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strzelnica?
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Tuż za ulicą Uroczą, znajduje się teren należący do gminy Jastrowie. Kiedyś była tam strzelnica, jednak to było
w czasach, gdzie nie dyskutowano z
mieszkańcami o konkretnych inwestycjach, bo decyzje zapadały w centrali. Przyszedł czas, gdzie umiejętność
strzelania ma stać się koniecznością, a i
decyzje zapadają na szczeblu lokalnym.
Powstał pomysł u jednego z prywatnych inwestorów, aby dokładnie w tym
miejscu powstał nowy obiekt sportowy.
Burmistrz chce sprzedać nieruchomość,
tylko zapomniał spytać o głos mieszkańców.

milionów

Ta droga była długo wyczekiwana przez mieszkańców
gminy Jastrowia. Ale nie tylko, bo prowadzi jednocześnie
do 21. Centralnego Poligonu
Lotniczego w Nadarzycach, a
jest to jeden z największych
poligonów lotniczych w Europie, co podkreślał podczas
konferencji prasowej Marcin

Ociepa - wiceminister resortu obrony.
Modernizacja tej drogi, to
również szansa dla regionu, gdyż do prac mają być
zaproszeni takze lokalni
przedsiębiorcy jako podwykonawcy.
dokończenie na stronie 4

Dokończenie na str 5

ZNAKOWANIE KOSZULEK, BLUZ,
ODZIEZY BHP
Szybka wycena? napisz marketing@studioextra.PL

Pokaz sie z
TEJ dobrej
strony.
Wiecej na
str. nr 5

SELFPUBLISHING
Pomagamy spełniać marzenia w wydaniu samodzielnie książki,
także w niskich nakładach
napisz do nas
biuro@studioextra.pl
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Remont drogi Sypniewo-Nadarzyce. To największa inwestycja w tym roku, którą realizuje powiat złotowski. Być może największa w historii powiatu. W dodatku środki
finansowe na realizację zadania, niemal w
całość udało się pozyskać z Ministerstwa
Infrastruktury. Droga ta ma strategiczne
znaczenie dla wojska, ale także dla gminy,
gdyż korzystają z niej w okresie letnim turyści odwiedzający ziemie jastrowską.
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Nie lękajcie
się...
Zapewne wiele osób zaczęło
się zastanwiać, skąd pomysł
na to, aby w tak niewielkiej
gminie jaką jest Jastrowie,
pojawiała się cyklicznie prasa w wersji papierowej! A
dlaczego nie? Mamy nadzieję, że ktoś zostawi przypadkiem na strychu kawałek
naszej gazety, którą owinie
stary słoik z pamiątkami i
ktoś inny w 2050 roku odkryje ów ciekawostki. Będzie
to wówczas jedyne źródło
informacji, bo internet kilka
lat wcześniej sam się zapętli w absurdach informacji, a
ktoś mądry wyłączy wtyczkę

i będzie kazał zbierać jagody i
grzyby w lesie, czytać książki,
zdrowo się odżywiać, rozmawiać z innymi ludźmi codzinnie, a followersów mieć tylko w
realu. Gdybym miał wszytskie
pieniądze, które był w stanie
wydrukować Glapiński, to najchętniej kupiłbym Facebooka,
tylko po to aby go zamknąć.
Przez chwilę wiele osób byłoby strasznie wściekłych, ale
później więcej jak pewne, że
stawialiby mi pomniki, wręczali wieńce i laurki Zaczynam
dostrzegać coraz mocniej, że
coś, co nam miało ułatwiać
życie (internet), zaczyna nas
coraz bardziej zniewalać i
stajemy się zakładnikami na
własne życzenie. Uwielbiamy
być zniewoleni, wszytko robić
szybko, a później ten czas marnować na przeglądanie głupot,
które spowodują, że na nic nie
mamy czasu i znowu musimy nadganiać. Mieszkając w
małych miasteczkach, mamy
duże szczęście, bo jest szansa,
aby nie zwariować, gdyż można szybko wyjść do lasu i posłuchać... samego siebie. Warto czasami z tego skorzystać
już teraz, bo może się zdarzyć
przecież, że ktoś te lasy pozamyka, a powodów może być
wiele i mogą być absurdalne.
Choćby szajki „chrustowników” , którzy podkradają na

