
informator urzędu miejskiego w złotowie

aktualności ZłOTOWskIE

Te raZ w ła Twy i SZyb ki SPo Sób moż Na SPraw dZić Na Co PrZe ZNa CZa Ne Są fuN du SZe mia STa. No we Na rZę dZie, fuNk Cjo Nu ją Cej Pod Na Zwą
ZLO TOW.BU DZE TYJST.PL Słu ży do we ry fi ko wa Nia bu dże Tu Z Po dZia łem Na źró dła PrZy Cho dów oraZ ka Te go rie wy daT ków.

Na co wydajemy Twoje pieniądze

WIRtuAlNy SpAceR po ZłotoWIe
WARTO WIEDZIEĆ Spa cer
po Zło to wie na sie dzą co z fi li -
żan ką her ba ty w rę ku? Cze mu
nie... Na sze mia sto moż na już
oglą dać zza ekra nu kom pu te ra
czy smart fo na. Pa no ra ma Zło -
to wa z lo tu pta ka jest do stęp -
na i to tak na praw dę dla
miesz kań ców ca łe go świa ta...

Dzię ki wir tu al ne mu spa ce ro -
wi moż na zo ba czyć mia sto z in -
nej per spek ty wy, a przede
wszyst kim zaj rzeć do Zło to wa,
bę dąc da le ko stąd. Pa no ra my
sfe rycz ne, w od róż nie niu
od tra dy cyj nych fo to gra fii, nie
są ogra ni czo ne ka drem, da ją
moż li wość swo bod ne go, in te -
rak tyw ne go roz glą da nia się we
wszyst kich kie run kach oraz
przy bli ża nia in te re su ją cych

szcze gó łów. Każ de uję cie to kil -
ka na ście do kil ku dzie się ciu po -
łą czo nych ze so bą pa no ram sfe -
rycz nych.

Pro jekt, któ ry po wstał, to
ba za du że go przed się wzię cia,
któ re ma my na dzie ję, bę dzie
się roz wi ja ło i wzbo ga ca ło
o ko lej ne uję cia i pa no ra my na -
szych za byt ków, miejsc atrak -
cyj nych tu ry stycz nie a tak że
uka zu ją cych pięk no na tu ry,
któ ra ota cza i wy peł nia na sze
mia sto. Na tym eta pie spa cer
po Zło to wie to 16 zdjęć pa no -
ra micz nych. 

Za pra sza my do zwie dza nia
Zło to wa. Ad res: wir tu al ny spa -
cer. zlo tow. pl lub z pa ne lu
stro ny www.zlo tow.pl

MM

Plat for ma pre zen tu je da ne w opar -
ciu o uchwa łę bu dże to wą Gmi ny
Mia sto Zło tów i na bie żą co jest ak -

tu ali zo wa na z uwzględ nie niem za mian
wpro wa dza nych przez Ra dę Miej ską. 

Każ dy miesz ka niec Zło to wa mo że do -
wie dzieć się skąd po cho dzą pie nią dze

w bu dże cie na sze go mia sta. Do dat ko wo
w pro sty i przej rzy sty spo sób, bez za glą -
da nia i wer to wa nia bu dże tu Gmi ny Mia sto
Zło tów kart ka po kart ce, pa ra graf po pa -
ra gra fie, moż na, po ano ni mo wym po da niu,
w Kal ku la to rze miesz kań ca, swo je go mie -
sięcz ne go wy na gro dze nia brut to, prze ana -

li zo wać ja ką część po dat ku mia sto wy da
mie sięcz nie na po szcze gól ne za da nia, np.
go spo dar kę miesz ka nio wą, ochro nę zdro -
wia czy oświa tę. 

