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Zamiast  
wstępu

Mijają cztery lata, od kiedy 
spotykamy się z Państwem na łamach OK Jastrowie. Cztery lata 
mniej lub bardziej udanych zbliżeń Państwa do nas i naszych 
do Państwa. Cztery lata to dużo i mało, ale najważniejsze, że 
nasze spotkania są. Niezwykle miło jest nam gościć Państwa 
w murach OKJ. Miło jest nam spotykać naszych stałych bywal-
ców, a jeszcze serdeczniej witamy tych, którzy są u nas po raz 
pierwszy. Tak tak, i takie spotkania, drodzy Państwo, się zdarza-
ją. W ostatnim czasie za sprawą reaktywacji kina i filmowych 
weekendów było ich naprawdę sporo.

Ja mam ochotę na więcej. A Państwo?  
Okazji ku temu nie będzie brakowało. Zimę zapowiadamy 

koncertowo i filmowo. Startujemy 26 grudnia o godz. 16.00 kon-
certem kolęd w autorskich aranżacjach pod nazwą „Wędrująca 
kolęda pod choinkę”. W styczniu na deskach jastrowskiej sceny 
będziemy ponownie gościli aktorów z Teatru Muzycznego Iwia 
z koncertem/musicalem „Statek Casablanca”. W lutym będzie 
refleksyjnie za sprawą kameralnego koncertu Tomasza Żółtki 
- muzyka, kompozytora, poety i publicysty, twórcy m.in. pio-
senki „Kochaj i dotykaj”. W marcu pozytywną energią będzie-
cie mogli się Państwo naładować za sprawą kabaretu Nowaki. 

Po grudniowej przerwie wrócimy do filmowych weekendów. 
Raz w miesiącu zapraszamy na  niemal premierowe filmy. Nie 
zabraknie też seansów bajkowych. 

Do naszej stałej działalności dodajemy cztery nowe grupy 
taneczne. Dwie działają przy OKJ w Jastrowiu, a dwie kolejne 
przy WDK w Sypniewie. Panie Asia Ignaczuk i Ania Bielecka 
od jesieni dzielnie pracują z dziećmi. Efekty ich krótkiej pracy 
oglądaliście Państwo podczas mikołajkowych wydarzeń. 

Od stycznia młodzież z Sypniewa będzie miała okazję dwa 
razy w tygodniu ćwiczyć w nowej siłowni pod okiem Dzika 
Noteckiego Grzegorza Peksy. Wielostanowiskowy atlas już 
stoi w WDK.   Jeszcze kilka technicznych poprawek i z nowym 
rokiem startujemy. 

Duże zmiany czekają również Czytelników Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Jastrowiu. W ramach programu „Infrastruktura 
dla Bibliotek” Kamienny Dom ma nową elewację, wewnętrzną 
windę dla osób niepełnosprawnych i w pełni zautomatyzowaną 
wypożyczalnię. Czytelnicy będą mieli możliwość sprawdzenia 
dostępności wybranych pozycji wydawniczych, zamówienia 
dostępnych lub zarezerwowanie aktualnie wypożyczonych 
egzemplarzy. Poprawi się także komunikacja między Czytel-
nikiem a biblioteką poprzez system powiadamiania o terminie 
zwrotu wypożyczonych książek, a także - w przypadku rezer-
wacji -  o przygotowanej do odebrania książce. Zapraszamy.

 To przed nami. A teraz, drodzy Państwo, rozsiądźcie się 
wygodnie w fotelu, włączcie ulubioną muzykę i odpocznijcie. 

Życzymy Wam magicznych Świąt Bożego Narodzenia, roz-
świetlonych pierwszą gwiazdką, wypełnionych nutą wspólnie 
śpiewanej kolędy i ciepłem kochających serc. Niech będzie 
magicznie, choć przez chwilę, niech będzie pięknie, choć przez 
jeden dzień nim wszyscy wrócimy do szarej codzienności i tem-
pa życia, które przyprawia o zawrót głowy. 

Agnieszka Głyżewska-Klofik,
dyrektor Ośrodka Kultury w Jastrowiu 
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6 grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrowiu oficjalnie 
oddano do użytku boisko wielofunkcyjne wraz z infrastruktu-
rą. Jest to drugi i ostatni etap budowy kompleksu boisk przy 

szkole podstawowej. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku powstało 
boisko do gry w piłkę nożną na sztucznej nawierzchni. Cała inwe-
stycja kosztowała około milion złotych. Zdecydowana większość 
zaangażowanych środków to środki własne gminy. Dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosło 152 tys. zł. 

Z zaproszenia burmistrza Piotra Wojtiuka i dyrektora szkoły 
Stanisława Nowickiego na uroczystość otwarcia skorzystało wielu 
gości. Mury szkoły odwiedziło aż trzech parlamentarzystów, wła-
dze powiatu, radni miejscy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych 
Gminy i Miasta Jastrowie, ale najważniejsze były dzieci z wielką 
niecierpliwością oczekujące dnia, kiedy będą mogły wejść na bo-
isko. Zadowolenia ze stworzenia tak dobrych warunków do pro-
wadzenia zajęć wychowania fizycznego nie krył dyrektor szkoły S. 
Nowicki, który witając gości żartował, że teraz szkoła musi być na 
pierwszym miejscu w różnych zawodach sportowych. Dziękował 
burmistrzowi oraz radnym za przychylne decyzje, które przyczy-
niają się do rozwoju młodzieży. Burmistrz Piotr Wojtiuk również 
nie krył zadowolenia z zakończenia inwestycji zaznaczając, że roz-
wój szkoły oraz bazy sportowej zawsze były jego priorytetem. Po 
budowie „orlika” przy hali sportowej i boisk piaskowych do gry 

w piłkę nożną i siatkówkę, budowa nowoczesnego kompleksu bo-
isk przy szkole podstawowej była kolejnym etapem rozwoju bazy 
sportowej gminy. 

Po krótkim programie artystycznym w wykonaniu uczniów, 
którzy wcielili się w role najsławniejszych polskich sportowców, 
goście i uczniowie przenieśli się z sali sportowej na boiska. Nowy 
kompleks poświęcił ks. proboszcz Stanisław Łącki, a uczniowie pu-
ścili w niebo sto balonów w barwach miasta z informacją, że oto 
w Jastrowiu otwarto boiska sportowe. Szczęśliwy znalazca balonu 
może obdarować szkołę sprzętem sportowym. Ciekawe jak daleko 
doleciały balony i ile prezentów dostaną uczniowie. 

Tekst i zdjęcia A. Głyżewska-Klofik

Boiska  
na Mikołajki
Długo czekali uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. M. Konopnickiej w Jastrowiu 
na otwarcie nowoczesnego kompleksu 
boisk, ale było warto. Takich warunków 
może jastrowskim uczniom i nauczycielom 
pozazdrościć niejedna szkoła 

spoRtoWe pRezenty dla ucznióW WRęczyli paRlamentaRzyści oRaz buRmistRz 
Gminy i miasta jastRoWie

dla tej szkolnej dRużyny WaRunki do tReninGu są WymaRzone

sto balonóW z infoRmacją o otWaRciu boisk poszyboWało  
W poWietRze

WstęGę pRzecięli dyRektoR szkoły podsta-
WoWej, pRzeWodnicząca Rady RodzicóW, 
uczeń i buRmistRz

 
Cała inwestycja 

kosztowała około milion 
złotych. Zdecydowana 

większość zaangażowanych 
środków to środki własne 
gminy. Dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki wyniosło 

152 tys. zł.
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projekt budżetu na rok 2017 przewidu-
je dochody budżetu Gminy i Miasta 
Jastrowie na poziomie 43.519.218 zł, 

a wydatki na poziomie 46.481.438 zł.
Wydatki inwestycyjne i majątkowe sta-

nowią kwotę 4.492.865 zł, czyli około 10% 
planowanych ogółem wydatków.

Dobrą informacją dla mieszkańców na-
szej gminy jest to, że w roku 2017 nie bę-
dzie wzrostu stawek podatkowych, a wręcz 
przeciwnie, kilka z nich ulegnie obniżeniu. 

W marcu 2017 roku po ostatecznym roz-
liczeniu roku i sporządzeniu bilansu za rok 
2016 planujemy również część prognozo-
wanej nadwyżki przeznaczyć na dodatkowe 
zadania inwestycyjne.

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie w trak-
cie 2017 roku będzie wielokrotnie ulegał 
zmianie w zależności od uzyskanych przez 
gminę dochodów oraz powstających w trak-
cie roku koniecznych wydatków.

