
RoCzNiCA W Bie żą CyM Ro Ku Zło TóW oB Cho -
dZi 650-Le Cie PieRW SZej ZNA Nej WZMiAN Ki o Mie -

śCie. W ZWiąZ Ku Z TyM WAż NyM Wy dA RZe NieM
ZA PLA No WA Ny Zo STAł CyKL ju Bi Le uSZo WyCh iM -
PReZ, KoN KuR SóW i iN NyCh ATRAK Cji ZWią ZA NyCh

Z hi STo Rią MiA STA. 

złotów
ma już 650 lat!

Zło tów jest mia stem zna nym z wa -
run ków sprzy ja ją cych zdro we mu
try bo wi ży cia, z la sów oraz je zior,

a tak że cie ka wej hi sto rii. sta ra my się, by
zło tów był przy ja zny dla miesz kań ca,
umoż li wiał dba nie o zdro wie, roz wój za -
wo do wy i kul tu ral ny, za chę ca my tak że
do in we sto wa nia tu we wła sny biz nes.

w bie żą cym ro ku bę dzie my świad ka mi
hi sto rycz ne go wy da rze nia – ob cho -
dów 650-le cie za ist nie nia mia sta zło to wa
na kar tach hi sto rii. wią że się z tym wie le
wy da rzeń ju bi le uszo wych, o któ rych pra -
gnie my in for mo wać Pań stwa na bie żą co. 

Bez płat ny in for ma tor z hi sto rycz ny -
mi i ak tu al ny mi wia do mo ścia mi o tym,

co się dzia ło i dzie je w mie ście, bę dzie
uka zy wał się dwa ra zy w mie sią cu i bę -
dzie do stęp ny w kil ku dzie się ciu sta łych
punk tach dys try bu cji. 

Bądź cie Pań stwo na bie żą co, ser decz -
nie za pra szam do lek tu ry!

ADAM PU LIT
BUR MISTRZ MIA STA ZŁO TÓW

650 lat te mu, 3 li sto pa da ro ku Pań skie go 1370, le żą cy na ło żu
śmier ci król ka zi mierz wiel ki po dyk to wał te sta ment. w swo jej ostat -
niej wo li król:

„sy no wi uko cha nej swej nie boszcz ki cór ki elż bie ty, żo ny Bo gu sła -
wa, księ cia szcze ciń skie go i pa na ka szu bów, wnu ko wi swo je mu,
imie niem ka zi mierz, za pi sał księ stwo do brzyń skie, ku jaw skie, sie -
radz kie i łę czyc kie, z zam ka mi krusz wic kim, byd go skim, wie la to -
wem, wał czem….”

wpraw dzie licz ne źró dła ar che olo gicz ne świad czą, że lu dzie ży li
nad zło tow ski mi je zio ra mi na dłu go przed za pi sa niem mia sta kaź -
ko wi słup skie mu, to jed nak da tę pierw szej zna nej wzmian ki o mie -
ście uzna je my za po czą tek dzie jów mia sta.

Na 650 uro dzi ny Zło to wa za pla no wa li śmy 
dwa na ście ju bi le uszo wych im prez: 

sty czeń Życzenia dla złotowa
lu ty jUBileUszowe złote HerBy
ma rzec Przyroda ziemi złotowskiej 
kwie cień Projekt czysta woda 
maj jarmark kaŹka
czer wiec Urodzinowy eUro eco FestiVal
li piec złotÓw kaPelami stoi
sier pień Biesiada ze smakiem trzecH kUltUr
wrze sień leGendarny złotÓw
Paź dzier nik koHoom złotÓw
li sto pad Gala 650-lecia
Gru dzień jUBileUszowe mikołajki

W ob cho dy włą czy ły się zło tow skie szko ły i in sty tu cje, któ re za pro -
po nu ją sze reg im prez to wa rzy szą cych. Szcze gó ły bę dą suk ce syw nie za -
miesz cza ne na stro nie www. zlo tow. pl oraz ww. fa ce bo ok. com/urzad.
miej ski. zlo tow

W stycz niu zo sta ła w Urzę dzie Miej skim wy ło żo na „Księ ga ży czeń
dla Zło to wa”, przez ca ły rok zbie rać bę dzie my pa miąt ki do „Kap su ły cza -
su”, któ ra za ko pa na zo sta nie w li sto pa dzie na ko lej ne wie ki.

