
wYDARzeNie W dnIu 10 MaR ca 2020R. Od By ła SIę kOn Fe Ren cja „dO FI nan SO Wa nIa dla
OR Ga nI Za cjI PO Za RZą dO Wych” OR Ga nI ZO Wa nej PRZeZ BuR MI StRZa MIa Sta ZłO tóW, na któ Rej

ZO Sta ły POd PI Sa ne uMO Wy Z OR Ga nI Za cja MI PO Za RZą dO Wy MI dO ty cZą ce dO FI nan SO Wa nIa
na Re alI Za cję dZIa łań W Róż nych StRe Fach Pu BlIcZ nych. na kOn Fe Ren cjI Zja WI lI SIę Rad nI

MIej Scy ORaZ PRZed Sta WI cIe le OR Ga nI Za cjI PO Za RZą dO Wych Z MIa Sta ZłO tO Wa, któ Re OtRZy -
Ma ły dO FI nan SO Wa nIe, a tak że PRZed Sta WI cIe le lO kal nej PRa Sy.

Rozwój Miasta dzięki
ludziom z pomysłami

Bur mistrz przy wi tał wszyst kich
przy by łych na kon fe ren cję i roz po -
czął pre zen ta cją, któ rej te ma tem

by ło pod su mo wa nie prze ka za nych środ ków
w ra mach do fi nan so wa nia or ga ni za cji po -
za rzą do wych w la tach 2017 -2019 przez co
uka zał, że naj więk sze in we sty cje są kie ro -
wa ne na stre fy: wspie ra nie i upo wszech -
nia nie kul tu ry fi zycz nej, kul tu ra, sztu ka,
ochro na dóbr kul tu ry i dzie dzic twa na ro do -
we go oraz dzia łal ność na rzecz osób w wie -
ku eme ry tal nym co moż na za uwa żyć
po przez in ten syw ny roz wój klu bów spor -
to wych lub ilość wy da rzeń kul tu ral nych ofe -
ro wa nych miesz kań com Zło to wa.

Każ dy z przed sta wi cie li or ga ni za cji po za -
rzą do wych przed pod pi sa niem umo wy opo -
wie dział o swo im do rob ku, po my słach oraz
o dzia ła niach pla no wa nych na rok 2020, któ -
re do ty czą za jęć po po łu dnio wych dla dzie ci,
mło dzie ży oraz do ro słych, a tak że wy da rzeń
spor to wych czy im prez kul tu ral nych. 

Or ga ni za cje, któ re przy by ły na kon fe ren -
cję oraz pod pi sa nie umów to: Miej ski Lu -
do wy Klub Spor to wy „Spi der”, Miej ski Lu -
do wy Klub Bok ser ski „Spar ta”, Uczniow ski
Klub Spor to wy „Fo ot bal Aca de my Fa -
ir – Play”, Lu do wy Klub Spor to wy „Dro go -
wiec”, Miej ski Lu do wy Klub Spor to wy

„Spar ta”, Miej ski Klub Te ni sa Sto ło we go
„Spar ta”, Klub spor to wy Per fec ta Fut sal Zło -
tów, LOK Klub Strze lec ki „Su per men”, Zło -
tow skie To wa rzy stwo Te ni so we, Klub Ska -
ta Kraj na, Jed nost ka Strze lec ka 40001 im.
Sza rych Sze re gów, Sto wa rzy sze nie Sa to ri,
Sto wa rzy sze nie „Zło tow ski Bieg Za wil ca”,
Fun da cja Zło to wian ka, To wa rzy stwo Przy -
ja ciół Dzie ci Od dział Miej ski w Zło to wie,
To wa rzy stwo Śpie wu „Św. Ce cy lii”, Pa ra -
fia Rzym sko ka to lic ka pw. Wnie bo wzię cia
Naj święt szej Ma rii Pan ny w Zło to wie,
Ochot ni cza Straż Po żar na, Sto wa rzy sze nie
Wy cho wan ków i Przy ja ciół Zło tow skiej Je -
dyn ki, Sto wa rzy sze nie Mo to cy kli stów

Explo rers, Sto wa rzy sze nie Mi ło śni ków
Śpie wu Chó ral ne go w Zło to wie, Sto wa rzy -
sze nie „Je dyn ka Dzie ciom”. Li sta jest nie -
sa mo wi cie dłu ga, a każ da z tych or ga ni za -
cji ofe ru je zu peł nie in ną for mę spę dza nia
cza su dzię ki cze mu każ dy ma moż li wość
roz wi ja nia swo ich za in te re so wań oraz pa -
sji.