 

BudoWa ul. ludoWej  
i ul. FaBrycZNej WraZ Z kaNaliZacją 

deSZcZoWą  
 800 tyS. Zł 

BudoWa ul. okrężNej WraZ 
Z kaNaliZacją deSZcZoWą  

 400 tyS. Zł 

BudoWa ul. SPokojNej  
 50 tyS. Zł

BudoWa BudyNku 
mieSZkaNioWego komuNalNego 

PrZy al. WolNości 
(iNWeStycja uZależNioNa od 
PoZytyWNego roZPatrZeNia 
WNioSku o doFiNaNSoWaNie 

ZłożoNego PrZeZ gmiNę do Bgk 
W WarSZaWie)  

 2 mlN Zł 

Najważniejsze wydatki 
inwestycyjne zaplanowane 
w projekcie budżetu Gminy 
i Miasta Jastrowie na rok 2017

Drogi, boisko 
i skatepark

BudoWa BoiSka do Piłki NożNej 
tyPu orlik WraZ Z elemeNtami 
lekkoatletycZNymi PrZy ZSS 

W SyPNieWie  
 600 tyS. Zł

BudoWa SkateParku  
PrZy ul. kolejoWej  

 400 tyS. Zł

iNWeStycje ZWiąZaNe 
Z FuNduSZem Sołeckim 
Na rok 2017

ZakuP i moNtaż Wiaty 
PrZyStaNkoWej 

W SamBorSku 8 tyS. Zł

BudoWa chodNika ul. i armii 
WP W SyPNieWie 31 tyS. Zł

WykoNaNie chodNika PrZy drodZe 
gmiNNej W SyPNieWku 7 tyS. Zł

WykoNaNie ogrodZeNia Placu 
W BrZeźNicy kol. 11 tyS. Zł

ZakuP i moNtaż 
kamer moNitoriNgu 

W SamBorSku 7 tyS. Zł

ZakuP i moNtaż 
SiłoWNi ZeWNętrZNych 

W Budach 10 tyS. Zł

moderNiZacja kuchNi i ZakuP 
WyPoSażeNia do śWietlicy 

WiejSkiej W BrZeźNicy 21 tyS. Zł

Piotr Wojtiuk 
Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie

ul. ludoWa - mieszkańcy 
W 2017 Roku doczekają się 
budoWy kanalizacji oRaz 

noWej naWieRzchni dRoGi
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W okresie jesienno-zimowym wie-
le osób pozbywa się śmieci paląc 
je w piecach domowych. W ten 

sposób nie zaoszczędzimy na kosztach 
opału. Trujemy siebie, bliskich i sąsiadów. 
W przypadku gdy dym z naszego komina 
wzbudzi „zainteresowanie” sąsiada, może 
on poinformować straż miejską lub policję. 
Funkcjonariusze mają prawo wejść na pry-
watną posesję i skontrolować, czym jest pa-
lone w piecu. W przypadku gdy zgłoszenie 
jest zasadne, strażnik miejski może nałożyć 
mandat karny w wysokości do 500 zł na 
osobę, która spala śmieci w piecu. 

W Piecach ZakaZuje Się SPalaNia:
• plastikowych butelek, 

pojemników i toreb,
• zużytych opon,
• zużytych pieluch,
• ubrań, szmat, obuwia, zabawek,
• odpadów z gumy i sztucznej skóry,
• kolorowych gazet,
• płyt laminowanych i wiórowych,
• drewnianych ram okiennych,
• mebli,
• drewna lakierowanego, malowanego,
• opakowań po rozpuszczalnikach, 

środkach ochrony roślin, 
farbach i lakierach.

doZWoloNe jeSt SPalaNie:
• papieru, 
• tektury,
• drewna niezanieczyszczonego,
• odpadów z gospodarki 

leśnej, kory, korka, 
• trocin, wiórów, ścinek,
• mechanicznie wydzielonych 

odrzutów z makulatury.

NieodśNieżoNy chodNik PrZy PoSeSji
Straż Miejska w Jastrowiu przypomina, że 
właściciele nieruchomości mają obowią-
zek możliwie najszybszego uprzątnięcia 
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych wzdłuż nierucho-

mości. Pamiętajmy aby po uprzątnięciu po-
zostawić miejsce dla pieszych i pojazdów. 
Niewywiązanie się z obowiązku uprzątnięcia 
śniegu z chodnika grozi mandatem karnym. 
Wyrzucanie na drogę publiczną błota, śnie-
gu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodni-
ków i posesji podlega karze grzywny albo 
karze nagany.

Do obowiązków ciążących zimą na właści-
cielach nieruchomości należy także dbanie 
o stan dachów i balkonów, tj. usuwanie nad-
miaru śniegu i zwisających sopli. Wynika 
to z przepisów Prawa budowlanego, które 
w art. 61. ust. 1, pkt. 2. nakazują właścicie-
lom i zarządcom zapewnić bezpieczne użyt-
kowanie obiektu także w razie wystąpienia 
intensywnych opadów atmosferycznych.

PoSiadaNie PSa to Nie tylko 
PrZyjemNość, ale i oBoWiąZek
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zo-
bowiązane są do zapewnienia takiego stop-
nia opieki nad nimi, aby zwierzęta te nie 
powodowały jakiegokolwiek zagrożenia lub 
uciążliwości dla ludzi.

Do obowiązków osób utrzymujących zwie-
rzęta domowe, a w szczególności psy, na-
leży:
• usuwanie niezwłocznie zanieczysz-

czeń pozostawionych przez psy 
i inne zwierzęta w obiektach i na 
innych terenach przeznaczonych 
do użytku publicznego, w szcze-
gólności z terenu ulic, chodników, 
parków, skwerów, zieleńców,

• prowadzenie psa wyłącznie na 
smyczy, a psa, który jest rasy 
uznawanej za agresywną lub psa 
w inny sposób zagrażającego oto-
czeniu, również w kagańcu,

• zarejestrowanie psa rasy uzna-
wanej za agresywną w Urzędzie 
Gminy i Miasta w Jastrowiu,

• niepozostawianie zwierząt domo-
wych bez nadzoru jeżeli zwierzęta 

te nie znajdują się na uwięzi lub 
w pomieszczeniu uniemożliwiającym 
ich samodzielne wydostanie się,

• należyte dbanie o stan zdrowia 
zwierząt domowych i zapewnienie im 
odpowiedniej opieki weterynaryjnej, 
w tym wymaganych szczepień,

• niedopuszczanie do niszczenia 
przez zwierzęta domowe roślin-
ności na terenach przeznaczo-
nych do użytku publicznego,

• niedopuszczanie do wywoła-
nia u tych zwierząt agresji,

• niedopuszczanie do obecności zwie-
rząt domowych w piaskownicach, na 
placach zabaw, w miejscach przezna-
czonych do kąpieli, na cmentarzach.

W przypadku gdy właściciel psa nie 
zastosuje się do powyższych obowiązków, 
strażnik może nałożyć mandat karny, 
bądź skierować sprawę do sądu.

Podstawy prawne: Ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) 
oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy i Miasta Jastrowie nakłada na właścicieli 
obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich 
nieruchomości (§ 2 ust. 1-5). Art. 379 ustawy z 27 
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 672 ze zm.). Art. 225 § 1 ustawy z 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1137). § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 10 
listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, 
które osoby fizyczne lub jednostki organizacyj-
ne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać 
odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych 
metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93 ze zm.).

Erasmus + to program Unii Europej-
skiej w dziedzinie edukacji, szkoleń 
młodzieży, a teraz także w dziedzinie 

sportu. 29 kwietnia 2016 r. otrzymaliśmy 
z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ 
informację, że nasz wniosek złożony w ra-
mach akcji „Mobilność kadry edukacji szkol-
nej w sektorze Edukacja szkolna” w roku 
2016 r. został zatwierdzony do realizacji. 
Maksymalna przyznana kwota dofinanso-
wania wynosiła 14073 euro. Było to dla nas 
ogromne zaskoczenie i wyróżnienie, gdyż 

na ponad 700 wniosków zatwierdzono tyl-
ko ok. 140. 

Oprócz Europejskiego Planu Rozwoju 
Szkoły, w którym zawarliśmy zagadnienia 
i zadania do realizacji na czas trwania pro-
jektu, mogliśmy uczestniczyć i doskonalić 
swoje umiejętności językowe za granicą. 
Wyjazdem objęto 5 osób: 4 osoby wyjechały 
do Londynu (język angielski) i jedna osoba 
do Regensburga (język niemiecki). 

W dniach 31.07-15.08.2016 r. nauczy-
cielki Barbara Wiśniewska i Mariola Miko-

łajczyk uczestniczyły w ramach programu 
Erasmus + „Mobilność kadry” w kursie me-
todycznym języka angielskiego w Londynie. 
W tym samym czasie Elwira Piszcz, nauczy-
cielka języka niemieckiego, uczestniczyła 
w kursie metodycznym w Regensburgu. 

We wrześniu swoje umiejętności języko-
we w Londynie doskonalili Stanisław No-
wicki - dyrektor PSP w Jastrowiu i Galina 
Wiese – bibliotekarka.

Mariola Mikołajczyk

Straż Miejska przypomina

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu z Erasmusem+
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Na chwilę wracamy do gorących dożynek gminnych 
w gościnnych Nadarzycach, inauguracji roku kulturalnego 
w Jastrowiu i koncertu przy pełnej sali artystów z Teatru 

Iwia. Zatrzymujemy się przy XVII Powiatowym Dyktandzie o tytuł 
Mistrza Ortografii Powiatu Złotowskiego i Spotkaniu z Gwiazdą, 
którą tym razem była ceniona aktorka Elżbieta Zającówna. 
Jesień w murach OKJ uchwyciliśmy dzięki wystawie 
„Kultura łowiecka – tradycja i zwyczaje” zorganizowanej we 
współpracy z Kołem Łowieckim „Brać Leśna”. Sezon plenerowy 
zakończyliśmy Jarmarkiem Mikołajkowym, w tym roku stojącym 
pod znakiem mnogości świątecznego rękodzieła. Zapraszamy 
do miłych wspomnień zatrzymanych na fotografiach. 
A. Głyżewska-Klofik, fot. arch. OKJ 

Kulturalny FlESZ WYDaRZEŃ

lauReaci XVii dyktanda o tytuł mistRza oRtoGRafii poWiatu złotoWskieGo

inauGuRacja Roku kultuRalneGo. na deskach jastRoWskiej sceny Wystąpił teatR iWia

dzioRdanki z bochnami dożynkoWeGo chleba

duet „baba z chopym”, czyli biesiada śląska z okazji 
dnia senioRa 
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Wieści z poWiatu:

9 listopada w auli Starostwa Powiatowego 
w Złotowie odbył się powiatowy etap IX Po-
nadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Sub-
regionu Północnej Wielkopolski. W kategorii 
gimnazjów uczennica Zespołu Szkół Samorzą-
dowych w Sypniewie Agata Rafałowicz, ex aequo 
z dwoma innymi osobami, zdobyła trzecią po-
zycję. Weronika Trzebiatowska reprezentująca 
tę samą szkołę otrzymała wyróżnienie. Sukces 
otworzył dziewczynkom drogę do startu w finale 
olimpiady, który odbył się w Pile. Na tym etapie 
Agata Rafałowicz znalazła się w gronie ośmiu 
najlepszych osób w swojej kategorii wiekowej. 
Zajęła 8. miejsce.

