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Zamiast  
wstępu

Wiosna. „Cieplejszy miesiąc maj, wiosna, znów nam przybyło lat, 
wiosna, wiosna wkoło...” śpiewają Skaldowie. I trudno się z nimi nie 
zgodzić. Nie ma nic piękniejszego niż wiosna. Pierwsze promienie 
słońca, młoda, soczysta zieleń i optymistyczny zapach unoszący 
się w powietrzu. I jak przy tak sprzyjających warunkach przyrody 
przyciągnąć Państwa w mury OKJ? Wiemy, nie będzie łatwo, dla-
tego z częścią propozycji wyjdziemy do Państwa na zewnątrz. Na 
pozostałe, mamy nadzieję, uda nam się Państwa namówić i choć 
na chwilę odciągnąć od prac porządkowych.

Ale od początku. W świątecznym wydaniu OK Jastrowie znaj-
dziecie Państwo wywiad z Tolisławem Jóźwiakiem, jastrowianinem, 
utalentowanym muzykiem, który dzięki muzyce i przez muzykę 
zwiedził niemal cały świat. Teraz zachęcam do lektury, a 27 kwiet-
nia zapraszam Państwa na koncert Statkiem przez życie, a więc 
na muzyczną opowieść w wykonaniu pana Tolisława. Bezpłatne 
wejściówki możecie Państwo pobrać w sekretariacie OKJ lub za 
pośrednictwem naszej strony www.okjastrowie.pl. 

Bogato pod względem wydarzeń kulturalnych zapowiadamy 
maj. Startujemy 11 maja spektaklem Mężczyzna idealny. Tak na 
marginesie, czy taki istnieje? Tych, którzy chcieliby się tego dowie-
dzieć, zapraszam po bilety. Wieczorem 18 maja coś dla osób 16+. 
Na deskach jastrowskiej sceny wystąpi teatr Drugie dno w sztuce 
„Bóg mordu”. I na tę sztukę proponujemy Państwu darmowe wej-
ściówki. 20 maja – koncert przy fontannie A Tribute to Leonard 
Cohen dla wszystkich miłośników twórczości kanadyjskiego poety, 
pisarza i piosenkarza Leonarda Cohena w wykonaniu Blues Ma-
kers: wokal, gitara i skrzypce. Mamy nadzieję, że będzie magicznie. 
W Dniu Matki mamy niespodziankę dla wszystkich mam i nie 
tylko. Tego dnia zapraszamy Państwa na koncert w wykonaniu 
młodych i dojrzałych artystów OKJ – od  solistów po tancerzy. A te-
matem przewodnim wszystkich prezentacji będzie słowo MAMA. 
Tak w wielkim skrócie przedstawia się maj, którym zakończymy 
większość działań w sali. W czerwcu, lipcu i sierpniu zapraszamy 
Państwa na plenery. Czerwiec tradycyjnie będzie stał pod znakiem 
Bukowińskich Spotkań. W tym roku tematem przewodnim będą 
obrzędy weselne. Młode pary oraz orszaki weselne pojawią się na 
ulicach Jastrowia już podczas inauguracyjnego korowodu, a jako 
zwieńczenie odbędzie się biesiada weselna otwarta dla wszystkich 
Państwa. Nie zabraknie także Festiwalu Zjawisko na plaży miej-
skiej, a więc zabawy światłem, dźwiękiem, ogniem, co razem na 
pewno okaże się niepowtarzalnym zjawiskiem. W lipcu niespo-
dziankę szykujemy szczególnie dla młodzieży. 15 lipca w Jastrowiu 
będzie koncertował O.S.T.R., czyli Adam Ostrowski, polski raper, 
freestyle’owiec, jeden z najbardziej utytułowanych artystów w świe-
cie hip-hopowym. Koncert odbędzie się podczas kolejnej edycji 
Freestyle Battle. Idźmy dalej. Sierpień. Niezmiennie zostajemy przy 
Pikniku Militarnym, o czym w kolejnym wydaniu OK Jastrowie.

Przed nami wiele wrażeń i artystycznych emocji. Jednak w dniu, 
w którym otrzymujecie Państwo kwartalnik, większość z Was 
przygotowuje się do Świąt Wielkanocnych. Zatem życzymy Pań-
stwu zdrowej i pogodnej atmosfery Wielkiej Nocy, pełnej wiary, 
nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju i obcowania 
na co dzień z kulturą.  

Dyrektor OKJ Agnieszka Głyżewska-Klofik 
wraz ze współpracownikami
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Na sesji w dniu 28 marca Rada Miej-
ska w Jastrowiu na wniosek bur-
mistrza wprowadziła do budżetu 

Gminy i Miasta na rok 2017 kolejnych 36 
wydatków majątkowych i inwestycyjnych, 
na łączną kwotę ok.1,5 mln zł. Wprowa-
dzenie do budżetu tak dużej kwoty możliwe 
było poprzez wprowadzenie części wolnych 
środków związanych z rozliczeniem roku 
2016 oraz bieżącymi oszczędnościami wy-
nikającymi z rozstrzygnięć przetargowych.

Kwota ponad 400 tys. zł przeznaczona 
została na wykonanie kilkunastu dokumen-
tacji projektowych związanych z:

•  przebudową ulic w Jastrowiu (Ko-
nopnickiej, Mickiewicza, Naruto-
wicza, Jagiellońskiej, Słowackiego)

•  budową nowych pomostów na plaży 
miejskiej w Jastrowiu

•  zagospodarowaniem nabrzeży rzeki 
Młynówki 

•  zagospodarowaniem terenu amfite-
atru w Jastrowiu

•  utworzeniem Izby Muzealnej 
w Jastrowiu

Dodatkowe pieniądze w kwocie ponad 
450 tys. zostały przeznaczone na moderniza-
cję budynków szkół i przedszkoli na terenie 
Gminy i Miasta. W budżecie przewidziano 
również 100 tys. zł na wymianę pokrycia 
dachowego i wykonanie elewacji na dwóch 
budynkach komunalnych mieszkaniowych 
przy ul. Konopnickiej 11 i 49 w Jastrowiu.

170 tys. zł zapisano jako wydatek zwią-
zany z wykonaniem oświetlenia dziesięciu 
przejść dla pieszych na drodze krajowej K-11 
(ul. Roosevelta, Kieniewicza i Żymierskie-
go) oraz na drodze wojewódzkiej nr.189 (ul. 
Wojska Polskiego). Dzięki tej inwestycji po-
prawi się w znaczny sposób bezpieczeństwo 
pieszych na głównych ulicach w mieście.

Kwotę 250 tys. zł przeznaczono na zwięk-
szenie udziałów Gminy i Miasta Jastrowie 
w spółce komunalnej ZECiUK w związku 
z realizowanymi przez ten zakład inwesty-
cjami budowy kanalizacji w Samborsku, 
Brzeźnicy i Jastrowiu.

Ponad 200 tys. zł przeznaczono na in-
frastrukturę sportową związaną z budową 
boiska piłkarskiego przy ul. Kolejowej oraz 
modernizacją stadionu Zrywu w Sypniewie.

Dodatkowe pieniądze otrzyma również 
klub Polonia Jastrowie w ramach Akademii 
Piłkarskiej, która jest finansowana wspól-
nie z  rodzicami dzieci uczestniczących 
w zajęciach.

Półtora miliona na dodatkowe inwestycje
Aż trzy inwestycje zlokalizowane będą 
w obrębie ulicy Kolejowej. Miasto zdecydowanie 
zmienia wizerunek tej części Jastrowia 

Gmina i  Miasto 
Jastrowie wspólnie 
z jastrowskimi Spół-
dzielniami Mieszka-
niowymi zamierza 
zrealizować na zasa-
dzie współfinansowa-
nia dwie inwestycje 
związane z rozbudo-
wą bazy sportowo-re-

Budynek socjalny pRzy ul. kolejoWej. W jego sąsiedztWie poWstanie 
skatepaRk, Boisko tRaWiaste oRaz integRacyjny plac zaBaW

kreacyjnej na terenie tych spółdzielni.
W ramach wspomnianych projektów wy-

budowane zostanie za kwotę ok. 100 tys. zł 

boisko ze sztuczną nawierzchnią na osiedlu 
Wojska Polskiego oraz za kwotę ok. 20 tys. zł 
siłownia plenerowa na osiedlu Roosevelta.

Dla przypomnienia, poniżej najważniejsze 
inwestycje realizowane lub przed realiza-
cją w 2017 roku: 

•  Budowa ul. Ludowej i ul. Fabrycz-
nej wraz z kanalizacją deszczową  
800 tys. zł

•  Budowa  ul. Okrężnej wraz z kana-
lizacją deszczową 400 tys. zł                                

•  Budowa ul. Spokojnej 50 tys. zł
•  Budowa budynku mieszkaniowe-

go komunalnego przy Al. Wolności  
1,2 mln zł                                                                         

•  Budowa boiska do piłki nożnej ty-
pu Orlik wraz z elementami lekko-
atletycznymi przy ZSS w Sypniewie  
600 tys. zł

•  Budowa skateparku przy ul. Kolejo-
wej 400 tys. zł

Inwestycje związane z funduszem sołec-
kim 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 Kolonii 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 wy-
posażenia do świetlicy wiejskiej 
w Brzeźnicy 21 tys. zł

Piotr Wojtiuk
Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie

4 kwiecień 2017    |    www.okjastrowie.pl



Lubię czytać. Lubię różne książki. Nie 
audiobooki, ale te drukowane. Lubię 
poczuć ich zapach i zaangażować kilka 

zmysłów. Ostatnio zaczytuję się w kryminal-
nych dziełach Ryszarda Ćwirleja, pilanina  
obecnie mieszkającego w Poznaniu. Nie 
dość, że akcja jest u niego wartka, że jeszcze 
jeden rozdział, i jeszcze jeden, i jeszcze, i nie 
można oderwać wzroku, to tło powieści jest 
obyczajowe (lata osiemdziesiąte ubiegłe-
go wieku) i umieszczone w Pile, Poznaniu 
i okolicach, w miejscach dobrze nam zna-
nych. Jedyne wyjście, Upiory spacerują nad 
Wartą, Trzynasty dzień tygodnia, Ręczna 
robota, Mocne uderzenie i Śmiertelnie po-
ważna sprawa.  W każdej z nich bohaterami 

Książki Ćwirleja to wyższa szkoła jazdy, światowa liga.  
Nie wypada ich nie znać

są ci sami milicjanci rozwiązujący sprawy 
na tle obyczajów końcówki PRL-u. Uzna-
no, że Ryszard Ćwirlej jest twórcą nowego 
gatunku powieści kryminalnej  - neomi-
licyjnej - z dużą dozą humoru słownego 
i sytuacyjnego. W ostatnio wydanej książ-
ce Tylko umarli wiedzą, autor cofnął się do  
Polski międzywojennej, do  Schneidemul 
(dzisiejsza Piła) z rzeczywistą wtedy topo-
grafią i nieistniejącym już Kościołem św. 
Janów czy Aleją Jastrowską, z granicą nie-
miecko–polską w Ujściu. Z bohaterami… 
też ciekawie. Książki Ćwirleja to wyższa 
szkoła jazdy, światowa liga. Nie wypada 
ich nie znać.