Na rzę dzie to da je moż li wość spraw dze -
nia, jak sa mo rząd go spo da ru je pu blicz ny -
mi środ ka mi, a miesz ka niec z ko lei do wie

się, w ja kim stop niu przy czy nia się do roz -
wo ju na szej gmi ny pła cąc po dat ki. Szcze -
gól nie po le ca my za kład kę „In we sty cje”,
w któ rej po dej rzeć moż na ak tu al nie pro -
wa dzo ne lub zre ali zo wa ne in we sty cje miej -
skie, po wziąć in for ma cję o ter mi nach re -
ali za cji i wy dat ko wa nych kwo tach.       AZ
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Ścież ka przy Je zio rze Za le skim
Do bie gły koń ca pra ce bu dow la ne przy Je zio rze

Za le skim – II etap. 
Wy ko naw ca Ro bo ty Dro go wo – Bu dow la ne Ja -

cek Kar piń ski ze Zło to wa wy bu do wał ścież ki z kru -
szy wa na tu ral ne go prze bie ga ją ce wzdłuż li nii brze -
go wej je zio ra Za le skie go. Te ren sta no wią nie użyt ki,
w czę ści ba gni ste przez któ re prze bie ga ścież ka
użyt ko wa na przez węd ka rzy. Szlak tu ry stycz ny cią -
gnie się przy na tu ral nym brze gu je zio ra i po łą czy
dwie pla że (przy ul. Je zior nej i ul. Wio ślar skiej), le -
żą ce na prze ciw nych brze gach je zio ra. Tra sa ścież ki
łą czy się z ist nie ją cą ko mu ni ka cją doj ścia mi z ul. Go -
rzel nia nej i z ul. Ja strow skiej oraz z po mo stów pla -
żo wych przy ul. Je zior nej. Do dat ko wy od ci nek łą -
czy szlak ze ścież ką le śną w kie run ku la su

„Zwie rzy niec”. Wy ko na ny szlak znacz nie uspraw nił
po ru sza nie się w pięk nych, na tu ral nych oko licz no -
ściach przy ro dy i stwo rzył wa run ki do ak tyw ne go
wy po czyn ku. 

Ro bo ty dro go we
Ko lej ny mi pro wa dzo ny mi obec nie in we sty cja -

mi ty po wo dro go wy mi są: mo der ni za cja uli cy
Brze ziń skie go – II (za koń cze nie dru ga po ło wa
sierp nia), uli cy Ło wiec kiej II etap (za koń cze nie ko -
niec sierp nia) oraz uli cy Wo do cią go wej – II etap
(za koń cze nie po ło wa paź dzier ni ka), a tak że bu do -
wa uli cy Drzy ma ły i cześć uli cy Hu be go (za koń -
cze nie w pierw szej po ło wie wrze śnia). 

Za kres ro bót obej mu je bu do wę ele men tów od -
wod nie nia, utwar dze nia na wierzch ni oraz bu do wy
chod ni ków – na Drzy ma ły i Hu be go oraz Ło wiec kiej.
Li czy my na to, że utrud nie nia w ru chu nie są zbyt
uciąż li we dla miesz kań ców, a re kom pen sa tą bę dzie
bez piecz ne i spraw ne po ru sza nie się po wy ko na nych
na wierzch niach.

Po le gol fo we i ścież ka edu ka cyj na
Z po cząt kiem wrze śnia od da ne zo sta nie

do użyt ku po le gol fo we wraz ze ścież ką edu ka -
cyj ną pn. „Zwie rzę ta świa ta” przy Par ku im. Ada -
ma Mic kie wi cza. 

Za da nie to zo sta ło zre ali zo wa ne w ra mach Zło -
tow skie go Bu dże tu Oby wa tel skie go z edy cji 2019

ro ku i za kła da bu do wę 8 pól gol fo wych, przy któ -
rych usta wio ne zo sta ną fi gu ry zwie rząt afry kań -
skich z ta bli ca mi in for ma cyj ny mi na ich te mat. Za -
sa dą re ali za cji pro jek tów zgło szo nych do bu dże tu
oby wa tel skie go jest ich ogól no do stęp ność, dla te -
go też grać w gol fa bę dzie mógł każ dy, po wy po -
ży cze niu ki jów w ka sie na ba se nie La gu na. Za sa da
ta ka obo wią zu je rów nież w przy pad ku gry w disc
golf park.