•
W czwartek 17 listopada oficjalnie otwarta 

została Regionalna Instalacja Przerobu Odpadów 

Komunalnych pod Złotowem. Tego dnia święto-
wano również jubileusz 25-lecia Związku Gmin 
Krajny w Złotowie. Na terenie RIPOK, symbo-
licznie otwierając zakład, biało-czerwoną wstęgę 
przecięli wiceprezes zarządu i jednocześnie dy-
rektor zarządzający Novago Michał Dąbrow-
ski, zastępca prezesa zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu Marek Zieliński, burmistrz 
miasta Złotowa i przewodniczący zarządu Związ-
ku Gmin Krajny w Złotowie Adam Pulit oraz 
wójt gminy Złotów i zastępca przewodniczącego 
ZGK Piotr Lach. Następnie ks. Arkadiusz Kali-
nowski poświęcił obiekt, po czym zaproszono gości 
do zwiedzania zakładu. Druga część uroczystości, 
związana z jubileuszem ZGK, odbyła się w CWK 
Zacisze. Tam, zanim rozpoczęły się oficjalne prze-
mowy i gratulacje, m.in. wyświetlono film nakrę-
cony z inicjatywy ZGK oraz MZUK. „Praca dla 
środowiska” – to jego tytuł. 

•

Podczas sesji Rady Powiatu Złotowskiego, 
która odbyła się 30 listopada radni przyjęli 
kalendarz uroczystości i imprez, które w 2017 
roku organizowane i współorganizowane będą 
przez powiat złotowski. Tradycyjnie obchodzić 
będziemy m.in. kolejne rocznice powrotu zie-
mi złotowskiej do Polski i wybuchu II Wojny 
Światowej, Narodowe Święto Niepodległości 
oraz powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. 
Ponadto po raz kolejny zorganizowane zostaną 
m.in. Jarmark Krajeński i Powiatowe Zawody 
Wędkarskie o Puchar Przewodniczącej Rady 
Powiatu Złotowskiego, a po raz pierwszy – Po-
wiatowy Dzień Sportu. Samorząd będzie też 
współorganizatorem Powiatowego Przeglą-
du Dziecięcych Zespołów Artystycznych im. 
Cecylii Igiel, który odbędzie się w Jastrowiu. 

•

Kulturalny FlESZ WYDaRZEŃ

jaRmaRk mikołajkoWy stał pod znakiem małych, Rękodzielniczych aRcydziełjaRmaRk to jaRmaRk - Ręcznie Robione śWiąteczne ozdoby cieszyły się 
dużym zainteResoWaniem

oWacjami na stojąco naGRodzono GimnazjalistóW z pG W jastRoWiu za Występ z okazji śWięta niepodleGłości „z pieśnią i WieRszem pRzez dzieje”
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Powiat złotowski przekazał dotychczas 
pozostający na jego stanie samochód typu 
bus marki renault traffic Młodzieżowemu 
Ośrodkowi Wychowawczemu nr 2 w Jastro-
wiu. Zabezpieczając potrzeby ośrodka będzie 
on wykorzystywany do wyjazdów edukacyj-
nych oraz tych związanych z wizytami u leka-
rzy, a także do przewozu posiłków do budynku 
przy ul. Kieniewicza.

•
1 grudnia w auli im. Adama Krysińskiego 

w Starostwie Powiatowym w Złotowie odby-
ła się debata społeczna zorganizowana przez 
funkcjonariuszy złotowskiej Komendy Powia-
towej Policji. Wśród uczestników znalazł się 
mieszkaniec Jastrowia, który zwrócił uwagę 
funkcjonariuszy na potrzebę uaktualnienia 
oznakowania jastrowskich ulic, a także uczulił 
ich na poczynania „piratów drogowych” poru-

szających się po ulicach miasta z naruszeniem 
przepisów prawa o ruchu drogowym. 

Wcześniej policjanci wyjaśnili jak funk-
cjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa. Dzięki niej każdy mieszkaniec powiatu 
złotowskiego informację o zaobserwowanym 
przez siebie zagrożeniu bezpieczeństwa czy 
porządku publicznego może przekazać policji 
bez wychodzenia z domu. Kolejną nowinką, 
którą zaprezentowano podczas spotkania była 
bezpłatna aplikacja Moja Komenda za pomo-
cą której potrzebujący w prosty sposób może  
m.in. odnaleźć najbliższą mu jednostkę poli-
cji a następnie sprawdzić jak do niej dotrzeć.

Przewodnicząca Rady  
Powiatu Złotowskiego  

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Szanowni mieszkańcy gminy Jastrowie,

Niech wspaniały czas Bożego Narodzenia przyniesie  
Wam radość, miłość, wytchnienie od codziennych trosk i tak potrzebną 
wiarę w lepsze jutro. Niech atmosfera świąt sprawi, że wszelkie podziały 

stopnieją, a rodzinne i przyjacielskie więzy staną się jeszcze silniejsze.
Życzę, by ciepło świątecznych, szczerych życzeń wzmocniło każdego 

z nas. Niech nadchodzący rok 2017 stanie się czasem spełniania marzeń, 
niech upływa w atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Złotowskiego  
Jadwiga Harbuzińska-Turek

ośrodek Kultury od 
października rozsze-
rzył swoją ofertę o za-

jęcia rytmiczno-taneczne dla 
dzieci. Instruktorem jest Joan-
na Ignaczuk. Nabór dotyczył 
dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. Z uwagi na 
duże zainteresowanie rozszerzy-
liśmy ofertę dla dzieci z rocznika 
2014. W listopadzie zespół został 
podzielony na grupy wiekowe. 
Grupa młodsza 2-, 3- i 4-latki 
nazywa się Mały Szok, grupa 

starsza 5-, 6- i 7- latki- R. Y. T. M. 
Zajęcia odbywają się raz w ty-
godniu w każdą środę, grupa 
młodsza o godz. 16:15, grupa 
starsza o godz. 17:00 w sali wi-
dowiskowej OKJ. Obok zajęć 
tanecznych, które przygotowują 
najmłodszych do pokazów, dzie-
ci uczestniczą w aktywizujących 
elementarny rozwój zabawach 
uwzględniających m.in. elemen-
ty muzyki (np. tempo, rytm). 
Obecnie nabór jest zakończony. 
W przypadku większego zain-

Jeszcze nas zaskoczą. Przy OKJ swoją 
przygodę z tańcem rozpoczęły dwie nowe 
grupy taneczne. Premierowy pokaz zaliczyli 
podczas Jarmarku Mikołajkowego 

Mały Szok i R.Y.T.M

teresowania istnieje możliwość 
utworzenia dodatkowych grup.  
Swój debiut dzieci miały pod-
czas Jarmarku Mikołajkowego  
4 grudnia na scenie przy Ośrod-
ku Kultury. Najmłodsza grupa 
zaprezentowała się w utworze pt. 
„Kochany panie Mikołaju”, zaś 
starszaki przeniosły wszystkich 

na „Ulicę Śnieżynkową” z reper-
tuaru Majki Jeżowskiej. Jednak 
dopiero wspólne odśpiewanie 
piosenki pt. „Mam tę moc” po-
zwoliło poczuć moc, która to-
warzyszyła wszystkim podczas 
jarmarku.

Red. 

mały szok to nazWa najmłodszej GRupy tanecznej. na scenie jeszcze nas 
zaskoczą



Czym jest dla Ciebie modeling? Pa-
sją, pracą, uzależnieniem?
Uczciwie mogę stwierdzić, że jest 
wszystkim naraz. Wciąż patrząc 

na zdjęcia czy oglądając pokazy uwielbia-
nych przeze mnie projektantów zachwycam 
się tak samo jak wtedy, gdy zobaczyłam 
je po raz pierwszy. Jest to praca 24/7. Nie 
ogranicza się do czasu spędzonego na pla-
nie. Żeby być w formie, trzeba ją utrzymać 
i co za tym idzie mam za sobą niezliczoną 
liczbę godzin spędzonych na treningach. 
Gdyby to nie była moja pasja, dawno bym 
się poddała ze zmęczenia lub w momencie, 
kiedy nie wychodziło. Jednak modeling daje 
mi dużo siły. Z dnia na dzień widzę zmiany 
swojego charakteru. Uważam, że na lepsze. 
Takie coś uzależnia… i to bardzo. 