opał wartościowy materiał z
Lasów Państwowych, czyli ze
wspólnego dobra każdego Polaka i Polki. Zbieractwo może
przynieść naprawde groźne
konsekwencje, bo przy okazji „chrustownicy” przy dużej
konkurencji zaczną podcinać
gałęzie, a nie wiemy nawet
komu, bo to przecież nie będzie już kontrolowane. Ale
wracając do słuchania samego siebie, zostawiając na bok
„chrustownków’, bo może
faktycznie za wcześnie na
zbieranie opału. Tak słuchając
i słuchając, najgorzej, jak się
nic nie usłyszy. Wtedy trzeba
się chyba zaniepokoić, bo albo
człowiek głuchy, albo głupi. W
każdym z nas drzemią jakieś
lęki, jakieś nadzieje, jakieś
marzenia i czasami dają znać
o sobie, odzywając się czasami w najmniej oczekiwanym
momencie. Sprawdzone, że
najlepiej czują się w lesie, stąd
to nawiązanie w ów rozmyśleniach. Problemem u każdego
człowieka jest to, że często
siebie nie słuchamy. Częściej
pytamy o zdanie innego człowieka, zanim zapytamy samych siebie, czego pragniemy
i dlaczego tego nie realizujemy. Są politycy, którzy realizują więcej niż myślą i póżniej są
z tym problemy, często kosztowne, bo przecież ktoś wie

lepiej, albo najlepiej. A tacy co
się nie mylą, są najgorsi.
Zastanwialiście się może jak
dawno nie rozmawialiście z
osobami, które były kiedyś
kompanami do konwersacji?
To bardzo przykre, ale sam
często łapie się na tym, że
wszdzie się śpieszę, że na nic
nie mam czasu, a rozmowy też
skracam, mimo że uwielbiać
gadulić. Dziś duża część osób
rozmawia w milczeniu za pomoc smartfona, czy komputera. Przecież taka rozmowa nie
ma emocji (emotikon tego nie
zastąpi).Każdy z nas jest z jakimiś wadami i nie wstydźmy się
ich, ale pracujmy nad nimi. Nie
chowajmy ich pod przykrywką
fajnego zdjcia i posta w mediach społecznościowych. Rozmawiajmy z ludźmi w realu, a
nie w wirtualnym świecie. Takim namacalnym realem jest
właśnie gazeta, którą trzymacie w ręku, która pachnie farbą i można ją czytać nawet jak
nie będzie prądu. A jeśłi chcecie tworzyć ją razem z nami, to
zapraszamy do współpracy,bo
miejsce dla każdego się znajdzie.
Piotr Kurzyna

Chcesz aby
więcej informacji pojawiało się na naszym portalu i
w gazecie?
Pisz o nich do
nas.
Chcesz
pochwalić się
swoją twórczością,
napisz do nas.
Robisz
zdjęćia na lokalnych imprezach i chcesz
udostępnić je
większemu gronu odbiorców?
Skontaktuj się
z nami.
jastrowie24@gmail.com
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Duże wsparcie finansowe dla gminy Jastrowie
Gmina Jastrowie otrzyma w tym roku, największe w historii wsparcie, bo aż na kwotę 16 700 000zł. Kwota ta
składa się na 3 wnioski strategiczne, złożonych w ramach
Funduszu “Polski Ład”
Pierwszy wniosek dotyczy
budowy sieci kanalizacji
sanitarnej z pompowniami ścieków z w Sypniewie
i jest to pierwszy etap tej
inwestycji. Wartość tego
etapu, to 5 000 000,00 zł,
z czego gmina z własnych
środków zapłaci jedynie
250 000zł. Przewidywany
termin zakończenia inwestycji: 31.10.2023r.

kładana do realizacji ul.
Boczna oraz ulice osiedlowe na osiedlu domków
jednorodzinnych
przy ul. Jedności Robotniczej. Wartość inwestycji
to 5 milionów złotych i

podobnie jak przy pierwszej inwestycji, gmina będzie musiała wyasygnować z miejskiego budżetu
250 000 zł. Przewidywany
termin zakończenia inwestycji: 31.10.2023r.