Za go spo da ro wa nie Cmen ta rza 
Ewan ge lic kie go i Cmen ta rza Wo jen ne go
Na po cząt ku lip ca ogło szo ny zo stał prze targ

na pro jekt współ fi nan so wa ny 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, oś prio ry te to wa II – pod na zwą

„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: daw ny cmen tarz ewan ge lic ki – park
pa mię ci”. 

Ob szar ob ję ty opra co wa niem obej mu je te ren daw -
ne go Cmen ta rza Ewan ge lic kie go oraz te ren czyn ne -
go cmen ta rza, Cmen tarz Wo jen ny Żoł nie rzy Po le -
głych w Wal kach o Wy zwo le nie Zie mi Zło tow skiej.

Kon cep cja za go spo da ro wa nia za kła da utwo rze nie
Par ku miej skie go o sym bo licz nej na zwie Park Pa -
mię ci z uwa gi na daw ne funk cje miej sca oraz funk -
cje oto cze nia (licz ne miej sca pa mię ci). W za kre sie ist -
nie ją ce go ukształ to wa nia te re nu kon cep cja za kła da
za cho wa nie ist nie ją ce go ukła du. W przy pad ku ście -
żek kon cep cja za kła da wpro wa dze nie utwar dzo nych
na wierzch ni czę ścio wo w opar ciu o śla dy daw nych
ście żek i obec nie wy dep ta nych ście żek przez użyt -
kow ni ków te re nu. Ze wzglę du na do mi nu ją cą swo -
bod ną kom po zy cją sta rych drzew w no wych za ło -
że niach pro jek to wych za le ca się utrzy ma nie
kra jo bra zo we go cha rak te ru kom po zy cji. W za kre sie
pro po no wa ne go skła du ga tun ko we go w do bo rze
ro ślin za pro po no wa no za sto so wa nie ga tun ków
ozdob nych o wy so kich wa lo rach de ko ra cyj nych (nie -
in wa zyj nych). W przy pad ku krze wów za pro po no -
wa no m.in. ja śmi now ce, hor ten sje, ró że w stre fach
na sło necz nio nych. W za kre sie zie le ni ni skiej za pro -
po no wa no od two rze nie ru na. W przy pad ku skarp
i te re nów otwar tej prze strze ni od stro ny Pro me na -
dy spa ce ro wej nad Je zio rem Miej skim, kon cep cja za -
kła da prze bu do wę skła du ga tun ko we go po przez
usu nię cie ga tun ków in wa zyj nych (na włoć) i utwo -
rze nie łąk kwiet nych. U pod sta wy skarp ziem nych
z uwa gi na sil ne uwil got nie nie te re nu, za pro po no -
wa no stre fę ogro du desz czo we go (kom po zy cja li -
nio wa). Eks po zy cja ogro du desz czo we go umoż li wia
wpro wa dze nie w przy szło ści ele men tów edu ka cyj -
nych. W za kre sie wy po sa że nia kon cep cja za kła da
wpro wa dze nie po mo stu drew nia ne go z ba rier ką
z wi do kiem na je zio ro, oraz ufor mo wa nie ko li ste go
pla cu wy po czyn ko we go w miej scu ist nie ją ce go pla -
cu. Na skar pach w na wią za niu do in spi ra cji hi sto -
rycz nych fo to gra fii, za pro po no wa no układ drew nia -
nych ła wek. Na to miast w cen tral nej czę ści par ku
pla nu je się sze ro ką pro me na dę spa ce ro wą ze stre fą
eks po zy cji rzeźb (ko lej ne eta py roz bu do wy par ku). 

Za kła da się, że re ali za cja te go te re nu na stą pi w cią -
gu 90 dni ka len da rzo wych od da ty pro to ko lar ne go
prze ka za nia te re nu bu do wy. Szcze gó ło we in for ma -
cje po da ne są w ogło sze niu o za mó wie niu do stęp -
nym na stro nie Biu le ty nu In for ma cji Pu blicz nej Urzę -
du Miej skie go w Zło to wie. 

