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KWOTA KREDYTU

- 6 krotne dochody netto – maksymalnie 30.000,- zł

- oprocentowanie stałe 9,99%

- prowizja bankowa: kredytowanie do 1 roku 1%, 

   powyżej 1 roku 0%

- okres kredytowania do 5 lat

życzeń
KREDYT 
NA SPEŁNIENIE 

FORMA SPŁATY

- raty równe lub malejące

ZABEZPIECZENIE

- ubezpieczenie na życie 

  Kredytobiorcy

OPROCENTOWANIE STAŁE 1,6% 

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty dla lokaty
6 miesięcznej – oprocentowanie STAŁE 
1,6%  w stosunku rocznym
Minimalna kwota lokaty 1.000,- zł
Maksymalna kwota lokaty 30.000,- zł

LOKATA DOSTĘPNA DLA NOWYCH ŚRODKÓW 
(za „nowe środki” uznaje się nadwyżkę przekraczającą 
saldo zgromadzone na rachunkach Klienta na dzień 
przypadający 1 miesiąc przed dniem założenia lokaty)

NIE ZWLEKAJ, SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNEJ OFERTY

Lokata 
na szóstkę

OPROCENTOWANIE 
STAŁE 

1,6% 

Promocja trwa od 26 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Rzeczywista roczna stopa procentowa dla przykładu reprezentatywnego na dzień 17.07.2017 r. przy całkowitej kwocie kredytu 2.100,- zł  na okres 12 m-cy spłat, 
z prowizją 1% i oprocentowaniem stałym 9,99% w stosunku rocznym wynosi 16,95%. Rata miesięczna wynosi 184,65 zł. Jednorazowa składka ubezpieczenia 42,- zł. 
Całkowita kwota do zapłaty 2.278,78 zł. Z oferty mogą skorzystać klienci posiadający rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wraz z kartą. Ostateczne warunki 
kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.



Zamiast  
wstępu

Młodzież jest OK. Wbrew narzekaniom wielu dorosłych 
uważam, że jeśli jest się wobec nich szczerym, to można do-
stać wiele dobrego. Na pokrycie tych słów chcę przytoczyć 
dwa przykłady młodzieży OK, dzięki której dostaję nowej 
energii do pracy, patrzę świeżo na to, co dzieje się w kulturze 
i nie ma co ukrywać, ogrzewam się w ich energii. 

Pierwszym przykładem jest Klub Wolontariusza, któ-
ry od ubiegłego roku z powodzeniem działa przy OKJ. To 
grupa ośmiu osób, (szerzej na ten temat piszemy na str. 17), 
która bezinteresownie włącza się w organizację wydarzeń 
kulturalnych w naszym mieście. Poświęca swój czas, pod-
suwa  nowe pomysły, a przy tym sprzedaje nam, pracow-
nikom OKJ, dawkę pozytywnej energii, która napędza nas 
do działania. Są tam, gdzie ich potrzebujemy. Szanuję ich 
za to ogromnie, a co najważniejsze, wiem, że mogę na nich 
liczyć, że deklaracje, które złożyli, są szczere. I to wystarczy. 
Widzę też, że dobrze się przy tym bawią, że stworzyli grupę 
osób, która po prostu lubi ze sobą spędzać czas. Chwała im 
za to. Drugi przykład to grupa zdeklarowanych, młodych 
osób związanych z kulturą hiphopową. Oj nie ławo było 
mi na początku im zaufać, ale po kilku latach spędzonych 
przy organizacji Bitwy na słowa, na czele z Darkiem Misz-
czakiem, wiem, że i na tych młodych mogę liczyć. Głosów 
sceptycznych co do organizacji Freestyle Battle pewnie nie 
brakuje, ale moim zdaniem przekazu, który młodzi podczas 
koncertów w Jastrowiu otrzymują od swoich idoli, nie da 
się zastąpić nawet najlepszym działaniem profilaktycznym 
czy prewencyjnym. W tym roku gościem Freestyle Battle był 
O.S.T.R. Godzinę przed koncertem i kilka godzin po koncer-
cie Adam Ostrowski miał czas dla swoich fanów, odpowiadał 
na wszystkie, nawet najbardziej intymne pytania. Po prostu 
z nimi był, a oni słuchali go jak wyroczni. I najważniejsze 
– przekaz, z którym przyjechał, był wartościowy, traktował 
o cenie życia, o szacunku do bliskich i miłości do świata.

Z młodymi wiążę duże nadzieje, bo to w końcu w nich 
siła, podczas VI edycji Pikniku historycznego 1. Dzień 
Wolności. Odliczamy już godziny do tego największego 
wydarzenia w naszej gminie. A dlaczego wiążę nadzieje? 
Ponieważ chciałabym, aby młodzi, ale też dorośli, poczu-
li się gospodarzami imprezy przyjaźnie witającymi gości, 
których z pewnością nie zabraknie w sierpniu w Jastrowiu. 
Gospodarzami, w których gestii jest, aby goście wrócili do 
domów tylko z miłymi wrażeniami, a Jastrowie kojarzyło 
im się wyłącznie z dobrą zabawą. Mam taką nadzieję i bar-
dzo chciałabym, aby nadzieję udało się przekuć w czyn. Aby 
dobrze przygotować się do Pikniku zapraszam do lektury 
dodatku historycznego, który znajdziecie Państwo w tym 
wydaniu OK. Na czterech stronach opowiadamy o tym, co 
będzie się działo podczas Pikniku. Wybierzecie Państwo to, 
co Was najbardziej interesuje i przyjdźcie dobrze się z nami 
bawić. Zapraszamy. 

Agnieszka Głyżewska-Klofik
dyrektor OKJ 
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ZMIANA NAZW ULIC 
W JASTROWIU
Ulice Kieniewicza, Żymierskiego 
i Kruczkowskiego do zmiany. Co 
w zamian? 

2 września 2016 r. weszła w ży-
cie ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. 
o zakazie propagowania komuni-
zmu lub innego ustroju totalitarne-
go przez nazwy budowli, obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 744). Zgodnie 
z art. 6 ust.1 przywołanej ustawy 
obowiązujące w dniu jej wejścia 

SAMOPOMOC 
W SYPNIEWIE

Gmina i Miasto Jastrowie uzy-
skała ponad 850 tys. zł na utwo-
rzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Sypniewie. Po-
wstanie on w budynku przy ulicy 
Mickiewicza, zakupionym przez 
gminę trzy lata temu. W domu tym 
przebywać będzie 20 pensjonariu-
szy pod opieką 5 pracowników. Co 
roku na utrzymanie ŚDS w Syp-
niewie gmina otrzymywać będzie 
ponad 300 tys. złotych z budżetu 
państwa. Aktualnie trwa procedu-
ra przetargowa wyłonienia wyko-
nawcy robót budowlanych.

3 lipca burmistrz GiM Jastro-
wie Piotr Wojtiuk otrzymał z rąk 
wicewojewody wielkopolskiego 
Marleny Maląg oficjalną informa-
cję dotyczącą przyznania środków 
na utworzenie ŚDS w  Sypnie-
wie. Będzie to pierwsza tego ty-

TYMCZASOWY PUNkT 
GROMAdZENIA 
OdPAdóW 
kOMUNALNYCh

Informujemy, że w miejscowo-
ści Jastrowie z początkiem lipca 
br. został otwarty Tymczasowy 
Punkt Gromadzenia Odpadów 

PROGRAM 
REWITALIZACJI dLA 
GMINY I MIASTA 
JASTROWIE

Dla Gminy i Miasta Jastro-
wie został opracowany projekt 
diagnozy stanu będący częścią 
programu rewitalizacji dla Gmi-
ny i Miasta Jastrowie  na lata 
2017-2023. Zadanie jest współ-
finansowane z programu ope-
racyjnego pomoc technicznej 

na lata 2014-2020 ze środków 
funduszu spójności w ramach 
programu operacyjnego pomoc 
techniczna 2014-2020.

Burmistrz GiM Jastrowie 
Piotr Wojtiuk zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych do skła-
dania propozycji przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych do ujęcia 
w programie rewitalizacji dla 
Gminy i Miasta Jastrowie na la-
ta 2017-2030. Zgłaszane pomy-
sły powinny się przyczynić do 

ożywienia społeczno-gospodar-
czego i poprawy warunków i ja-
kości życia w gminie Jastrowie. 
Projekty mogą dotyczyć kwe-
stii społecznych, a także gospo-
darczych i infrastrukturalnych 
oraz odpowiadać na potrzeby 
lokalnej społeczności. Wszyst-
kie zgłoszone projekty zostaną 
przeanalizowane pod kątem ich 
spójności i zgodności z założe-
niem i kierunkami działań dla 
gminy Jastrowie.

Propozycje projektu rewita-
lizacji można dostarczyć do 28 
lipca 2017 r.:

- drogą elektroniczną na ad-
res: nadzor@jastrowie.pl lub se-
kretariat@jastrowie.pl,

- drogą pocztową lub osobi-
ście do Urzędu Gminy i Miasta 
Jastrowie, ul. Żymierskiego 79, 
64-915 Jastrowie, pok. nr 8.

Program rewitalizacji oraz 
karta projektu rewitalizacyjnego 
dostępne na stronie jastrowie.pl.

spotkanie W spRaWie poWstania ŚRodoWiskoWego 
doMu saMopoMocy W sypnieWie

pu placówka na terenie powiatu 
złotowskiego.

Co to jest ŚDS?
Środowiskowe domy samopo-

mocy, zwane inaczej ośrodkami 
wsparcia, służą budowaniu sieci 

Komunalnych (odpady wielkoga-
barytowe, sprzęt elektryczny i elek-
troniczny). Punkt zlokalizowany 
jest przy ul. Roosevelta 22 i czyn-
ny we wtorki i czwartki w godzi-
nach 7-15.

W przypadku jakichkolwiek 
pytań prosimy o kontakt z naszą 
firmą pod nr telefonu 67 212 43 52.

w życie nazwy budowli, obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej, 
w tym dróg, ulic, mostów i placów 
upamiętniających osoby, organiza-
cje, wydarzenia lub daty symboli-
zujące komunizm lub inny ustrój 
totalitarny lub propagujące taki 
ustrój w inny sposób, właściwy 
organ jednostki samorządu te-
rytorialnego zmienia w terminie 
12 miesięcy od dnia jej wejścia 
w życie.