Na za koń cze nie Bur mistrz pod kre ślił jak
waż ną ro lę peł nią or ga ni za cje po za rzą do we
w roz wo ju mia sta po przez or ga ni zo wa nie
wy da rzeń skie ro wa nych do miesz kań ców
Zło to wa. Nad mie nił rów nież iż cie szy się
i do ce nia, że or ga ni za cje włą czy ły się w ob -
cho dy ro ku ju bi le uszo we go po przez za pla -
no wa nie zda rzeń zwią za nych z 650-le ciem
Mia sta. 

W związ ku z obec ną sy tu acją epi de -
micz ną zwią za ną z wi ru sem COVID-19 ter -
mi ny za pla no wa nych wy da rzeń zo sta ną
prze su nię te o czym bę dzie my in for mo wać
na bie żą co na stro nie www.zlo tow.pl 

iNwestYCJe Ru szy ła in we sty cja
pt. „Pod nie sie nie ja ko ści za go spo -
da ro wa nia te re nów zie le ni miej -
skiej na ob sza rze Gmi ny Mia sto
Zło tów: je zio ro Ba ba – park (te ren)
przy ul. Mo krej”, któ ra jest współ fi -
nan so wa na ze środ ków Fun du szu
Spój no ści, w ra mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro -
do wi sko 2014-2020, dzia ła nie 2.5.

Za kres re ali za cji za kła da ada pta cję
ist nie ją ce go ukształ to wa nia te re nu,
wraz z ele men ta mi zie le ni wy so kiej
wy stę pu ją cej na te re nie. W za kre sie
pla no wa nej kom po zy cji prze strzen nej

za ło żo no wpro wa dze nie sys te mu ście -
żek spa ce ro wych w opar ciu (w du żej
czę ści) o ist nie ją ce wy dep ta ne przez
użyt kow ni ków te re nu ścież ki grun to -
we. Z uwa gi na wa lo ry kra jo bra zo we
i przy rod ni cze te re nu, w kom po zy cji
ście żek za sto so wa no mięk kie li nie har -
mo ni zu ją ce z na tu ral nym oto cze niem
pro jek to wa ne go te re nu. 

W prze bie gu ścież ki spa ce ro wej
oka la ją cej otwar te prze strze nie łąk za -
pro po no wa no w czę ści wschod niej
nie wiel ki plac wy po czyn ko wy umoż li -
wia ją cy usta wie nie ła wek. Lo ka li za cja
pla cu uwa run ko wa na by ła ko rzyst nym
na sło necz nie niem te go frag men tu te -
re nu i moż li wość ob ser wa cji za cho dzą -
ce go słoń ca. 

Po za pla cem wy po czyn ko wym kon -
cep cja za kła da bu do wę drew nia ne go

mo stu w oto cze niu sztucz nie ufor mo -
wa nych sta wów, wpro wa dze nie nie -
wy so kich drzew i krze wów, pla no wa -
ne jest ko sze nie trzci ny na Je zio rze
Ba ba, pro po no wa ne ro śli ny m.in.: mo -
drzew eu ro pej ski, ja rząb po spo li ty
i szwedz ki, klon po lny, gru sza po spo li -
ta, lesz czy na po spo li ta, łącz nie za kup
oko ło 1500 sztuk ro ślin

Z po wo du nie pra wi dło we go roz wią -
za nia przy ję te go przez in we sto ra
w 2013 ro ku, któ re po wo du je za le wa -
nie te re nu obec nej ścież ki oraz nie wła -
ści wą lo ka li za cję ist nie ją ce go oświe tle -
nia par ko we go za kres prac jest
po sze rzo ny o wy ko na nie ro bót elek -
trycz nych wraz z ujed no li ce niem
wszyst kich opraw w re jo nie re ali za cji.
Za koń cze nie prac jest za pla no wa ne
do koń ca kwiet nia.