AZ

Inwestycje miejskie

promenada nad j. zaleskim
od strony ul. jeziornej

ul. brzezińskiego

ul. kopernika

nowa ścieżka przy jeziorze zaleskim



Czekamy na wasze propozycje
do Budżetu Obywatelskiego! 
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Na re ali za cję pro jek tów
miesz kań ców prze -
zna czo no, tak jak

i w po przed nich edy cjach, łącz -
nie 500 tys. zło tych. Bur mistrz
po wo łał już ko mi sję, w skład któ -
rej wcho dzą rad ni: Ja nusz Ju sty -
na, Grze gorz Ko le ra, Ja kub Pie -
niąż kow ski, przed sta wi ciel ka
Zło tow skiej Ra dy Se nio rów – Ur -
szu la Bel ka, przed sta wi ciel ka Zło -
tow skiej Ra dy Ko biet – Elż bie ta
Pod gaj na oraz trzech pra cow ni -
ków Urzę du Miej skie go w Zło -
to wie: Wie sław Or ciuch, Alek -
san dra Za chęć, Syl wia Mu zioł. 

Przy po mi na my, że w po -
przed nich edy cjach wy bu do -

wa li śmy: Stre et Wor ko ut Park
na Pół wy spie Ry bac kim (2017),
dro gę do jaz do wą do par kin gu
nad je zio rem Za le skim (2017),
ko lo ro wy plac za baw
przy Przed szko lu Nr 2 w Zło -
to wie (2018), „Disc Golf Park
Zło tów” (2018), ogród sen so -
rycz no – edu ka cyj ny (2018),
a obec nie re ali zo wa ne są m.in.
in we sty cje zwią za ne z bu do -
wą par kin gu przy Pla cu Wol -
no ści – zwięk sze nie bez pie -
czeń stwa miesz kań ców
Zło to wa (2019) oraz pro jekt
za ty tu ło wa ny „Zwie rzę ta

świa ta” – po le gol fo we wzbo -
ga co ne ścież ką edu ka cyj ną
przy Par ku im. A. Mic kie wi cza
(2019). 

Masz kon cep cję na co wy -
dać miej skie pie nią dze! Mo że
bę dzie to stwo rze nie od po -
wied niej prze strze ni do re lak -
su, in te gra cji czy też upraw nia
ak tyw ne go wy po czyn ku? Czy
bar dziej za le ży ci na dzia ła -
niach edu ka cyj nych, bądź eko -
lo gicz nych? Nie cze kaj, bądź
ak tyw ny i zgłoś swój po mysł!
Pierw szy pro jekt już wpły nął.

AZ

TO jUż CZWAR TA eDY CjA ZłO TOW SkIe gO BU Dże TU OBY WA Tel SkIe gO! 
DO 2 SIeRP nIA MOż nA SkłA DAć PRO PO ZY Cje nA 2020 ROk. 

Czyste powietrze w Złotowie – włącz się!
EKOLOGIA Pod sta wo we dzia ła nia w tro -
sce o stan po wie trza w na szym mie ście są
ukie run ko wa ne na wy mia nę sta rych źró -
deł ogrze wa nia w lo ka lach i bu dyn kach
po ło żo nych na te re nie mia sta Zło to wa.
Wła śnie za koń czył się II na bór wnio sków
na wy mia nę pie ców. 

Trwał on od 12 czerw ca do 10 lip ca 2019 r.
Ogó łem wpły nę ło 13 wnio sków, z cze go naj -
wię cej, bo aż 6 do ty czy ło pod łą cze nia bu dyn -
ku do sie ci ga zo wej i za ku pu ko tła ga zo we -
go, 4 za ku pu sa me go ko tła ga zo we go
i po jed nym wnio sku na pod łą cze nie bu dyn ku
do sie ci ga zo wej, sie ci cie płow ni czej oraz na za -
kup ko tła 5 kla sy na pa li wa sta łe. Wy so kość
środ ków prze zna czo nych na ten cel to 40 tys.
zło tych. 