Alicja Awłasewicz

Lubię czytać

Syn Edwarda i Janiny z domu Matyja-
szek, urodził się w Miastku. Od 1958 roku 
mieszkał na terenie parafii pw. św. Andrzeja 
Boboli w Biesowicach. Studiował w Pryma-
sowskim Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Gnieźnie, w latach 1977–1982 oraz 
w latach 1982-1983 w koszalińskim Wyż-
szym Seminarium Duchownym. Święcenia 
prezbiteratu otrzymał 29 maja 1983 r. Pełnił 
posługę duszpasterską jako wikariusz w na-
stępujących parafiach: w latach 1983 - 1985 
w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Koło-
brzegu, w latach 1985 - 1988 w parafii pw. 
NMP Królowej Polski w Lęborku, w latach 
1988 - 1990 w parafii pw. Ducha Świętego 
w Koszalinie.

Z dniem 1 sierpnia 1990 został miano-
wany proboszczem parafii pw. Matki Bo-
żej Częstochowskiej w Zegrzu Pomorskim. 
W czasie urlopu zdrowotnego w latach 1996 
– 1997 pełnił posługę duszpasterską w pa-
rafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Starym Jarosławiu. Od roku 1997 do 2008 
był proboszczem parafii pw. Matki Bożej 
Różańcowej w Siemczynie. Dnia 23 kwiet-
nia 2008 roku został proboszczem parafii 
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Sypniewie. W lipcu roku 2016 ze wzglę-
dów zdrowotnych przeszedł na emeryturę.

Pełnił funkcję dekanalnego ojca duchow-
nego, wicedziekana w dekanacie Barwice 
oraz dekanalnego ojca duchownego w de-
kanacie Jastrowie. Otrzymał diecezjalne od-
znaczenia „Rocchetti et Mantoletti” z tytułem 
kanonika. Źr
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Ks. kanonik Andrzej Matyjaszek 
25 lutego 1956 – 3 kwietnia 2017

Mszy żałobnej przewodniczył ks. bi-
skup Krzysztof Włodarczyk. Po zakończe-
niu mszy św. licznie zgromadzeni parafianie 
i wielu gości przeszli na Cmentarz Komu-

Zmarł ks. kan.  
Andrzej Matyjaszek

nalny w Sypniewie, gdzie pochowano nie-
zwykle ciepło wspominanego przez parafian 
księdza.

ks. andRzej matyjaszek 1956-2017

Uroczystości 
pogrzebowe 

zmarłego 3 kwietnia 
2017 r., śp. ks. kanonika 

Andrzeja Matyjaszka 
odbyły się w parafii pw. 

Narodzenia NMP 
w Sypniewie.
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Zakład Energetyki Cieplnej
i Usług Komunalnych Spółka z o.o.

tel./fax: 67 266 28 09
www.zeciuk.pl, sekretariat@zeciuk.pl

• Usługi minikoparką,
• usługi pielęgnacji trawników wertykulatorem.

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

• kompleksowa obsługa pogrzebu wraz 
  z załatwieniem zasiłku pogrzebowego w ZUS-ie,
• opieka nad grobami,
• bogata oferta pomników - promocja przy 
  kompleksowej obsłudze pogrzebu!!!

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

PONADTO:

USŁUGI POGRZEBOWE CZYNNE CAŁĄ DOBĘ: 691 465 333

64-915 Jastrowie, ul. Wojska Polskiego 29

Zaktad Energetyki Cieplnej i Ustug Komunalnych Sp. z o. o. w Jastrowiu uprzejmie 
informuje, że już działa system informacyjny dotyczący oznakowania koszy z odpada-
mi zmieszanymi - po segregacji. U klientów zdeklarowanych do segregacji pojawiają 
się na koszach naklejki, dzięki którym można łatwiej porównać stan faktyczny zawar-
tości pojemnika ze zgłoszoną deklaracją. W przypadku zastrzeżeń u klienta na koszu 
pojawi się tzw. ŻÓŁTA KARTKA, która ma na celu osiągnięcie poprawy w prawidłowej 

klasyfikacji odpadów. Zwracamy się z prośbą o większą uwagę przy wrzucaniu 
odpadów do pojemnika z nieczystościami zmieszanymi.

SEGREGUJESZ, ŚWIAT RATUJESZ!!!
ODPADY ZMIESZANE

PO SEGREGACJI

WARTO WIEDZIEĆ



Uczestnicy w pierwszym tygodniu roz-
poczynali dzień od bajkowego poranka, 
po którym odbywały się magiczne zajęcia 
przygotowujące do Balu Magów i Wróżek. 
Ponadto w magicznej atmosferze odwiedził 
nas czarodziej Łukasz Podymski, który za-
czarował publiczność swoim niesamowitym 
pokazem. I dalej. Wyjazd do teatru lalek 
Pleciuga w Szczecinie na spektakl „Czaro-
dzieje”, jak sama nazwa wskazuję, okazał się 
zaczarowany, bo uczestnicy zobaczyli przed-
stawienie w 3D. Koniec pierwszego tygodnia 
ferii zaakcentował wyczekiwany Bal Magów 
i Wróżek. Cóż to był za bal! 

Kulturalny FlESZ WYDaRZEŃ

25. Finał WoŚp, gmina i miasto jastRoWie  
RekoRdoWo zeBRała 31 828 ,35 zł!!

29 stycznia w OKJ gościliśmy ponownie 
artystów z Teatru Muzycznego Iwia. Tym ra-
zem muzycy i tancerze zabrali nas na pokład 
statku Casablanca. W spektaklu nie brako-
wało zabawnych tekstów i nawiązań do kul-
towego filmu „Casablanca”. Uczestnicy rejsu 
byli świadkami zaręczyn właściciela statku 
z piękną i tajemniczą kobietą.  

Na pokładzie Casablanki publiczność 
przeżyła romans pełen niezapomnianych 
artystycznych wrażeń i braku choroby mor-
skiej. Czas upłynął nam przy akompaniamen-
cie najpiękniejszych klasycznych melodii ze 
znanych operetek i oper.

Atmosfera widowiska „Statek Casablanca” 
nawiązywała do czasów klasyki czarno-bia-
łego kina, w której nie brakuje oszałamiają-
cych, pełnych kolorów kostiumów i efektów 
specjalnych. 

A. Głyżewska-Klofik 

czyLi oPowieść o Pięknym 
romanSie z towarzySzącą 
mu intrygą i komizmem 
Sytuacyjnym

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
w Gminie i Mieście Jastrowiu grała w dwóch 
sztabach, w Ośrodku Kultury w Jastrowiu 
i Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie. Pra-
wie 70 wolontariuszy kwestowało na rzecz 
WOŚP na terenie miasta i w sołectwach.

25. Finał wośP

Spotkania z magią  
i Legowisko 
- zimowisko
Ferie zimowe w okj 2017 r. 
były magiczne i twórcze

lekcja iluzji z czaRodziejem łukaszam podymskim 
podczas FeRii zimoWych

Kulturalny FlESZ WYDaRZEŃ
Sztab w Jastrowiu zebrał 13 044 zł 90 gr, 

natomiast sztab przy WDK w Sypniewie 18 
783 zł 45 gr, tj. Sypniewo 6 030 zł 90 gr + 10 
kg obcej waluty, Brzeźnica – 6 073 zł 86 gr, 
Kolonia Brzeźnica – 4 600 zł, Nadarzyce – 
323 zł, Samborsko – 1 755 zł 69 gr.

Razem dla dzieci i  seniorów Gmina 
i Miasto Jastrowie zebrała 31 828 zł 35 gr!!! 

Magdalena Zenowicz 

Drugi tydzień ferii swój wyjątkowy cha-
rakter zawdzięczał tematyce lego. Poranki 
zaczynały się bajką, odbywały się twórcze 
zajęcia z Bricks4Kidz, podczas których dzieci 
wcieliły się w rolę konstruktorów niezwy-
kłych budowli, a potem na zajęciach prze-
niosły je farbami na kartkę  papieru. Dużą 
atrakcję stanowiło Legowisko-Zimowisko, 
czyli wielki plac zabaw. Zajęcia z rysunku 
zaskoczyły pomysłowością uczestników. 
Dzieci tworzyły niebanalne komiksy.

Ostatni dzień ferii zakończył się kon-
certem „Spotkania z muzyką” - występami  
naszych artystów.

Magdalena Zenowicz 

zajęcia z BRicks4kidz. dzieci Wcieliły się W Rolę 
konstRuktoRóW
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Nowaki to młoda, zdolna i wybitnie ener-
getyczna trójka zielonogórskich artystów. Ich 
talent i kreatywna praca przynoszą rezultaty 
w postaci wypełnionych po brzegi sal i śmie-

25 marca na deskach jastrow-
skiej sceny wystąpił kabaret No-
waki w programie „Moda na 
Nowaki”. W spektaklu kabaret 
przedstawił swoje największe hi-
ty i cały wachlarz absurdalnych 
i zaskakujących postaci, które są 
zabawną odpowiedzią na naszą 
codzienność. 

Impreza Disco Polo Rock Herkules Hold 
zainteresowała publiczność swoją wyjąt-
kową siła i mocą. Prowadzącymi imprezę 

9 lutego w sali widowiskowej OKJ od-
był  się koncert, a właściwie spotkanie 
z Tomaszem Żółtką, pieśniarzem, poetą, 
publicystą, gitarzystą, kompozytorem, 
twórcą współczesnej piosenki autorskiej.