M A T E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y
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ROCZNICA W nIe dZIe lę 8 MaR ca 2020 We WRO cła WIU Od by ły SIę OGól nO POl SKIe URO cZy StO ścI Z OKa ZjI 82. ROcZ nI cy OGłO SZe nIa PRaWd PO la KóW SPOd Zna KU RO -
dła. W URO cZy StO ścIach WZIę ła UdZIał de le Ga cja Z KRaj ny ZłO tOW SKIej. jed nyM Z PUnK tóW bO Ga te GO PRO GRa MU by łO Wy Stą PIe nIe Ka MI lI KRZa nIK -dWO Ra nOW SKIej
(dy ReK tOR MU ZeUM ZIe MI ZłO tOW SKIej), Któ Ra Za PRe Zen tO Wa ła ZłO tOW SKą ścIeż Kę edU Ka cyj nO -tU Ry StycZ ną „SZla KIeM Zna KU RO dła”. KO lej nyM Re GIO nal nyM aK -

cen teM Stał SIę Wy StęP haR ceR SKIe GO Ze SPO łU Man dO lI nO We GO FRyGI Z łą KIe GO POd dy Ry Gen tU Rą Sta nI Sła Wa GOR ta ta.

Ca ło dnio we uro czy sto ści w hi -
sto rycz nym cen trum mia sta
Wro cła wia – na Ostro wie

Tum skim – zgro ma dzi ły przed sta wi cie li
szkół i pa trio tycz nych or ga ni za cji z ca -
łe go kra ju oraz władz sa mo rzą do wych
i par la men ta rzy stów. Obec ne by ły
pocz ty sztan da ro we, de le ga cje szkol -
ne, pa tro le kon ne Stra ży Miej skiej i za -
pro sze ni go ście z or ga ni za cji z ca łe go
kra ju. 

Ob cho dy roz po czę ły się przy Ko ście -
le pw. św. Mar ci na. Tam przed ta bli cą
z Praw da mi Po la ków spod Zna ku Ro -
dła od czy ta ny zo stał m.in. apel pa mię -
ci. Po zło że niu kwia tów przez de le ga -
cje od był się V Marsz Ro dła przez
Ostrów Tum ski do Ar chi ka te dry wro -

cław skiej, gdzie zo sta ła od pra wio na
Msza świę ta. 

Po eu cha ry stii o godz. 12.30 w Au li
Pa pie skie go Wy dzia łu Teo lo gicz ne go
od by ła się część me ry to rycz no -ar ty -
stycz na wy da rze nia, w trak cie któ rej
wy stą pi li na si przed sta wi cie le z Kraj -
ny. Na uczest ni ków cze kał 100 ki lo -
wy tort z wi ze run ka mi Prawd Po la -
ków spod zna ku Ro dła. Uro czy stość
zor ga ni zo wa na zo sta ła przez Ro dzi nę
Ro dła we Wro cła wiu oraz Sto wa rzy -
sze nie Oświa ty i Wy cho wa nia we
Wro cła wiu.

Praw dy Po la ków spod Zna ku Ro -
dła ogło szo no 6 mar ca 1938 r. w Ber -
li nie w cza sie I Kon gre su Po la ków.
Kon gres miał je den cel, Po la kom za -

le ża ło aby świat do wie dział się, że
na te re nach III Rze szy ży je ak tyw na,
świa do ma swe go miej sca na zie mi
i swej na ro do wo ści lud ność pol ska,
pod kre ślił Pre zes Ro dzi ny Ro dła  Ta -
de usz Szczyr bak. Pod sta wo wym
prze sła niem Ro dła był obo wią zek Po -
la ków do bro nie nia swo jej toż sa mo -
ści na ro do wej, chro nie nia pol skiej tra -
dy cji, ję zy ka, kul tu ry oraz, że po win ni
się zjed no czyć pod jed nym ha słem
i jed nym zna kiem, a zna kiem tym sta -
ło się Ro dło. 

Prze kaz Ro dła brzmiał: „Je ste śmy
Po la ka mi i na le ży my do Na ro du Pol -
skie go, Ro dło jest sym bo lem na sze -
go po cho dze nia i na szej łącz no ści
z ca łym Na ro dem Pol skim”.