Ko lej ne wnio ski bę dzie moż na skła dać do -
pie ro w przy szłym ro ku. Przy po mnij my, że
w 2018 ro ku z „miej skie go” do fi nan so wa nia
sko rzy sta ło 24 wnio sko daw ców na łącz ną
kwo tę po nad 80 tys. zło tych. 

To jed nak nie ko niec dzia łań eko lo gicz nych
po dej mo wa nych przez mia sto. W dniu 8 lip ca
br. Bur mistrz Mia sta Zło to wa Adam Pu lit, pod -
pi sał po ro zu mie nie z Wo je wódz kim Fun du -
szem Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej w Po zna niu w za kre sie wspól nej re ali za cji
pro gra mu „Czy ste Po wie trze”. Jest to rzą do wy
pro gram, któ ry zo stał uru cho mio ny we wrze -
śniu 2018 ro ku i po trwa do koń ca 2029 ro -
ku – przy czym pod pi sy wa nie umów prze wi -
dzia ne jest do koń ca grud nia 2027 ro ku. Je go
prio ry te to wym ce lem jest ogra ni cze nie lub
unik nię cie emi sji szko dli wych sub stan cji wpro -
wa dza nych do at mos fe ry przez do my jed no -
ro dzin ne. Pro gram prze wi du je do fi nan so wa -
nia mię dzy in ny mi na wy mia nę sta rych źró deł
cie pła (pie ców i ko tłów na pa li wa sta łe) oraz
za kup i mon taż no wych źró deł cie pła, do cie -
ple nie prze gród bu dyn ku, wy mia nę sto lar ki
okien nej i drzwio wej, in sta la cję od na wial nych
źró deł ener gii (ko lek to rów sło necz nych i in sta -
la cji fo to wol ta icz nej), czy też mon taż wen ty la -

cji me cha nicz nej z od zy skiem cie pła. Od pierw -
sze go lip ca kosz ty przed się wzię cia nie mo gą
zo stać po nie sio ne przed dniem zło że nia wnio -
sku o do fi nan so wa nie z wy łą cze niem do ku -
men ta cji pro jek to wej i au dy tu ener ge tycz ne go,
któ re mo gą być wy ko na ne wcze śniej. Wy so -
kość uzy ska ne go do fi nan so wa nia za le żeć bę -
dzie od do cho du na oso bę w go spo dar stwie
do mo wym, przy czym mi ni mal ny koszt kwa li -
fi ko wa ny pro jek tu to 7 tys. zło tych. 

Szcze gó ło wych in for ma cji o pro gra mie „Czy -
ste po wie trze” udzie lać bę dzie pra cow nik Urzę -
du, któ ry rów nież po mo że wnio sko daw com
po praw nie zło żyć wnio sek oraz skom ple to wać
wy ma ga ne za łącz ni ki. 

Za in te re so wa ne oso by za chę ca my
do kon tak tu te le fo nicz ne go pod nu me rem
te le fo nu: 67 263 26 40, wew. 19, ce lem
umó wie nia ter mi nu wi zy ty w „Zie lo nym
Okien ku” znaj du ją cym się na par te rze bu -
dyn ku w sa li bez po śred niej ob słu gi in te re -
san ta. AZ

Akcja „Plaża bez peta”
EKOLOGIA Zło tów włą czył
się do ogól no pol skiej ak cji
„Pla ża bez pe ta”. Wy da rze nie
or ga ni zo wa ne przez re dak cję
por ta lu ga ze ta. pl ma for mę
wa ka cyj ną, a pro mu je ją do -
brze zna na gra fi ka au tor stwa
An drze ja Pą gow skie go.
Do koń ca sierp nia bę dzie my
zwra cać uwa gę na oso by pa -
lą ce na pla ży i po zo sta wia ją -
ce w pia chu nie do pał ki.