Artysta wystąpił przy pełnej widowni, 
wprowadzając publiczność w świat pełen 
refleksji, także teologicznej, zawierają-
cej autoironię, ironię, humor i dowcip. 
Autorskie piosenki przeplatane były 
wierszami. Artysta wyposażony jedynie 
w gitarę akustyczną i przede wszystkim 
niezwykłe teksty zaczarował publicz-
ność, oderwał ją od codziennego biegu 
i zatrzymał. Utwory muzyczne i słowne 
zgrabnie podzielone były na bloki tema-
tyczne: od tych poważnych, odnoszących 
się do współczesnego świata, przez miłość 

moda na nowaki

Dzień kobiet 
w okj

kameralny koncert tomasza Żółtki

jącej się widowni, która polubiła ich charak-
terystyczną ekspresję i oryginalny sposób 
poruszania tematyki obyczajowej. W skład 
kabaretu wchodzą Adrianna Borek – kobieta 

Publiczność otrzymała potęż-
ną dawkę dobrej energii, w czym 
tylko pomogło dobre przygoto-
wanie kabareciarzy do występu. 
W swoich skeczach nawiązywali 
do miejsc i wydarzeń związa-
nych z Jastrowiem, czym zjed-
nali sobie publikę.

A. Głyżewska-Klofik

Kulturalny 
FlESZ 
WYDaRZEŃ

partnerską, rodzicielską, po refleksje nad 
sensem życia. 

Po koncercie była okazja, by zrobić 
sobie zdjęcie z artystą, kupić płytę lub 
tomik poezji. 

Warto dodać, że największy rozgłos 
Tomaszowi Żółtce przyniósł album„Klat-
ka skandalu”. Pochodząca z niego piosen-
ka „Kochaj mnie i dotykaj” przez blisko 
30 tygodni gościła w gorącej dziesiątce  
Muzycznej Jedynki stając się ogólnopol-
skim przebojem emitowanym na antenie 
większości polskich stacji radiowych. 
Oczywiście i  tej ballady nie zabrakło 
podczas koncertu w Jastrowiu. 

Tekst Agnieszka  Głyżewska-Klofik 
fot. arch. OKJ

tomasz Żółtko - gitaRa i mądRe teksty

imReza z okazji dnia koBiet disco polo Rock heRkules hold

imPreza z okazji Dnia kobiet nie 
była kierowana wyłącznie Do Pań, 
Dobrze bawiLi Się równieŻ męŻczyźni

byli Alicja Awłasewicz i Grzegorz Peksa. 
W programie: pokaz fitness, kulturystyki, 
pokaz Emanuela Sobieszczyka, konkurencje 

strongmenów: Ireneusza Kurasia, Sławo-
mira Toczka, Marcina Wlizły i Krzysztofa 
Schabowskiego oraz koncert didżeja Dżi, 
który porwał publiczność do zabawy. Po-
nadto widzowie uczestnicząc w konkursach 
zdobyli nagrody: bon do salonu kosmetycz-
nego, karnet na siłownię i bilety na koncert 
Zenona Martyniuka.

Magdalena Zenowicz

potrafiąca wcielić się w każdą postać, Tomasz 
Marciniak i Kamil Piróg – pełni energii, któ-
rą zarażają widownię, świetnie sprawdzający 
się także w roli konferansjerów. 
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W połowie grudnia Ryszard Goławski  
Starosta Złotowski i  Jerzy Massel - dyrek-
tor Wydziału Organizacyjnego w starostwie 
powiatowym spotkali się z Romanem Klup-
ciem -  zastępcą dyrektora ds. ekonomiczno-
-administracyjnych Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Pozna-
niu. Tematem rozmów było podtrzymywa-
nie współpracy przy organizacji otwartych 
akcji poboru krwi skierowanych do hono-
rowych krwiodawców z terenu powiatu zło-
towskiego. Podczas spotkania uzgodniono 
terminy poboru – odbywać się on będzie 
w pomieszczaniach starostwa (wejście 
od podwórza) w dniach: 11.04, 9.05, 
6.06, 11.07, 8.08, 12.09, 10.10, 7.11 
i 12.12 – godz. od 10.00 do 14.00.

•
29 grudnia na parkingu Komendy 

Powiatowej Policji w Złotowie odbyło 
się symboliczne przekazanie kluczy-
ków oraz dowodów re-
jestracyjnych do trzech 

Wieści z poWiatu radiowozów, które zakupiono na potrzeby 
funkcjonariuszy z komisariatów policji w Ja-
strowiu i w Krajence, a także z posterunku 
w Lipce. Komendantom i kierownikowi, 
wraz z życzeniami długiego i bezpiecznego 
użytkowania aut przekazali je przedstawi-
ciele samorządów, które finansowo wsparły 
zakup samochodów (ten zrealizowany zo-
stał w ramach programu „50/50”). Zakup 
radiowozów możliwy był dzięki gminom 
Jastrowie, Lipka, Zakrzewo, Krajenka i Tar-
nówka, a także dzięki środkom przekaza-
nym przez powiat złotowski oraz Fundację 
Bezpieczny Powiat.

•
2 lutego w Jastrowiu przy 

pomniku poświęconym żoł-
nierzom I Armii WP, którzy 
walczyli o przełamanie Wału 
Pomorskiego, a który to po-
mnik znajduje się na ul. Woj-
ska Polskiego, uczczono 72. 

rocznicę powrotu ziemi jastrow-
skiej do macierzy. Uroczy-

ste spotkanie władz 

miasta i powiatu, a także przedstawicieli 
instytucji miejskich i powiatowych, poświę-
cono bohaterom, którzy oddali najcenniej-
szy skarb – życie, byśmy dzisiaj żyli w wolnej 
Polsce: złożono im hołd chwilą ciszy, złożo-
no kwiaty i zapalono znicze.

•
17 marca szkołom Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie 
nadano sztandar. Ten uroczysty moment 
poprzedziła msza święta, następnie goście, 
wśród których były m.in. władze powiatu 
złotowskiego, w asyście orkiestry dętej prze-
maszerowali do szkoły przy ul. Norwida 10. 
Tam zaprezentowano historię sztandarów 
szkół, które obecnie noszą imię Hipolita Ce-
gielskiego. Wszystkie zastąpił jeden – sztan-
dar CKZiU. Pocztowi przekazał go Andrzej 
Hencel - dyrektor Centrum.  

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Złotowskiego 

Jadwiga Harbuzińska – Turek

konkursu „Przepis na sukces zawodowy” (na 
szczeblu wojewódzkim), zdobywców I i II 
miejsca w IV Konkursie Motoryzacyjnym 
(na szczeblu powiatowym), a także zdobyw-
czynię III miejsca w IV Regionalnym Kon-
kursie Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego: 
„Fryzura awangardowa”.

Ponadto kilku uczniów otrzymuje Sty-
pendium Starosty Złotowskiego za wysokie 
wyniki w nauce. 

Zgodnie z odwiecznym powiedzeniem: 
„szkoła to nie tylko nauka” – corocznie 
obchodzimy  liczne uroczystości i świę-
ta (spędzając czas we wspólnym gronie), 
a także organizujemy wycieczki i wyjazdy 
dydaktyczne. 

W przyszłym roku szkolnym - 2017/2018, 
opierając się na bazie dydaktycznej, któ-
rą posiadamy, a także na nauczycielach-
-pasjonatach – poszerzamy swoją ofertę 
edukacyjną. 

I tak: SZKOŁY im. Hipolita Cegiel-
skiego w Jastrowiu (wchodzące w skład 
CKZiU Złotów) oferują NA ROK SZKOL-
NY 2017/2018:

•	  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 
profil przyrodniczy (przedmioty rozsze-
rzone: biologia, geografia, dodatkowo: 
ekologia)

•	  SZKOŁĘ BRANŻOWĄ I STOPNIA - 
mechanik pojazdów samochodowych

•	  KLASĘ WIELOZAWOdOWĄ (sto-
larz, murarz – tynkarz, ślusarz, la-
kiernik, fryzjer,  sprzedawca, kucharz, 
piekarz, cukiernik i inne)

Ponadto 26 kwietnia 2017 r., 
w godz.1200 – 1430 serdecznie zaprasza-
my na dzień otwarty szkoły!

W szkole panuje przyja-
zna atmosfera, sprzyja-
jąca rozwojowi uczniów 

w różnych dziedzinach. Duży na-
cisk kładziemy na to, by każdy 
uczeń pracował na swoich „moc-
nych stronach”, by zdobywał wie-
dzę i rozwijał swoje umiejętności 
i zainteresowania.

W szkole prężnie działa Rada 
Rodziców oraz Samorząd Uczniow-
ski - co korzystnie wpływa na wza-
jemne relacje całej społeczności 
szkolnej. 

W erze komputerów ważną  dzie-
dziną rozwijającą się w szkole jest 
sport. Każdy z uczniów może od-
naleźć dyscyplinę, która go intere-
suje; zmierzyć swoje siły w trakcie 
comiesięcznych mistrzostw szkoły 
(np. w tenisie stołowym, w badmin-
tonie), a także dostać się do repre-
zentacji szkoły (np. w unihokeju, 
koszykówce).

Uczniowie chętnie angażują się 
w dodatkowe projekty (np. „Zróbmy 
sobie Trajkę i Gokarta”, „Na tropach 
przyrody”), a także chętnie biorą 
udział w konkursach z różnych dzie-
dzin (w konkursach przedmioto-
wych, zawodowych, plastycznych 
i innych). Odnoszą liczne sukce-
sy – m.in.: wśród uczniów mamy 
zwycięzcę IX Powiatowego Konkur-
su Plastycznego „Anioły”, laureata 

Jastrowie,	ul.	Kieniewicza	35	•	www.jastrowie.ckziu-zlotow.pl

różni Ludzie – jedna Szkoła!
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jaStrowie

zaProSzenie

Pana tata był szewcem na Świętojańskiej. Wy-
chował się pan w Jastrowiu? 
Tak, uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 
1. Tam muzyki uczyła mnie znakomita nauczy-
cielka, pani Maria Kucharska. I to pani Ku-
charska skierowała mnie do szkoły muzycznej 
w Słupsku. Zdałem egzamin i od szóstej klasy 
uczyłem się równoległe w szkole muzycznej 
w Słupsku i w szkole podstawowej. 