W związku z powyższym wła-
dze samorządowe Gminy i Miasta 
Jastrowie są zobowiązane do pod-

oparcia społecznego i przygotowu-
ją do życia w społeczeństwie oraz 
funkcjonowania w środowisku. Są 
przeznaczone dla osób przewlekle 
psychicznie chorych i niepełno-
sprawnych intelektualnie. 

To placówki okresowego dzien-

nego lub całodobowego pobytu, 
w którym osoby z zaburzeniami 
psychicznymi mogą otrzymać 
częściową opiekę i pomoc w za-
spokajaniu niezbędnych potrzeb 
życiowych oraz posiłek.

Inf. UgiM Jastrowie 

Na
bieżąco

- Gmina i Miasto Jastrowie

jęcia czynności prowadzących do 
zmiany nazw ulic, które Instytut 
Pamięci Narodowej, Komisja Ści-
gania Zbrodni przeciwko Narodo-
wi Polskiemu, oddział w Poznaniu, 
wskazał do zmiany.

Zmiana dotyczy ulic w Jastrowiu: 
Żymierskiego, Kieniewicza oraz  
Kruczkowskiego.

W czynnej zmianie nazwy ulic 
mieli okazję wziąć udział miesz-
kańcy gminy poprzez zgłaszanie 
swoich propozycji nowych nazw 
ulic na przygotowanym w tym celu 

formularzu dostępnym w siedzibie 
Urzędu Gminy i Miasta i na stro-
nie www.jastrowie.pl. Do 21 lipca 
można było zgłaszać propozycje. 
Następnie pierwszą weryfikacją 
nazw zajęła się powołana zarządze-
niem burmistrza komisja, w skład 
której weszli regionaliści, history-
cy reprezentujący mieszkańców 
Jastrowia. Ostateczną decyzję co 
do nowych nazw ulic pojmą rad-
ni Rady Miejskiej w Jastrowiu na 
sierpniowej sesji. 
Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie

Piotr Wojtiuk



Qlturalny

OKJ wdk

We wrześniu czekamy na Państwa de-

klaracje udziału w wybranych zajęciach. 

W ofercie zajęcia ruchowe, muzyczne, 

rękodzielnicze, nauki śpiewu, tańca towa-

rzyskiego i wiele innych. Zapisać można 

się osobiście w sekretariacie OKJ wypeł-

niając formularz lub online poprzez stre-

fę zajęć, wchodząc na stronę internetową 

www.okjastrowie.pl i klikając w zakładkę 

„strefa zajęć”. Tam też znajdziecie Państwo 

szczegółowe informacje o rodzaju zajęć, 

formach odpłatności, miejscu i ich często-

tliwości. Prosimy o zapoznanie się z regu-

laminem zajęć obowiązującym w OKJ.

OKJ, ul. Kieniewicza 50, Jastrowie:

• Zajęcia taneczno-rytmiczne dla dzieci 

od 2 do 9 lat:  MAŁY SZOK i R.Y.T.M., 

instruktor Joanna Ignaczuk
• Pokoleniowy zespół folklorystyczny 

Dziordanki, Jastrowiacy,  instruktor 

Małgorzata Gawluk
• Nauka tańca towarzyskiego dla 

dorosłych
• Szkoła tańca Top Toys (zapisy 

u instruktora)
• Nauka gry na gitarze
• Zespoły rockowe, pracownia muzyczna  

(godziny i terminy do ustalenia) 

• Wokal - zajęcia indywidualne, instruktor 

Od początku września przyjmujemy zapisy na popołudniowe zajęcia w OKJ. 

Wraz z początkiem października startujemy. Co nowego w tym sezonie? Stawiamy 

na taniec dla osób w każdym wieku.

Qlturalny rozkład jazdy

Janusz Waldemar Marchel
• Soliści -  dzieci i młodzież - Powiatowe 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej, filia Ja-

strowie, instruktor Aldona Chamarczuk 

• Klub Wolontariusza, koordynator Mag-

dalena Zenowicz (spotkania organizo-

wane w miarę potrzeb)  
• Fitness dla pań, Aktywne Babki 

• Klub twórców Akant, prezes klubu Ja-

nina Biendarra (spotkania raz w mie-

siącu, ostatni poniedziałek miesiąca) 

WDK, ul. Mickiewicza 43, Sypniewo:

• Zajęcia taneczne dla dzieci od 2 do16 

lat: Tańczące Smyki i Volt, instruktor 

Anna Bielecka 
• Zumba, instruktor Anna Bielecka

• Nauka tańca towarzyskiego dla 

dorosłych 
• Gold Taniec, czyli nauka tańca dla 

seniorów, instruktor Anna Bielecka 

• Warsztaty kulinarne (raz w miesiącu), 

prowadzenie: Stowarzyszenie Kobiet 

Aktywnych „Malwa” (zapisy jedno-

razowe przed warsztatami)
• Warsztaty rękodzielnicze (raz w mie-

siącu), klub twórców Akant (zapisy 

jednorazowe przed warsztatami)

WDK Sypniewo zaprasza do siłowni od 

wtorku do soboty w godz. 13:00 - 21:00.
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W 2011 roku Miyako była finalistką Ogólnopolskiego Konkursu 
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Rok później 
uhonorowano ją wyróżnieniem na Ogólnopolskim Festiwalu 
Pianistycznym „Chopinowskie Interpretacje Młodych” 
w Koninie, a w roku 2013 otrzymała Kroshima Music Award 
na 35. Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Krishimie 
(Japonia) oraz V nagrodę w Konkursie  Chopinowskim 
w Darmstadt (Niemcy). Występowała z licznymi recitalami 
w Japonii, Polsce, Niemczech i Norwegii. Koncertowała 
z orkiestrami symfonicznymi Kiusiu i Kumamoto, Orkiestrą 
Filharmonii w Sendai, a także z Krakowską Orkiestrą Kameralną 
i Orkiestrą Filharmonii Pomorskiej. W  ubiegłorocznym 
Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie odniosła sukces przechodząc 
do drugiego etapu i zyskując sporą rzeszę wiernych 
sympatyków, doceniających wyjątkowy kunszt artystyczny 
i jedyny w swoim rodzaju przekaz, który niesie muzyka 
fortepianowa w jej mistrzowskim wykonaniu. 

SierpieŃ 
03 - otwarcie letniej czytelni w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Jastrowiu. 
W programie wystawa obrazów malarki 
Krystyny Czerskiej i koncert zespołu Blues 
Makers „Ocalić od zapomnienia”, godz. 
17:30, wstęp wolny 
11-13 - VI Pikinik Historyczny 1. Dzień 
Wolności, pole piknikowe, ul. Wojska 
Polskiego 
26 - Piknik Rodzinny WDK Sypniewo

wrzeSieŃ 
09 - dożynki gminne w Brzeźnicy 
17 – pchli targ - parking OKJ

październik 
inauguracja roku kulturalnego w OkJ - 
koncert Miyako arishima

06 - recital fortepianowy jednej 
z najzdolniejszych obecnie pianistek 
młodego pokolenia Miyako arishimy 
pochodzącej z Japonii, laureatki wielu 
krajowych konkursów w Japonii 
i finalistki Międzynarodowych Konkursów 
Chopinowskich w Azji. To będzie 
niezapomniany kontakt z muzyką 
fortepianową Chopina, Mozarta czy Ravela 
w mistrzowskim wykonaniu. Bilety do 
nabycia w siedzibie OKJ lub przez stronę 
www.okjastrowie.pl.    
21 - Święto Ziemniaka w Sypniewie - WDK 
Sypniewo 
26 – XVIII Dyktando Powiatowe o tytuł 
Mistrza Ortografii Powiatu Złotowskiego OKJ

GrudzieŃ 
06 - spotkanie z Mikołajem - WDK 
Sypniewo 
10 - jarmark mikołajkowy OKJ 
31 - bal sylwestrowy - WDK Sypniewo

pOpOłudniOwe zaJęcia w OkJ
Co w kulturze piszczy? Czyli przegląd najważniej-szych wydarzeń kulturalnych w Jastrowiu tej jesieni i zimy. Po szczegóły zapraszamy na www.okjastrowie.pl i na Fb

arishima
Miyako

cena biletu: 35 zł przedsprzedaż, 40 zł w dniu koncertu

www.okjastrowie.pl    |   sierpień 2017
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EkOPIkNIk ROdZINNY 2017
W 2016 roku w Gminie i Mieście Jastro-

wie urodziło się aż 144 dzieci - 72 dziew-
czynki i 72 chłopców. Na pamiątkę urodzin 
nowych mieszkańców gminy ich rodzice 
posadzili na placu przedszkolnym przy Alei 
Wolności drzewka miłości, a z rąk burmi-
strza Piotra Wojtiuka odebrali certyfikaty 
miłości. 

Podczas imprezy było wiele atrakcji, 
m. in. kolorowe balony, malowanie twarzy 
oraz największa ze wszystkich - Minionek - 
żywa maskotka, która rozdawała balony 
oraz pozowała do zdjęć.

Tekst Magdalena Zenowicz,  
fot. Dominika Kutkowska 

W 2016 Roku uRodzonych dzieci W g i M jastRoWie 
było aż 144, W tyM 72 dzieWczynki i 72 chłopcóW

konceRt z okazji dnia 
MaMy, 26 Maja W sali 
okj dla sWoich MaM 
zaŚpieWali i zataŃczyli 
aRtyŚci okj - nieMal 100 
osób na scenie

TRIbUTE TO LEONARd COhEN
20 maja w sali widowiskowej OKJ od-

był się koncert Blues Makers pod tytułem 
„Tribute to Leonard Cohen”. Za sprawą 
magicznej muzyki Cohena publiczność 
została przeniesiona w inny wymiar. Niesa-
mowity głos wokalisty i dźwięk elektrycz-
nych skrzypiec wprowadziły w zachwyt. 
Publiczność domagała się bisów, których 
wciąż było mało. Koncert na długo utkwi 
w pamięci.  

konceRt  
blues MakeRs  

tRibute to  
leonaRd cohen  

Kulturalny 
FlESZ 
WYdarZEŃ

konceRt jastRoWianina 
tolisłaWa jóźWiaka „stat-
kieM pRzez życie”. standaRdy 
Muzyki RozRyWkoWej na Wy-
sokiM MuzycznyM pozioMie
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bukowińskiej. Laureatem konkursu został 
zespół rumuński Hajdnia. Na finał tego dnia 
odbyła się wielka biesiada weselna. Przy 
wspólnym stole usiadła publiczność i zespo-
ły, bawiąc się przy tańcach i przyśpiewkach 
weselnych.