Za pra sza my wszyst kich miesz kań ców do ak tyw ne go udzia łu w świę -
to wa niu uro dzin Zło to wa! Ta ki rok zda rza się raz na 650 lat!

„Przyroda ziemi złotowskiej” i FanFara na 650-lecie miasta
wYDARzeNie Za pra sza my na otwar cie
pro jek tu „Przy ro da Zie mi Zło tow skiej”
w czwar tek 26 mar ca, o godz. 17., w Mu -
zeum Zie mi Zło tow skiej od bę dzie się wer -
ni saż wy sta wy cza so wej pod tym sa mym
ty tu łem. Na to miast o godz. 18:00 po le ca -
my kon cert mu zy ki my śliw skiej na pla cu
Pa de rew skie go w Zło to wie. Wy stą pią:
Ze spół Mu zy ki My śliw skiej „Ba brzy sko”,
Ze spół Trę ba czy My śliw skich Ze spo łu
Szkół Le śnych w Go ra ju, Ze spół Trę ba czy
z Po wia tu Gi fhorn (Niem cy), Ze spół Trę -
ba czy My śliw skich „Gon”. 

Za pre zen to wa na zo sta nie tak że Fan fa ra
na 650-le cie Mia sta Zlo to wa, któ rą skom -

po no wał Krzysz tof Mar ce li Ka dlec. Wy da -
rze nie wpi sa ne jest w ob cho dy 650-le cia
Mia sta Zło to wa.

Pro jekt „Przy ro da Zie mi Zło tow skiej” ko -
or dy no wa ny przez Mu zeum Zie mi Zło tow -
skiej po le ga na bliż szym po zna niu hi sto rii
i dzia łal no ści in sty tu cji, któ re zwią za ne są
z za so ba mi na szej przy ro dy. Wy sta wa cza -
so wa w sie dzi bie mu zeum za pre zen tu je po -
ten cjał wód, la sów i te re nów zie lo nych.
Opo wie jak wy glą da ły dzie je le śnic twa, ło -
wiec twa, pszcze lar stwa, węd kar stwa, ba -
dań, ochro ny i edu ka cji przy rod ni czej. Przy -
po mni zie lo ne za so by Zie mi Zło tow skiej,
spo so by ich za go spo da ro wa nia i wy ko rzy -

sta nia. W koń cu wy ka że wpływ kra jo bra zu
kra jeń skie go na kul tu rę, sztu kę i tra dy cję lu -
do wą.

In for ma tor to wa rzy szą cy pro jek to wi
„Przy ro da Zie mi Zło tow skiej” za wie rać bę -
dzie da ne o po nad 20 wy da rze niach przy -
rod ni czych i pra wie 20 wy kła dach to wa rzy -
szą cych wy sta wie od mar ca
do paź dzier ni ka 2020. Przy go to wa li śmy
rów nież kon kurs dla naj bar dziej ak tyw nych
uczest ni ków wy da rzeń przy rod ni czych. 

Szcze gó ły bę dą re gu lar nie za miesz cza ne
na www.mu zeum -zlo tow.pl

Za chę ca my do udzia łu!

M A T E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y

informator urzędu miejskiego w złotowie
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Zło tów jest mia stem zna nym ze swo jej eko lo gii i wa run ków
sprzy ja ją cych zdro we mu try bo wi ży cia, z la sów oraz je zior
a tak że wie lo let niej spe cja li za cji w re ha bi li ta cji. Mia sto dba
o to, by moż na by ło tu po wra cać do peł ni zdro wia, miesz kać
a tak że in we sto wać w biz nes na sta wio ny na roz wi ja ją cą się
zdro wot ną bran żę ryn ku.