W bardzo młodym wieku opuścił pan rodzin-
ny dom.
Miałem dwanaście lat jak wyjechałem z Ja-
strowia i znalazłem się w Ameryce. Ale zanim 
tam trafiłem, kształciłem się w Polsce, głównie 
muzycznie. Pomimo że szkoła w Słupsku by-
ła pięcioletnia, po trzech zakończyłem w niej 
edukację i pojechałem zdawać egzaminy do 
szkoły muzycznej w Gdańsku. Uczyłem się 
gry na waltorni i fortepianie. Potem zdałem 
do Wyższej Szkoły Muzycznej, też w Gdańsku, 
i tam uczyłem się do ‚76 roku. W międzycza-
sie jeździłem do Finlandii koncertować. Pięk-
ny kraj - śnił mi się po nocach. Zbudowałem 

kwintet i przez sześć lat tam koncertowaliśmy. 
Kursując między Finlandią a Polską skończy-
łem Wyższą Szkołę Muzyczną. 

Jaką muzykę graliście w Finlandii?
Z reguły była to muzyka taneczna, ale też folk-
lor fiński, niezwykle popularny w tym kraju. 
Zespół, który zbudowałem, utrzymał się do ‚76 roku, a moją żoną została jego solistka, 
uzdolniona śpiewaczka operowa. Wyciągną-
łem ją z tej operetki. 

Mieszkaliście w Finlandii?
Nie, tam wzięliśmy ślub i wróciliśmy do Polski. 
Potem urodził nam się syn. Żona zrezygnowała 
z udziału w zespole i przez chwilę koncertowa-
liśmy w kwartecie. A ja w tym czasie zacząłem 
grywać na statkach pływających na trasach 
Finlandia – Niemcy i Finlandia – Szwecja. Po-
tem sześcioletnią przygodę z muzykowaniem 
miałem w Norwegii. I ponownie kursowałem 
między Polską a Norwegią. Gdy byłem w Pol-
sce, uczyłem w szkole muzycznej w Gdańsku 
gry na fortepianie, puzonie i trąbce. Miałem 

elastyczną umowę z dyrektorką, że gdy do-
stanę kontrakt muzyczny, zrezygnuję z nauki. 
Dostałem ten kontrakt. 

I to nie byle jaki...
No tak, był to kontrakt na statku pływającym 
dookoła świata. To mnie tak pociągnęło, że 
w sumie dwanaście lat pływałem na statkach 
organizujących rejsy dookoła świata. Pięć mie-
sięcy byłem na statku, kilka miesięcy w domu 
i tak w kółko.  

To zwiedził Pan cały świat?
Wie pani, że prawie wszędzie byłem. 

Był jakiś rejs, a może kraj, wyspa, które szcze-
gólnie zapadły w Pana pamięci?
Największym wydarzeniem było to, że właśnie 
podczas jednego z takich rejsów poznałem 
moją druga żonę – Amerykankę. A z miejsc – 
Wyspa Wielkanocna – staliśmy tam dwa dni 
i dwie noce. Było co zwiedzać.  

Bywało niebezpiecznie podczas takich podróży? 

Rozmowa z Tolisławem Jóźwiakiem, 
muzykiem, podróżnikiem, artystą.

na PokłaD

opłynął świat dookoła i to kilka 
razy, koncertował w krajach 
skandynawskich, w Stanach 
Zjednoczonych i... wrócił do Jastrowia.
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Czasem tak. To było w Brazylii, w Rio de Ja-
neiro. Wyszedłem na ląd z kamerą, chciałem 
uwiecznić stare miasto. Przepiękne. Posze-
dłem główną ulicą, ale w pewnym momencie 
zorientowałem się, że nikogo oprócz mnie tam 
nie ma. Gdzieś w oddali stała grupka ludzi 
i nagle słyszę, że ktoś krzyczy za mną. To był 
policjant i znaczącym ruchem ręki pokazał mi, 
że nie mam co dalej się zapuszczać, bo może 
być źle. Ta przygoda dobrze się skończyła, ale 
kolega z zespołu – perkusista - ledwo uszedł 
z życiem. To było na wyspie Guadeluppe. Sam 
wyszedł na ląd i zaatakowała go grupa osób. 
Potem poszedł nasz pianista i wrócił bez nicze-
go. Ktoś przyłożył mu nóż do pleców i musiał 
oddać wszystko, co miał.

To jak Pan znalazł się w  Stanach 
Zjednoczonych?
Przez przypadek. Nigdy nie myślałem, że 
opuszczę Polskę. Nigdy nie myślałem o Ame-
ryce, tylko o muzyce. Ona obecna była od 
najmłodszych lat w moim życiu. Już jako 
czterolatek podejmowałem pierwsze próby 

gry na pianinie. Jak przez mgłę pamiętam 
moją pierwszą nauczycielkę, była Niemką. 
Została w Jastrowiu po wojnie. Ale wracając 
do Ameryki. Zaczęło się od tego, że bardzo 
dużo paliłem. Wypalałem jednego papierosa 
po drugim. W końcu powiedziałem „stop”. 
I w ramach kuracji odwykowej zacząłem spa-
cerować po pokładzie statku trzymając w ręku 
wykałaczkę. Podczas jednego z takich space-
rów poznałem pewną kobietę. I tak się zaczęły 
nasze wspólne spacery. Potem zaprosiłem tę 
panią do Polski. Zwiedzaliśmy, poznawaliśmy 
się, aż w końcu zaprosiłem ją na statek wy-
cieczkowy w Gdyni i tam zapytałem Normę, 
bo tak miała na imię, czy zechce zostać moją 
żoną. Zgodziła się i wyjechaliśmy do Stanów. 
Nie chciała mieszkać w Polsce, rozumiałem 
ją. Od 1996 roku mieszkałem w Ameryce 
w Richmond w stanie Wirginia. 

Tam muzyka nadal była obecna w Pana życiu?
Oczywiście, utrzymywałem się z muzyki. 
Miałem dwa fortepiany, jeden w Richmond, 
a drugi, gdy latem było w Richmond za gorąco, 

w domku nad rzeką św. Wawrzyńca w San Lo-
renzo. Koncertowałem głównie w kościołach, 
bo tak to się odbywa w Ameryce. Kościoły są 
główną sceną dla artystów. Największy kon-
cert, który dałem, był w Opera House. Miałem 
też swoje studio w domu. Nagrywałem, potem 
wydawałem płyty. Udało mi się znaleźć ame-
rykańskich muzyków i ponownie założyłem 
zespół. Muzyka nie opuszczała mnie nawet 
na chwilę. Była i jest moją pierwszą miłością, 
jak trafnie podpowiedział mi kolega Zbyszek 
Turowicz.  

Na początku roku wrócił pan do Jastrowia 
i,  mam nadzieję, da się pan namówić na 
koncert? 
Z przyjemnością, jeśli tylko zdrowie pozwoli, 
to będzie mi bardzo miło zagrać dla mieszkań-
ców Jastrowia, rodziny i przyjaciół.   

Rozmawiała Agnieszka Głyżewska-Klofik

terMiN: 27.04.2017 
GODZiNA: 1800 

MieJSCe: sala widowiskowa 
OKJ, ul. Kieniewicza 50

koncert  
toLiSława jóźwiaka  

z gościem

Zapraszamy na Pokład Jastrowie • Koncert na za-
proszenia lub bezpłatne wejściówki do odebrania 

w siedzibie OKJ • Liczba miejsc ograniczona.
tolisłaW jóźWiak z Wokalistką sWojego zespołu

pol-Quintett tolisłaWa jóźWiaka,  
z któRym konceRtoWał W kRajach skandynaWskich

Żona tolisłaWa jóźWiaka -helena pietRas. 
ŚpieWaczka opeRoWa 
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r e k l a m a

Była ona zwieńczeniem pracy kapituły konkursu, która w trak-
cie obrad wyłoniła laureatów oraz nominowanych w każdej 
z dziewięciu kategorii. Przyznała również dwie nagrody 

specjalne. Gminę i Miasto Jastrowie w konkursie godnie reprezen-
towali pani Elżbieta Magda i Krystyna Błońska oraz pan Sylwester 
Golda z Sypniewa. 

Niżej prezentujemy bohaterów gali:
Gospodarka i Przedsiębiorczość: laureat - Martyna S.A, nomino-

wani: Przedsiębiorstwo SPAW-MET Ignasiak, Waldemar Bocheński.
Rolnictwo i Przetwórstwo Rolne: laureat - Tomar Sp. z o.o. Tomasz 

Wrzeszcz, nominowani: Gospodarstwo Ogrodnicze Belka S.C., Grupa 
Producentów Rozsad Warzyw Krasoń

Ochrona Środowiska i  Leśnictwo: laureat - Krzysztof Łatko, 
nominowani: Adam Maroszek, Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Gminy Złotów Sp. z o.o.

4 kwietnia w Złotowskim Centrum Aktywności 
Społecznej odbyła się uroczysta gala wręczenia 
Nagród Powiatu Złotowskiego za 2016 rok

nagroda
Powiatu złotowskiego

Kultura i Dziedzictwo Narodowe: laureat - Koło Gospodyń Wiej-
skich w Tarnówce,nominowani: Areszt Śledczy w Złotowie, Elżbieta 
Magda

Oświata i Wychowania: laureat - Rada Rodziców przy Zespole Szkół 
w Lipce, nominowani: Związek Strzelecki „Strzelec” RP - Oddział 
Złotów, Wiktoria Piotrowska

Sport, Turystyka i  Rekreacja: laureat - Pseudobiegaczki, 
nominowani: Folwark „Hawaje”, Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju 
Wsi Plecemin

Bezpieczeństwo Publiczne: laureat - Ochotnicza Straż Pożarna 
w Zakrzewie, nominowani: Marian Kulpa, Krzysztof Olczak

Ochrona Zdrowia, Opieka Społeczna: laureat - Dorota Gała, 
nominowani: Sylwester Golda, ks. Roman Zieliński

Osobowość Roku/Wydarzenie Roku: laureat - Stowarzyszenie Rage 
Team, nominowani: Okonecka EkoMajówka, Regionalna Instalacja 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stawnicy

Nagrody Specjalne: Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie, Ja-
kub Wawrzyniak

Gratulujemy!
Patrycja Kajewska 

nominacje do na-
gRody poWiatu 
złotoWskiego 
odeBRała elŻBie-
ta magda - soł-
tys samBoRska 
oRaz sylWesteR 
golda z sypnie-
Wa. WyRóŻnienie 
otRzymała kRy-
styna Błońska.



na niemaL Premierowy FiLm nie muSiSz juŻ jechać kiLkanaście 
kiLometrów. raz w mieSiącu kino PrzyjeŻDŻa Do jaStrowia.