Bur mistrz Zło to wa, pod kre -
ślił w roz mo wie z ga ze ta. pl, że
nie mo że my do pu ścić do sy tu -
acji, w któ rej na sze dzie ci bę dą
ba wi ły się wy grze ba ny mi z pia -
sku pe ta mi.   Włą cze nie się
do ak cji „Pla ża bez pe ta” to ko -
lej ny ele ment dzia łań na rzecz
edu ka cji i ochro ny śro do wi ska,
miesz kań cy mia sta są za chę ca -
ni nie tyl ko do sprzą ta nia po so -
bie, ale też np. do wy ła wia nia
z je zio ra śmie ci po zo sta wio nych

tam przez in nych wy po czy wa -
ją cych. Ci, któ rzy to ro bią, mo -
gą za dar mo wy po ży czyć ro wer
wod ny. 

Za chę ca my wszyst kie oso -
by i or ga ni za cje zwią za ne
z wod nym wy poczyn kiem
na te re nie Zło to wa do przy łą -
cze nia się do ak cji. MM

UPAŁ W MIEŚCIE W upal -
ne dni, gdy sys tem Air ly
udo stęp ni in for ma cję
o tem pe ra tu rze prze kra -
cza ją cej 25 stop ni Cel sju -
sza, bę dą uru cha mia ne
zra sza cze. 
W mie ście są przy go to wa -
ne 3 miej sca: na skwe rze
„Okrą głym” przy ul. Sło -
wac kie go oraz do dat ko we
na pla cu Pa de rew skie go
i w Par ku Miej skim. Zra -
sza cze bę dą dzia ła ły w dni
upal ne w go dzi nach
od 12: 00 do 18: 00.

Mgiełka 
dla ochłody

Film: Złotów okiem wędkarza
PROMOCJA Roz po czę li śmy
dzia ła nia pro mo cyj ne mia sta
de dy ko wa ne kon kret nym gru -
pom tu ry stów, ale i miesz kań -
com na sze go mia sta. Tym ra -
zem dzia ła nia przy ję ły for mę
fil mów pro mo cyj nych do wy -
ko rzy sta nia pod czas pre zen ta -
cji, tar gów i spo tkań in for ma -
cyj nych.

W Zło to wie w cią gu ostat -
nich 5 lat po wsta ło wie le no wych
atrak cji i in we sty cji, dys po nu je -
my uro kli wy mi miej sca mi go to -
wy mi do roz wi ja nia pa sji z za mi -
ło wań. Chce my je za pre zen to wać
w fil mach, gdzie prze wod nik po -
ka zu je kon kret ne pro po zy cje
i roz wią za nia tu ry stycz ne w Zło -
to wie. W tej od sło nie de dy ko -
wa nej węd ka rzom prze wod ni -

kiem po Zło to wie jest Olin Gu -
tow ski wraz z eki pą pro gra -
mu 1000 wę dek, któ ry pre zen -
tu je ło wi ska i je zio ra na sze go
mia sta „z per spek ty wy węd ki”. 

Już my śli my o ko lej nych od -
sło nach mia sta funk cjo nu ją ce go
na wie lu płasz czy znach ży cia
ukie run ko wa ne go na re laks, ak -
tyw ny wy po czy nek i pro mu ją ce -

go eko lo gicz ny i zdro wy styl ży -
cia. 

Fil my moż na obej rzeć
na YouTube na ka na le Urząd
Miej ski w Zło to wie.             MM
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Euro Eco Festival Złotów 2019 za nami
Wyraź swoją opinię o festiwalu
WYDARZENIE Tra dy cyj nie już Eu ro Eco
Fe sti val roz po czę li śmy od spo łecz nej ak cji,
wspól nie z miesz kań ca mi mia sta Zło to wa
oraz przed sta wi cie la mi z na szych miast
part ner skich: nie miec kie go Ra the now
i bia ło ru skie go Nie świe ża, do ko na li śmy
no wych na sa dzeń drzew i krze wów.