Trzeciego dnia na plaży miejskiej du-
żych wrażeń dostarczyła nam niesamowita 
noc świętojańska i kolorowy pokaz mody 
czepców weselnych. Pokaz został przygoto-
wany przez ukraiński zespół Czerniwczan-
ka z Czerniowiec.  I na finał wielkie show 
multimedialne. Porwała nas magia światła, 
wody, laserów i pirotechniki w wykonanu 
Visual Sensation.

Tekst Magdalena Zenowicz,  
fot. Dominika Kutkowska 

Zaczęliśmy od barwnego korowodu uli-
cami Wojska Polskiego i Konopnickiej, na 
której korowód się kończył a zaczęły się 
obrzędy związane z błogosławieństwem par 
młodych z Ukrainy, Rumuni, Węgier i Polski.

Drugiego dnia na polu piknikowym odby-
ła się dalsza część „Bukowińskiego Wesela” 
oraz Międzynarodowy Kulinarny Konkurs 
o czadową kopyść. Jak przystało na ku-
linarny przegląd można było skosztować 
przepysznych potraw różnorodnej kuchni 

xix pOwiatOwy przeGląd 
dziecięcych zeSpOłów 
ARTYSTYCZNYCh  
IM. CECYLII IGIEL

3 czerwca po raz 19. odbył się przegląd, 
na którym można było podziwiać solistów, 
zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, 
zespoły taneczne, małe formy teatralne oraz 
recytatorów z całego powiatu.

Uczestnicy prezentowali się w różnych 
gatunkach muzycznych i tanecznych, od 
rocka po utwory ludowe. Artyści oce-
niani byli przez jury w składzie: Bogdan 
Wętkowski, Mariola Kostrzewa, Justyna 
Bramczewska, Joanna Harenda i Beata Kra-
kowiak. W każdej kategorii jury wyłaniało 
trzech najlepszych uczestników, nagrodę 
grand prix przeglądu otrzymała Pamela 
Borkowska. 

Tekst. Magdalena Zenowicz, 
 fot. Aleksandra Patyna nagRodę gRand pRix otRzyMała paMela boRkoWska popp W złotoWie

lauReaci  konkuRsu 
kulinaRnego o cza-

doWĄ kopyŚĆ zespół 
hajdnia z RuMuni

baRWny pokaz - 
Weselne czepce i 
członkinie zespołu 
czeRniWczanka 
Mody 

obRzędy Weselne

ByłO kOlOrOwO i zJawiSkOwO. 
TEMATEM PRZEWOdNIM 
TEGOROCZNEGO FESTIWALU 
Były OBrzędy i zwyczaJe 
BukOwiŃSkich weSel

Bukowińskie 
spotkania

Kulturalny 
FlESZ 
WYdarZEŃ



W konkursach WRPO na lata 2014-2020, 
które rozstrzygnięto w marcu, do dofinan-
sowania zakwalifikowano dwa wnioski po-
wiatu złotowskiego. Pierwszy z nich dotyczy 
budowy hali sportowej z widownią i częścią 
edukacyjno-terapeutyczną przy Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu. 
Na ten cel udało się pozyskać dokładnie 
3 998 963,07 zł (85 % wartości inwestycji). 
Z kolei dotacją w wysokości 392 581,25 zł 
wsparta została realizacja projektu związa-
nego z indywidualizacją pracy z uczniami 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
w jastrowskim SOSW. Wspomniana kwota 
to 95 % wartości projektu. 

•
18 maja w starostwie powiatowym 

podsumowano powiatowe elimi-
nacje XIX edycji ogólnopolskiego 
konkursu plastycznego dla dzieci 
i młodzieży pod hasłem „25 lat PSP 
– Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”. 
Wśród laureatów znaleźli się repre-
zentanci gminy Jastrowie. I miejsce 
w kategorii wiekowej od 6 do 9 lat zajęła 
Hanna Mazur z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej 

Wieści z poWiatu w Jastrowiu. W kategorii od 10 do 13 lat II 
miejsce komisja przyznała Paulinie Przybył 
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeź-
nicy, III – Kornelii Wadowskiej, a IV – Do-
minikowi Augustyniakowi (oboje z PSP 
Jastrowie). Zwycięskie prace wysłano na 
eliminacje wojewódzkie do wydziału bez-
pieczeństwa i zarządzania kryzysowego 
wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Poznaniu.

•
Podczas czerwcowej sesji rady powia-

tu złotowskiego nagrodzono najlepszych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 
zawodników osiągających znaczące wyniki 
sportowe na poziomie krajowym. W I LO 
im. M. Skłodowskiej-Curie w Złotowie na 
miano prymusów zapracowali: Patrycja 
Tomke, Michał Borysiuk, Ewelina Reczul-

ska, Wiktoria Witecka i Ewa Bie-
luszko. Spośród uczniów ZSE 
im. Jana Pawła II w Złotowie 
najpilniejsi w nauce byli zaś: 
Sebastian Mróz, Patrycja 
Block, Marta Kaszuba i Prze-
mysław Czerwiński. Godne 
uznania wyniki sportowe wy-
pracowali: Kacper Derlatka 

i Dominik Pikulik. Podczas sesji 
nagrodzono także trenerów 

młodych sportowców 

– Andrzeja Wawruszaka i Przemysława Bu-
jacza, a także opiekuna młodzieży uczest-
niczącej w czwartkach lekkoatletycznych, 
Stanisława Rumińskiego.

•
14 lipca starosta Ryszard Goławski i jego 

zastępca Daniel Sztych, przy kontrasygnacie 
skarbnika Grzegorza Piękosia i w obecno-
ści zastępcy prezesa zarządu WFOŚiGW 
w Poznaniu Marka Baumgarta, podpisali 
umowę na dofinansowanie realizacji zadania 
pod nazwą „Likwidacja wyrobów zawiera-
jących azbest z budynków mieszkalnych, 
inwentarskich i gospodarczych w powiecie 
złotowskim w 2017 roku”. Z danych zawar-
tych w bazie azbestowej wynika, że liderem 
w usuwaniu azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest wśród gmin powiatu złotow-
skiego jest gmina Złotów. W ciągu ostatnich 
pięciu lat z jej terenu udało się usunąć ponad 
637 ton tego materiału. W tym samym okre-
sie w gminie Krajenka unieszkodliwiono 
prawie 310 ton, w gminie Zakrzewo – po-
nad 284 tony, w gminie Lipka – blisko 245 
ton, w gminie Okonek – niemal 234 tony, 
w gminie Jastrowie – ponad 177 ton, w gmi-
nie Tarnówka – blisko 164 tony, a w gminie 
mieście Złotów – powyżej 159 ton.

Jadwiga Harbuzińska-Turek  
przewodnicząca rady powiatu złotowskiego
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dla chcącego 
nic trudnego

Rok szkolny 2016/2017 – dla uczniów 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Hipo-
lita Cegielskiego w Jastrowiu – był bardzo 
owocnym rokiem. Uczniowie odnosili liczne 
sukcesy w różnych dziedzinach – dlatego 
warto wymienić choć niektóre:

•  Antoni Salitra został laureatem woje-
wódzkiego konkursu „Przepis na sukces 
zawodowy”,

• uczniowie: Mariusz Jakubowski, Pa-
weł Rozwadowski, Antoni Salitra, Jan 
Walczak i Dawid Zawierucha – zostali 
LAUREATAMI XV edycji dziewięcio-
miesięcznego wojewódzkiego konkursu 
przyrodniczego „Na tropach przyrody”,

• Dawid Zawierucha zajął II miejsce w wo-
jewódzkim IX Konkursie Ekologicznym 
„Po stronie natury – moje odpowiedzial-
ne wakacje”,

• Jan Walczak zajął III miejsce w powiato-
wym konkursie plastycznym: „Młodość 
bezpieczna i niezależna”,

• Natalia Czerkas zajęła III miejsce 
w powiatowym konkursie „Recepta na 
szczęście”,

• szkoła zajęła II miejscee w miejsko–
gminnym konkursie literackim na frasz-
kę „W rodzinie moc - nie przemoc”,

• w powiatowym konkursie edukacyjno–
zawodowym „Moje wymarzone miejsce 
pracy” Piotr Suszek zajął II miejsce, Na-
talia Czerkas zajęła III miejsce, a Klaudia 
Rybarczyk zdobyła wyróżnienie.

RÓŻNI LUDZIE  
–  JEDNA SZKOŁA!

(64 – 915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 35) 
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W 
JASTROWIU: mechanik pojazdów sa-
mochodowych i klasa wielozawodo-

wa – DOŁĄCZ DO NAS! 

RÓŻNI LUDZIE  
–  JEDNA SZKOŁA!

64 – 915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 35

Szkoła branżowa I stopnia w Jastrowiu: 
mechanik pojazdów samochodowych 

i klasa wielozawodowa
 

– DOŁĄCZ DO NAS! 

Ponadto – warto nadmienić, iż 5 uczniów 
zostało wytypowanych do  stypendium sta-
rosty złotowskiego za wysokie wyniki w na-
uce w roku szkolnym 2016/ 2017.