A jak długo jesteś związana z branżą? Czy 
potrafisz wskazać moment, od którego, mo-
głabyś powiedzieć, że zajmujesz się mode-
lingiem profesjonalnie?
Pierwszy kontakt z agencjami miałam na 
przełomie października i listopada 2014 roku. 
Wtedy też udało mi się zrobić kilka sesji, któ-
re nie zostały wykorzystane do mojego port-
folio, tak jak planowałam. Natomiast umowę 
z moją agencją Gagamodels podpisałam 
w lutym 2015 r. Jednak oficjalnie zostałam 
pokazana dopiero we wrześniu. Ten czas po-
święcony był na zmianę wizerunku. Ówcze-
śnie miałam rude, długie i zniszczone włosy, 
nosiłam aparat na zębach. Musiałam bardziej 
wyćwiczyć ciało. Przełomowym momentem 
był właśnie wrzesień. Dostałam się do jednej 
z największych agencji świata IMG i zaczę-
łam pracę na polskim rynku. Za granicę 
pierwszy raz wyjechałam w lutym 2015 r. Był 
to Paryż, gdzie spędziłam półtora miesiąca.  

Jednak co do profesjonalizmu, uważam że 
wciąż długa droga przede mną. Pozowanie, 
wbrew pozorom, nie należy do najłatwiej-
szych i wciąż się uczę. Poprawiam to, co uwa-
żam, że wymaga poprawy. Jestem też dość 
krytyczna w stosunku do swojej pracy i za-
wsze znajdę coś, co wymaga małej korekty. 

Twój największy sukces?
Kiedy zaczynałam, moim marzeniem była 

agencja IMG. Kiedy to osiągnęłam, marzy-
łam o fashion week’u i paryskim wybiegu. 
Marzyłam aby kiedyś móc otworzyć gazetę 
w sklepie, a w środku zobaczyć siebie. Udało 
się, mało tego… nie tylko w Polsce. Moim 
największym sukcesem są te małe spełnio-
ne marzenia.

Kwestia wymiarów modelek od zawsze 
wzbudzała wiele kontrowersji. Jaka jest 

Uczennica pilskiego liceum o profilu stylu i wizażu. 
Siedemnastoletnia pasjonatka kuchni, książek, muzyki, podróży 
i kawy. Swoją przygodę z modelingiem zaczęła jako piętnastolatka. 
Dziś reprezentują ją agencje w Paryżu, Londynie, Barcelonie, 
Seulu i Nowym Jorku - rozmowa z Aleksandrą Leńczuk

na marzenia
Moda
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twoja opinia na ten temat? Czy zauważyłaś, 
że w kanonach modelingu nastąpił zwrot 
w innym kierunku? 
Fakt, jest to temat dość niezręczny, szczegól-
nie jeżeli odbiorcą jest osoba niezwiązana 
z branżą. Kiedy jednak spędza się tyle czasu 
pracując z modelkami i modelami (uwa-
żam, że bardziej kontrowersyjnym tematem 
są wymiary facetów) przestaje się spostrze-
gać to jakoś nadzwyczajnie. Uważam też, że 
pomimo tych wszystkich dyskusji na temat 
figur modelek, ludzie wolą oglądać ubrania 
właśnie na nich. Zaobserwowałam, że ostat-
nie lata są bardziej fit. Presja na zdrowy tryb 
życia, ćwiczenia i diety jest ogromna. Media 
społecznościowe huczą o nowych ćwicze-
niach, które dają spektakularne efekty. Ma to 
swoje plusy i minusy. Ale jeżeli chodzi o mo-
deling, wydaje mi się, że zaczęto bardziej 
oczekiwać zdrowego ciała. Pożądana jest 
szczupła, ale zdrowo wyglądająca sylwetka.  

Do jakiej sesji nie zgodziłabyś się pozować?
Propagującej wartości, z którymi się nie zga-
dzam. Chociaż na ten moment nie jestem w sta-
nie odpowiedzieć, jakiej dokładniej. Kiedyś 
wydawało mi się, że nie zgodzę się na zdjęcia 
w prawdziwych futrach. A jednak moje po-
glądy na ten temat na przestrzeni czasu tak się 
zmieniły, że wykonałam taką pracę dla jednego 
z hiszpańskich magazynów. 

Twoje największe poświęcenie dla sesji to...? 
Praca dla projektantów jest o tyle ciekawa, że 
zazwyczaj kolekcja wiosenna fotografowana 
jest zimą, a zimowa latem. Na swoim koncie 
mam sesję w kilku warstwach ubrań, a wisien-
ką na torcie było olbrzymie, prawdziwe futro. 
Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie było to na 
zewnątrz w trakcie hiszpańskiego lata, kiedy 

temperatury sięgały 35 stopni. I oczywiście 
odwrotna sytuacja. Zwiewna, letnia sukien-
ka w lutym na jednej z ulic Paryża. Jednak 
największym poświęceniem jest noszenie no-
torycznie niedopasowanych butów. Chyba 
każda kobieta zna ból stóp po kilkugodzin-
nym chodzeniu w szpilach. Dodajmy do tego 
buty za małe o dobry rozmiar. A kilka godzin 
zamieńmy na cały dzień. 

Twoje portfolio świadczy, że jesteś dziewczyną 
- kameleonem. W jakich stylizacjach czujesz 
się najlepiej?
Jakoś większą swobodę czuję wte-
dy, kiedy muszę wyglądać jak chłop-
czyca. Najlepiej w  za dużych ubraniach 
i muszę przyznać, że mam do nich słabość. 

Jak zareagowali twoi najbliżsi na twój pomysł 
na najbliższą przyszłość?
Zdania były mocno podzielone. Pochodzę 
z małej wsi i kiedy mówiłam, że pewnego dnia 
wyjadę jako modelka za granicę, zazwyczaj 
słyszałam, że mam bujną wyobraźnię i powin-
nam myśleć bardziej przyziemnie. Znalazło 
się grono znajomych, którzy mnie wspierali 
z całych sił i nie zwątpili nawet wtedy, kiedy 
ja wątpiłam. Do tego grona należą też moi 
rodzice. To właśnie im jestem wdzięczna naj-
bardziej na świecie. Dają mi siłę i wiarę w to, że 
mogę zmienić w swoim życiu co zechcę. Wy-
starczy odpowiednie nastawienie i dużo pracy.  

Gdzie widzisz siebie za kilka lat?
Jest to bardzo trudne pytanie. Nie jestem 
w stanie zaplanować swoich ferii zimowych, 
a co dopiero swojej przyszłości. Jestem na 
etapie, kiedy zaczynam wstępnie myśleć, na 
jakie studia chciałabym się wybrać, do jakie-
go miasta. Czy wolę studiować w Polsce, czy 

za granicą. Jedno jest pewne, będę podróżo-
wała gdzie i kiedy się da! Nic nie nauczyło 
mnie więcej niż podróże. Poznawanie no-
wych kultur, ludzi, światopoglądów i religii 
otwiera oczy na wiele spraw. I otwiera umysł.  

Jesteś modelką wybiegową czy fotomodelką?
W czołowych agencjach dziewczyny są do-
bierane tak, aby były uniwersalne. Moja praca 
to głównie sesje zdjęciowe, ale mam za sobą 
trochę pokazów.

Od siebie…
Czasami mam dni, kiedy leżę i wizualizuję 
sobie, jak wszystko potoczyłoby się, gdybym 
nie była w agencji. Gdzie bym była i co robiła? 
Czym bym się zajmowała? W końcu większość 
swoich pasji rozwinęłam przez modeling. Jakby 
to wszystko wyglądało, gdybym nie odważyła 
się na pierwszy krok, bo muszę zaznaczyć, że 
panicznie się go bałam. Bałam się odmowy. 
W głowie miałam milion scenariuszy, np. jak 
zostaję odesłana do domu. Tego się już nie 
dowiem, ale jestem niesamowicie szczęśliwa 
i dumna, że właśnie wtedy strach nie wziął góry, 
że znalazłam w sobie tyle siły, żeby spróbować. 
W końcu cóż miałam do stracenia? Do stra-
cenia nic, a do zyskania naprawdę wiele. Dla-
tego trzymam kciuki za wszystkich, którzy po 
swoje marzenia już sięgają i mam nadzieję, że 
Wasze zaangażowanie i ciężka praca pozwolą 
osiągnąć to, o czym marzycie. Dopinguję też 
z całego serca te osoby, które dopiero decydują 
się na pierwszy krok. Pamiętajcie... do stracenia 
nie macie nic, a do zyskania naprawdę wiele. 

Fotografie pochodzą z prywatnego portfolio 
Aleksandry Leńczuk.

Rozmawiała Karolina Frączek
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Młodzi pisarze z  Publicznego 
Gimnazjum w Zespole Szkół 
Samorządowych w Sypniewie:  

Weronika Trzebiatowska, Wiktoria Ku-
śmierek, Agata Rafałowicz i Anna Lis oraz 
ilustratorka Daria Opasiak biorą udział 
w konkursie organizowanym przez Ridero 
– „Misja – książka”. Jest to ogólnopolski 
turniej literacki, w którym kilkuosobowe 
zespoły uczniów szkół ponadpodstawo-
wych współzawodniczą ze sobą w two-
rzeniu własnej książki. Młodzi autorzy 
z pomocą i wsparciem nauczyciela – 
opiekuna drużyny, piszą opowiadania 
i projektują książkę od pierwszej do 
ostatniej strony w inteligentnym sys-
temie wydawniczym Ridero. Naszym 
gimnazjalistom wsparcia udzielił To-
masz Piec - polonista Publicznego Gim-
nazjum Zespołu Szkół Samorządowych 
w Sypniewie. Konkurs ma na celu roz-
wijanie kreatywności i  talentów lite-
rackich, wzbudzenie zainteresowania 
procesem powstawania książki oraz 
zachęcanie do pracy zespołowej. 

„przestrzeń i czas" gimnazjalistów 
z publicznego Gimnazjum w Sypniewie

15 września 2016 r. otwarto głosowa-
nie, zaś 31 grudnia 2016 r. nastąpi za-
mknięcie możliwości oddawania głosów 
na zbiory znajdujące się na stronie inter-
netowej konkursu. 