Szanowni Państwo! 

Wraz z początkiem roku Ośrodek Kul-
tury w Jastrowiu wszedł w nowy wymiar. 
Od teraz dzięki platformom biletyna.pl  
i strefazajec.pl będziecie mogli Państwo 
kontaktować się z nami bez wychodzenia 
z domu. Wystarczy dostęp do internetu, aby 
kupić bilet online na interesujące Państwa 
wydarzenia, a potem drukarka, by samo-
dzielnie bilet wydrukować. Wystarczy wejść 
na stronę internetową OKJ: www.okjastro-
wie.pl lub na nasz Fb i kliknąć zakładkę „bi-
lety”. System krok po kroku przeprowadzi 
Państwa przez cały proces, od rezerwacji 
wybranego miejsca, po opłacenie biletu. 

Dużym ułatwieniem, szczególnie dla ro-
dziców, których dzieci korzystają z naszych 
zajęć, jest strefa zajęć. Wystarczy zalogo-
wać się do strefy  za pośrednictwem naszej 
strony internetowej, Fb lub bezpośrednio 
wchodząc przez stronę strefazajec.pl, aby 
zapisać siebie lub swoje dziecko na wybrane 
zajęcia. Uczestnik zalogowany będzie miał 
dostęp do własnego konta, podejrzy swoje 
płatności, skontaktuje się z instruktorem, 
otrzyma informacje o zmianie terminu za-
jęć lub warsztatów.

Obie platformy dopiero wystartowały, 
dlatego wszystkie informacje będą pojawia-
ły się sukcesywnie. Uczestnicy aktualnych 
zajęć zostaną wpisani przez nas na listy do 
strefy zajęć, nowi mogą już samodzielnie 
zapisywać się na interesujące ich wydarze-
nia w OKJ, o ile są jeszcze wolne miejsca. 
Mamy nadzieję, że oba systemy ułatwią 
Państwu dostęp do naszej oferty i sprawią, 
że współpraca z OKJ będzie przyjemnością. 

Agnieszka Głyżewska-Klofik
Dyrektor Ośrodka Kultury w Jastrowiu 

kuP biLet nie wychoDząc 
z Domu. zaPiSz Się na zajęcia 

Lub warSztaty onLine.

- czyli wielka Drużyna zielonych kontratakuje
StoP Smog

Do kina w jastrowiu? Dlaczego nie?!

maRsz antysmogoWy W jastoWiu. 
Finał miał miejsce na placu jpii

poWietRzem Żyjemy, Bez niego zginiemy - takie hasła pRzyniosły ze soBą pRzedszkolaki i ucznioWie

W piątek 10 marca na Placu 
Jana Pawła II było gorąco. 
Wszystko to za sprawą dzie-

ci i młodzieży z jastrowskich przed-
szkoli i szkół uczestniczących w Marszu 
Antysmogowym organizowanym przez 
Związek Międzygminny Pilski Region 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
przy współpracy Urzędu Gminy i Mia-
sta w Jastrowiu oraz Ośrodka Kultury. 

„Auto zostaw dziś w garażu i rowe-
rem dodaj gazu”, „Smog truje, zdrowe 
powietrze ratuje” czy „Kochasz dzieci – 
nie pal śmieci” to tylko nieliczne z wielu 
haseł wznoszonych na transparentach 
i w okrzykach uczestników marszu. 
Akcja miała na celu podniesienie świa-
domości mieszkańców naszego miasta 
w problematyce gospodarki odpadami. 
Nie wystarczy już samo wyrzucanie od-
padów do kosza, należy iść level dalej 
i zacząć je segregować, by docelowo 

przetworzyć jako surowce wtórne. Jak 
się okazuje, świadomość dzieci jest 
duża i to dorośli często powinni się od 
nich uczyć recyklingu.

Marsz poprzedziła czwartkowa (9 
marca) wizyta pana Zygmunta Jasiec-
kiego  - prezesa PRGOK w Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej, gdzie na spotkaniu z uczniami 
przypominał zasady segregacji oraz 
korzyści z niej płynące. 

Dodatkowo na schodach szkoły oraz 
wewnątrz budynku Urzędu Gminy 
i Miasta w Jastrowiu naklejono hasła 
propagujące ekologię. 

Osoby zainteresowane tematyką se-
gregacji odpadów zapraszamy 19 kwiet-
nia na spotkania z przedstawicielami 
PRGOK do Sypniewa o godz. 16.30 
(sala Wiejskiego Domu Kultury) oraz 
do Jastrowia  o godz. 18.30 (sala kina).

Piotr Kozłowski

Fb.  W ramach współpracy z firmą Zakrzywienie Cza-
soprzestrzeni wyświetlaliśmy takie filmy jak „Wołyń”, 
„La la land”, „Pokot”, „Sztuka Kochania”, „Pit Bull. Nie-
bezpieczne Kobiety”.

Zachęcamy do korzystania z naszej oferty i do śle-
dzenia na bieżąco zapowiedzi seansów filmowych na 
stronie www.okjastrowie.pl.

Ośrodek Kultury raz w miesiącu zaprasza do kina na 
premierowe seanse filmowe. Bilety w przystępnej cenie 
można kupić w kasie OKJ lub online, bezpośrednio na 
stronie internetowej OKJ, a także za pośrednictwem 
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Qlturalny
rozkład
QltuRalny
RozkłaD jazdy

o.s.t.r.
freestyle battle

15.07.2017
godz. 17:00

teren piknikowy
ul. wojska polskiego w jastrowiu
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r e k l a m a

Lecą kartki z kalendarza,
coraz szybciej – tak się zdaje,
tyle miłych chwil się zdarza,
a czas płynie, nie ustaje…

Jak powstrzymać te minuty?
Te dnie całe, co to tak płyną?
Na świat wyjść wciskając buty,
każdą cieszyć się godziną.

Teraz słońce mocniej świeci
i świat bardziej jest radosny, 
więc figlujmy niczym dzieci.
Trzeba zacząć już tej wiosny!

Roman Koening

r e k l a m a

wiosna



Pomagamy Dzieciom

W WDK w Sypniewie mamy za sobą 
drugą akcję zbierania darów dla dzieci z do-
mu dziecka. Tym razem do końca stycznia 
zbieraliśmy odzież, lecz nie zabrakło też 
przyborów szkolnych czy zabawek. 16 lu-
tego kierownik WDK wraz z dziewczynami 
ze szkolnego koła PCK, Pauliną, Karoliną 
i Julią przekazali rzeczy ze zbiórki stowarzy-
szeniu „Uśmiech Dziecka” w Jastrowiu. Ra-
dość i zadowolenie malujące się na twarzach 
dzieci dają ogromną satysfakcję i utwierdza-
ją w przekonaniu, że tego typu szlachetne 
inicjatywy są naprawdę potrzebne. Pracow-
nicy WDK Sypniewo pragną podziękować 
wszystkim zaangażowanym w akcję: ko-
leżankom z koła PCK, panu Sylwestrowi 
Goldzie za nieodpłatne przewiezienie rze-
czy, Przedszkolu Samorządowemu w Syp-
niewie, Zespołowi Szkół Samorządowych 
w Sypniewie oraz wszystkim darczyńcom. 
Jesteście wspaniali. Dziękujemy za Wasze 
wielkie serca.

Dzień babci i DziaDka
Dziś swoim babciom i dziadkom życzenia 

składały przedszkolaki. Łza cisnęła się do 
oka z każdym wierszem recytowanym przez 
dzieci. Chyba każdego, nie tylko dziadków, 
najmłodsi chwycili za serce swym pięknym 
występem. Brawo za odwagę, bo co tam 
trema, gdy na sali siedzą ukochana babcia 
i dziadzio, dumnie uśmiechając się i wspie-
rając swoje wnuczęta. Gratulacje dla przed-
szkolaków za piękny występ. Dziękujemy 
paniom Barbarze Jabczyk,  Angelice Lind-
stedt,  Danucie Myślińskiej oraz pozostałym 
pracownikom przedszkola za współpracę 
i przygotowanie przedstawienia. Dziękuje-

4 kwietnia z inicjatywy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Jastrowiu 
w sali widowiskowej OKJ odby-
ło się spotkanie z Wojciechem 

Widłakiem – autorem książek dla dzieci, 
m.in. serii z Panem Kuleczką. W spotkaniu 
aktywnie uczestniczyły dzieci z niepublicz-
nych przedszkoli Motylek i Zaczarowana 
Kraina, a także uczniowie kl. IV, V i VI szko-
ły podstawowej SOSW im. Polskich Olim-
pijczyków w Jastrowiu. Trzeba przyznać, że 
autor poprowadził bardzo ciekawie interak-
tywne ćwiczenia wyobraźni. Przedszkolak 
Igor wyjął z worka przedmiot: słuchawkę 
do prysznica, a dzieci zgłaszały pomysły, 
czym ten przedmiot mógłby być: telefo-
nem, pistoletem, czułkami pszczoły, oczami 
ślimaka, fajką... propozycje można mno-
żyć. Ponadto pan Wojciech przeczytał frag-
ment swojej książki o Panu Kuleczce z asystą 
widzów grających pacynkami role muchy 
Bzyk Bzyk, psa Pypcia i kaczki Katastro-
fy. Przesłanie spotkania było jednoznacz-
ne: wszyscy mamy wyobraźnię, a dzięki 
niej dużo pomysłów na historie do książek.  

z pisaRzem spotkały się pRzedszkolaki

dRuga akcja zBieRania daRóW dla dzieci z domu dziecka 

w terenie
Działo się

Spotkanie autorskie

my również babciom i dziadkom za liczne 
przybycie. Sto lat i wszystkiego najlepszego! 

8 marca 
8 marca w WDK Sypniewo świętowa-

liśmy Dzień Kobiet. Jest nam niezmiernie 
miło, że tyle przedstawicielek płci pięknej 
zawitało do nas, by w przyjemnej atmosfe-
rze, przy kawce i ciastku, podziwiać występy 

artystyczne i taneczne dzieci i młodzieży 
przygotowane na tę wyjątkową okazję. Swoją 
obecnością zaszczycił nas Jerzy Ćwirko - soł-
tys, który wspólnie z kierownikiem WDK 
Sypniewo Edwardem Grzelakiem złożyli 
kobietom życzenia w imieniu mężczyzn 
naszej wsi. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy przyczynili się do organizacji 
i uatrakcyjnienia akademii. 