Tekst Anna Lemieszek, fot. z arch. szkoły
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naJwiękSza 
IMPREZA TegO lATA!
Vi piknik hiStOryczny:

Szanowni Państwo

Przed nami największa, coroczna impreza plenerowa w regionie - VI Piknik Historyczny 1. Dzień Woln-
ści. W tym roku startujemy pod nowym logo, z nową ofertą i nowymi atrakcjami. Oczywiście nie zabraknie 
inscenizacji historycznych, które w tym roku zostaną wzbogacone o dialogi i udział w nich zawodowych ak-
torów. Po raz pierwszy każdy z Państwa będzie mógł przejechać się na pojazdach militarnych po specjalnym 
torze. Gratkę mamy dla miłośników historii motoryzacji. Zaprosiliśmy bowiem do Jastrowia właścicieli zabyt-
kowych pojazdów. Tradycyjnie zapraszamy na koncerty. W tym roku każdy powinien znaleźć coś dla siebie. 
Piątek będzie stał pod znakiem muzyki disco i dance, a sobota będzie brzmiała naprawdę rockowo. Szczegóły 
poniżej. Zapraszam do śledzenia bieżących wydarzeń poprzez Fb VI Piknik Historyczny 1. Dzień Wolności.   

Agnieszka Głyżewska-Klofik
dyrektor OKJ 

AdREAMS - SPONSOR GENERALNY



W piątkowy wieczór scenę opanują zespoły disco polo. Jako pierwszy wystąpi zespół 
MIKESH – pochodzący z Piły Michał Masłowski. Zespół powstał w 2014 roku i znany 
jest z takich utworów jak m. in „Nie zgadza mi się hajs”, „Jak będę milionerem”, „Żaneta”. 
W 2017 zespół wypromował  nowy przebój „Droga życia”.

Gwiazdą wieczoru będzie zespół MIG pochodzący z miejscowości Pruszkowo ko-
ło Płońska.  Formację tworzy czwórka rodzeństwa:  Dorota, Marek, Krzysiek i Sławek 
Gwiazdowscy. Za oficjalną datę powstania uważa się rok 2000, kiedy to zespół rozpo-
czął pracę nad materiałem wydawniczym. Ich pierwszy utwór „Co ty mi dasz” osiągnął 
ogromną popularność i jednocześnie stał się jednym z największych hitów disco polo 
i dance. Grupa ma wiele nagród na swoim koncie między innymi pierwsze miejsce na 
Festiwalu Disco Polo i Dance w Ryjewie i Disco Hit Festiwal Kobylnica. Obecną nowo-
ścią grupy jest utwór „Słodka wariatka”, która  także cieszy się niezwykłą popularnością.

W Ośrodku Kultury w piątek odbędzie 
pasjonujący wykład dr Marka Rezlera pt. 
„Wielkopolskie drogi do niepodległości”, 
autora wielu ważnych książek o historii 
Wielkopolski. Poznański badacz i znawca 
zagadnienia przedstawi w jaki sposób, pod 
zaborem pruskim, rozwijana była myśl nie-
podległościowa i w jaki sposób odniesiono 
spektakularne zwycięstwo w ciągu dwóch 
tygodni 1918 i 1919 roku wyswobadzając 
Wielkopolskę. Wszystko w formie aktyw-
nego wykładu połączonego z prezentacją 
i dyskusją z uczestnikami.

 piĄteK 11.08.2017
17:00 – wykład dr Marka Rezlera – Wiel-
kopolskie drogi do niepodległości – sala 
widowiskowa OKJ, ul. Kieniewicza
17:00 – przejażdżki pojazdami militarny-
mi dostepne dla publiczności przez całe 
popołudnie
18:30 – uroczyste otwarcie VI Pikniku Hi-
storycznego, scena główna pole piknikowe 
18:30 – dioramy historyczne – biwaki i wy-
stawy dostępne dla publiczności 
19:30 – Tank crash – miażdżenie wraków 
aut osobowych przez pojazdy militarne;
20:00 – koncert zespołu MIKESH
21:30 – koncert zespołu MIG
23:00 – dyskoteka disco polo

Dzień drugi to historia na żywo – obo-
zy polowe wojska, tworzone przez rekon-
struktorów z czołowych grup zajmujących 
się odtwarzaniem tych formacji. Przez cały 
dzień będzie można zwiedzać dioramy hi-
storyczne stworzone przez rekonstruktorów 
przywołujących okres II wojny światowej. 
Ciekawostką w tym roku będzie również 
obecność rekonstruktorów z Poznania ze 
Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej 3 Bastion Grolman i Wielkopolskie 
Towarzystwo Techniki Militarnej z Pozna-
nia. Diorama w ich wykonaniu to obóz 
namiotów, kuchnia organizowana w wa-
runkach frontowych, szańce. Ćwiczenia 
rekrutów, musztra i rzemiosło wojenne oraz 
uzbrojenie – tu unikat na skalę europejską – 
bateria LeichteMinenwerfer 7,58 czyli Lekki 
Miotacz Min wz. 16 – na stanowiskach for-
tyfikacji polowej i w dynamicznym pokazie 
podczas inscenizacji.

SoBota 12.08.2017
10:00 – dioramy historyczne – biwaki, wysta-
wy dostępne dla publiczności przez cały dzień
13:00 –przejażdżki pojazdami militarnymi
dostępne przez cały dzień
14:00 – inscenizacja historyczna „Powsta-
nie Warszawskie – godzina  W”
15:00 – dynamiczny pokaz pojazdów 
militarnych
16:00 –inscenizacja historyczna „Wielko-
polanie na wojnie polsko-bolszewickiej,
bitwa pod Bobrujskiem 1919”
18:00 -  inscenizacja historyczna „Pomor-
ska pułapka  1945”
20:00 – koncert zespołu Kobranocka
22:00 –koncert Zespołu Odział Zamknięty 
23:30 do 1:00 – dyskoteka lata 80-te

NieDzieLa 13.08.2017
9:30 – wystawa pojazdów zabytkowych - 
rejestracja wystawców
12:00 –  wystawa pojazdów zabytkowych 
- rozpoczęcie wystawy
12:00 do 14:00 – wystawa pojazdów za-
bytkowych - wybór najlepszych eksponatów
13:00 – artyści OKJ – wokaliści, grupy ta-
neczne, zespoły
15:00 – parada zabytkowych pojazdów 
ulicami miasta
17:00 – wystawa pojazdów zabytkowych 
- ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

INSCENIZACJE

PLAN PIkNIkU 
I HARMOnOgRAM IMPReZy

POWSTANIE.  
JAK TO ByłO  
W WIelKOPOlSCe?

Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników motoryzacji dawnej na pierwszą wystawę 
pojazdów zabytkowych. 13 sierpnia, kilkadziesiąt klasycznych pojazdów pojawi się po raz pierw-
szy w Jastrowiu, na polu piknikowym. Zobaczymy motocykle, samochody osobowe, terenowe. 
Zabytkowe pojazdy wezmą udział w paradzie ulicami Jastrowia – będzie to okazja zobaczenia 
ich w pełnej krasie, w ruchu. 

Tekst Dominia Kutkowska, Agnieszka Głyżewska–
Klofik , mapka oprac. Ida Marta Kozłowski

NOC DISCO POlO zespół Mig

dR MaRek RezleR , fot. gRzegoRz deMbiŃski, 
głos Wielkopolski 

1.



14:00 „poWStaNie 
WarSzaWSKie – GoDziNa  W”

1 VIII 1944 r. , przedmieścia Warszawy 
– stąd motyw lasu w tle i łąki. Transporter 
opancerzony – OTK – ciężarówka oraz dwa 
motocykle wraz z obsadą około 20 żołnierzy 
stoją na środku łąki – obok szlaban i domek – 
typowy Stutzpunkt do kontroli dokumentów. 
Spora liczba ludzi „przepływa” obok – wy-
rywkowa kontrola dokumentów. Dziewczy-
na – imię Jagoda – prowadzi rower a za nią 
w małej odległości idzie trzech młodych ludzi 
po cywilnemu ciągnąc wózek – to tylko wstęp 
do inscenizacji. Po więcej zapraszamy na pole 
piknikowe. 

16:00 „poWStaNie 
WieLKopoLSKie 1945” 

To widowisko historyczne, z udziałem kil-
kudziesięciu rekonstruktorów, Wojsk Wiel-

kopolskich i bolszewickiej Armii Czerwonej, 
pokazujące epizod bitwy pod Bobrujskiem 
z roku 1919 – będzie to pierwsze przedstawie-
nie historii z okresu walki o niepodległość po 
upadku zaborów w Jastrowiu. Autorem sce-
nariusza i jednocześnie komentatorem będzie 
dr Michał Krzyżaniak – dyrektor Muzeum 
Powstańców Wielkopolskich im. gen. Józefa 
Dowbora Muśnickiego. 

18:00 pomorSKa pułapKa  1954
Pomorze zachodnie, wiosna 1945 r. Na 

sporej prędkości – zasada działania zwiadu 
– w rejon małej wsi wjeżdża patrol trzech 
motocykli. Zastopowanie przy budynkach 
na linii lasu – dynamiczne przeszukanie bu-
dynku i terenu wsi. W tym samym momencie 
w powietrze na linii lasu poza wsią wybucha 
do 10 ładunków – wszystko dzieje się tuż za 
I linią frontu! i... pole piknikowe 12 sierpnia 
godz. 18:00.

HISTORyCZne

1. Wielkopolskie toWaRzystWo techniki 
MilitaRnej, 2. saModzielna gRupa odtWo-
RzenioWa „poMoRze”, 3. gRh „podkapRackie 
stoWaRzyszenie MiłoŚnikóW MilitaRióW”, 
4.  gRh „baRbaRossa”

2. 3.

4.



działania I ATRAKCJe TOWARZySZąCe

Patronat honorowy nad Piknikiem objęło Ministerstwo Obrony Narodowej

Po raz pierwszy podczas Pikni-
ku miłośnicy militariów będą mie-
li okazję nie tylko zobaczyć z bliska 
współczesne pojazdy militarne, ale 
także przejechać się nimi po specjalnie 
przygotowanym torze. Dostępne będą 
m.in. pojazdy gąsienicowe: czołg T-55, 
BWP-1, 2s1 Goździk, PTS-M oraz ko-
łowe: Gaz 69, Gaz 66, Ural 4320, Ural 
375D, Star 266. Emocji dostarczy wy-
jątkowe widowisko, które czeka na was 
o godz. 19:30 w piątek. Na własne oczy 
zobaczycie miażdżenie wraków aut 
osobowych przez pojazdy militarne. 