3 stycznia 2017 r. zostanie ogłoszony 

ranking TOP 50 zbiorów, które przecho-
dzą do etapu drugiego. Jury przystępuje 
do pracy i wyłania laureatów. 31 stycznia 
2017 r. – zakończenie konkursu. Jury 
przedstawi wyniki konkursu, które zostają 
opublikowane na stronie internetowej. 

autoRki książki „pRzestRzeń i czas” z kooRdynatoRem pRojektu sWoim polonistą tomaszem piecem

r e k l a m a
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przed naszymi pociechami ferie zimowe, które w tym roku 
szkolnym przypadają od 30 stycznia do 12 lutego 2017 r. 
Ubiegłoroczne zimowisko dzieci spędziły w OKJ bawiąc 

się m.in. z Mają i Guciem, ucząc się i spotykając np. z egzotycz-
nym wężownikiem czy aktorami w teatrze lalek. 

Na nadchodzące ferie zimowe Ośrodek Kultury w Jastro-
wiu zaprasza wszystkie dzieci do Legowiska. Przygotowana 
przez OKJ oferta zapewni fantastyczną atmosferę, oryginalne 
zajęcia z popularnymi wśród dzieci klockami, dzięki którym 
zbudujemy roboty, maszyny oraz niebanalne konstrukcje. Pod-
sumowaniem zajęć będzie tematyczna wystawa z możliwością 
wymiany wśród pasjonatów serii, modeli czy klocków. Zajęcia 
skierowane są do dzieci młodszych oraz starszych. Miejscem 
spotkań będzie sala widowiskowa OKJ. Obowiązywać będzie 
każdorazowo symboliczna opłata od dziecka, a liczba miejsc 
jest ograniczona. Zapisy w sekretariacie OKJ. 

Wzbogaceniem wolnego czasu będą również zajęcia kre-
atywne, bal w Legolandii, gry, zabawy i konkursy związane 
z tematyką klocków. Nie zabraknie także naszych bajkowych 
seansów dla dzieci. 

po mszy św. o 12:30 z kościoła św. 
Michała Archanioła podąży uli-
cami Kieniewicza, Żymierskiego, 

Poniatowskiego, Konopnickiej i Wojska 
Polskiego, czyli do kościoła Najświęt-
szej Marii Panny Królowej Polski. Ma-
my świadomość, że w tym samym czasie 
będziemy cząstką 1,5 miliona osób, które 
zgromadzą się na orszaku w 420 miastach 
w całej Polsce. 

Na bazie wydarzeń biblijnych przed-
stawiać będziemy w sposób teatralny to co 
działo się w I wieku po Chrystusie. Ponad 
420 orszaków w Polsce, ale ten sam scena-
riusz napisany 2000 lat temu. 

Za przewodem gwiazdy wraz z trzema 
królami z Europy, Azji i Afryki pójdziemy 
do Betlejem, gdzie narodził się Jezus Chry-
stus. Śpiewając kolędy, oglądając scenki 
biblijne z Herodem, diabłami i aniołami, 

z pastuszkami i św. Józefem i Maryją iść 
będziemy w stronę stajenki do Jezusa.

Tym razem do udziału w orszaku zapra-
szamy szczególnie dzieci szkolne, które prze-
biorą się za dwór królewski. Nie zabraknie 
chorągwi królewskich i flag jastrowskich. 
Niech radość i pokój z narodzenia Zbawi-
ciela przepełnią nasze serca. Zapraszamy! 

ks. prob. Andrzej Wachowicz 

W tym roku spotkanie będzie ciekawe i magiczne, i to do-
słownie, bo za sprawą m.in. specjalnego gościa, który także 
odwiedzi nasz Ośrodek Kultury.

Szczegółowy plan na ferie zimowe już niebawem na naszej 
stronie internetowej, Facebooku, na plakatach, w szkołach 
i w przedszkolach. 

Czekamy na Was podczas ferii zimowych w OKJ. Z nami 
nie będzie nudno!

Legowisko  
- Zimowisko

II Jastrowski orszak Trzech Króli

i jastRoWski oRszak tRzech 
kRóli pRzeszedł ulicami 
miasta 6 stycznia 2016 R.

6 stycznia 
2017 r. ulicami 
Jastrowia 
przejdzie 
Orszak Trzech 
Króli. 

r e k l a m a
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Qlturalny 
rozkład  
jazdy
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Ale się działo… W niedzielę 4 grudnia na placu przed OKJ uno-
sił się zapach goździków, pomarańczy, ciasteczek, pierogów, 
po prostu zapach Świąt Bożego Narodzenia. Ale najważniej-

sza była ta wyjątkowa atmosfera życzliwości dzieci małych i dużych 
czekających na wizytę św. Mikołaja, który w asyście strażaków z OSP 
Jastrowie zszedł po drabinie z budynku OKJ, bo wylądował na da-
chu. Przywitał się ze wszystkimi dziećmi, rozdawał słodkie prezenty 
i ze swoimi asystentkami śpiewał świąteczne utwory.

Na scenie cudnie zatańczyły przedszkolaki w grupach tanecznych 
OKJ: „Rytm” i „Mały Szok” Joanny Ignaczuk. Potem „Zaczarowana 
Kraina” Agnieszki Trockiej, uczniowie klasy III z Publicznej Szkoły 
Podstawowej, wokaliści Aldony Chamarczuk, „Dziordanki” Małgo-
rzaty Gawluk, wokaliści Mariusza Czai i tancerze szkoły tańca Top 
Toys. Wszystkie występujące dzieci i młodzież otrzymali upominki 
od jastrowskiego hojnego św. Mikołaja. Wolontariuszki z MOW-
-u prowadziły zabawy z dziećmi i malowały im buźki. Dzieci małe 
i duże pisały do Mikołaja listy – życzenia, spośród których nasz gość 
wybrał dwa i są one zamieszczone na łamach niniejszego pisma. 
Ponadto Agnieszka Głyżewska-Klofik – dyrektor OKJ – wręczyła 
nagrody laureatom konkursu na choinkową bombę, a prace moż-
na było zobaczyć w holu OKJ. Nasz Mikołajkowy Jarmark to także 
mnóstwo kramów z przeróżnymi bożonarodzeniowymi akceso-
riami, które miały wielkie powodzenie u jastrowian. Świątecznie, 
kolorowo, radośnie i ciepło w sercach. Parafrazując jeden z listów 
do św. Mikołaja, niech Państwa domy będą przepełnione miłością 
w ten niepowtarzalny czas świąteczny i zawsze. 

Alicja Awłasewicz 

Dzieci listy piszą...
Listy wyróżnione przez Mikoła-
ja podczas Jarmarku Mikołajkowe-
go. Zgodnie z obietnicą publikujemy 
te wzruszające marzenia dzieci. Oby 
wszystkie się spełniły. 
Agnieszka Głyżewska-Klofik

Kochany Święty Mikołaju!
W tym roku nie chciałabym prosić Cię o zabaw-
ki, ponieważ mam ich bardzo dużo! 
Mam inne bardzo ważne marzenie, aby mój ko-
chany tatuś miał pracę w Polsce i nie musiał już 
więcej jechać za granicę. Kocham Cię Mikołaju.

Ala z mamą 

Drogi Mikołaju!
Proszę o to, aby w mojej rodzinie nie zabrakło 
miłości. 

Maja

Jarmark 
Mikołajkowy



r e k l a m a

Działo się 
w WDK w Sypniewie

lauReaci konkuRsu 
plastyczneGo 

zoRGanizoWaneGo 
podczas śWięta 

ziemniaka

bal halloWeenoWy 
uatRakcyjniły dynie 
Wykonane pRzez 
dzieci podczas zajęć 
kReatyWnych
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Halloween w WDK w Syp-
niewie rozpoczął się 3 
listopada zajęciami pla-

styczno-manualnymi. Dzie-
ci mogły wybrać swoją dynię 
i zaprojektować wzór. Były ko-
lorowanki związane z tematyką 
halloween oraz różne gry i zaba-
wy. Imprezę dzieci zakończyły 
4 listopada spotkaniem z mu-
zyką. Dziewczęta z gimnazjum 
ze szkolnego koła PCK zorgani-
zowały dla najmłodszych kole-
żanek i kolegów różne zabawy 
przy muzyce. 28 października 
2016 r. w Wiejskim Domu Kul-
tury odbyło się Święto Ziemnia-
ka. Czas umilał muzyką zespół 
„Zenit”, Piotr Chmura i Czesław 
Wieczorek, prowadząc gry i za-
bawy. Ze smakiem degustowano 
pierogi i frytki. Podczas świę-
ta zostały rozstrzygnięte dwa 
konkursy.
Oto nasi zwycięzcy: 

koNkurS PleNeroWo-
PlaStycZNy Pt. 
„kWiaty, jeSieNNe 
liście i ZWierZęta”

I miejsce – Zuzia Krzywińska 
II miejsce – Julia Róg 
III miejsce – Nikola 
Twardowska

koNkurS Pt. 
„ZiemNiaki – cudaki”
I miejsce – Roksana Borowa 
II miejsce – Maja Szacho-Głu-
chowicz 
III miejsce – Julia Róg

26 października 2016 r. Wiej-
ski Dom Kultury zorganizował 
XIV Gminny Konkurs Recyta-

torski, który gościnnie odbył 
się w Zespole Szkół Samorzą-
dowych w Sypniewie. Do kon-
kursu zgłoszono 50 uczestników 
podzielonych na cztery grupy 
wiekowe. Zdolności recytator-
skie oceniało jury w składzie: 
Alicja Awłasewicz, Mariola An-
drzejewska, Bogdan Osiński. 