Ko mu ni Kat Bur mi strza mia sta zło to wa w spra wie sy tu acji zwią za nej
z roz prze strze nia niem się wi ru sa coViD-19

Funk cjo no wa nie Urzę du Mia sta
1. Pra ca Urzę du zo sta ła ogra ni czo na do kon tak tu te le fo nicz ne go
i dro gą elek tro nicz ną za po śred nic twem In ter ne tu, po przez 
e -ma il lub przez plat for mę e -PAUPe-ma il: urzad@zlo tow.pl
iden ty fi ka tor ePUAP: urzad miej skiw zlo to wie adres skryt ki
na plat for mie ePUAP: /urzad miej skiw zlo to wie/skryt ka
2. Ka sa urzę du bę dzie nie czyn na do od wo ła nia – wpłat i na -
leż no ści moż na do ko ny wać bez po śred nio na ra chu nek gmi ny
Mia sto zło tów w sBl od dział zło tów
o nr: 96 8941 0006 0016 4975 2000 0010
3. W wy zna czo nym miej scu w ho lu są wy sta wio ne i ozna czo ne
urny do po zo sta wia nia pism urzę do wych
4. Spra wy zwią za ne ze spo rzą dza niem ak tu zgo nu i uro dze nia
bę dą za ła twia ne na bie żą co po wcze śniej szym te le fo nicz nym
kon tak cie pod nr tel.: 67 263 25 46 lub 67 263 26 40 wew. 34
5. Spra wy zwią za ne z wy da wa niem do wo du oso bi ste go bę dą
re ali zo wa ne w pil nych przy pad kach po wcze śniej szym te le fo -
nicz nym kon tak cie pod nr tel.: 67 263 26 40 wew. 10.
6. Pod czas ce re mo nii ślu bu w Urzę dzie Sta nu Cy wil ne go zo sta ną
wpro wa dzo ne ogra ni cze nia co do ilo ści go ści – oso by za wie ra ją -
ce zwią zek mał żeń ski oraz świad ko wie bez ro dzi ców (osób star -
szych) za gro żo nych za ra że niem wi ru sem COVID-19.
7. Wszel kie naj now sze in for ma cje oraz wszyst kie ko mu ni ka ty
moż na zna leźć na www.bip.zlo tow.pl, www.zlo tow.pl oraz
fan pa ge „zło tów wiel ko pol skie zdro je”

Funk cjo no wa nie tar go wi ska miej skie go 
oraz „Zie lo ne go Ry necz ku”

W związ ku z dy na micz nie roz wi ja ją cą się sy tu acją zdro wot ną
w za kre sie za ka że nia wi ru sem COVID-19 oraz zgod nie z za le ce -
niem od Pań stwo we go In spek to ra Sa ni tar ne go w Zło to wie
z dnia 19.03.2020 ro ku, in for mu ję, że tar go wi sko miej skie przy
ul. Sien kie wi cza oraz „Zie lo ny Ry ne czek” na Pla cu Pa de rew skie -
go w Zło to wie od dnia 23mar ca 2020 r. do od wo ła nia zo sta ją
za mknię te.

Funk cjo no wa nie Punk tu In ter wen cji Kry zy so wej 
w Zło to wie

Punkt In ter wen cji Kry zy so wej ofe ru je bez płat ną po moc te le fo -
nicz ną:
- psy cho lo ga w po nie dział ku i piąt ki w go dzi nach 16.00 – 18.00
pod nr tel.: 604 419 529,
- te ra peu ty uza leż nień we wtor ki w go dzi nach 16.00 – 18.00
pod nr tel.: 697 323 254,
- psy cho te ra peu ty w śro dy w go dzi nach 18.00 – 20.00 
pod nr tel.: 604 905 518,
- rad cy praw ne go w czwart ki w go dzi nach 16.00 – 18.00 
pod nr tel.: 500 329 056.

Miej ski Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej zor ga ni zo wał do dat ko wą
po moc psy cho lo gicz ną w pil nych przy pad kach z Pa nią Han ną
Olenc ką pod nr tel.: 691 974 311.