PRZEJAZdY & 
TAnK CRuSH

Na mocy porozumienia Gminy 
i Miasta Jastrowie z 21 CPL Nadarzy-
ce na Pikniku nie zabraknie wojska 
polskiego. Podczas Pikniku będzie-
my gościli żołnierzy z 21 Centralnego 
Poligonu Lotniczego w Nadarzycach 
z patrolem saperskim.

WSPółPRACA 
Z WOJSkIEM

W dniach 11-13 sierpnia odbędzie 
się II charytatywny zlot motocyklowy. 
Organizatorem jest grupa motocyklowa 
Freedom, na czele której stoi Paweł Mar-
ciniak. Przez trzy dni publiczność będzie 
miała okazje podziwiać piękne moto-
cykle. A sami motocykliści przyjadą do 
Jastrowia ze szczytnym celem. Podobnie 
jak w roku ubiegłym zorganizowana 
zostanie zbiórka publiczna dla Kuby 
Naszko, podopiecznego stowarzyszenia 
„Uśmiech Dziecka” z Jastrowia. Chło-
piec choruje na upośledzenie narządów 
ruchu. Wolontariusze ze specjalnymi 
puszkami będą obecni podczas trzech 
dni trwania Pikniku. Wszystkich ludzi 
wielkiego serca zachęcamy do wsparcia 
tego szczytnego celu. 

II CHARyTATyWny 
ZlOT MOTOCyKlOWy

kONCERTY legenD
W sobotę zagra o 20:00 zespół Kobra-

nocka, kóry supportował takie gwiazdy jak 
Guns N’ Roses czy Scorpions. Początki grupy 
Kobranocka sięgają roku 1984, kiedy spotkali 
się Kobra (Andrzej Kraiński) i Andrzej Marek 
Michorzewski. Pierwszy koncert zespołu od-
był się rok później w Riwierze, w czasie festi-
walu „Poza Kontrolą”. Ponadto wielokrotnie 
koncertował poza  granicami naszego kraju, 
m. in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii, Rosji, Irlandii, Niemczech. Naj-
większymi hitami zespołu są: „Kocham cię 

jak Irlandię”, „I nikomu nie wolno się z tego 
śmiać”, „Hipisówka”, „List z pola boju”. 

O 22:00 wystąpi zespół Oddział Zamknię-
ty. Od 38 lat dający nieustannie jedne z naj-
lepszych koncertów w Polsce. Łączy już cztery 
pokolenia swoich wiernych fanów wykonując 
swoje największe przeboje. Wśród nich m. in.: 
„Ten wasz świat”, „Party”, „Obudź się”, „Gdy-
by nie ty”, „Rzeka”, „Ich marzenia”;, „Szkoła”, 
„Sama”, „Szkiełko”, „Andzia”, „Oddział”, „De-
biut”, „Uszy”. 

Oddział Zamknięty w składzie z  jego 

współzałożycielem i kompozytorem Woj-
ciechem Łuczaj- Pogorzelskim, Krzysztofem 
Wałeckim – wokalistą i autorem tekstów 
(m. in. współautor albumu OZ „Parszywa 
13”), Grzegorzem „Ornette” Stepień od 15 lat 
na basie w OZ, Pawłem OZiabło - najmłod-
szym odkryciem w OZ  i perkusistą Maciejem 
”Magik” Kudłą - zapraszanym na najlepsze 
warsztaty muzyczne w Europie, wystąpią ze 
swoimi największymi hitami oraz premie-
rowymi utworami specjalnie dla Państwa.

Tekst Dominia Kutkowska, Agnieszka Głyżewska – Klofik
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Każdy z nas jest inny, czym innym się 
 interesuje. Jedni z nas wolą muzykę, drudzy  

harcerstwo jednak łączy nas jedno –  
jesteśmy wolontariuszami  
OKJ. Mamy jedną wspólną  

pasję. lubimy pomagać i mieć  
kontakt z ludźmi. Tworzymy  

zgraną grupę, w której każdy  
w pewien sposób się realizuje.  

Jesteśmy otwarci na  
świat i mamy wiele  
pomysłów. Chcesz  
do nas dołączyć?  

Zapraszamy.

Jak długo gracie razem w zespole Silver Me-
at Machine, działającym przy OKJ? Skąd 
pomysł na nazwę? Co ona oznacza?

Razem gramy od około roku, w czerwcu 
mieliśmy roczek. Jeśli chodzi o nazwę to po-
wstała ona dość przypadkowo. Musieliśmy 
szybko coś wymyślić na potrzeby Przeglą-
du Dziecięcych Zespołów Artystycznych 
im. Cecylii Igiel. Pomysł wziął się z kawałka 
Hawkwind,  Silver Machine. A skoro jedną 
z naszych piosenek nazwaliśmy mięsem to 
powstało Silver Meat Machine. Jej tłumacze-
nie to po prostu Srebrna Maszyna do Mięsa. 

Pierwotny skład różnił się nieco od obecnego. 
Jak kształtował się na przestrzeni istnienia 
zespołu? 

Na początku byliśmy we troje: Pulina Do-
roszczyk, Janek Musiał i Łukasz Doroszczyk. 
Potem, ponieważ potrzebowaliśmy wokali-
sty, dołączyła do nas Majka Wiśnik. Basistę 
Karola Janczuka wzięliśmy na próbę, ale on 
polubił nas, my jego i w ten sposób gramy 
teraz w pięcioosobowym składzie.

Od samego początku gracie muzykę rockową, 
mało popularną, a na pewno nie komercyjną, 
Jest to wasza pasja czy na poważnie myślicie 
o muzyce? 

Dla nas wszystkich jest to połączenie pasji 
z czymś co chcemy robić na poważnie. Wią-
żemy z muzyką swoje plany na przyszłość.

W waszym zespole występują różnice wieku. 
Jak to wpływa na wasze relacje?

Wiek nie ma dla nas dużego znaczenia. 
Dobrze się dogadujemy i jeśli występują 
sprzeczki, to najczęściej kiedy Łukasz chce 
grać solo (śmiech). Nie ma między nami 
poważnych kłótni. 

A jak jest u was z tremą na scenie?
Zależy to głównie od ilości osób, przed 

którymi występujemy i ważności wyda-
rzenia, ale nawet jeśli jest duża, stres wy-
stępuje tylko przy wejściu na scenę. Kiedy 
zaczynamy grać, trema znika i liczy się tylko 
muzyka. Najbardziej stresuje się nasza wo-
kalistka - Maja. 

Z jakiego wspólnego osiągnięcia jesteście naj-
bardziej dumni?

To zdecydowanie nasz pierwszy występ. 
Zebraliśmy się razem i tydzień przed nim 
ogarnęliśmy piosenkę. Mieliśmy chyba wtedy 
tylko dwie próby. To było ogromne osiągnię-
cie, bo otrzymaliśmy nagrodę Grand Prix na 
Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych Ze-
społów Artystycznych. Pamiętamy jak nas 
później w gazecie nazwano „objawieniem 
muzycznym” (śmiech).

Gdzie widzicie siebie za kilka lat? Macie długo-
terminowe cele związane z muzyką?

Chcemy dalej iść w muzykę, pracujemy 
nad tym, żeby być rozpoznawalnymi w naszej 
okolicy. Przede wszystkim po to, aby mieć 
możliwość częstszego występowania. Bardzo 
lubimy pokazywać się na scenie i grać dla 
publiczności. To jest smutne, że czasami tak 
mało tego mamy. Aktualna liczba występów 
nas nie satysfakcjonuje, dlatego planujemy 
robić to co kochamy na większą skalę.

Co jako zespół planujecie w najbliższym czasie? 
Występy, a może płytę?

Celów na najbliższy czas mamy dużo. Od 
sierpnia startujemy z pracą w studio.  Nagra-
my parę kawałków, może uda się cały album. 
Chcemy coś tworzyć, nie planujemy stać 
w miejscu. Po nagrywkach wstawimy coś do 
Internetu. Ludzie nas zobaczą, może uda się 
zagrać na Woodstocku...

I tego Wam życzymy.

Silver Meat Machine w wolnym tłumaczeniu oznacza po prostu maszynę do robienia mięsa. 
W przypadku tego zespołu maszyna okazała się na tyle sprawna, że zasłużenie produkuje 

nagrody na muzycznych przeglądach. Jak przygotowują się młodzi muzycy z jastrowskiej kapeli 
i dlaczego grają? Z członkami zespołu rockowego rozmawiają Kaja Małecka i Ola Patyna.

silveR Meat Machine. kapela z jastRoWia, z dużyMi RokoWaniaMi na pRzyszłoŚĆ

16 sierpień 2017    |    www.okjastrowie.pl
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Każdy z nas jest inny, czym innym się 
 interesuje. Jedni z nas wolą muzykę, drudzy  

harcerstwo jednak łączy nas jedno –  
jesteśmy wolontariuszami  
OKJ. Mamy jedną wspólną  

pasję. lubimy pomagać i mieć  
kontakt z ludźmi. Tworzymy  

zgraną grupę, w której każdy  
w pewien sposób się realizuje.  

Jesteśmy otwarci na  
świat i mamy wiele  
pomysłów. Chcesz  
do nas dołączyć?  

Zapraszamy.

OKJ- tO my- PAWEŁ -

Siemanko, moje zainteresowania 
to rysowanie i słuchanie muzyki. 
Lubię spędzać aktywnie czas wol-
ny. Podejmowałem wiele decyzji, ale 
wstąpienie do wolontariatu był jedną 
z najlepszych. - Ola -

Hej, mam 16 lat i interesuję się 
fotografią. Należę do wolontariuszy 
ponieważ daje mi to satysfakcję ze 
współtworzenia czegoś ważnego.  Po-
maganie i wypełnianie obowiązków 
sprawia mi przyjemność. Wolontariat 
jest też szansą na zdobycie nowych 
interesujących doświadczeń i umie-
jętności. Dzięki temu mogę poznać 
ciekawych ludzi.

- FiliP -

Siema, zajmuję się tą grupą. 
Większość czasu spędzam nad wo-
lontariatem. Interesuje się muzyką 
i wszystkim co z nią związane, nie 
są mi obce różne kultury. Jestem aby 
pomagać.

- Julia -

Hej, moją pasją jest podróżowa-
nie i wiążące się z tym poznawanie 
nowych kultur i języków. Uwielbiam 
czytać i planować. Swoją miłością 
do spędzania czasu z ludźmi rozwi-
jam będąc harcerką i wolontariusz-
ką „OKJ”.