Patronat nad konkursem 
sprawował Bank Spółdzielczy 
w Jastrowiu, który ufundował 
nagrody książkowe. Natomiast 
Bogdan Łaszczyk zasponsoro-
wał wszystkim uczestnikom 
czekolady. Laureaci konkursu 
w poszczególnych kategoriach:

PrZedSZkole:
1. Konrad Jurkiewicz 
2. Igor Kowalski 
3. Antoni Paczyński 
Wyróżnienia: Zofia Mazur 
i Dagmara Skrzypczak

klaSy i-iii:
1. Hanna Jarosz 
2. Oliwia Madecka 
3. Zuzanna Nowicka 
Wyróżnienie: Laura Dopierała

klaSy iV-Vi:
1. Stefan Pura 
2. Nikola Szymańska 
3. Wiktoria Wittbrodt 
Wyróżnienie: Ignacy 
Trzebiatowski

gimNaZjum:
1. Kamila Turin 
2. Angelika Gwitt 
3. Maksymilian Ziółkowski 
Wyróżnienie: Weronika 
Trzebiatowska

GRy i zabaWy podczas 
balu WyWołały niejeden 

uśmiech podczas Wykony-
Wanych WyGibasóW



Jesienią przy WDK Sypniewo powo-
łaliśmy dwie grupy taneczne. Młod-
sza grupa nosi nazwę Taneczne Smyki 

i liczy 15 dzieci z klas 1-3 i 5 przedszkola-
ków. - Mamy rodzynka Antosia, jedynego 
chłopca w grupie – cieszy się instruktorka 
Anna Bielecka dodając, że na zajęciach ma-
li tancerze uczą się jej autorskich układów 
tanecznych. - Dzieci są bardzo zadowolone 
i ciekawe tańców, jakie dla nich przygoto-

OKJ zaprasza  
na filmowe  
i bajkowe seanse 

ośrodek Kultury w Jastrowiu wzna-
wia działalność kina. Raz w mie-
siącu będziecie mogli Państwo 

obejrzeć najnowsze filmy oraz bajki krót-
ko po premierach ogólnopolskich. Seanse 
odbywają się raz w miesiącu, w soboty lub 
w niedziele. Szczegółowego harmonogramu 
kina proszę szukać na stronie internetowej 
www.okjastrowie.pl lub na naszym Facebo-
ok’u. Bilety do nabycia w sekretariacie OKJ 
lub bezpośrednio przed seansem. 

Zachęcamy do korzystania z naszego 
newslettera, w ten sposób będziecie Pań-
stwo na bieżąco z wszystkimi wydarze-
niami i nic was nie ominie. 

A. Głyżewska-Klofik

Wstęp:

„Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię”
i wszystko co na nich jest;
pory roku ukształtował też.

Ziemia – klejnotem – domem naszym!
Miejmy respekt dla niej i dbajmy.
Zanim nastąpi życia zmierzch -
z obfitej dobroci Stwórcy krańców ziemi,
Pana Wszechwładnego, w pełni korzystajmy,
lecz o rozsądku i rozwadze i oszczędzaniu…,
zdecydowanie pamiętajmy [1]!

Mknie kulig po śniegu. 
Dzyń-dzyń-dzyń-dzyń-dzyń-dzyń…-
dzwoneczki śpiewają:
„Mamy już w pełni Zimę” - 
wokół obwieszczają.

Biało dookoła, atrakcji jest wiele.
Na ścieżki zdrowia
licznie wyruszyli
Zimy przyjaciele.

Refren: Hej, Zimo wspaniała!
 Wreszcie do nas zawitałaś!
 Prosimy, uwijaj się szybko!
 Upodobanie miej:

Filmowe 
weekendy

taneczne 
smyki 
i volt
W WDK Sypniewo 
działalność rozpoczęły dwie 
nowe grupy taneczne. Dzieci 
i młodzież w tajniki tańca 
wprowadza Ania Bielecka

wałam. Uśmiechają się i z niecierpliwością 
oczekują na następne nasze spotkania.

Starsza grupa taneczna nosi nazwę Volt. 
Są to uczennice gimnazjum oraz klas 4-6 
szkoły podstawowej. Grupa liczy 22 osoby. 
- Dziewczyny tryskają energią i wspierają się 
w układach tanecznych. Uwielbiają zumbę 
– dodaje pani Ania.

Debiut obie grupy zaliczyły podczas im-
prezy mikołajkowej 10 grudnia zorganizo-

wanej przez WDK Sypniewo. Gratulujemy 
i życzymy wielu sukcesów. 

Anna Bielecka, uczęszczała do szkoły 
tańca w Złotowie, ułożyła własne układy 
taneczne do bajek wystawianych w WDK 
w Sypniewie. Kocha tańczyć, taniec ma 
w sercu. Lubi pracę z dziećmi, a głowę ma 
pełną pomysłów. Z tańcem spełnia swoje 
marzenia.

Red. 

 w śniegu, szronie i w mrozach;
 bo gdy wiosna zapuka,
 popłyniesz do morza.

Na pełny relaks 
każdy pomysłów ma wiele.
Poszły w ruch łyżwy
i sanki, i narty do biegu…
Omal wszyscy wprawy nabrali,
poruszają się śmielej
po lodzie i śniegu.

Już szczyt górki zdobyty
i zakręt za nami.
Każdy na sił próbuje, 
chce kondycję poprawić,
wszak Zimę miłuje.

Refren: Hej, Zimo wspaniała…
       
    Władysław Wesołowski

Jastrowie, grudzień 2016

Przypis: [1] Słowo wstępne opracowano na pod-
stawie: (Księga Rodzaju 1:1 do 2:1; 3:17-19; 

8:21,22; Psalm 24:1; 74:17; List do Rzymian 6:23;
 i inne wersety biblijne; NŚ, BT wyd. I 1965)

GRupa Volt
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Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskaniu dotacji w wy-
sokości 184 542,00 zł z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – Priorytet 2 – Infrastruktura bibliotek 2016-2020. 

Wkład własny Gminy i Miasta Jastrowie wyniósł 85 tys. zł.
Dotację otrzymaliśmy w wyniku aplikacji i wniosku mojego 

autorstwa i, rzecz jasna, dzięki wygraniu konkursu. To niemałe 
osiągniecie, bowiem jesteśmy jedną z 80 bibliotek w Polsce, które 
mogły się rozwinąć dzięki środkom ministerialnym.

Nowe, zewnętrzne oblicze biblioteki mieszkańcy podziwiają już 
od pewnego czasu, ale to nie wszystko. Modernizacja to m. in. za-
montowanie dźwigu windowego, który ułatwi dostęp do biblioteki 
osobom niepełnosprawnym, a także czytelnikom starszym mają-
cym problem z wchodzeniem po stromych schodach. Odnowione 
zostały niektóre pomieszczenia biblioteczne. Zaaranżowano no-
wą identyfikację wizualną biblioteki. Ponadto duże znaczenie ma 
montaż monitoringu pozwalający na zwiększenie bezpieczeństwa 
czytelników, ich mienia (np. pozostawionych przed budynkiem 
rowerów), a także mienia biblioteki. 

Poza tym zagospodarowane zostało podwórko poprzez utwar-
dzenie nawierzchni i oświetlenie. Zakupiono palety, z których wy-
konane zostaną meble ogrodowe. Dzięki temu wiosną biblioteka 
swoim użytkownikom udostępni czytelnię letnią – miejsce zaciszne 
i idealne do organizacji kameralnych spotkań i imprez cyklicznych.

Wraz z początkiem roku biblioteka wejdzie w nowy wymiar, 
wprowadzona zostanie pełna automatyzacja wypożyczalni. Ułatwi 
to pracę bibliotekarzom, ale przede wszystkim podniesie jakość 
korzystania z zasobów biblioteki. Czytelnicy będą mieli możliwość 
sprawdzenia dostępności wybranych pozycji wydawniczych, zamó-
wienia dostępnych lub zarezerwowanie aktualnie wypożyczonych 

Biblioteka 
na nowo
12 grudnia biblioteka otworzyła swoje 
drzwi dla czytelników po długim remoncie, 
który został przeprowadzony w ramach 
projektu „Modernizacja Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Jastrowiu”

egzemplarzy. Poprawi się także komunikacja między czytelnikiem 
a biblioteką poprzez system powiadamiania o terminie zwrotu wy-
pożyczonych książek, a także - w przypadku rezerwacji - o przygo-
towanej do odebrania książce. 

W związku z automatyzacją, prosimy czytelników o zabieranie 
ze sobą wraz z pierwszą wizytą dowodów tożsamości w celu uak-
tualnienia konta oraz wydania karty czytelnika.

Zachęcamy także do korzystania z bogato wyposażonego działu 
audiobook, gdzie każdy znajdzie dla siebie ciekawą książkę mó-
wioną. Dla osób nieposiadających odpowiedniego urządzenia do 
odsłuchania, proponujemy wypożyczenie odtwarzacza płyt.

Tak pokrótce przedstawia się nowa odsłona biblioteki. Wizerunek 
zewnętrzny robi wrażenie. Aby zobaczyć, co się zadziało w środku, 
zapraszamy do odwiedzenia naszej książnicy. 

