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Aby przy po mnieć, czym by ła Kon sty -
tu cja 3 ma ja, cof nij my się rok
wstecz, kie dy to w Zło to wie za pre -

zen to wa no za pa da ją ce w pa mięć przed sta -
wie nie hi sto rycz ne. Oto frag ment tek stu, któ -
ry przed sta wio ny zo stał na pla cu
Pa de rew skie go 3 ma ja 2019 ro ku. 

Nie ma wol no ści bez war to ści...
3 ma ja to świę to zwy cię stwa ro zu mu.

O tym śpie waj my! Oświe ce nie roz bły sło po -

nad 200 lat te mu. By ło za sia nym ziar nem,
z któ re go wy ro sła Kon sty tu cja 3 ma ja.
Na niej wzo ro wa ły się in ne na ro dy. Po wsta -
nie Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej, to zwy cię -
stwo świa tła nad ciem no tą, wia ra, mą drość
i mi łość oj czy zny, dzię ki nim trwa my w tym
miej scu dzie jo wym. Oświa ta to skarb i sól
zie mi. 

Pa mię taj cie, że dziś jak w cza sach nie wo li,
sa mi mu si cie prze ka zać na ukę oj ców swo im
dzie ciom. Nikt za was te go nie zro bi! Bądź -

cie wier ni prze sła niu: „Nie ma wol no ści bez
war to ści”. Za wsze na zy waj cie praw dę praw -
dą, a kłam stwem kłam stwo! Pieśń jest czy -
stym gło sem ser ca i prze ja wem ży we go du -
cha. Od kryj my dla świa ta no wą ener gię
Zło to wa! Po zwól my jej dzia łać. Stań cie i śpie -
waj cie z na mi!

Dru ga kon sty tu cja na świe cie
3 ma ja 1791 ro ku Sejm Czte ro let ni po burz -

li wej de ba cie przy jął przez akla ma cję usta -
wę rzą do wą, któ ra prze szła do hi sto rii ja -
ko  Kon sty tu cja 3 ma ja. By ła ona dru gą
na świe cie i pierw szą w Eu ro pie usta wą re -
gu lu ją cą or ga ni za cję władz pań stwo wych,
a tak że pra wa i obo wiąz ki oby wa te li. Kon -
sty tu cja 3 ma ja by ła ostat nią pró bą ra to wa -
nia Rze czy po spo li tej i da wa ła na dzie ję
na wzmoc nie nie pań stwa pol skie go, w któ -
rym przez wie ki do mi no wa ła za sa da „li be -
rum ve to”. 

Au to ra mi Kon sty tu cji 3 ma ja by li Król Sta -
ni sław Au gust Po nia tow ski, Igna cy Po toc ki
i Hu go Koł łą taj. Pod czas ob rad w trak cie któ -
rych uchwa lo no Kon sty tu cję nie obe szło się
bez prze szkód – wie lu po słów pra cu ją cych
na zle ce nie państw ościen nych (Ro sji, Prus czy
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Au strii), sprze ci wia ło się po wo ła -
niu usta wy za sad ni czej. Oka zja
nada rzy ła się 3 ma ja 1791 r. wów -
czas wie lu prze ciw ni ków kon sty -
tu cji nie po wró ci ło jesz cze z wiel -
ka noc ne go urlo pu. W koń cu,
po sied mio go dzin nych ob ra dach,

Sejm za twier dził kon sty tu cję,
a król  Sta ni sław Au gust Po nia -
tow ski zło żył pod pis, któ ry przy -
pie czę to wał ca łe przed się wzię cie.
Twór cy Kon sty tu cji 3 ma ja okre -
śli li ją ja ko „Ostat nią wo lę i te -
sta ment ga sną cej Oj czy zny”.

RusZył nabóR wniosków
Z pRogRamu CZysTE CiEpło

Bur mistrz Mia sta Zło to wa po da je do pu blicz nej wia -
do mo ści, że roz po czy na na bór uzu peł nia ją cy wnio sków

o udzie le nie do ta cji ce lo wej z bu dże tu Gmi ny Mia sto
Zło tów pod na zwą „Czy ste Cie pło”. 