Natalia Piasecka 

Wszyscy mamy wyobraźnię. 
Wszyscy możemy 
być pisarzami…

Na koniec gość rozdał autografy i stanął 
z dziećmi do wspólnej fotografii. Uczest-
niczyć w takim wydarzeniu i obserwować 
radość dzieci to wielka przyjemność.

Tekst: Alicja Awłasewicz
Zdjęcie: Beata Jaśniewicz
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kilkumetRoWe palmy niełatWo 
Było unieŚć. za to WRaŻenie RoBi-

ły ogRomne

Z palmami w wiosennym  
słoneczku

jarmark
wieLkanocny

W Niedzielę Palmową, jak każe 
tradycja, tym razem na placu 
J.P. II przygotowaliśmy Jar-
mark Wielkanocny. W połu-

dnie wokół placu przeszła procesja, na czele 
której dzieci, młodzież i dorośli nieśli palmy 
wielkanocne. Od wielu lat parafia pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski orga-
nizuje konkurs palmowy, do którego swoje 
rękodzieła przygotowują uczniowie Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej w Jastrowiu i są to palmy wysokie na 
ok. 2 – 4 m, przepiękne. Tym razem kolejne 
miejsca zajęły: klasy I – VI b, II – V b, III – 
VI a. Poświęcone palmy po mszy św. zostały 
wyeksponowane na placu w miejscu fontan-
ny i tam można było je oglądać i podziwiać. 

Jarmark cieszył się dużym zainteresowa-
niem. Można było kupić świąteczne deko-
racje przygotowane przez: Klub Twórców 
„Akant” reprezentowany tu przez Jolantę Wa-
silewską i Elżbietę Kozłowską, Niepubliczne 
Przedszkole Zaczarowana Kraina, MOW nr 
2 w Jastrowiu i jego drużynę harcerską Białe 
Gołębie pracującą na rzecz Fundacji Złoto-
wianka, panie: Magdę Tomczak, Marię Wójcik 
i Ewę Lipecką. Ponadto tradycyjne kulinaria 
oferowała restauracja Folklor, a Dziecięcy Ze-
spół Folklorystyczny Dziordanki na miejscu 
malował wielkanocne pisanki. 

Przy wiosennym słoneczku, dekoracjach 
wykonanych przez nasze świetlice wiejskie, 
ludowej muzyce i w świątecznym nastroju 
jastrowianie chętnie korzystali z jarmarko-
wej oferty.

Alicja Awłasewicz 

stRoiki,  jajka, palmy - WyBóR Był BaRdzo duŻy

zespół dziecięco-młodzieŻoWy dzioRdanki 
podczas maloWnia jajek

pRocesja z palmami pRzeszła Wokół koŚcioła 
pW. nmpkp W jastRoWiu
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malujemy - nieWaŻne co,  
WaŻne, Że moŻna mooocno się poBRudzić

pizzę kaŻdy zRoBił dla sieBie - dzień Włoski W BiBliotece

Bądź piękna na Wiosnę, pod takim hasłem panie spotykają się 
W BiBlotece i zdoByWają Wiedzę na temat uRody

pielęgnacja skóRy, makijaŻ kRok po kRoku, odpoWiedni doBóR pomadki i 
podkładu do ceRy - to tylko niektóRe tematy poRuszane podczas cyklu 
spotkan BądŻ piękna

Pierwsze warsztaty roz-
poczęły się przy koń-
cu lutego i odbywały  
się w czwartki w godzi-

nach popołudniowych. Spotka-
niom towarzyszyła bardzo miła 
i przyjazna atmosfera przy ka-
wie i herbacie.  Przewodnimi 
tematami zajęć były pielęgna-
cja skóry, makijaż krok po kro-
ku, odpowiedni dobór pomadki 
i podkładu do cery. Uczestnicz-
ki dowiedziały się wielu istot-
nych informacji dotyczących 
rodzaju skóry i jej pielęgnacji 
odpowiednio  dobranymi ko-
smetykami. Największym za-
interesowaniem cieszyły się 
ćwiczenia  makijażu dziennego. 
Wśród pań znalazła się ochot-

Pod ww. hasłem w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Jastrowiu ruszył cykl spotkań 
dla pań, mający na celu między innymi 
przedstawienie najnowszych technik makijażu 
oraz sposobu codziennej pielęgnacji skóry

Po małym liftingu wciąż ta sama biblioteka

bądź piękna na wiosnę

Pierogi, budowle i drzewka

To, że w  naszej bibliote-
ce można wypożyczyć książkę 
w wersji papierowej czy elektro-
nicznej, wiedzą wszystkie dzieci. 
Ale że nasza biblioteka jest już 
tak zautomatyzowana, że zamó-
wić czy zarezerwować 
książkę można nie 
wychodząc z do-
mu, jeszcze nie 
wszystkie. Jak 
tego dokonać, 
d o w i a d u j ą 
się podczas 
o d w i e d z i n 
w  mniejszych 
lub większych 
grupach. Jednak 
czy świat jest mniej 
czy bardziej zautomatyzowa-
ny, najwięcej radości przynoszą 
prace-dokonania ręczne dzieci. 

I tak: w czasie ferii wznosili-

niczka, która chętnie poddała  
się metamorfozie. Przemiana 
ta wprawiła w zachwyt pozo-
stałe osoby.

Powszechnie znanym atry-
butem kobiety jest pomadka, 
szminka i błyszczyk. Jednak wie-
le pań ma problem z doborem 
tego kosmetyku, dlatego tematy-
ka ta również została poruszona. 
Warsztaty okazały się ciekawą 
formą spędzenia wolnego czasu. 
Dlatego zachęcamy do odwie-
dzania biblioteki, która stara się 
reagować na potrzeby szanow-
nych państwa poza, rzecz jasna, 
czytelniczymi. 

Bożena Puzio 

śmy budowle, pierogi lepiliśmy 
z dziadkami bez trwogi, artyści 
mali malując rączkami świat ko-
lorów zgłębiali. 

Potem święto kota obchodzi-
liśmy i serdelki w pie-

karniku piekliśmy. 
Ponadto z  na-

dejściem wio-
sny pojawiła 
się nadzie-
ja, że „Ostat-
nie drzewo 
w mieście” nie 

musi być ostat-
nie…, co udo-

wodnili nasi mali 
bywalcy. Podróż do 

Włoch odbyliśmy i  pizzę 
upichciliśmy. Zajęcia plastycz-
no-kulinarne w bibliotece czę-
sto też sprzyjają przebywaniu 
z rodziną.

Beata Jaśniewicz

Czy to piątek czy 
to środa,

na spotkanie zawsze 
moda. 

Tu z rodzinką się 
spotkacie 

i nowych znajomych 
zapoznacie
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Xii Gminny KonKurs piosenKi 
polsKiej W WDK sypnieWo

16 marca 2017 r. w Wiejskim Domu Kultury odbył się XII 
Gminny Konkurs Piosenki Polskiej. W konkursie wzięło udział 
33 uczestników w 4 grupach wiekowych. Zdolności wokalne 
oceniało jury w składzie: Weronika Zaborowska, Lilia Czaja 
oraz Danuta Tlock.

Głównym kryterium oceny były: dobór repertuaru, intona-
cja, opanowanie tekstu i muzyki oraz ogólne wrażenie. Wybór 
zwycięzcy nie był prosty. Uczestnicy byli świetnie przygotowani 
stawiając jury przed nie lada wyzwaniem, a publiczności dostar-
czając wrażeń artystycznych. Swoją obecnością zaszczyciły nas 
Agnieszka Głyżewska–Klofik - dyrektor Ośrodka Kultury w Ja-
strowiu i Aldona Chamarczuk - dyrektor Powiatowego Ogni-
ska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie. Patronat nad konkursem 
sprawował Bank Spółdzielczy w Jastrowiu, który ufundował 
nagrody w postaci statuetek. Słodkie upominki zasponsorował 
pan Sylwester Golda z Sypniewa. Jury przygotowało od siebie 
nagrody książkowe uczestnikom wyróżniającym się walorami 
głosowymi i wyrazem artystycznym. Serdecznie dziękujemy 
naszym sponsorom, jury,  Januszowi Marchelowi  zastępcy dy-
rektora OKJ i jednocześnie odpowiedzialnemu za nagłośnienie, 
Ludmile Bzowskiej za wypisywanie dyplomów oraz wszystkim 
innym za pomoc w organizacji konkursu.

laureaci
W poszczeGólnych
Grupach WieKoWych:

PRZEDSZKOLE
I miejsce Maja Szacho-Głuchowicz
II miejsce Mateusz Derda
III miejsce Wiktor Bielecki
Wyróżnienie Michał Nowicki

KLASA I – III
I miejsce Maja Frankowska
II miejsce Alicja Olczyk
III miejsce Aleksandra Olejniczak
Wyróżnienie Adam Liszewski, Laura 
Dopierała, Klaudia Czuba

poKaz moDy eKoloGicznej
21 marca w WDK Sypniewo wspólnie witaliśmy wiosnę. Tym 

samym pożegnaliśmy zimę zgodnie z tradycją- w staropolskim 
stylu- uroczyście paląc marzannę.

Gwoździem programu był pokaz mody ekologicznej, którego 
pomysłodawczynią i główną organizatorką była Anna Bielecka. 
Stroje wykonane były z gazet, kartonowych pudełek, worków, 
butelek, korków itp. Występ dzieci udowodnił, że ekologia i moda 
mogą iść w parze. Przygotowanie strojów było dla dzieci lekcją 
ekologii poprzez zabawę, co pokazało, jak swoją kreatywno-
ścią można ożywić bezużyteczne przedmioty. Sam pokaz był 
wspaniałym przedstawieniem niosącym idee propagowania 
czystego środowiska, kształtowania postaw proekologicznych 
czy podniesienia społecznej świadomości ekologicznej. Zapro-
szeni mieszkańcy zapoznali się z wystawą na temat segregacji 
odpadów. Ponadto chętni wzięli udział we wspólnej zumbie, 
którą oczywiście prowadziła pani Ania.

Tak więc tegoroczną wiosnę powitaliśmy bardzo ekologicz-
nie i na wesoło. 