Drugi wniosek dotyczy
modernizacji dróg gminnych. Będzie dzięki temu
zrobiona, tak długo od-

Trzeci złożony wniosek
dotyczy
zagospodarowania terenu Zespołu Szkół
w Jastrowiu przy ulicy Poznańskiej, planuje się tutaj
wykonać z tych środków
obiekty sportowe (boisko
wielofunkcyjne oraz boisko
piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem)
oraz budynek zaplecza z
szatniami dla sportowców
i miejscami noclegowymi. Zrealizowana inwestycja według wnioskodawców, ma służyć wszystkim
mieszkańcom gminy. Wartość tej inwestycji, to aż
8 000 000,00 zł. Wkład
własny:
800 000,00 zł
Natomiast przewidywany
termin zakończenia inwestycji: 30.09.2024r.

SKLEP
WĘDKARSKI
W JASTROWIU
ul.Poznańska 21
Jako jedyni w okolicy
posiadamy automat
z przynętami i zanętami, czynny 24h na
dobę. Znajduje się w
Pile na
ul. Dąbrowskiego 3a

Nowe zasady rozliczania fotowoltaiki

Czy instalowanie paneli fotowoltaicznych wciąż
się opłaca? Okazuje się, ze delikatne zatrzymanie się branży w Polsce, ze względu na zmiany
przepisów, będzie trwało krócej niż wyliczali
analitycy. Rynek już powoli się odbija, a wiąże
się to ze wzrostem cen energii, która na giełdzie
bije kolejne rekordy. Cena prądu dla konsumenta prywatnego , prawdopodbnie w przyszłym
roku przebije kwotę 1 zł za kWh. Energochłonne
przedsiębiorstwa płacące wyższe stawki za prąd
zapłcą jeszcze więcej, a cena komponentów na
pewno nie stanieje. Rosnący popyt na rynku europejskim spowodował, że panele z Polski jadą
do Włoch lub Niemiec, gdzie zaczyna brakować
na rynku podstawowych produktów.
Od 1 kwietnia zmienił się system
rozliczania. Wprowadzony został
Net billing, który polega na rozliczeniu energii nie w kWh, ale według jej wartości, czyli w złotówkach. Prosument nadal zużywa na
bieżąco energię wyprodukowaną z
fotowoltaiki, a pozostałą po autokonsumpcji energię sprzedaje do
sieci. Ta energia jest rozliczana od
1 lipca 2022 roku według średniej
ceny giełdowej z poprzedniego
miesiąca. Od lipca 2024 roku będzie to rynkowa cena godzinowa.
Prosument pobiera energię z sieci płacąc za nią według stawek
swojego sprzedawcy, ponosząc
wszystkie opłaty jak inni klienci.
Wartość sprzedanej przez prosumenta energii jest zapisywana
na jego koncie – jest to depozyt
prosumencki. Konto to prowadzi
sprzedawca energii. Kwota zgromadzonych środków będzie rozliczana przez 12 miesięcy od dnia
jej przypisania jako depozyt. To
z tej kwoty prosument pokrywa
koszty energii pobranej z sieci.
Warto też wiedzieć, że depozyt nie
pokrywa opłat dystrybucyjnych.
Co ważne, w nowym systemie nie
opłaca się fotowoltaiki przewymiarowywać. Jeśli na depozycie
prosumenckim po 12 miesiącach
nadal jest nadwyżka, to prosument
może ją wypłacić, ale wysokość
nadpłaty zwracanej przez sprzedawcę nie może przekroczyć 20
proc. wartości energii elektrycznej w miesiącu kalendarzowym,
którego dotyczy zwrot nadpłaty.
Przychody prosumentów z tytułu
nadpłaty są zwolnione z podatku