I żylI długo I szCzęślIwIe… 
JUBILEUSZ Pa ry, któ re ob -
cho dzą w 2020 ro ku 50- le -
cie mał żeń stwa ob cho dzą
tak zwa ne „Zło te Go dy”.
Skąd ta ka na zwa? Otóż na -
zwy rocz nic ślu bu ma ją
przede wszyst kim cha rak -
te ry zo wać staż mał żeń ski,
dla te go im dłuż szy okres
mał żeń skie go związ ku to
sym bo li zu je go co raz trwal -
szy ma te riał– od pa pie ru, aż
po bry lan ty. Sym bo licz ne
na zwy rocz nic ma ją od -
zwier cie dlać tak że po tę gę
mi ło ści, któ ra prze trwa ła
pró bę cza su i z je go upły -
wem się umac nia ła. 

To jed nak nie wszyst kie ko -
rzy ści wy ni ka ją ce z dłu go let nie -
go sta żu mał żeń stwa. Pa ry,
któ re prze ży ły 50 lat w jed nym
związ ku mał żeń skim mo gą zło -
żyć wnio sek o nada nie Me da lu
za Dłu go let nie Po ży cie Mał żeń -
skie od pre zy den ta Rzecz po -
spo li tej Pol skiej. 

Co na le ży zro bić, aby ta ki
me dal otrzy mać?

1. Zło żyć wnio sek w Urzę -
dzie Sta nu Cy wil ne go o nada -
nie Me da lu za Dłu go let nie Po -
ży cie Mał żeń skie. 

2. Przed sta wić do ku ment
toż sa mo ści

3. Po dać da tę oraz miej sce

za war cia związ ku mał żeń skie -
go

4. Na pi sać oświad cze nie
o wy ra że niu zgo dy na otrzy -
ma nie Me da lu za Dłu go let nie
Po ży cie Mał żeń skie, któ ry moż -
na po brać ze stro ny in ter ne to -
wej www.zlo tow.pl 

Zgło szeń moż na do ko ny wać
w tym sa mym ro ku co ob cho -
dy ju bi le uszu za war cia związ -
ku mał żeń skie go. Po roz pa trze -
niu wnio sku Ju bi la ci otrzy ma ją
list gra tu la cyj ny od Pre zy den -
ta RP w ter mi nie oko ło 6-ciu
mie się cy od da ty zło że nia
wnio sku w Urzę dzie Sta nu Cy -
wil ne go, a me dal wraz z „nie -
spo dzian ką” zo sta nie wrę czo -
ny przez Bur mi strza Mia sta
Zło to wa. Wszel kie in for ma cje
mo że cie Pań stwo uzy skać
pod nu me rem te le fo -
nu 67 263 25 46 wew. 34.

Wszyst kim Ju bi la tom ży czy -
my, aby cie szy li się mi ło ścią
do bry lan to wej rocz ni cy ślu bu,
a na wet dłu żej!

Prawdy Polaków spod znaku Rodła
czyli Katechizm Polskości
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A JAK WyKORZySTAć PRZyMuSOWy CZAS WOLNy W POZyTyWNy SPOSób?

Zie lo ny punkt kon tro l ny – faj na za ba wa na świe żym po wie -
trzu dla ro dzi ców i dzie ci. 

Za czy na my od po bra nia ma py ze stro ny www.zlo tow.pl, a na -
stęp nie wy bie ra my jed ną z 3 do stęp nych tras:

– Zwie rzy niec tra sa z 15 punk ta mi – tra sa le śna,
– Ro dzin na z 10 punk ta mi po ło żo ny mi w mie ście (do stęp na rów -

nież dla nie peł no spraw nych)
– Tra sa z 40 punk ta mi za wie ra ją ca punk ty z te re nu mia sta i Zwie -

rzyń ca i w dro gę!
Za łą cza my plan szę, któ ra przy da się do wę drów ki po Zło to wie,

któ ra ma na ce lu zna le zie nie her bów na bu dyn kach mia sta. 
Źró dło: Książ ka „Zło tów krok po kro ku”

Prze pis na droż dżów kę bez droż dży
Skład ni ki: 3 szkl. Mą ki pszen nej, 1 szkl. cu kru, 1 opa ko wa -

nie cu kru wa ni lio we go, 3 ły żecz ki prosz ku do pie cze nia, 250
ml ma ślan ki, ½ szkl. Ole ju, 3 jaj ka, do wol ne owo ce.