KLASA IV – VI
I miejsce Olga Chwedczyk
II miejsce Maria Łangowska
III miejsce Hanna Kamińska
Wyróżnienie Nadia Rzeczkowska

GIMNAZJUM
I miejsce Dominika Dobrowolska
II miejsce Małgorzata Jędrzejewska
III miejsce Weronika Trzebiatowska
Wyróżnienie Monika Kędzierska, 
Amanda Mastalińska, Małgorzata 
Dyczkowska
Nagrodę Jury otrzymały Alicja 
Olczyk, Natalia Kowalik oraz 
Kamila Turin.

maRzanna jak maloWana,  
aŻ szkoda Było się z nią Żegnać 

pokaz ekologicznej mody 
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Tereny Jastrowia i okolic leżące na ziemi 
wałeckiej od przełomu XIV i XV wieku 
wchodziły w skład starostwa ujsko-

-pilskiego. Wieś Jastrowie istniała już praw-
dopodobnie w 1363 roku. Przypuszczalnie 
mieliśmy tu już wówczas kościół.

Reformacja, zapoczątkowana w 1517 roku 
w Wittenberdze wystąpieniem mnicha Mar-
cina Lutra, w krótkim czasie dotarła do ziemi 
wałeckiej. Związane to było w głównej mierze 
z ożywioną akcją kolonizacyjną przypadają-
cą na II poł. XVI w. Starostowie ujsko-pil-
scy Stanisław Górka i Piotr Potulicki, widząc 
w osadnikach interes gospodarczy zasiedlali 
puszczańskie tereny korzystając także z ucie-
kających przed wojnami religijnymi koloni-
stów z terenów Niemiec. Potwierdzone dane 
historyczne związane z Jastrowiem odnoszą 
się do 1560 roku, kiedy wspomniano je jako 
wieś królewską, założoną na 42 łanach, po 
wschodniej stronie rzeczki Młynówki. Naj-
pewniej niewiele później od Jastrowia pol-
skiego powstała po zachodniej stronie rzeki 
osada pomorska. W latach 1565–1569 osadę 
tę wcielono w granice starostwa ujskiego i po-
łączono ją z Jastrowiem polskim.

Pod koniec XVI wieku jastrowski kościół 
przejęli zamieszkujący miasto protestanci. Tak 
całą sytuacje opisuje Słownik Geograficzny 
Królestwa Polskiego: „…w XVI w. przywłasz-

W roku 2017 przypada 500-letnia rocznica reformacji.  
Warto z tej okazji przyjrzeć się historii gminy ewangelickiej.

czyli go sobie innowiercy; zapewne żeby posia-
danie wzmocnić, r. 1618 nowo go odbudowali. 
Pomimo to zaraz następnego roku 1619 król 
Zygmunt III zabrał im go na prośby najbar-
dziej małżonki swojej Konstancyi, która właśnie 
wtedy m. J. wraz z całem ujejskiem starostwem 
dzierżyła.” Wraz ze zwrotem kościoła dawny 
pastor Marcin Goldbach z dziesięcioma wier-
nymi wrócił do wiary katolickiej. Większość 
mieszkańców, w tym ówczesny burmistrz Piotr 
Kadow, pozostała przy wierze protestanckiej.

Mimo przeważającej większości ludność 
ewangelicka Jastrowia nie posiadała własnej 
świątyni. Szczególnie na królewszczyźnie pil-
nowano zakazu budowy świątyń luterańskich. 
Jastrowscy ewangelicy korzystali ze świątyń 
w Samborsku, Podgajach czy Chwalimiu. 
Przez pewien okres funkcję ewangelickiego 
zboru pełnił ratusz miejski – Kamienny Dom.

historia
jastrowskiej gminy ewangelickiej

W 1783 roku liczące 228 budynków Ja-
strowie zamieszkiwało 2008 mieszkańców. 
Dominowała ludność ewangelicka, katoli-
ków było 99 a Żydów 169. 

Dopiero pod zaborami ludność ewange-
licka uzyskała prawo budowy zboru. Budowę 
świątyni ulokowanej przy obecnej ul. Wojska 
Polskiego rozpoczęto w 1786 roku i zakoń-
czono w listopadzie rok później. Świątynię tę 
wyświęcał pochodzący z Samborska pastor 
Hanow.

Kościół z powodu wad konstrukcyjnych 
musiano rozebrać już w 1880 roku. Na jego 
miejscu w 1882 roku stanęła istniejąca do dziś 
świątynia, obecny kościół katolicki pw. NMP 
Królowej Polski. Prawdopodobnie mając na 
uwadze wcześniejszą marną robotę budowni-
czych, tym razem budowniczowie przyłożyli 
się do pracy. Wzniesiona z czerwonej cegły 
budowla, stanęła na fundamencie z kamienia 
ciosanego, gdyż tylko takie rozwiązanie dawało 
gwarancje trwałości budynku położonego na 
przyległych do rzeczki podmokłych terenach.

Jednonawowy inspirowany neogotykiem 
i neoromanizmem kościół ma 28 metrów 
długości, ponad 18 szerokości i 20 wysokości. 
Wieża kościoła, wysoka na 46,30 m jest naj-
wyższą budowlą w mieście. Rozmiary świątyni 
zapewniały ponad 3,5 tys. ludności ewan-
gelickiej Jastrowia możliwość odprawiania 
nabożeństw. 

W 1868 roku Jastrowie liczyło 3670 ewan-
gelików, w 1900 r. już 5418.

Ludności ewangelickiej stanowiącej w XIX 
wieku blisko 3/4 ludności miasta w dużej mie-
rze zawdzięczamy wygląd dzisiejszego Jastro-
wia. To z ich podatków brukowano drogi, 
powstawały budynki administracji, szkoły. 
Oni też w przeważającej mierze byli właści-
cielami eklektycznych kamienic zdobiących 
do dziś nasze miasto.

Piotr Kozłowski

www.okjastrowie.pl    |    kwiecień 2017

OK JastrOwie • KwartalniK KulturalnO-infOrmacyJny Gminy i miasta JastrOwie

21



Wiosna to okres zachęcający do wzmożonej aktywności 
fizycznej. Częściej spacerujemy, wychodzimy na łono przyrody, 
z pajęczyn omiatamy schowany w piwnicy rower. to dobry 
powód, aby ponownie odwiedzić oplatające jastrowskie 
jeziora ścieżki pieszo-rowerowe, ale powód nie jedyny.

wyspa 
Od kilku tygodni brzegi jeziora 

Dużego (Jastrowskiego Wielkie-
go, Leśnego, Miejskiego) i Jeziora 

Środkowego spina most i grobla prowadzą-
ca przez wyspę. Staraniami Nadleśnictwa 
Jastrowie i przy wsparciu środków z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  zrealizo-
wano projekt, o którym od kilku lat myślano 
i o który zabiegano. Dodatkowo realizowa-
ny w szerszym zakresie projekt Nadleśnic-
twa skutkował doposażeniem istniejących 
już wcześniej szlaków w nowe stoły, ławki, 

stojaki na rowery, kosze na śmieci i tablice 
informacyjne. 

Dziś suchą nogą możemy udać się na 
wyspę, której 200-letnią okrągłą historię 
obchodzimy w tym roku. W latach 1817-
1821 przekopano bowiem kanał łączący 
jeziora z rzeką Gwdą, obniżając lustro wody 
o 2 metry. Skutkowało to wynurzeniem się 
wyspy i odsłonięciem terenów pod obecną 
plażę miejską. Wypływająca z jeziora woda 
napędzała koło młyńskie. Na początku XX 
wieku w miejscu młyna wybudowano hotel 

i restaurację Seemühle. Obecnie mieści się 
tam pensjonat Uroczysko. 

Już na początku XX wieku na wyspę pro-
wadziła kładka. Pozostałości pomostu do 
dziś wystają z wody na przesmyku pomiędzy 
tzw. cyplem a wyspą.  

Powstanie i przekrój geologiczny wyspy 
opisuje umieszczona przy pomoście tablica 
edukacyjna. Żywą historię stanowią rosną-
ce na jej terenie sosny, niewiele młodsze 
niż ona sama.

 Profil pomostu pozwala w sezonie letnim 
przepłynąć kajakarzom z jeziora Dużego na 
Środkowe.

To kolejny z grona projektów realizowa-
nych przez Nadleśnictwo i Gminę Jastrowie 
mający na celu uatrakcyjnienie terenów 
przylegających do jastrowskich jezior. Wy-
pada pogratulować świetnej roboty i nade 
wszystko korzystać. 

Piotr Kozłowski

Ponownie oDkrywana

22 kwiecień 2017    |    www.okjastrowie.pl



ze sportowych aren

zaKończenie XViii alhpn 
3 lutego 2017 r. odbyła się ostatnia 11 ko-

lejka Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej 
w Jastrowiu:

Amatorzy AKS Jastrowie – Korona Brzeź-
nica 5:5, Huragan Jastrowie – Lewiatan Ja-
strowie 3:6, ZECiUK – Piecewo FC 4:2, 
Elektryzuj Sypniewo – Mastertrans Okonek 
3:0 (wo), Lewiatan Szwecja – KS Tadeusz 
Jastrowie 3:4.

Pauzowali Juniorzy Jastrowie.
Po ostatnim meczu odbyło się uroczyste 

zakończenie.
Każda drużyna dostała pamiątkowy pu-

char, a każdy zawodnik medal.
Wręczającym był Piotr Wojtiuk - bur-

mistrz Gminy i Miasta Jastrowie.
Ostateczna klasyfikacja: 1. Elektryzuj 

Sypniewo (27), 2. KS Tadeusz Jastrowie 
(24), 3. Lewiatan Szwecja (21), 4. Lewiatan 
Jastrowie (21), 5. Amatorzy AKS Jastrowie 
(19), 6. ZECiUK (16), 7. Juniorzy Jastrowie 
(11), 8. Korona Brzeźnica (10), 9. Huragan 
Jastrowie (10), 10. Piecewo FC (3), 11. Ma-
stertrans Okonek (0).

Wyróżniono także: Najlepszego Strzelca  
Mateusza Grabskiego (Elektryzuj Sypnie-
wo), 31 bramek.

Najlepszego bramkarza Przemysława Ja-
kubowskiego (KS Tadeusz), za najszybciej 
strzeloną bramkę Pawła Hoszowskiego – 
Siarkiewicza (Amatorzy AKS   Jastrowie).