 Bożena Puzio – kierownik Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Jastrowiu

miejska biblioteka publiczna W jastRoWiu po zmRoku. kamienny dom z noWą eleWacją i iluminacją zeWnętRzną

WeWnętRzna Winda 
pomoże W dostępie do 
książek osobom niepełno-
spRaWnym i staRszym

klub od malucha do senioRa po liftinGu
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Trener Polonii Jastrowie Piotr Gałecki: 
To była wbrew pozorom dobra jesień 
sezonu 2016/2017. Mimo słabego po-

czątku, kiedy to po szóstej kolejce mieli-
śmy w dorobku tylko dwa zdobyte punkty 
i wydawałoby się, że ciężko będzie dogonić 
czołówkę ligi. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że w tym nie najlepszym wejściu w sezon 
graliśmy z dwoma najlepszymi zespołami 
naszej grupy, czyli z Orkanem Śmiłowo 
i Spartą Złotów, mieliśmy także planową 
pauzę w rozgrywkach. Ta mała liczba punk-
tów na początku sezonu nie spowodowała 
jednak paniki u mnie i u zawodników, po-
nieważ gra zespołu była bardzo przyzwoita. 
W każdym meczu byliśmy w większości 
stroną przeważającą, stwarzaliśmy bardzo 
dużo dobrych sytuacji strzeleckich. Zawo-
dziła skuteczność pod bramką przeciwnika. 
Jednym z powodów takiego stanu rzeczy był 
brak dostatecznego zgrania nowych zawod-
ników z pozostałymi graczami drużyny. Brak 
zadowalających wyników i odległe miejsce 
w tabeli w pierwszej fazie rozgrywek, ku 
mojemu zadowoleniu, nie zepsuło dobrej 
atmosfery w drużynie i w jej bezpośrednim 
otoczeniu. Nie było żadnej frustracji i wza-
jemnego obwiniania się i w tym głównie 
upatruję powrót na właściwe tory i serię 
ostatnich pięciu meczów, w których zdoby-
liśmy 13 punktów i strzeliliśmy 15 bramek, 
tracąc jedynie 4 gole. Ponadto odbyła się 
rzeczowa analiza niewygranych meczów, 
wyciąganie wniosków i praca nad brakiem 
skuteczności w ofensywie. Często w innych 
zespołach po przegranych meczach zawod-
nicy zniechęcają się, opuszczają treningi, 
co jeszcze pogłębia kryzys. W mojej dru-
żynie, co bardzo mnie cieszyło i dodawało 
mi jeszcze większej motywacji i energii do 
pracy, zawodnicy jeszcze bardziej się starali 
na treningach. W żadnym innym klubie nie 
doświadczyłem takiej pozytywnej reakcji 
na trochę gorszy okres w rozgrywkach. To 
wspaniałe uczucie iść na trening wiedząc, 
że czeka na ciebie grupa zmotywowanych 
zawodników. Ta bardzo dobra atmosfera, 
dobre trenowanie, ambicja wszystkich za-
wodników, a także, co nie jest bez znaczenia, 
spokój działaczy oraz ich wsparcie dla dru-
żyny i dla mnie, zaowocowały świetną koń-
cówką rundy jesiennej. Dzięki temu mamy 

podsumowanie jesiennej
rundy sezonu 2016-2017

Polonia zakończyła rundę jesienną na 7 miejscu. Ma tylko 
trzy punkty straty do trzeciego miejsca w tabeli. Realne 
wydaje się powtórzenie wyniku z poprzedniego sezonu

tylko trzy punkty straty do trzeciego miej-
sca w tabeli, a więc szansę na powtórzenie 
wyniku z poprzedniego sezonu. Biorąc pod 
uwagę fakt, że z powodu reformy rozgrywek 
utrzymuje się tylko połowa drużyn i że na 
utrzymanie się w klasie okręgowej ma szansę 
aż 12 zespołów, to czeka nas bardzo trudna 
walka na wiosnę. Jako trener mogę tylko 

obiecać, że wykorzystam swoje doświadcze-
nie, aby w przyszłym sezonie seniorzy Polo-
nii Jastrowie grali w zreformowanej klasie 
okręgowej. Postawa zawodników w rundzie 
jesiennej, zarówno na boisku jak i poza nim, 
napawa mnie dodatkowym optymizmem 
w dążeniu do osiągnięcia sportowych celów.

trener Piotr Gałecki 

to Wspaniałe uczucie iść na tReninG Wiedząc, że czeka na ciebie GRupa zmotyWoWanych zaWodnikóW - 
postaWę zaWodnikóW chWali tReneR p. Gałecki

polonia jastRoWie Rundę jesienną zakończyła na 7 miejscu W tabeli
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patrząc na miasto z lotu ptaka, do dziś 
czytelna jest wcześniejsza historia Ja-
strowia, jeszcze nie miasta, a dwóch 

wiosek, polskiej i pomorskiej, położonych 
na obu brzegach rzeki Młynówki, gdzie osia-
mi dawnych wsi były obecne ulice Żymier-
skiego-Kieniewicza (wieś pomorska) oraz 
Konopnickiej i Mickiewicza (wieś polska). 

Znacznie mniej osób wie o średniowiecz-
nych korzeniach miasta. Źródła podają ist-
nienie kościoła w XIV wieku (około 1363 
roku, kiedy to ówczesne Jastrobe było wsią-
-folwarkiem). Część historyków przypusz-
cza, że kościół mógł tu istnieć już w XIII 
wieku. Na wczesnośredniowieczne (VIII-IX 
w. n.e.) datowane jest grodzisko znajdujące 
się w okolicach Wądołka. O stanowiskach 
archeologicznych, pochodzących z okresu 
średniowiecza, rozsianych na terenie miasta 
i okolic, nie wie prawie nikt.

Co natomiast wiemy o Jastrowiu w pra-
dziejach? Na szczęście coraz więcej.

W ostatnich tygodniach ukazała się książ-
ka autorstwa prof. Andrzeja Kokowskiego 
zatytułowana „Robert Liebig - archeolog 
amator z Wielkopolski”. Profesor Kokowski, 
archeolog i autor wielu publikacji z zakre-
su archeologii, z pochodzenia złotowianin, 
zawodowo związany jest z Uniwersytetem 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na 
zorganizowanym w Złotowie spotkaniu 
autorskim promującym biografię Roberta 
Liebiga, Andrzej Kokowski swą prezenta-
cję zatytułował: „Robert Liebig odkrywca 
starożytnego Jastrowia”. I tu tak naprawdę 
zaczyna się nasza opowieść. 

Robert Friedrich Wilhelm Liebig urodził 
się 17 lutego 1865 roku we Wschowej jako 
syn komornika skarbowego. Przez znaczną 
część życia pracował jako nauczyciel, począt-
kowo śpiewu, a później rysunku. Pracował 
w Wschowej, a od 1909 roku w Poznaniu, 
gdzie zamieszkał wraz z żoną i czterema 
córkami. Po zwycięskim dla Polaków po-

wstaniu wielkopolskim, jak wie-
lu Niemców, Liebig przeniósł się 
do Piły. Znalazł tam zatrudnienie 
w Państwowym Gimnazjum i Li-
ceum w Pile. 

Pasją Liebiga już bardzo wcześnie stała 
się archeologia. Gromadził artefakty, uczest-
niczył w poszukiwaniach zabytków, które 
później z wielką precyzją odwzorowywał 
na wykonanych rysunkach. Z czasem sam 
inicjował poszukiwania. Co ciekawe na 
wykopaliska docierał rowerem. Znajdo-
wały się więc one w zasięgu ok. 40 km od 
miejsca zamieszkania archeologa amatora 
(pamiętajmy jakie ówcześnie były drogi, 
jakie rowery). 

W Jastrowiu Liebig przebadał dwa cmen-
tarzyska kultury pomorskiej (kultura po-
morska datowana jest na okres od VII w. 
p.n.e. do III w. p.n.e.). 2 i 7 kwietnia 1925 r. 
R. Liebig prowadził badania na polu nie-
jakiego Lenza, a 7 marca 1926 r. działał 

robert 
Liebig 
odkrywca 
starożytnego 
Jastrowia

Dla większości z nas, powstanie Jastrowia kojarzy 
się z datą 1602 roku, kiedy to starosta ujsko-pilski 
Piotr Potulicki nadał istniejącej wsi prawa miejskie.

w okolicy „Strzelnicy Miejskiej” (strzelnica 
mieściła się za restauracją bractwa strzelec-
kiego, za miejscem gdzie obecnie znajduje 
się restauracja Folklor). Tak opisano jeden 
z badanych przez Liebiga grobów: „Na głę-
bokości 51 cm odsłonięto dużą konstrukcję 
o wymiarach 1,50 x 2,00 m, zorientowaną 
na osi N-S, przykrytą nieregularnymi pły-
tami kamiennymi. Pod nimi znajdowała się 
nieregularna w zarysie skrzynia kamienna 
o wymiarach 0,45 x 0,75 cm… Znajdowały 
się w niej cztery popielnice…”. 

Wielką wartością są wykonane w trakcie 
wykopalisk rysunki. W okolicach Jastrowia 
Liebig opisał 12 obiektów zabytkowych, 
a łącznie w swojej działalności ponad 400. 
Zmarł około 1931 roku. 

Dzięki jego odkryciom wiemy o zasiedle-
niu okolic Jastrowia na długo przed począt-
kiem naszej ery. Na długo przed Piastami, 
przed podziałami na państwa i narody.

Zamieszczony w artykule rysunek po-
chodzi z książki prof. Andrzeja Kokow-
skiego „Robert Liebig - archeolog amator 
z Wielkopolski”, Lublin 2016, opartej w dużej 
mierze o materiały pochodzące ze zbiorów 
BLDAM – Brandenburgisches Landesamt 
für Bodendenkmalpflege und Archäologi-
sches Landesmuseum. 