dochodowego od osób fizycznych. Fotowoltaika w systemie net billingu jest
tym bardziej opłacalna, im wyższe są
wzrosty cen na giedzie energii, Dziś
autkonsumpcja waha się w granicach
10-20%. Idealnym rozwiązaniem jest
zatem poszukiwanie metod optymalizujących w postaci sterowników do
energii elektrycznej, które załączają
nam energochłonne urządzenia w czasie, kiedy jest największa produkcja
(np. bufor na ciepłą wodę). Okres
zwrotu inwestycji skracają dostępne
dotacje do fotowoltaiki. W programach Mój Prąd 4.0 i Czyste Powietrze
przyznawane są dotacje do instalacji
o mocy 2-10 kW. Nadal obowiązuje
ulga termomodernizacyjna, w ramach
której można od podstawy opodatkowania odpisać w ciągu trzech lat 53
tys. zł. Co wato podkreślić, im większa jest autokonsumpcja, tym większe są korzyści z fotowoltaiki. Duże

znaczenie ma więc odpowiednie
dopasowanie instalacji do własnych
potrzeb.

Dla firm, które chcą się spokojnie
rozwijać, to instalacja fotowoltaiczna jest dziś niemal koniecznością,
bo podwyżki cen dotkną przede
wszytkim przedsiębiorców. Warto
szukać lokalnych specjalistów, aby
w przyszłości nie mieć problemów z
serwisem. Osoby zajmujące się fotowoltaiką, często pomagają także
dobrać odpowiednią taryfę, bo okazuje się, że przez ten prosty zabieg,
można sporo zaoszczędzić.

Coraz modniejsze stają się także
wszelkie sposoby ogrzewania domów, za pomoca prądu. Problemem
jest tylko fakt, że zimą tego prądu
instalacja produkuje najmniej. Korzystanie ze zgromadzonej energii
w sieci było bardziej opłacalne na
starych zasadach opustu. Dziś warto
skierować się bardziej na zwiększenie autokonsumpcji, poprzez automatykę i zarządzanie energią, a poniesione koszty w granicach 3000 zł,
szybko mogą się zwrócić.
Co możemy jeszcze zrobić, aby
oszczędzać? Wiele osób już dziś poszukuje pomysłów, jak nie zbankrutować na ogrzewaniu w najbliższą
zimę. Jednym ze sposobów jest prawidłowa izolacja. Tylko nie zawsze
wiemy, gdzie ucieka nam najwięcej
ciepła. Dlatego warto skorzystać
z raportów przygotowanych przez
firmy wykorzystujące pomiary kamerami termowizyjnymi. Koszt wykonania pomiaru z raportem, może
się zwrócić jeszcze tej samej zimy.
Warto już dziś szukać specjalistów i
umawiać się z nimi na pomiary, jak
tylko rozpocznie się sezon grzewczy,
bo później może już być problem z
dostępnością.

DLA FIRM

DLA DOMU

- Instalacje fotowoltaiczne
dla firm,
- Przygotowywanie
dokumentacji pod farmy
fotowoltaiczne
- Serwis urządzeń
magazynujących energię
elektryczną,

- sprzedaż komponentów
do wykonania własnej mini
elektrowni fotowoltaicznej
- doradztwo i audyty
umów oraz rachunków za
prąd,
- pomiary kamerą termowizyjną i analiza punktów
krytycznych budynków
i lokali,
- audyt już wykonanych
mikroinstalacji fotowoltaicznych, wgrywanie
aplikacji

-

tel: 533 626 165, ul.Boczna 23 Jastrowie
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Droga za niema 60 milionów
dokończenie ze strony 1.
Już mamy przygotowaną dokumentację do realizowanej
inwestycji
- zauważa Ryszard Król, członek zarządu
powiatu złotowskiego i radny
powiatowy z gminy Jastrowie
- Będzie to droga szeroka do
7 metrów.
Udało się sprostać zaleceniom wojska. Znaczenie wojskowe jest tutaj bardzo istotne, bo pozwoli bezkolizyjnie
przemieszczać się ciężkim
pojazdom zmilitaryzowanym
z drogi krajowej nr 11. Radny
Ryszard Król podkreśla także,
iż - wojsko będzie się przemieszczać tą drogą raz na
jakiś czas, a mieszkańcy okolicznych miejscowości będą
korzystać z drogi na co dzień.
Powiat Złotowski poprzez
starostę Ryszarda Goławskiego zabiegał o wykonanie tej
drogi już od 2017 roku, o co
wnioskowali także ówcześni
radni powiatowi,
Nie można zapomnieć o zasługach posła Grzegorza Piechowiaka, który od samego
początku lobbował w rządzie,
aby ta inwestycja została sfinansowana ze środków ze-