Skład ni ki kru szon ka: 1 łyż ka mą ki pszen nej, 7 ły żek cu kru, 
7 ły żek ma sła.
Spo sób wy ko na nia: 
Jaj ka ubić z cu kra mi na puch. Do dać ma ślan kę, olej, mą kę

i pro szek do pie cze nia. De li kat nie wy mie szać. Wy lać na bla -
chę, na wierz chu wy ło żyć owo ce i kru szon kę. Piec 50 min
w 180 stop niach.

Źró dło: Kraj na Zło tow ska – Dzie dzic two ku li nar ne Kraj ny Zło -
tow skiej (Eg zem plarz bez płat ny)

Warto zajrzeć na stronę www.muzeum-zlotow.pl do
zakładki multimedia gdzie znajdziecie Państwo wiele
ciekawych tekstów, wykładów oraz zajęć dla dzieci dotyczących
przykładowo historii powojennego Złotowa czy haftu
krajeńskiego. 

Dla najmłodszych polecamy „Złotów krok po kroku” – uczy
a zarazem pobudza wyobraźnię.

Wystarczy kartka, długopis i dwie chętne osoby, aby
można było zagrać w gry, które są ponadczasowe – „Statki”
i „ Państwa Miasta”. Reguły raczej są każdemu znane! 

Wszelkie aktualne informacje na temat miasta oraz
wydarzeń w najbliższych miesiącach znajdziecie Państwo
na stronie www.zlotow.pl

Ludzie dobrej woli
POMOC W związ ku z dy na -
micz nie roz wi ja ją cą się sy tu -
acją zdro wot ną w za kre sie za -
ka że nia wi ru sem COVID-19
w Zło to wie z ini cja ty wy spo -
łecz nej Pa ni Agniesz ki Na rloch
i z po par ciem or ga ni za cyj nym
Pa na Bur mi strza Ada ma Pu li ta
po wsta ła gru pa wo lon ta riu -
szy, któ ra po ma ga se nio rom
na te re nie mia sta Zło to wa. Je -
że li oso ba star sza (60+) nie ma
oso by do któ rej mo że się zgło -
sić o po moc (ro dzi na, przy ja -
cie le czy są sie dzi) ma moż li -
wość uzy ska nia wspar cia
pod nr tel.: 539 711 622.

Jak wie my se nio rzy są gru pą
ry zy ka, je że li cho dzi o za ra że nie
wi ru sem COVID-19 w związ ku
z czym za le ca się, aby jak naj bar -
dziej ogra ni czy li wy cho dze nie
z do mu. Ak cja „Po moc se nio rom”
ma na ce lu zre du ko wa nie za gro -
że nia po przez dzia ła nia wo lon -
ta riu szy – bę dą oni ro bić se nio -
rom za ku py oraz wy ku py wać le ki.
W gru pie wo lon ta riu szy zna leź li
się mię dzy in ny mi har ce rze oraz

człon ko wie Jed nost ki Strze lec -
kiej 4001 im. Sza rych Sze re gów.

Do dat ko wo Fun da cja Zło to -
wian ka włą czy ła się do ogól -
no pol skiej ak cji po mo cy se nio -
rom i ofe ru je po moc oso bom
star szym oraz nie peł no spraw -
nym przy: ro bie niu za ku pów,
wy no sze niu śmie ci czy wy pro -
wa dza niu psa. Wspar cie moż -
na uzy skać dzwo niąc do biu ra
Fun da cji pod nr tel.: 519 723 793
al bo 512 977 766.

Ta kie ini cja ty wy ko rzyst nie
wpły wa ją na spo łe czeń stwo, po -
nie waż zwięk sza ją wraż li wość lu -
dzi na po trze by dru gie go czło wie -
ka i uka zu ją jak istot na jest
em pa tia. Na le ży do ce niać, że są
w Na szym mie ście oso by, któ re
po ma ga ją bez in te re sow nie! 

„Ta epi de mia prze mi nie, po ko -
na my ją, a do bro ofia ro wa ne po -
trze bu ją cym zo sta nie na za -
wsze” – Bur mistrz Adam Pu lit
za chę ca do przy łą cze nia się
do wszel kich ak cji nie sie nia po -
mo cy naj bar dziej po trze bu ją cym
i naj słab szym