- gOsiA -

Hejka, w wolnych chwilach rysuję 
i planuję odkrywanie nowych miejsc  
w Polsce. Lubię pomagać i pozna-
wać nowe osoby dlatego m.in. jestem 
w harcerstwie i wolontariacie.

- dOminiKa -

Cześć,  dzięki naszej grupie mogę 
robić to co lubię, mam kontakt z ludź-
mi i pstrykam zdjęcia na różnych 
imprezach, które są organizowane 
w naszym mieście.  Wolontariat to 
szansa na zdobycie nowego doświad-
czenia.  W wolnych chwilach czytam 
i podróżuję. 

- Kaja -

Hej, interesuję się sztuką i psy-
chologią. W wolontariacie pracuje, 
ponieważ uwielbiam poznawać cie-
kawych ludzi i mam możliwość roz-
wijania swoich pasji. 

Tekst i fot. Dominika Kutkowska

juliA

gOsiA

Wolontariusze
marcEl

filip
pawełolA
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Od ćwierć wieku w Jastrowiu dzieci uczą się przyśpiewek i tańców 
kultury bukowińskiej przekazywanych z pokolenia na pokolenia, 
w niezmienionej formule. Dziś w zespole tańczy czwarte i piątek 
pokolenie Bukowińczyków, którzy osiedlili się w Jastrowiu.

W 2017 roku dziecięcy zespół folklo-
rystyczny„Dziordanki” obchodzi okrągły 
jubileusz 25-lecia istnienia. Założycielką 
i zasłużoną kierowniczą zespołu jest Maria 
Kuźmińska (z domu Malicka). Pani Maria 
opiekowała się grupą w latach 1992-2012. 

Od 1992 roku przez zespół przewinęło 
się ponad 250 dzieci, niektóre z nich konty-
nuują swoje  zamiłowanie do tańca i pieśni 
w zespole „Jastrowiacy”.

Pod skrzydłami pani Kuźmińskiej ze-
spół przeżywał największy rozkwit. Zdobył 
wiele nagród i wyróżnień. Od 2012 roku do 
dzisiaj kierownikiem grupy jest Małgorzata 
Gawluk.

Tekst Dominika Kutkowska,  
fot. z arch. zespołu

Do najważniejszych występów i nagród 
minionych lat należą:  

•	 1996 r. „Swojskie Klimaty” TVP
•	 1998 r. „XXII Karpacki Festiwal Dzie-

cięcych Zespołów Regionalnych w Rab-
ce” (nagroda 1000 zł)

•	 1999 r. Przegląd Dziecięcych Zespo-
łów Artystycznych im. Cecylii Igiel 
w Jatrowiu

•	 2015 r.- I miejsce
•	 2014 r. - II miejsce
•	 2016 r. - I miejsce
•	 2017 r. – II miejsce 
•	 2000 r. - Ogólnopolska Biesiada Zespo-

łów Kresowych w Pielgrzymce
•	 2000 r. - „Podaruj Dzieciom Słońce” 

Telewizja Polsat w Jastrowiu
•	 2001 r. - Międzynarodowe Spotkania 

z Folklorem Interfolk - Kołobrzeg
•	 2003 r. - 21 Centralny Poligon Lotniczy 

– Nadarzyce
•	 2005 r. - „Sławno Folklorem Malowa-

ne” w Sławnie
•	 2005 r. - Prezentacje Kultury Wielko-

polskiej – Śrem
•	 2009 r. - MFF Bukowińskie Spotkania 

w Słowacji
•	 2010 r. - MFF Bukowińskie Spotkania 

na Węgrzech w Bonyhad

25lat

Dziordanek
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czytanie 
jest cool!

Według badań 63% Polaków 
w ciągu roku nie przeczyta ani 
jednej książki, dlatego 1 czerwca 
dzieci i młodzież z jastrowskich 
szkół dołączyły do ogólnopolskiej 
akcji wspólnego czytania „Jak nie 
czytam, jak czytam”. Tego dnia na 
boisku CKZiU zgromadzonym 
tłumom baśń braci Grimm czy-
tali Piotr Wojtiuk – Burmistrz 
Gminy i Miasta Jastrowie, Boże-
na Puzio – kierownik Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Jastro-
wiu, Stanisław Mińko- nauczy-
ciel Niepublicznego Gimnazjum 
i Alicja Awłasewicz - nauczyciel 
SOSW.

Na koniec spotkania wszyscy 
uczestnicy jednym głosem prze-
czytali fragment baśni i powrócili 
do świętowania Dnia Dziecka. 
Wszystkim biorącym udział 
w czytaniu z  Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. M. Konopnic-
kiej, Publicznego Gimnazjum 
im. A. Mickiewicza, Niepublicz-
nego Gimnazjum im. Jana Pawła 
II, SOSW im. Polskich Olimpij-
czyków i CKZiU serdecznie gra-
tulujemy bo dzięki nim został 
pobity rekord w ogólnopolskim 
czytaniu, w którym wzięło udział 
459 409 uczniów. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku spotkamy 
się w jeszcze większym gronie 
i znów pobijemy rekord.

Katarzyna Kowalska,  
fot. Łukasz Bartoszewicz Wspólne czytanie z lotu ptaka

na stRychu biblioteki. takie Rzeczy tylko podczas nocy bibliotek

Startujemy z nowym projektem. Do udziału zapraszamy 
dzieci i dorosłych. uwaga! liczba miejsce ograniczona

tradycje wielkopolskie na wesoło

Wakacje, lato, wydawałoby 
się,  czas błogiego lenistwa,  
a  biblioteka przygotowuje 
nową ofertę zajęć na jesien-
ne popołudnia. Stało się już 
tradycją, że we wrześniu za-
prosimy państwa do udziału 
w kolejnym projekcie „Dzie-
dzictwo kulturowe – prze-
strzeń do dobrej zabawy”. 
Realizacja działań jest możli-
wa dzięki pozyskaniu dotacji 
z Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności w ramach pro-
gramu „Działaj lokalnie”. 

Chcemy podczas  warsztatów  
zapoznać uczestników z  ele-
mentami wielkopolskiego dzie-
dzictwa poprzez taniec, śpiew, 
zabawę, kulinaria, a wszystko 
w miłej i twórczej  atmosferze. 
Będzie to także  okazja do roz-
wijania  pasji  i zainteresowań 
plastycznych dorosłych i dzie-
ci, dzięki przygodzie z malo-
waniem na tkaninie oraz nowej 
technice wykonania kwiatów 
satynowych metodą kanza-
shi. Szczególnym przesłaniem 
jest także łączenie pokoleń we 

Co kryje strych biblioteki? na to i wiele innych 
pytań potrafią odpowiedzieć podróżnicy z kl. IV 
szkoły podstawowej w Jastrowiu

noc w bibliotece

W sobotni wieczór 3 czerw-
ca Miejska Biblioteka Publicz-
na w Jastrowiu włączyła się do 
ogólnopolskiej akcji „Noc bi-
bliotek” pod hasłem „ Czytanie 
porusza”. 

Tego dnia naszą bibliotekę 
odwiedzili uczniowie klas IV 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Jastrowiu z opiekunami 
Katarzyną Cielas i Anną To-

masz. Dzięki bibliotekarzom 
uczestnicy stali się nieustraszo-
nymi poszukiwaczami przygód 
i wyruszyli w rejs po bibliote-
ce. Na śmiałków czekało wiele 
przygód i zaszyfrowanych wia-
domości. Załogi prowadzone 
przez trzech dzielnych kapi-
tanów odwiedziły „bezkresny 
ocean książek”. 

Katarzyna Kowalska

wspólnych działaniach i zaan-
gażowanie opiekunów w ak-
tywność na rzecz dzieci. Nasza 
propozycja skierowana jest  
przede wszystkim do dzieci. 
Dla maluchów przygotujemy 
warsztaty taneczne i zabawowe, 
kulinarną wycieczkę po Wielko-
polsce, podczas której wspólnie 
przygotujemy regionalne potra-
wy. Oczywiście nie zabraknie za-
jęć plastycznych, malowania na 
tkaninie  gdzie każdy uczestnik 
samodzielnie ozdobi bawełnia-
ną torbę.

W projekcie nie zabraknie 
także oferty dla pań. To dla was 
zorganizujemy warsztaty malo-
wania na jedwabnych szalach 
i  zajęcia tworzenia kwiatów, 
a  z  nich wianków, techniką 
kanzashi.

Ponieważ ofertę chcemy skie-
rować do wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy, działania 
projektowe będą odbywały się 
zarówno w bibliotece w Jastro-
wiu, jak i w filii bibliotecznej 
w Sypniewie.

Dlatego jeśli chcesz poznać 
zwyczaje i tradycje naszego re-
gionu, a przy tym świetnie się ba-
wić, przyjdź do biblioteki, zabierz 
swoją pociechę i nie zwlekaj, bo 
ominie Cię wielka przygoda.

Zaczynamy we wrześniu, za-
chęcamy do odwiedzania naszej 
strony  www.mbp.okjastrowie.pl 
oraz profilu na FB, tam znajdą się 
wszystkie szczegóły dotyczące 
działań i zapisów na zajęcia. Tutaj 
pośpiech jest wskazany bowiem 
liczba miejsc jest ograniczona.