wnętrznych - podkreśla radny
Ryszard Król - bo ani powiat
złotowski, ani gmina Jastrowie, nie byłby w stanie sfinansować takiej inwestycje
samodzielnie.
Okazuje się, że powiatowa
inwestycja dorogowa Sypniewo-Nadarzyce, przyśpieszyła
skanalizowanie miejscowści
Sypniewo. Gmina musi teraz
zadbać, aby w porozumieniu
z powiatem skoordynować
prace w taki sposób, aby jak
najwięcej prac wykonać równolegle
Wsparcie finansowe z Ministerstwa Obrony Narodowej
pokryje cały koszt modernizacji drogi Sypniewo-Nadarzyce. Ten niemal 10 kilometrowy odcinek, będzie
oddany do użytku najpóźniej
za dwa lata. Swego zadowolenia z realizacji tej inwestycji
nie kryje radny powiatowy z
Jastrowia - mam zaszczyt reprezentować gminę Jastrowie,
nie tylko na forum rady, ale
także jako członek zarządu.
Jeszcze nigdy w powiecie nie
było realizowanych tylu inwestycji, cieszy fakt, że duża
część środków znalazła się na
ternie gminy Jastrowie.
fot. Minister Marcin Ociepa i Radny Powiatowy z Jastrowia - Ryszard Król

„Korona Brzeźnica”.
Koniec i wygaszenie,
czy początek
nowego rozwoju?
W ostatnim podziale środków na kluby sportowe, nie znalazł
się klub KORONA Brzeźnica. Co jest przyczyną, że klub KORONA BRZEŹNICA nie złożył wniosku o dotację? Wartość dotacji,
którą mógłby otrzymać klub, powędrowała do Polonii Jastrowie. Okazuje się, że ma nastąpić fuzja dwóch klubów, Tak
ustalili prezesi klubów. Ze strony KORONY - Paweł Sakowicz,
a ze stron Polonii Jastrowie - Tomasz Wojtiuk.
Stowarzyszenie
KORONA
Brzeźnica ma w najbliższym czasie zawiesić swoją
działalność. Główny powód,
to coraz większe problemy z uzysaniem kompletu
zawodników, którzy mogą
zmagać się w potyczkach
piłkarskich. Nowo powstałą drużyna na bazie Polonii
Jastrowie i zawodników z
Brzeźnicy, będzie występować jako dodatkowy zespół
w rozgrywkach ligowych
”Polonia II”. W Polonii ma
być ponadto zatrudniony
dodatkowy trener, gdyż
rozrosła się Akademia i odczuwane są braki personalne. Otrzymana zwiększona
dotacja z urzędu miasta

na działalność sportową Polonii ma być wykorzystana
w taki sposób, aby sportowcy z Brzeźnicy nie byli pokrzywdzeni. Mecze będą się
odbywać zarówno w Jastrowiu, jak i w Brzeźnicy. Boisko
oraz infrastruktura będzie
wciąż użytkowana. W najbliższym czasie odbędzie się
także Walne Zebranie członków klubu Brzeźnica Korona,
gdzie będzie czas na dyskusję i wyjaśnienia, w którym
kierunku ma się rozwijać
klub z Brzeźnicy.
P

Kwoty dotacji do klubów
z zarządzenia Burmistrza
1. Międzyzakładowy Klub
Sportowy „POLONIA” Jastrowie - 108.000,00 zł
2. Gminny Ludowy Klub
Sportowy „ZRYW” Sypniewo
- 15.000,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy „KOMETKA” Jastrowie 8.000,00 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy
Akademia Piłkarska „START”
Jastrowie - 4.000,00 zł
5. Stowarzyszenie „SATORI”
Jastrowie - 4.000,00 zł
6. Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze Jastrowie - 1.000,00 zł