Wnio ski skła dać moż na 
od 4 ma ja do 5 czerw ca 2020 r.

Do ta cja ce lo wa z pro gra mu „Czy ste cie pło” prze zna czo na
mo że zo stać na do fi nan so wa nie za dań słu żą cych li kwi da cji ni -
skiej emi sji, szko dli wych sub stan cji oraz ochro nie po wie trza
w 2020 ro ku.

Wzo ry wnio sków do stęp ne są do po bra nia na stro nie in ter -
ne to wej Urzę du Miej skie go w Zło to wie (www.zlo tow.pl) oraz
w ho lu urzę du, al. Pia sta 1, w godz. pra cy: w po nie dział ki
od godz. 7:00 do 16:00, od wtor ku do czwart ku
od godz. 7:00 do 15:00, w piąt ki od godz. 7:00 do 14:00.

Złotów pamięta! 
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ZŁOTÓW W tym ro Ku oB cho Dy DNia Zie mi, Któ re W Zło to Wie Za WSZe or ga Ni -
Zo Wa Ne Są Z roZ ma chem, Spro Wa DZo Ne Zo Sta ły Do pro pa go Wa Nia Za cho Wań

eKo lo gicZ Nych. Na Sta łe Za to Wpro Wa DZo Ne Zo Sta ły DZia ła Nia, Któ re po mo gą
Za DBać o śroDoWiSKo NaturalNe.

Pierw szym ele men tem ob cho -
dów te go rocz ne go Dnia Zie mi
był kon kurs, któ ry po le gał

na na gra niu fil mu, bądź stwo rze niu pla -
ka tu, po ru sza ją ce go je den z pię ciu te -
ma tów: go spo dar ka od pa da mi, ja kość
po wie trza, zrów no wa żo na mo bil ność,
zie leń oraz go spo dar ka wod no ście ko -
wa. Wszyst kie na de sła ne pra ce obej -
rzeć moż na na stro nie internetowej
www.zlo tow.pl. 

W urzę dzie bez pla sti ku
Mia sto Zło tów wdro ży ło w ży cie sze -

reg dzia łań pro eko lo gicz nych. W urzę -
dzie zre zy gno wa no na przy kład z ko -
rzy sta nia z pla sti ko wych bu te lek oraz
ku becz ków. Za mon to wa ny zo stał też
dys try bu tor do wo dy kra no wej z pa pie -
ro wy mi ku becz ka mi, z któ re go ko rzy -
sta ją urzęd ni cy oraz pe ten ci za ła twia ją -
cy spra wy w urzę dzie. 

Zbior ni ki na desz czów kę
i hydrobufory

Zakupiono rów nież zbior ni ki na desz -
czów kę, któ re umoż li wią roz po czę cie
pro ce su zbie ra nia wo dy z ry nien

przy Do mu Pol skim i Urzę dzie Miej skim.
Po zy ska na w ten spo sób wo da wy ko -
rzy sty wa na bę dzie do pod le wa nia kwia -
tów i tra wy.

Już dziś wia do mo, że rocz ne opa dy
w Pol sce nie są wy star cza ją ce, aby od -
po wied nio na wod nić drze wa. Nie do -
bo ry wo dy na le ży zatem uzu peł niać,
ro biąc to w spo sób efek tyw ny i eko lo -
gicz ny, aby utrzy mać drze wa w do brej
for mie i unik nąć strat w na sa dze niach.
W związ ku z tym Gmi na Mia sto Zło -
tów pod ję ła de cy zję o za mon to wa niu
hy dro bu fo rów.

Hy dro bu for jest to in no wa cyj ny sys -
tem na wad nia ją cy, któ ry do star cza wo -
dę drze wom w od po wied niej ilo ści
zgod nie z ich za po trze bo wa niem w spo -
sób cią gły. Wo da jest po wo li i rów no -
mier nie kro pel ko wa na dzię ki cze mu do -
sta je się do sys te mu ko rze nio we go bez
zbęd nych strat i re du ku je zu ży cie wo dy
o oko ło 65% w po rów na niu do tra dy -
cyj ne go pod le wa nia. Pre cy zyj ne na wad -
nia nie, któ re umoż li wia ta me to da ogra -
ni cza wy stę po wa nie cho rób grzy bo wych,
a do dat ko wo dzia ła nie za leż nie od po -
go dy. W Zło to wie do za mon to wa nia hy -
dro bu fo rów wy ty po wa ne zo sta ły drze -
wa, któ rych sys tem ko rze nio wy zo stał
przy kry ty kost ką be to no wą, przez co
ma ją one ogra ni czo ny do stęp do wo dy.
Za mon to wa ne one zo sta ły na ul. Woj -
ska Pol skie go i bę dą prze wie sza ne co
kil ka dni na róż ne drze wa, aby wy ko rzy -
stać w peł ni ich funk cje.