Był to ko lej ny etap roz bu do wy „Miej skiej Fa -
bry ki Czy ste go Po wie trza”, któ rą „bu du je my”
od 2017 ro ku. Po sa dzi li śmy 205 krze wów oraz 15
pur pu ro wych klo nów dla upa mięt nie nia 15. rocz -
ni cy przy stą pie nia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej.
Stwo rze nie no we go i upo rząd ko wa ne go te re -
nu zie le ni zmie ni ło oto cze nie przy dwor cu PKP

na bar dziej atrak cyj ne. Ma rów nież re al ny
wpływ na ja kość po wie trza oraz za zie le nie nie
się oko li cy w tej czę ści mia sta. 

***
Chcie li by śmy przy tej oka zji za chę cić Pań -

stwa do po dzie le nia się z na mi swo ją opi nią
na te mat EEF, dla te go spe cjal nie przy go to -
wa li śmy an kie tę, któ ra jest do stęp na na stro -
nie in ter ne to wej Urzę du Miej skie go w Zło -
to wie.

Za pra sza my na www.zlo tow.pl oraz
na www.fa ce bo ok.com/urzad.miej ski.zlo tow/
gdzie pu bli ku je my na szą ga le rię zdjęć.

MUZEUM ZIEMI ZŁOTOWSKIEJ

Pierw sza część wa ka cji w zło tow skim mu zeum 
pod zna kiem fo to gra fii
Do 21 lip ca moż na by ło oglą dać cza so wą wy sta wę fo -

to gra fii „Ko lo ry zło tow skiej co dzien no ści” Ka ta rzy ny Syp -
niew skiej. Ka ta rzy na Syp niew ska, człon ki ni Klu bu Fo to -
gra ficz ne go Zło tów oraz Be mow skie go To wa rzy stwa
Fo to gra ficz ne go, w swo ich pra cach uwiecz nia przede
wszyst kim cór kę i Zło tów, gdzie miesz ka. 

„Ko lo ro wy i uśmiech nię ty ląd Afry ki”
W czwar tek 27 czerw ca 2019 o godz. 17 w prze strze ni

wy sta wy cza so wej Ka ta rzy ny Syp niew skiej „Ko lo ry zło -
tow skiej co dzien no ści” od by ło się spo tka nie z ar ty sta fo -
to gra fi kiem Ma ria nem Ryn kie wi czem – pro wa dzą cy
warsz ta ty fo to gra ficz ne w Zło to wie 08/2018 oraz 06/2019.
War to wspo mnieć, że Ma rian Ryn kie wicz jest ab sol wen -
tem Uni wer sy te tu Lu do we go w Ra daw ni cy. 

Pod czas EEF: Ak tyw ny Ry ne czek w Zło to wie
W nie dzie lę 30 czerw ca 2019 Mu zeum Zie mi Zło tow -

skiej zor ga ni zo wa ło wy da rze nie ar ty stycz ne w prze strze -
ni pla cu Pa de rew skie go. W go dzi nach 13-16 od by ła się
tam Wy sta wa po warsz ta to wa li no ry tu, fo to gra fii i ma -
lar stwa Uni wer sy te tu Lu do we go z Ra daw ni cy. W trak -
cie Ak tyw ne go Ry necz ku moż na by ło wy pró bo wać li no -
ry tu, pod okiem Aga ty Urbań skiej -Kra sow skiej. 

Wa ka cyj ny Klub Ma łe go Mu ze al ni ka 
W tym ro ku Mło dzi Mu ze al ni cy od kry wa li ma gię fo to -

gra fii. Po czą tek ty go dnio wych za jęć sta no wi ła wy ciecz -
ka po wy sta wie cza so wej „Ko lo ry zło tow skiej co dzien -
no ści”. W czę ści warsz ta to wej m.in. o świe tle, kom po zy cji,
ka dro wa niu i ro li barw na fo to gra fii opo wie dzia ła uczest -
ni kom Wio let ta Bed narz. Zdo by tą wie dzę dzie ci wy ko -
rzy sta ły, two rząc wła sne zdję cie pla cu Pa de rew skie go.  