Pamiętajmy, że dziś prowadzenie poszu-
kiwań i badań nad obiektami zabytkowymi 
wymaga zgody służb konserwatorskich. 
Wszelkie obiekty zabytkowe odnalezione 
w ziemi stanowią własność i dziedzictwo 
nas wszystkich i zadbajmy o to by opowia-
dały naszą wspólna historię, a nie stanowiły 
ozdobę prywatnych, nielegalnych kolekcji.

Piotr KozłowskijastRoWie, „stRzelnica miejska”, skRzynia GRobu 
i jej inWentaRz.



Położone nad jeziorem Busino okolice 
stanowiły atrakcyjne tereny do osad-
nictwa już w pradziejach. Gminna 

Ewidencja Zabytków wykazuje w okolicach 
dzisiejszego Sypniewka osadnictwo kultu-
ry łużyckiej (od 1350 do 400 lat p.n.e.), ale 
i nieco nam bliższe, pochodzące z okresu 
wpływów rzymskich, od początku naszej 
ery do około V w.

Ta XIX-wieczna wieś o typie ulicówki 
powstała w latach 1819-1822 w wyniku osa-
dzania na ziemi państwowej Niemców po-
wracających z Rosji. Początkowo osadzono 
15 rodzin kolonistów, później przybyły dal-
sze i w roku 1859 było ich 35. W 1829 r. ko-
loniści zbudowali kościół i szkołę. W 1885 r. 
Sypniewko liczyło 258 mieszkańców, w tym 
tylko 19 katolików i aż 239 ewangelików. Do 
szkoły ewangelickiej uczęszczało w 1887 r. 
60 dzieci. O zamieszkujących wieś prote-
stantach przypomina położony obok wsi, 
założony w połowie XIX wieku nieczynny 
cmentarzyk ewangelicko-augsburski. Z XIX 
wieku pochodzą również dęby o wymiarach 
drzew pomnikowych rosnące przy obecnej 
i dawnej drodze do Sypniewa.

Sypniewko przylega do jeziora Busino, 

gdzie wybudowano pomost i zorganizowano 
miejsce do wypoczynku nad wodą.

Płynąca od Sypniewa i przepływająca 
obok Sypniewka Płytnica jest rzeczką dla 
wytrwałych kajakarzy.

Nieopodal Sypniewka znajdował się ma-
jątek zwany Westfalenhof. Historia tego 
miejsca sięga początków XX wieku, a zna-
czenia nabrało i zostało rozbudowane po 
1933 roku. Wtedy to w okolicy Niemcy 
utworzyli garnizon, a w czasie wojny przeby-
wali tu jeńcy wojenni. Pierwsi Polacy trafili 
do obozów już we wrześniu 1939 r., a potem 
w obozie przebywali m.in. oficerowie fran-
cuscy, włoscy i angielscy. 

W obozie działała organizacja konspi-
racyjna Odra, na czele której stał płk dypl. 
Witold Dzierżykraj-Morawski, jednocześnie 
pełniący funkcję starszego obozu. Po jego 
aresztowaniu we wrześniu 1944 r. organiza-
cję przejął płk Izydor Izdebski. Wychodziły 
tu podziemne pisma,: „Zadrucie”, „Znaki”, 
„Alkaloidy”. Jeńcy organizowali zajęcia kul-
turalno-oświatowe oraz sportowe. Latem 
1944 zorganizowano tu zawody sportowe 
określane jako XII Igrzyska Olimpijskie z ok. 
100 zawodnikami w 16 dyscyplinach spor-

Sypniewko

Sypniewko
(Nowe Sypniewo, 

Neu Zippnow) to wieś 
położona 19 km na 

zachód od Jastrowia

towych. Na terenie obozu istniała komórka 
Abwehry, która przekazywała do gestapo 
w Pile jeńców podejrzanych o działalność 
antyhitlerowską. Do obozu trafiła – po upad-
ku powstania warszawskiego – duża część 
powstańców. 

W obozie przebywali m.in.: mjr Henryk 
Sucharski – dowódca obrony Westerplat-
te, Zygmunt Weiss - sprinter, olimpijczyk 
z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i Amsterda-
mie, Leon Kruczkowski - pisarz i dramaturg, 
autor „Pierwszego dnia wolności”, utworu 
opartego na kanwie wydarzeń związanych 
z wyzwoleniem Jastrowia. Wobec zbliżania 
się frontu Niemcy, 29 stycznia 1945 r. ewa-
kuowali jeńców na zachód, do obozu Sand-
bostel. Trasa przemarszu wynosiła ponad 
700 km. Przemarsz odbywał się w bardzo 
złych warunkach, co najmniej kilkunastu 
jeńców zmarło z wycieńczenia. Z powodu 
chaosu podczas opuszczania obozu kilkuset 
jeńców tu pozostało. 4 lutego 1945 roku 18. 
Pułk Piechoty 6. Dywizji Piechoty uczestni-
cząc w walkach I Armii Wojska Polskiego 
o przełamanie Wału Pomorskiego, zdobył 
Kłomino, wyzwalając ok. 300 oficerów pol-
skich i jugosłowiańskich.

Tereny na kilkadziesiąt lat przejęły wojska 
radzieckie. Wybudowano tu bloki miesz-
kalne dla żołnierzy, szpital, garaże, sklepy 
i kino. Kłomino opustoszało dopiero w 1992 
roku, kiedy wyjechali stąd ostatni żołnierze 
rosyjscy. 

Piotr Kozłowski
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NiepodległościoWy turNiej

W sobotę 12 listopada w jastrowskiej 
hali widowiskowo-sportowej odbył się 
turniej halowej piłki nożnej o puchar Bur-
mistrza GiM Jastrowie. Turniej zorgani-
zowano z okazji Święta Niepodległości 
we współpracy z Urzędem GiM Jastro-
wie. Najlepszą drużyną turnieju okazali 
się gospodarze Polonia Jastrowie, którzy 
w finale pokonali drużynę AP Joga Bo-
nito z Okonka. III miejsce zajął UKS Fa-
ir Play Złotów, IV AP 2012 Debrzno, V 
Lubuszanin Trzcianka, VI FA Piła, VII 
UKS „Czwórka” Wałcz, VIII Polonia Ja-
strowie. Królem strzelców został Szymon 
Rola z Polonii Jastrowie, najlepszym za-
wodnikiem turnieju został Tomasz Cho-
mej - Joga Bonito Okonek, a najlepszym 
bramkarzem Mateusz Kluska - UKS Fa-
ir Play Złotów. Trenerzy wyróżnili także 
najlepszych zawodników w swoich dru-
żynach. Fundatorem nagród był Urząd 
Gminy i Miasta Jastrowie.

XVii alHpN WystartoWała
18 listopada 2016 r. w jastrowskiej hali 

zainaugurowano XVIII edycję Amator-
skiej Ligi Halowej Piłki Nożnej. W sezonie 
2016/2017 wystartowało 11 drużyn. Zma-
gania zawodników potrwają do początku 
lutego 2017. Szczegółowe informacje na 
temat jastrowskiej halówki na stronie in-
ternetowej: www.alhpn.jastrowie.com.pl

jastroWskie przełaje
4 października odbyły się „Jastrow-

skie Przełaje”. W zawodach wystartowało 
464 zawodników z gminy Jastrowie oraz 
gminy Tarnówka. Odbyło się 18 biegów 
na dystansach od 250 m do 1400 m. Na-

grody i medale ufundował Urząd GiM 
w Jastrowiu. Pierwsze miejsca w swoich 
kategoriach zajęli: przedszkolaki „Malu-
chy” 3-4: Lena Pakulska NP „Motylek”; 
przedszkolaki „Starszaki” 5-6: Kuba Ma-
ciuszko PS w Jastrowiu; SP dziewczęta 
2009: Ania Kołodziejczyk PSP Brzeźni-
ca; SP chłopcy 2009: Filip Marciniak ZS 
Tarnówka; SP dziewczęta 2008: Zuzanna 
Nowicka PSP Jastrowie; SP chłopcy 2008: 
Bartosz Musiałowski PSP Jastrowie; SP 
dziewczęta 2007: Zuzia Musiał PSP Brzeź-
nica; SP chłopcy 2007: Oskar Polaczek 
PSP Jastrowie; SP dziewczęta 2006: Nadia 
Kargul ZS Tarnówka; SP chłopcy 2006: Fi-
lip Kaciełowicz ZSS Sypniewo; SP dziew-

częta 2005: Marysia Mazur PSP Jastrowie; 
SP chłopcy 2005: Jakub Rędzio ZS Tar-
nówka; SP dziewczęta 2004: Zuzia Ko-
guciuk ZSS Sypniewo; SP chłopcy 2004: 
Adam Szuk ZS Tarnówka; gimnazjum 
dziewczęta 2003: Maja Kieszkowska PG 
Jastrowie; gim. chłopcy 2003: Jakub Au-
gustyniak ZSS Sypniewo; gim. dziewczęta 
2002/2001: Dominika Mozelewska PG Ja-
strowie; gim. chłopcy 2002/2001: Krzysz-
tof Stachowiak ZSS Sypniewo. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy. A już dziś za-
praszamy na II Cross Jastrowski w kwiet-
niu 2017 r. 

Ryszard Ludewicz

W tuRnieju Walczyło 8 dRużyn W systemie każdy z każdym 1X12 min.

poGoda dopisała, a oRGanizatoRzy  moGli cieszyć się RekoRdoWą fRekWencją.  
bieGi RozGRyWane były W kateGoRiach WiekoWych od pRzedszkolakóW do GimnazjalistóW

Ze sportowych aren…
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...to więcej niż

HOTEL
RESTAURACJA

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

WWW.UROCZYSKO-JASTROWIE.PL

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