Bożena Puzio

www.okjastrowie.pl    |   sierpień 2017

OK JastrOwie • KwartalniK KulturalnO-infOrmacyJny Gminy i miasta JastrOwie

19



Rzut techniczny  
salonu fRyzjeRskiego

r e k l a m a

Monika Ruta-Zygiel i Lucyna Jędry-
szek, obie Panie poznały się pod-
czas tworzenia nowego salonu 

fryzjerskiego. Obie nie boją się wyzwań. 
Dzięki ich współpracy w Jastrowiu przy 
ul. Mickiewicza powstał bardzo przyja-
zny salon fryzjerski, który swoim wyglą-
dem wyróżnia się i przyciąga nowych klient 
ów. I jak okazało się w praktyce od pomysłu, 
projektu, przez wykonanie – całość uda-
ło się zrealizować przy udziale lokalnych 
przedsiębiorców. Niektórzy mówią, że to 
niemożliwe. W Jastrowiu? A jednak.

oD DziałaNia...  
Pani Lucyna już od 2013 roku prowa-

dzi swoją działalność gospodarczą jednak 
początkowo była ona mobilna, polegała na 
dojeżdżaniu do domów klienta. Po kilku 
latach doszła do wniosku, że fajnie by by-
ło mieć coś swojego gdzie klienci mogliby 
przyjść, napić się kawy, zrelaksować a przy 
okazji wyjść w nowej fryzurze.  - Przyzna-
ję jednak, że mimo wszystko zdarza mi się 
dojeżdżać do swoich klientów. – zdradza 
Lucyna Jędryszek. I nie chodzi tu tylko 
o kobiety. Klientami salonu „U Lucy” są też 
dzieci i mężczyźni.  Swoim klientom oferuje 
szeroką gamę usług fryzjerskich, od ścięcia 
włosów, przez farbowanie, po zabiegi pielę-
gnacyjne. Dodatkowym atutem nowego sa-

lonu jest to, że oprócz nowej fryzury, 
klientki mogą wyjść z pięknym 

makijażem, gdyż pani Lucy-
na skończyła także kursy 
makijażu. 

- Każdy z nas wie, że 
przy otwieraniu swojej 
działalności jest dużo 
pracy i łez. Znajomi py-
tają po co? Mówią , że to 
nie przejdzie i nie będzie 

Tekst i fot. Dominika Kutkowska

Dzięki lucynie Jędryszek klienci 
wychodzą odmienieni, w nowej 
fryzurze, pewniejsi siebie. 
Zasługą Moniki Ruty-Zygiel jest 
to, że czas spędzony w salonie 
fryzjerskim to estetyczna 
przyjemność. O współpracy 
jastrowskich przedsiębiorców 
na wysokim poziomie 

ludzi, którzy będą chętni – rąbka tajemnicy 
o przygotowaniach nowego lokum zdradza 
pani Lucyna. A jednak. Obie panie pokazały, 
że jeśli się chce, to wiele można.

...Do reaLizacji 
4 kwietnia tego roku w naszym mieście 

pojawił się nowy zakład fryzjerski przy ulicy 
Adama Mickiewicza. Wtedy też pani Lucyna 
nawiązała współpracę z projektantką wnętrz 
z Jastrowia panią Moniką Ruta-Zygiel. Fir-
ma „Monika Design” prosperuje na rynku 
od lipca 2016 roku, więc nie trzeba daleko 
szukać fachowca jeśli nie mamy pomysłu jak 
urządzić mieszkanie, siedzibę firmy czy np. 
restaurację. Mimo niewielkiej powierzchni 
do zagospodarowania na nowy salon pani 
Monika doskonale dała sobie radę z wy-
zwaniem jakie przed nią postawiła Lucy-
na Jędryszek. Oryginalny projekt salonu, 
zgodnie z założeniem projektantki, pasuje 
do klimatu starej kamienicy. - Pokojówka 
Banksy’ego idealnie wkomponowała się w ten 
projekt – mówi Monika Ruta-Zygiel.-  Wła-
ścicielka salonu jest osobą bardzo wrażliwą 
na piękno. Nie interesowało ją nowoczesne 

wnętrze. Chciała czegoś ponadczasowego. 
Współpracę z panią Lucyną wspominam 
bardzo ciepło. To zdecydowana kobieta. Wy-
konując swój zawód musi mieć wyczucie es-
tetyki, ujawniła go w naszej współpracy nad 
aranżacją salonu. 

Monika Ruta-Zygiel od zawsze i bardzo 
często eksperymentowała w swoim miesz-
kaniu. Od zawsze interesowała się sztuką. 
Obie pasje przekuła w pracę. Dzisiaj zajmuje 
się kompleksową obsługą klienta. Wykonuje 
projekty, zamawia materiały wykończenio-
we, czuwa nad dostawami. Współpracuje 
z wieloma firmami,którym zleca dany pro-
jekt. Bez mrugnięcia okiem można wybrać 
się na wakacje powierzając remont w ręce 
Monika Design. Wraz z ekipą remontową 
wykonają wszystko zgodnie z projektem.  

Skąd aspiracje? Podróże... pani Monika 
odwiedza różne strony świata i Polski,cza-
sem tylko po to aby zobaczyć różne wysta-
wy, wziąć udział w szkoleniu, spotkać kogoś 
ciekawego i porozmawiać z nim o tym co 
kocha robić. W tym roku wybrała się na 
największe w świecie Targi Designu w Me-
diolanie,gdzie miała zaszczyt spotkać się 
z jej największym autorytetem - Domini-
ką Rostocką. Zapraszamy do skorzystania 
z usług obu firm – warto.

PRZYJAZNE kLIENTOM

salon fryzjerski
Jastrowie, ul. Mickiewicza 31/5
tel. 606-10-146

MMiejsce

 

 501-386-396 

 mzygiel@wp.pl 

 64-915  Jastrowie, ul.Konopnickiej 39

-  projektowanie wnętrz
-  twórczość artystyczna
-  witraże, ażury

Monika Ruta-Zygiel 
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Rodzino moja!
Tyś jedyna ostoja
każdego gieroja.
W Tobie jest moc
i żadna przemoc
nie wchodzi w grę
bo ja tak chcę!
Tu radość tryska
z każdego pyska.
Smutek i żal
odchodzą w dal.
Nikogo tu nie bijemy,
nie poniżamy,
nie wyśmiewamy
tylko radość w sercach mamy!
Moc naszej rodziny
to uśmiech i zadowolone miny.
To mama pogodna
i tata łagodny
to brat kochający
i żółw tuptający.

letnia czytelnia, czyli podwórko biblioteki czynne już od 
3 sierpnia. Zapraszamy tego dnia na wystawę malarstwa 
i koncert z piosenkami Marka grechuty i ewy Demarczyk

nowa atrakcja biblioteki... przyjdź, zobacz

Za nami remonty i  inno-
wacje w  jastrowskiej biblio-
tece. Wydawałoby się, że już 
nic nie ma do zrobienia i po-
prawy. Otóż jest jeszcze po-
dwórko, które dotychczas było 

zapomniane i niewykorzystane. 
Z pewnością niewielu miesz-
kańców wie o  jego istnieniu 
bowiem mieści się za budyn-
kiem biblioteki. Przez całą wio-
snę prowadzone były prace by 

przeszło ono wielką metamor-
fozę i zamieniło się w  letnią 
czytelnię. Efekt jest imponu-
jący. Z czytelni będzie można 
korzystać w godzinach otwar-
cia biblioteki, a czas spędzić 
w ciszy i spokoju oddając się 
przyjemności czytania prasy 
lub książki. Zamierzamy także 
większość działań i zajęć w ra-
mach grup zabawowych orga-
nizować w formie plenerowej, 
oczywiście jeśli pozwoli na to 
pogoda. 

Otwarcie czytelni będzie miało 
miejsce 3 sierpnia o godz. 17:30, 
które uświetni wystawa malar-
stwa Krzysztofy Czerskiej. Wy-
stąpi także zespół BLues Makers 
z koncertem „Ocalić od zapo-
mnienia” gdzie usłyszymy utwory 
m. in. Marka Grechuty, Ewy De-
marczyk, Jacka Kaczmarskiego 
i innych. Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia nas tego dnia, 
a także do częstego korzystania 
z tego jakże urokliwego miejsca.

Bożena Puzio

roztańczoNa GmiNa

Pod koniec kwietnia po raz pierwszy w Syp-
niewie w Wiejskim Domu Kultury odbył się 
I Gminny Przegląd Amatorskich Zespołów 
Tanecznych

W przeglądzie udział wzięło sześć zespo-
łów tanecznych: pięć działających przy 
Ośrodku Kultury w Jastrowiu – 3 w Ja-
strowiu i 2 w Sypniewie i jeden zespół re-
prezentowany przez Publiczne Przedszkole 
w Jastrowiu. Najmłodsze dzieci, które te-
go dnia wystąpiły, miały niespełna dwa 

KozacKa BieSiaDa SypNieWo
Festyn rozpoczęli strażacy zawodami spor-
towo-pożarniczymi trzech gmin: Jastrowie, 
Okonek i Tarnówka. Po strażakach scenę 
zajęły zespoły i soliści z OKJ i POPP – filia 
Jastrowie. W Sypniewie wystąpiły grupyta-
neczne z WDK Sypniewo i „Dziordanki”. 
Wszystkich uczestników „kozackiej bie-
siady” rozgrzała zumba pod gołym niebem 

Stop przemocy, to jest złe!Nie bij się, to jest blee…Kiedy bijesz czujesz że…Jesteś silny… ooo NIE!Tu się mylisz ziomku mój,Weź swą rękę walnij w stół!Może wtedy będzie lżej…Spróbuj, nic  nie stanie się!Sprawa jest jasna, przemocy powiedz STOP!
Jeśli chcesz się na kimś wyżyć, idź lepiej na boks!

Zgodnie z obietnicą publikujemy zwy-

cięskie fraszki w konkursie literackim ogło-

szonym przez gminną komisję profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Finał konkursu odbył się podczas festynu 

„W rodzinie moc – nie przemoc” .

I miejsce  
w kategorii szkół 
podstawowych: 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa  
im. Marii Konop-
nickiej w Jastrowiu

I miejsce w kategorii szkół  ponadpodstawowych: 
Młodzieżowy Ośrodek Wycho-wawczy nr 2 w Jastrowiu

z okazji dnia dziecka W Wdk sypnieWo odbyły się liczne gRy, zabaWy, taŃce 
i konkuRsy pRoWadzone pRzez paniĄ annę bieleckĄ dla pRzedszkolakóW

atRakcji nie zabRakło. zuMba pod gołyM niebeM, konceRt zespołu kozackie zabaWy z kijoWa 
oRaz zabaWa taneczna pRzy zespole gRucha band

lata, najstarsze były gimnazjalistki. Gru-
py prezentowały tańce nowoczesne oraz 
tradycyjne tańce ludowe. Przegląd miał 
charakter sprawdzianu przed konkursami, 
które czekały nasze grupy pod koniec ro-
ku szkolnego.
W przeglądzie wystartowały zespoły: Mały 
Szok i R.Y.T.M. – OKJ Jastrowie, instruktor 
Joanna Ignaczuk, dziecięco-młodzieżowy 
zespół folklorystyczny Dziordanki – in-
struktor Małgorzata Gawluk, VOLT i Ta-
neczne Smyki – WDK Sypniewo, instruktor 
Anna Bielecka oraz Smerfy z Publicznego 
Przedszkola w Jastrowiu.

prowadzona przez Annę Bielecką. 
Zwieńczeniem biesiady był koncert znako-
mitego zespołu z Kijowa Kozackie Zabawy. 
Zespół gościł w Polsce  w ramach XXII Spo-
tkań z Kulturą Ukraińską organizowanych 
w Wałczu. Biesiadę zakończyła zabawa pod 
chmurką z zespołem Grucha Band. 