Je rzy Je lo nek za po znał mło dzież z tech ni ką luk so gra fii,
któ ra po zwa la uzy ski wać ob ra zy fo to gra ficz ne bez uży -

cia apa ra tu fo to gra ficz ne go. Ko lej ne go dnia uczest ni cy
two rzy li fo to gra fie por tre to we w tra dy cyj nej tech ni ce fo -
to gra ficz nej. W ciem ni fo to gra ficz nej dzie ci pra co wa ły
pod opie ką Ję drze ja Bed nar skie go, człon ka Zło tow skie go
Klu bu Fo to gra ficz ne go. Czwar te go dnia za sta na wia li śmy
się co moż na od czy tać ze sta rych zdjęć i czy to praw da,
że fo to gra fia za trzy mu je czas. Wraz z uczest ni ka mi za jęć
prze nie śli śmy się w kli mat daw ne go Zło to wa. W pią tek
za ba wi li śmy się w ar ty stów i do wo li mik so wa li śmy fo -
to gra fie zna le zio ne w mu zeum, tak by two rzy ły nie zwy -
kłe col lag go we dzie ła. 

Efek ty moż na by ło zo ba czyć pod czas ofi cjal ne go pod -
su mo wa nia ty go dnio wych za jęć, w pią tek 13 lip ca 2019
o godz. 12: 30 w Spi chle rzu zło tow skim.                       kkd

Wakacje w Złotowie
Bi Blio te ka w wa ka cje
Wa ka cyj ne godz. pra cy bi blio te ki: 
pon. 8.00 – 16.00; 
wt. – pt. 7 – 15; 
ostat ni ty dzień wa ka cji NIECZYNNE.

wa ka cyj ne bi blio gra nie czy li gra my w gry 
plan szo we, w let niej edy cji spo tka my się już 
po raz trze ci, w pią tek 26 lip ca, od godz. 17 do 23. 
Let nia (Bi blio) za ba wa dla dzie ci w wie ku 
szkol nym, w Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej 
w Zło to wie, w każ dy wto rek i czwar tek lip ca 
w godz. 10.00 – 12.00. 

Mu zeuM
Skar by z me blo ścian ki – ce ra mi ka, 
por ce la na, fa jans, szkło…
Otwar cie wy sta wy 25 lip ca 2019 (czwar tek), 
godz. 17. Wy sta wa czyn na do 8 wrze śnia 2019.

zcaS
kor ty ziem ne – czyn ne co dzien nie 8.00-21.30
Mi ni kor ty dla dzie ci – czyn ne przez ca łe 
wa ka cje (za dar mo)

Pły wal nia „la gu na” – prze rwa tech no -
lo gicz na. Bę dzie czyn na od 24.08.
Strze żo ne ką pie li ska czyn ne co dzien nie
10.00-18.00
Bo isko or lik czyn ne co dzien nie 8.00-21.30
DicGolf Park zło tów
czyn ny co dzien nie (za dar mo)
wy po ży czal nia: 
– Za gro da Kra jeń ska (7 dni w ty go dniu, 
w godz. 10-18.) 
– SPARTA w dom ku te ni so wym, ul. Mic kie -
wi cza 18 (7 dni w ty go dniu, godz. 8-21) 

ak tyw na pla ża to no wy pro jekt Zło tow -
skie go Cen trum Ak tyw no ści Spo łecz nej, do któ -
re go za pra sza my dzie ci z ro dzi ca mi! Ani ma cje 
dla naj młod szych od bę dą się w nie dzie lę, 
w godz. 15.00-18.00.

pro jekt ak tyw na pla ża przy ul. Je ziornej                                                   •
21.07 
pro jekt ak tyw na pla ża przy ul. Wio ślar -•
skiej – 11.08 

Urząd Miejski w złotowie
al. Piasta 1, 77-400 Złotów

tel.: +48 67 263 26 40         fax: +48 67 265 00 25

www.zlotow.pl

urzad@zlotow.pl /zlotow.wielkopolskiezdroje Urząd Miejski w Złotowie/urzad.miejski.zlotow