Kwiet ne łą ki i dłuż sza trawa
W mie ście pod ję to rów nież de cy zję

o ogra ni cze niu wy ka sza nia traw, po nie -
waż krót ka tra wa za trzy mu je znacz nie
mniej wil go ci i uła twia pa ro wa nie wo -
dy z gle by. Do dat ko wo na te re nie mia -
sta po wsta ły łą ki kwiet ne, któ re znaj -
du ją się: przy par ku na Pro my ko wej,
mię dzy cmen ta rzem ewan ge lic kim,
a pro me na dą oraz przy je zio rze Ba ba.
Ro śli ny łą ko we ma ją dłuż sze ko rze nie
niż tra wa, dzię ki cze mu wchła nia ją wię -
cej wo dy, co jest po zy tyw nym aspek -
tem pod czas su szy. 

Sad miej ski nad je zio rem Ba ba
W oko li cy pro me na dy nad je zio rem

Ba ba, je sie nią ubie głe go ro ku, na sa dzo -

ne zo sta ły sta re, tra dy cyj ne od mia ny
drzew owo co wych. Do ce lo wo bę dzie to
miej sce re kre acji, ale tak że sze ro ko po -
ję tej edu ka cji eko lo gicz nej, dla te go
wkrót ce każ de z drze wek zo sta nie opa -
trzo ne ta blicz ką z in for ma cją o ro sną -
cych tam od mia nach oraz ich ku chen -
nym za sto so wa niu. Sad wzbo ga ci się
tak że w grząd ki z wa rzy wa mi. Nie za -
brak nie też krze wów. 

A wszyst ko po to, by miesz kań cy mo -
gli przy po mnieć so bie smak tra dy cyj -
nych owo ców i roz sma ko wać się w tych
od mia nach... 

Ekologia 
na każdym kroku

Dłuższa trawa zatrzymuje więcej wilgoci i zapobiega erozji gleby, 
a kwietne łąki przyciągają owady.

W Zło to wie do za mon to wa nia hy -
dro bu fo rów wy ty po wa ne zo sta ły
drze wa, któ rych sys tem ko rze nio wy
zo stał przy kry ty kost ką be to no wą,
przez co ma ją one ogra ni czo ny do -
stęp do wo dy.

Nad Jeziorem Baba powstaje sad miejski, dostępny dla wszystkich mieszkańców Złotowa. 
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POMOC Po Wo łA Ny PrzEz Bur mi sTrzA miA sTA zło To WA zE sPół ds.
oPrA co WA NiA sys TE mu WsPAr ciA dlA PrzEd się Bior cóW Pro WA dzą -

cych dziA łAl Ność NA TE rE NiE Gmi Ny miA sTo zło TóW, PrA cu jE
NAd Pro jEk TA mi, kTó rE mA ją WsPo móc lo kAl Nych PrzEd się Bior cóW.

zło ToW skA „TAr czA AN Ty kry zy so WA” No sić Bę dziE NA zWę „zło ToW -
ski PA kiET Po mo cy PrzEd się Bior com”.

