Samorządowe im. 
Marii Konopnickiej oraz Referat SPRiT 
przygotowali wiele ciekawych sporto-
wych atrakcji. W igrzyskach udział wzięło  
7 drużyn. Zmagania sportowe rozpoczęto 
od biegu dziewczynek na dystansie 150 m, 
który wygrała Eliza Bojarska z Pszczółek. 
Bieg chłopców na tym samym dystansie 

– AZS UAM Poznań (19:00.25); dystans 10,6 
najszybciej pokonał Łukasz Wirkus – Talex 
Lipnica  (36:58.95). Najszybszą parą małżeń-
ską na dystansie 5,3 zostali Agnieszka i Syl-
wester Górowie z Okonka z łącznym  czasem 
47:30.95; na dystansie 10,6 najszybszą parą 
byli Joanna i Leszek Gałanowie z łącznym 
czasem 01:43:11.65. Drużyny składające się 
z 4 zawodniczek lub 4 zawodników rywalizo-
wały jedynie na dystansie 10,6 km. Najszybszą 
drużyną kobiecą została System 11 z łącznym 
czasem 4:33:55.65, a wśród mężczyzn zwycię-
żyła drużyna LZS Jedność z łącznym czasem 
3:00:27.95. Należy odnotować fakt, że miesz-
kańcy naszej gminy coraz chętniej uczestniczą 

w tego typu imprezach. W sobotę w zawodach 
na plaży udział wzięło  45 osób.

Z crossem zmagały się również dzieci i mło-
dzież. I Cross Jastrowski  Dzieci i  Młodzieży 
odbył się 22 kwietnia na terenie boiska trenin-
gowego MKS Polonia.  Zawodnicy startowali 
w kategoriach: przedszkolaki, klasa I-III, klasa 
IV-VI oraz gimnazjum z podziałem na chłop-
ców i dziewczynki.

Inf. Ryszard Ludewicz
Fot. Wiesław Puzio

wygrał Paweł Charubin z Biedronek. Po 
biegach indywidualnych odbyło się kilka-
naście konkurencji zespołowych: sztafetowy 
bieg wahadłowy z pachołkiem i piłką, prze-
noszenie piłek, toczenie piłki rehabilitacyj-
nej, slalom z ringo, sztafeta przez płotki, tor 
przeszkód. Dodatkową konkurencją, której 
nie liczono do ogólnej punktacji, był rzut 
kapeluszem przez opiekunki startujących 
dzieci. Konkurencję tę wygrała Monika Bia-
łas - opiekunka grupy Pszczółek. Zwycięz-
cy: I miejsce Żabki - Joanna Czyżewska - PS 
Jastrowie - 38 pkt, II miejsce Skrzaty - Bar-
bara Bielińska - oddział Jastrowie - 37 pkt 
i III miejsce Biedronki - Joanna Dubicka - 
PS Jastrowie - 36 pkt.

„i cRoss jastRoWski”  dzieci i  młodzieży. WśRód najmłodszycH zWyciężyli olGa   HoszoWska-siaRkieWicz 
z jastRoWia i filip maRciniak z taRnóWki oRaz  kaRolina  Hamulczuk  z jastRoWia i mateusz  GRaBski z 
sypnieWa W kat. Gim
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