Potrzebujesz kontaktu do swojego radnego?
Oficjalne skrzynki pocztowe, dostępne są dla każdego.
krzysztof.bzowski@jastrowie.pl
agnieszka.kazberuk@jastrowie.pl
agnieszka.kwilinska@jastrowie.pl
michal.kruszynski@jastrowie.pl
michal.pawlowski@jastrowie.pl
piotr.kurzyna@jastrowie.pl
monika.krol@jastrowie.pl

monika.ruta@jastrowie.pl
jolanta.latka@jastrowie.pl
janusz.siwak@jastrowie.pl
dariusz.miszczak@jastrowie.pl
cezary.wyszynski@jastrowie.pl
elzbieta.magda@jastrowie.pl
lukasz.cyruk@jastrowie.pl
zofia.pawlowska@jastrowie.pl

Certyfikatowana

Akademia
Akademia piłkarska START
jako jedyny klub w gminie
Jastrowie otrzymała wyróżnienie w ramach Certyfikacji
Grassroots
Polski Związek Piłki Nożnej przyznał „Zieloną Gwiazdkę” 59
klubom z Wielkopolski w tym właśnie jastrowskiej Akademi
START. Zgodnie z zapowiedziami PZPN nowy program certyfikacji skierowany jest w szczególności do mniejszych, lokalnych klubów, co idealnie wpisuje się w codzienne funkcjonowanie akademii START Jastrowie - jak podkreśla Ryszard
Ludewicz. Aby móc ubiegać się o Zielony Certyfikat „Akademia START” musiała spełnić szereg wymogów podzielonych
na kilka etapów. Dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców
i trenerów udało się sprostać tym wymaganiom. Uczestnictwo w Programie Certyfikacji na poziomie Zielonym pozwala
uzyskać sporo korzyści takich jak: bezpłatne wizyty edukacyjne wysoko wykwalifikowanych trenerów PZPN, wsparcie w
zarządzaniu szkółką czy możliwość ubiegania się o dofinansowanie‼️ Najważniejsze jest jednak że przyznanie „Zielonej
Gwiazdki” akademii START przez PZPN, to bardzo duży krok w
rozwoju piłkarskiej szkółki.
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- intuicyjnym CMS, dzięki temu możesz
sam obsługiwać i zmieniać treści.
- Wszystko w komplecie, rozliczenia na
jednym rachunku, raz w roku
(domena, serwer, pomoc admina).
- Możliwość dokupienia ciągłego wsparcia
przy administrowaniu FB i Instagram
- Pomoc w optymalizacji strony pod SEO
Napisz do nas na biuro@3glowy.com,
czego pragniesz? Natychmiast oddzwonimy
z przygotowaną wstępną wyceną.
Reklama

Czy w Jastrowiu powstanie strzelnica

Okazuje się, że mieszkańcy
ulicy Uroczej nie są do tego
pomysłu
nastawieni
tak
optymistycznie jak włodarz.
Oni bowiem będą musieli
zmagać się z hałasem, który ma miejsce przy takich
inwestycjach.
Urzędnicy
zapomnieli
poinformować
mieszkańców o tym, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że strzelnica powstanie nieopodal ich budynków.
Pozwala na to bowiem plan
zagospodarowania
przestrzennego, gdzie widnieje
zapis „usługi”, a inwestor
od roku pertraktuje warunki, a pod koniec maja uzyskał nawet pozwolenie na
budowę strzelnicy, ze Złotowskiego Starostwa.

dokończenie ze str. 1

i działka nr 2258/1 o powierzchni 2,5076 ha, zapisana w księdze wieczystej
nr PO1Z/00021968/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Złotowie IV Wydział Ksiąg
Wieczystych. Przetarg ma
być nieograniczony, więc
teoretycznie każdy może do
niego przystąpić
Decyzję o ewentualnej zgodzie na sprzedaż muszą

podjąć teraz Radni. Mimo, że
w porządku obrad na czerwcowej sesji znalazł się ten
punkt, to został on zniesiony
po interwencji mieszkańców,
którzy w licznej delegacji
przybyli na salę sesyjną 28
czerwca. Decyzja o sprzedaży nieruchomości została
tymczasowo
wstrzymana
i mają odbyć się w najbliższym czasie spotkania władz
gminy i mieszkańców ulicy