Nagroda Fair Play przypadła drużynie 
Huragan Jastrowie.

Ryszard Ludewicz

iX maraton jastroWsKi
W sobotę 25 marca 2017r. odbył się IX 

Maraton Jastrowski. Na starcie stanęło po-
nad 90 amatorów biegów długich. Zawody 
prowadzone były w kategorii półmaratonu 
i maratonu kobiet i mężczyzn. Cieszy fakt, 
że rośnie liczba osób startujących z naszej 
gminy, w tym roku wystartowało 12 osób. 
Oto wyniki zwycięzców:

Maraton – kategoria kobiet: 1. Jolanta 
Witczak (3:59,15) Tarnowo Podgórne Luk-
sowo, 2. Irena Lasota (4:21,30) Wałcz, 3. 
Magdalena Plaszczyk (4: 23,34) 4 RUN TE-
AM Piła; maraton – kategoria mężczyzn: 1. 

Krzysztof Brączyk (3:02,19) TKKF Wodnik 
Więcbork, 2. Robert Kopcewicz (3:10,22) 
Rozbiegany Goleniów, 3. Arkadiusz Dziu-
ma (3:14,32) Sopot; półmaraton – katego-
ria kobiet: 1. Martyna Chodor (1:40,32) 
TKKF Koszalin, 2. Agnieszka Storczyk-
-Rak (1:40,58) Szczecinek, 3. Anna Wiel-
gosz (1: 46,46) Przechlewko; półmaraton 
– kategoria mężczyzn: 1. Robert Gehrke                          
(1:23,17) PCH RUN Chodzież, 2. Piotr Ku-
biak (1:24,01) PRECON POLSKA Jastro-
wie, 3. Dariusz Ławecki (1:25,54) Ławeccy 
Człuchów.

Referat SPRiT 

WielKopolsKa liGa 
mŁoDych talentóW 

Takiej imprezy w Jastrowiu jeszcze nie 
było! W sobotę 11 marca 2017 odbył się IV 
Turniej Badmintona z cyklu Wielkopolskiej 
Ligi Młodych Talentów (liga najlepszych 
młodych badmintonistów Wielkopolski). 
Do hali widowiskowej przyjechali zawod-
nicy reprezentujący kluby naszego woje-
wództwa: UKS Orkan Przeźmierowo, UKS 
Baranowo, UKS GOKiS Pionier Kleszcze-
wo, UKS Korona Pabianice, UKS Przemysł 
Poznań, UKS Kometka Jastrowie oraz UKS 
Gwda Wielka (woj. zachodniopomorskie), 
MKB Lednik Miastko (woj. pomorskie).

57 zawodników rozegrało 98 gier walcząc 
o punkty ligi w 3 kategoriach wiekowych: 
U-9, U-11, U-13. Miasto Jastrowie repre-
zentowali zawodnicy UKS Kometka: U-9 
chłopców: Mikołaj Małecki, Filip Kirpa, 
Szymon Redzimski; U-11 dziewcząt: Zofia 
Redzimska, Julia Ciesielska, Maria Łangow-
ska, Natalia Klupś, Aleksandra Frankowska, 
Julia Twardosz; U-11 chłopców: Dominik 
Augustyniak, Maciej Liwcza, Franciszek 
Głuszek, Miłosz Przypolski; U-13 dziew-
cząt: Agnieszka Przybyłko; U-13 chłopców: 
Miłosz Gabryś.

Z pewnością ten turniej do udanych za-
liczą: Zofia Redzimska wygrywając i umac-
niając pozycję liderki WLMT, Miłosz Gabryś 
zajmując II miejsce po bardzo ciekawym 
i wyrównanym meczu finałowym i Julia Cie-
sielska, która zajęła III miejsce przegrywając 
tylko jeden mecz w półfinale z Zosią. Dobry 
występ zaliczyli również Dominik Augu-
styniak, Natalia Klupś i Maria Łangowska, 
którzy dotarli do fazy pucharowej. Pewien 
niedosyt mogą odczuwać Maciej Liwcza, 
Franciszek Głuszek, Agnieszka Przybyłko 
i Szymon Redzimski, którym pomimo do-
brych występów nie udało się wyjść z grupy. 

Swój debiut w rozgrywkach tej rangi zali-
czyli: Julia Twardosz, Aleksandra Frankow-
ska, Miłosz Przypolski i Mikołaj Małecki.

Następny turniej z cyklu WLMT odbę-
dzie się w Uniejowie 22 kwietnia.

Organizatorami turnieju był Urząd Gmi-
ny i Miasta Jastrowie, Wielkopolski Okręgo-
wy Związek Badmintona oraz UKS Kometka 
Jastrowie.

Referat SPTiR

liga młodych talentóW

zakończenie alhpn

na staRcie stanęło ponad 90 zaWodnikóW
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GMINA JASTROWIE jest postrzegana jako idealne miejsce dla osób uwielbiających naturę. Gdzie można udać 
się na ryby i ile kosztuje ta przyjemność? Łowisk jest znacznie więcej niż te opisane w artykule!

• Na dzikość

Rzeka Rurzyca jest znana nie tylko lokalnie. 
Ze względu na czystość wody ryba tu łowio-
na ma doskonałe walory smakowe. Najczę-
ściej odwiedzane przez wędkarzy zbiorniki 
to Trzebieszki, Krępsko Małe  i oczywiście 
Krępsko Długie. Główne gatunki ryb to leszcz, 
płoć, okoń, a także węgorz. Kilkukilogramowe 
szczupaki nie należą do rzadkości. Czystość 
wody sprawia, że spore okazy kleni i bystrych 
lipieni oraz przepięknych pstrągów stają się 
głównym celem przybywających w te okolice 
turystów z całej Polski. Typowa dzikość akwe-
nu i brak zabudowy przyciąga także profesjo-
nalnych wędkarzy.
Zezwolenie na połów wędkarski na akwe-
nach wzdłuż rzeki Rurzycy można uzyskać 
bezpośrednio w gospodarstwie rybackim lub 
w sklepie wędkarskim Wędkarz-Paladin przy 
ul. Kieniewicza 20 w Jastrowiu. Koszt połowu 
dwudniowego to 50zł, tygodniowego: 60zł. 14 
dni to 70zł, a cały sezon 150 zł.

• Tuż przy mieście 

Dla osób, które traktują wędkarstwo rekre-
acyjnie, doskonałym rozwiązaniem jest jezioro 
znane pod nazwą Miejskie. Faktyczna nazwa 
tego zbiornika to jezioro Leśne, przez niektó-
rych nazywane także Wielkie lub Duże. Długo 
nie było na tym akwenie gospodarza. Teraz 
jest nim zakład rybacki prowadzony przez 
Wojciecha Rożka (przedsiębiorstwo „Leśnik”) 

z Ujścia. Jego główny cel to odtworzenie po-
pulacji siei i sielawy. Oprócz tych gatunków 
odbudowana ma zostać także populacja szczu-
paka i węgorza. W akwenie można spotkać 
spore okazy okonia, a na Jeziorze Małym pły-
wają duże liny. Wszędobylska ukleja sprawia 
największą frajdę najmłodszym wędkarzom, 
którzy uwielbiają, gdy cały czas wyciągają rybę 
z wody. Zgodnie z nowym regulaminem nie 
można wykonywać połowów nocą ani z łodzi. 
Za śmiecenie można spodziewać się surowych 
i nieodwołalnych kar.  
Pozwolenie na połów amatorski można za-
kupić tylko w sklepie wędkarskim na ul. Kie-
niewicza 20 w Jastrowiu. Koszt połowu tygo-
dniowego to 60 zł, miesięcznego 120 zł, a cały 
sezon to 190zł.

• Nad Trzy Jeziora

Łowisko Trzy Jeziora składa się z trzech odręb-
nych, dzikich jezior o różnej charakterystyce 
wędkarskiej. Zezwolenie na amatorski połów 
ryb uprawnia do wędkowania na wszystkich 
trzech akwenach. Dzięki temu poranek można 
spędzić na zasadzkach karpiowych na Jezio-
rze Kowal, popołudnie na połowach pięknych 
linów z Jeziora Bagiennego, a wieczór prze-
znaczyć na spinning na Jeziorze Dudylany–Li-
powym.
Wszystkie trzy akweny są sukcesywnie zary-
biane gatunkami takimi jak: karp, lin, złoty 
karaś, leszcz, szczupak czy węgorz i wolne 
od jakichkolwiek połowów rybackich. Jezio-

ra przeznaczone są wyłącznie dla amatorów 
wędkarstwa. Wciąż rozwija się infrastruktura. 
Nowoczesne pomosty i parkingi mają sprawić, 
by Łowisko Trzy Jeziora było idealnym miej-
scem do wędkowania, a rybostan wód Łowi-
ska był słynny na całą Polskę
Koszt połowu jednodniowego to 20 zł (dobo-
we 30zł), tygodniowego – 70 zł, a miesięczne-
go 120 zł.

Jezioro Busino to duże (43 ha) rynnowe je-
zioro położone między Jastrowiem a Bornym 
Sulinowem. To typowe jezioro linowo-szczu-
pakowe posiadające kilka uroczych zatoczek. 
Często można spotkać wędkarzy z okazałymi 
leszczami i pięknie wybarwionymi okoniami. 
Licznym wędkarzom udaje się również łowić 
okazałe karpie. Dla amatorów nocnego ło-
wienia wielką atrakcją są węgorze osiągające 
wagę 2-3 kg. Jezioro jest sukcesywnie zarybia-
ne rodzimymi gatunkami ryb: szczupak, lin, 
węgorz, leszcz, złoty karaś. 
Koszt połowu jednodniowego to 15 zł (dobo-
we 25zł), tygodniowego: 60 zł. Za cały sezon: 
200 zł.
Istnieje możliwość wynajęcia łodzi na jezioro 
Busino. Ceny zaczynają się od 30 złotych za 
cały dzień! Ceny zezwoleń na połów z łodzi: 
25zł (dzień), 90zł (tydzień), 300zł (sezon).
Zezwolenia wędkarskie na Łowisko Trzy Je-
ziora i jezioro Busino można nabyć w sklepie 
wędkarskim na ul. Kieniewicza 21, sklepie 
ogólnospożywczym „Justynka” w Sypniewie 
na ul. Ogrodowej 6a i sklepie ogólnospożyw-
czym w Nadarzycach.