Złotowski Pakiet
Pomocy Przedsiębiorcom

Przez ze spół po zy tyw nie
za opi nio wa ne zo sta ły
już na stę pu ją ce pro jek -

ty dwóch uchwał: w spra wie
prze dłu że nia ter mi nów płat no -
ści rat po dat ku od nie ru cho -
mo ści wska za nym gru pom
przed się bior ców, któ rych płyn -
ność fi nan so wa ule gła po gor sze -
niu w związ ku z po no sze niem
ne ga tyw nych kon se kwen cji eko -
no micz nych z po wo du COVID-19
oraz w spra wie wpro wa dze nia
za część ro ku 2020, zwol nie nia
z po dat ku od nie ru cho mo ści:
grun tów, bu dyn ków i bu dow li
zwią za nych z pro wa dze niem

dzia łal no ści go spo dar czej, gru -
pom przed się bior ców, któ rych
płyn ność fi nan so wa ule gła po -
gor sze niu w związ ku z po no sze -
niem ne ga tyw nych kon se kwen -
cji eko no micz nych z po wo du
COVID-19.

Pro jek ty te przed sta wio ne zo -
sta ły pod czas Se sji Ra dy Miej -
skiej, któ ra od by ła się w śro dę,
6 ma ja. Wię cej in for ma cji
na ten te mat zna leźć moż -
na na stro nie in ter ne to wej
www.zlo tow.pl

Uchwa ły te wpro wa dzą
uprosz cze nia dla ubie ga ją cych się
o zwol nie nie lub od ro cze nie po -

przez moż li wość skła da nia
oświad cze nia o sta nie fi nan so -
wym fir my. 

Bur mistrz Zło to wa za le ca jed -
nak ostroż ność, zwa ża jąc na fakt,
że od dnia 19 mar ca do dnia 20
kwiet nia po rów na nia księ go we
wy ka zu ją spa dek do cho dów gmi -
ny na po zio mie 300 ty się cy zło -
tych bez uwzględ nie nia jesz cze
ja kich kol wiek umo rzeń czy zwol -
nień.

Na le ży pa mię tać, że dzię ki wy -
pra co wa nej przez la ta mą drej po -
li ty ce fi nan so wej Skarb ni ka Gmi -
ny oraz Bur mi strza, Mia sto ma
bez piecz ny acz kol wiek 6 mi lio no -

Uwaga! Zmiana organizacji
ruchu na ulicy Polnej
INWESTYCJE W związ ku z pla no wa ną in we -
sty cją na uli cy Po lnej, od 4 ma ja zmia nie ule ga
cza so wo or ga ni za cja ru chu na tej uli cy. Nor -
mal ny ruch przy wró co ny po wi nien zo stać
30 wrze śnia.

Mo der ni za cja uli cy po dzie lo na zo sta ła na ko lej -
ne eta py. 

ETAP 1: Obej mu je za mknię cie dla ru chu po jaz -
dów ul. Po lnej na od cin ku od skrzy żo wa nia z ul.
Bol. Krzy wo uste go do skrzy żo wa nia z ul. Ja nu sza
Sła wiń skie go. 

ETAP 2: Obej mu je za mknię cie dla ru chu po jaz -
dów ul. Po lnej na od cin ku od skrzy żo wa nia 
z ul. Ziel ną wraz ze skrzy żo wa niem z ul. Ja nu sza
Sła wiń skie go oraz z frag men tem ul. Ja nu sza Sła -
wiń skie go.

Prze wi dy wa ny ter min przy wró ce nia sta łej
or ga ni za cji ru chu (po za koń cze niu prze bu do -
wy dro gi) to 30 wrze śnia. 

Miesz kań cy pro sze ni są o cier pli wość i wy ka za -
nie się wy ro zu mia ło ścią w związ ku z wpro wa dzo -
ny mi zmia na mi.

wy de fi cyt i wszel kie zwol nie nia
od bę dą się tym kosz tem lub kosz -
tem ogra ni czeń w pla no wa nych
in we sty cjach. 

– Udzie la na przez mia sto po -
moc mu si być za tem ce lo wa i ade -

kwat na do sy tu acji, po nie waż
opie ra się na bar dzo du żym za ufa -
niu – mó wi bur mistrz Zło to wa
Adam Pu lit. – Na le ży jak naj le piej
wy ba dać po trze by przed się bior -
ców, aby móc do pa so wać od po -

wied nio for my po mo cy. Mu si my
pa mię tać, że ba zu je my na uchwa -
lo nym już bu dże cie mia sta, dla te -
go wszel kie de cy zje mu szą być
prze my śla ne, a nie po dej mo wa ne
pod wpły wem emo cji. 