Temat dotyczy nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
stanowiące
własność Gminy i Miasta
Jastrowie, położone w Jastrowiu [obręb 0001], oznaczone jako działka nr 2257
o powierzchni 1,5783 ha,
zapisana w księdze wieczystej nr PO1Z/00021974/2
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Złotowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Burmistrz
z absolutorium

We wtorek dnia 28 czerwca
w Urzędzie Gminy i Miasta
w Jastrowiu odbyła się sesja
absolutoryjna. Radni Rady
Miejskiej w Jastrowiu jednogłośnie udzieli Burmistrzowi
Gminy i Miasta Jastrowie wotum zaufania i absolutorium

z tytułu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie.
Absolutorium to jeden z najistotniejszych
ustawowych
środków kontroli rady gminy
nad działalnością burmistrza.
Po zakończeniu roku budże-

towego, rada gminy ocenia
pracę organu wykonawczego - burmistrza - w zakresie
działalności finansowej gminy. Ocena ta ma charakter
merytoryczny (ściśle odnosi
się do wykonania budżetu),
co oznacza, że nie jest ona
wyrazem
niezadowolenia
rady z całokształtu działalności burmistrza.

Uroczej oraz okolic. Decydujący głos w całej sprawie
mają radni. Być może będą
mogli zadecydować o komforcie życia mieszkańców na
ul. Uroczej. Z drugiej strony,
działkę, wyceniono wstępnie
na 500 tys. złotych i jest to
kwota kusząca dla władz Jastrowia, w czasie gdy budżet
samorządu uszczuplają rosnące koszty.
Obecnie mieszkańcy nie

chcą dać za wygraną i dosyć
sprawnie się organizują, aby
protestować przeciwko tej
inwestycji. Nie negują jej celowości, ale namawiają, aby
szukać terenów na takie inwestycje, które są daleko od
zabudowy mieszkaniowej.
PK
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PRZEPIS NA FILET Z SUMA
AFRYKAŃSKIEGO PIERAJ
WS

Składniki
Ryba:

- filet suma afrykańskiegoz hodowli TAWADA, 1 sztuka,
- oliwa z oliwek, 2 łyżki,
- sok z połowy małej pomarańczy,
- sól morska, świeżo mielony czarny pieprz,
- oliwa do smażenia.

E

LNI

A
LOK

Sałatka:

- brukselka, garść,
- masło, 1 łyżka,
- sól,
- pomarańcza, 1/2 sztuki,
- posiekane orzechy włoskie, 1 łyżka.

Sposób przygotowania

Z oliwy, soku, soli i pieprzu przygotować marynatę. Obtoczyć w niej suma i wstawić
do lodówki na co najmniej 15 minut. Następnie usmażyć z obu stron na złoty kolor na
mocno rozgrzanej oliwie.
W międzyczasie ugotować brukselkę w osolonej wodzie. Odcedzić i przesmażyć na
maśle. Wymieszać z pomarańczą pokrojoną na cząstki i prażonymi orzechami.

77-416 TARNÓWKA, UL. BARTOSZKOWO 17

Śżieżego suma można zamówić indywidualnie, prosto z hodowli. Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, +48 510 282 350, +48 517 980 051