Tekst Magdalena Zenowicz  
fot. arch. WDK Sypniewo 
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Huberta znają chyba 
wszyscy. Co młodsi 
absolwenci Publicznego 
gimnazjum w Jastrowiu mieli 
przyjemność poznać Marylę, 
mieszkańcy Samborska 
mają przyjemność poznać 
aż trójkę bohaterów 
dzisiejszego artykułu 
– Marysienkę, Michała 
i Sambora. O kim mowa? 
O pomnikach przyrody, 
obiektach, w których historia 
i kultura zapisana została 
siłami natury. Opowiem 
dziś o tym najsłynniejszym 
i trzech prawie nieznanych 
i nie kojarzonych 
z gminą Jastrowie.

historia

Jadąc z Jastrowia w stronę Wałcza, za 
wjazdem na Hajdę i minąwszy Sam-
borkę, skręćmy w lewo, w starą bru-
kowaną kamieniem polnym drogę. Po 

przejechaniu ok. 700 metrów dojedziemy do 
leśnego rozjazdu, ciekawego z kilku powo-
dów. Najważniejszym jest Hubert, szacowa-
ny na 600 lat dąb szypułkowy o wysokości 
ok. 15 metrów i obwodzie pnia 630 cm. 
Hubert jest drzewem martwym, ale w cza-
sach swojej świetności jego korona miała 
szerokość ok. 25 metrów. Choć formalnie 
za pomnik przyrody został uznany przez 
prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Koszalinie w roku 1956, już wcześniej do-
ceniano jego walory. Na fotografii wiszącej 
w sekretariacie gabinetu burmistrza Gmi-
ny i Miasta Jastrowie jest zdjęcie Huberta 
z tabliczką zawierającą nazwę i datę 3 XI 
1947. Na niemieckich Messtischblattach z lat 
międzywojennych już oznaczono Huberta 
symbolami N.D. – Naturdenkmall. W po-
bliżu znajdowała się leśniczówka (Försterei)
Buchwalde, której ruiny i fundamenty czy-
telne są do dziś. W zakolu rzeczki, dopływu 
Samborki, odnaleziono również kurhan, 

niem, członka Brytyjskiego Towarzystwa 
Pomiaru Drzew The Tree Register UK, ale 
przede wszystkim autora takich publikacji 
jak: „Polskie drzewa”, czy „Wielkopolskie 
drzewa”, najgrubszym tego gatunku drze-
wem w Wielkopolsce. Warto zwiedzić też 
bunkier, wybudowany prawdopodobnie na 
miejscu wcześniejszego grodziska.

Nie są to wszystkie pomniki przyrody 
naszej gminy. Wciąż jest też wiele drzew 
i krzewów o pomnikowym charakterze nie 
objętych ochroną. Co ciekawe, to nie tylko 
olbrzymie dęby, lipy czy buki zasługują na 
uwagę, ale np. kilkumetrowy i kilkusetletni 
okaz bukszpanu.

grobowiec datowany na epokę brązu. Dziś, 
kilkadziesiąt metrów od Huberta dumnie 
rośnie jego następca, drugi pomnik przy-
rody – buk zwyczajny o obwodzie ok. 350 
cm i wysokości ok. 28 m.

W przeciwieństwie do Huberta o kolej-
nych wytworach przyrody słyszało niewielu. 
Mowa o dwóch wielopiennych lipach i jo-
dle białej rosnących w okolicach umocnień 
Wału Pomorskiego przy wsi Zdbice. Nie ko-
jarzymy ich z naszą gminą choć terytorial-
nie zarówno drzewa jak i bunkier znajdują 
się na terenie gminy Jastrowie, będącym 
w administrowaniu Nadleśnictwa Wałcz. 
Drzewa rosną kilkanaście metrów od leśnej 
drogi, będącej granicą gmin, a jednocześnie 
województwa wielkopolskiego i zachod-
niopomorskiego. Najłatwiej trafić tam do-
jeżdżając od strony Zdbic. Za skansenem 
należy zatrzymać się przed zakrętem drogi 
na parkingu przy bunkrze. Jedna z rosną-
cych tam lip o pięciu pniach w roku 2007 
na wysokości 0,8 m posiadała obwód 730 
cm. Jodła o obwodzie 380 cm (w 2007 roku) 
jest według pana Krzysztofa Borkowskie-
go, mieszkańca Puszczykowa pod Pozna-

hubeRt jest dRzeWeM MaRtWyM, ale W czasach sWojej ŚWietnoŚci jego koRona Miała szeRokoŚĆ ok. 25 MetRóW

Osoby chętne odwiedzić wszyst-
kie pomniki przyrody gminy Jastro-
wie zapraszam na: http://portal.
gison.pl/jastrowie/ gdzie po roz-
winięciu zakładki ochrona przy-
rody i zaznaczeniu opcji pomniki 
przyrody, pojawi nam się mapa 
wszystkich bohaterów dzisiejsze-
go artykułu.  Nie do wszystkich 
dotrzemy samochodem, przydadzą 
się wygodne buty i sprawny rower.

Tekst Piotr Kozłowski

w przyrodę

zaklęta

22 sierpień 2017    |    www.okjastrowie.pl



W tym roku po raz siódmy mieliśmy 
okazję gościć gwiazdę rapu w naszym mie-
ście w ramach Freestyle Battle.  Tym razem 
był to Adam Ostrowski znany jako O.S.T.R., 
polski raper, freestyle’owiec, muzyk i kom-
pozytor, a także producent muzyczny i in-
żynier dźwięku. 

Podczas tegorocznej imprezy na scenie 
wystąpili znani nam z poprzednich edycji fre-
estyle’owcy z pobliskich miast m.in. z Okon-
ka, Piły, Tarnówki oraz Wałcza. Tradycyjne 
publiczność wybrała zwycięzcę bitwy na 
słowa, którym został Patryk Dudziński, na-
tomiast drugie miejsce publiczność dała Ni-
kodemowi Ratajczykowi. Panowie otrzymali 

w nagrodę bezprzewodowe słuchawki. 
Organizatorami kolejnej edycji fre-

estyle byli Dariusz Miszczak, Gmina 
i Miasta Jastrowie, Ośrodek Kultury 
w Jastrowiu. Imprezę finansowo 
wsparli: Bank Spółdzielczy w Ja-
strowiu, Aleksander Antoniewicz, 
Obiekt Gastronomiczny. Zwycięz-

com gratulujmy, a sponsorom 
dziękujemy. 

Tekst i fot.  
Dominika Kutkowska 

O.S.T.R.

Śladami Jana pawła ii

To był niezapomniany koncert, pełen dobrego przekazu, wartościowych 
tekstów – pierwsza liga polskiego rapu na jastrowskiej scenie 

Jedni płynęli, inni pedałowali. Wszyscy 
spotkali się przy tzw. kamieniu papieskim

- Jastrowie 2017

Zapraszamy dzieci i młodzież na 
zajęcia sportowe:

•	 na mini orliku w Samborsku. 
Zajęcia odbywać się będą w lipcu 
i sierpniu 2017 r. – 4 godz. tygo-
dniowo, od godz. 16:00 do 18:00

•	 na mini orliku w Brzeźnicy. 
Zajęcia odbywać się będą w lipcu 
i sierpniu 2017 r. – 4 godz. tygo-
dniowo, od godz. 16:00 do 18:00

•	 gra w tenisa stołowego. Zaję-
cia odbywać się będą w lipcu i sierp-
niu 2017 r. we wtorki i czwartki, 
w godz. od 10:00 do 12:00. Miejsce - 
salka parafialna przy Parafii p.w. św. 
Michała Archanioła  w Jastrowiu

•	 siłownia ATLETIK STRONG 
Grzegorz Peksa. Zajęcia  dla 
młodzieży szkół gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych.

WSTęP BEZPŁATNy.

Zajęcia dofinansowane z budżetu 
Gminy i Miasta Jastrowie w ramach 
gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych oraz przeciwdziałania narkoma-
nii na 2017 r.

W  sobotę 13 maja 2017 roku odbył 
się XII Rajd „Śladami JP II” Rurzy-
ca 2017. Trasa rowerowa startowała 
z Jastrowia. Trzydziestoosobowa grupa 
rowerzystów pokonała ok. 20-kilome-
trową trasę by dotrzeć na tzw. „Kamień 
Papieski”, gdzie wspólnie z trasą kaja-
kową uczestniczyła we mszy św., którą 
odprawił ks. Stanisław Łącki, proboszcz 
parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski w Jastrowiu, współ-
organizator tej imprezy turystycznej. 
Trasa kajakowa startowała z parkingu 
w Trzebieszkach. Ponad sześćdziesię-

cioosobowa grupa kajakarzy pokonując 
trzy malownicze jeziora dotarła do tzw. 
„Kamienia Papieskiego”.

Po mszy świętej trasa rowerowa po-
wróciła do Jastrowia, a kajakarze spły-
nęli do Krępska. Każdy uczestnik tego 
rajdu otrzymał pamiątkową koszulkę 
oraz ciepły posiłek .

Tegoroczny rajd odbył się dokładnie 
w 36 rocznicę zamachu na Papieża Jana 
Pawła II. Imprezie towarzyszyła wy-
jątkowa sprzyjająca pogoda, a imprezę 
zakończył ciepły posiłek.

Tekst i fot. Wiesław Puzio

W
AkACJE NA SPORTOW

O
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