LOK

CYDR i jego
tajemnice

Wiele osób, które spróbują Cydru rzemieślniczej produkcji
odkrywa, że smak tego trunku
można modyfikować na szereg
sposobów. Utarte opnie o smaku cydru z marketowej półki,
przepełnionego cukrem, psują
dostojność tego napoju.
Cydr pozyskujemy oczywiście z dojrzałych najczęściej dziko rosnących
jabłek. Może wyglądać zarówno klarownie jak i mętnie, bo to zależne jest
od sposobu produkcji. Co do zawartości alkoholu, to może on mieć zarówno 1% jak i ponad 8%. Słodycz cydru
powinna być naturalna i przepychać
świeżym aromatem. Nie jest łatwym
zadaniem uzyskać ten doskonały
orzeźwiający smak, który jest jednocześnie słodki, ale i kwaskowy. Zadaniem wspaniale schłodzonego cydru
jest ugaszenie pragnienia i chyba nie
ma osoby, której kubki smakowe nie
zaczną pracować na widok kieliszka z cydrem i lodem, gdzie na szkle
pojawia się mgiełka wywołana różnicą temperatur w upalny dzień. Cydr
jako produkt winiarski, zdobywa coraz
większą popularność i jest ona znacznie większa w Europie niż na innych
kontynentach. Największa produkcja jest w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii,
Niemczech i Francji, a to chyba Polacy powinni być w tym wyspecjalizowani, bo najlepsze jabłka i najmniej
traktowane chemią, rosną właśnie w
naszym kraju. Kultura picia Cydru w
Polsce sięga XVI wieku, choć masowa
produkcja rozpoczęła się w wieku XIX,
wcześniej nazywano go jabłecznikiem.
W sumie, to pierwsze wzmianki o cy-

drze sięgają starożytności więc może
to był napój bogów? Również w Chinach wytwarzano napoje na wzór cydru jeszcze 2000lat przed naszą erą.
Informacje o napoju alkoholowym z
jabłek są także w Egipcie, a do Europy
przywędrował za sprawą podbojów ludów celtyckich i tam zadomowił się już
na dobre. Zapewne jedną z przyczyn
popularności cydru są walory zdrowotne. Bez przesady można uznać,
że jest jednym z najzdrowszych napojów alkoholowych, choć wiadomo że
nie można nadużywać ów trunku, bo
wszystko powinno się robić z arystotelesowskim umiarem. Cydr stymuluje produkcję soków żołądkowych, co
poprawia trawienie. Ma także działania antybakteryjne. Zawarta w skórce
jabłek pektyna, a także spora zawartość błonnika z miąższu pozytywnie
wpływa na pracę jelit, oczyszczając je
z toksyn. Spora zawartość witaminy C
i duża ilość antyoksydantów, ma swoje pozytywne działanie w neutralizacji wolnych rodników, chroniąc przed
chorobami takimi jak astma, cukrzyca,
schorzenia układu krążenia, czy nawet
nowotwory. Kolejne witaminy w jabłkowym cudzie natury, to witamina A,
E oraz witaminy z grupy B, a do tego
składniki mineralne niezbędne dla naszego ciała żelazo, wapń i sód.
W kuchni można cydr wykorzystywać
także jako dodatek, szczególnie ten
z lekko kwaskowym posmakiem idealnie komponuje się z dziczyzną, a
także wieprzowiną lub cielęciną. Dla
miłośników słodkich deserów idealnymi składnikami do kompozycji będzie
cynamon lub wanilia.
Zapraszamy po więcej ciekawostek
CYDROWIN ul.Boczna 20 Jastrowie

Reklama

Nadruki na koszulkach, haft, grawer

Reklama 4 moduły
kontakt: marketing@studioextra.pl
101x74mm
60 zł

...chesz by było extra?
wybierz abonament na www.studioextra.pl
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Rekrutacja
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Reklama

do przedszkola w Jastrowiu
Trwa nabór dzieci do Niepublicznego
Przedszkola i Żłobka „Motylek” w Jastrowiu.
Pobierz kartę zgłoszenia z naszej strony
www i aplikuj.

yjnie as
c
k
a
r
at
ny cz
a
w
o
n
zapla

Możesz także spotkać się z nami bezpośrednio, a
pomożemy załatwić Tobie wszystkie formalności.
Postaw na sprawdzoną placówkę z dużym
ia
doświadczeniem.
zajęc
we
c ieka atkowe
dod

LiveKID - szybki
kontakt z rodzicami i pełna
kontrola postępów
w rozwoju dziecka
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Motylek
ul. Jagiellońska 6
ul. Gdańska 60
64-915 Jastrowie
Telefon:

721 312 741

Email: jastrowie@motylkowo.com.pl
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00