Czym na sze mia sto wy róż nia się wśród in nym po dob -•
nych ośrod ków? Wy so ki po ziom za ufa nia spo łecz ne go, czy -
stość i po rzą dek, roz wi nię ta sieć ście żek ro we ro wych i spa ce ro -
wych, ma ła uciąż li wość ru chu sa mo cho do we go, brak prze my słu
cięż kie go, je zio ra i zie leń, wie le moż li wo ści spę dza nia wol ne go
cza su, ob szar mia sta, po zwa la ją cy na po ru sza nie się po nim bez
sa mo cho du – to na sze atu ty, któ re są do Pań stwa dys po zy cji. 

Zło tów po sia da zna ko mi te wa run ki na tu ral ne do upra wia nia
tu ryst ki, za rów no week en do wej, jak i kwa li fi ko wa nej. Mia sto
oto czo ne jest roz le gły mi la sa mi z bo ga tą fau ną i flo rą

Za pra sza my za tem do wę drów ki po Zło to wie! 

Mia sto nie jest du że, ale roz cią gnię te mię dzy pię cio ma je zio ra mi,
za tem mi ło śni cy pie szych lub ro we ro wych wy cie czek znaj dą tu wie le
moż li wo ści.

Aby uła twić Pań stwu po zna wa nie mia sta i je go ta jem -•
nic pro po nu je my na po czą tek wy bór jed ne go ze szla ków:

Spa cer nad Ba bą – www.zlo tow.pl/Spa cer_nad_Ba ba. html
Szlak her bo wy – www.zlo tow.pl/Szlak_her bo wy. html
Szlak zło tow skie go je le nia – www.zlo tow.pl/Szlak_zlo tow -

skie go_je le nia. html
Zie lo ny Punkt Kon tro l ny – www.zlo tow.pl/Zie lo -

ny_Punkt_Kon tro l ny. html
Szlak Zna ku Ro dła w Zło to wie – www.zlo tow.pl/Szlak_Zna -

ku_Ro dla_w_Zlo to wie. html
Opi sy każ de go ze szla ków mo że cie Pań stwo zna leźć na stro nie

Urzę du Mia sta w za kład ce „Wę drów ki po Zło to wie”, do dat ko wo
na Na szej stro nie do stęp na jest ma pa mia sta oraz opcja wir tu al ne go
spa ce ru po Zło to wie.

ZAPRASZAMY DO ZŁOTOWA



AKTuALNOśCI ZŁOTOWSKIEII INfOrmATOr urZędu mIEJSKIEgO W ZŁOTOWIE

Te go rocz na Ga la by ła wy jąt ko wa z uwa gi na ob -
cho dzo ne w 2020 ro ku ju bi le usze tj. 20 le cie Kon -
kur su Po wia to we Go dło Pro mo cyj ne „Zło ty

Herb”, 75 le cie Ce chu Rze miosł Róż nych w Zło to wie, 30
le cie Sa mo rzą dów Te ry to rial nych, a przede wszyst kim 650
le cie Mia sta Zło to wa. Or ga ni za to ra mi kon kur su ko lej ny
raz by li Cech Rze miosł Róż nych w Zło to wie oraz Bur -
mistrz Mia sta Zło to wa – Pan Adam Pu lit, współ or ga ni -
za to rem Cen trum Wspar cia Rze mio sła, Kształ ce nia Du al -
ne go i Za wo do we go w Pi le.

Pa tro nat ho no ro wy ob ję li: Po seł na Sejm RP Prze wod -
ni czą cy Sej mo wej Ko mi sji Sa mo rzą du Te ry to rial ne go i Po -
li ty ki Re gio nal nej – Pan To masz Ław ni czak, Mar sza łek
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go – Pan Ma rek Woź niak
oraz Pre zes Wiel ko pol skiej Izby Rze mieśl ni czej – Pan Je -
rzy Bart nik.

Do kon kur su Zło ty Herb przy stą pi ło 35 firm w ka te go -
riach: Pro duk cja, Han del, Usłu gi, Rol nic two i Agro biz nes
oraz Zdro wy Zło tów.

Lau re ata mi w po szcze gól nych ka te go riach zo sta li:

Lau re at w ka te go rii PRODUKCJA: UNAM•
ANDRZEJ MŁYNARSKI, ZŁOTÓW. Za: Uzy ska nie
wzo ru prze my sło we go w Urzę dzie Pa ten to wym
Rzecz po spo li tej Pol skiej na pod sta wę mon ta żo wą
do pa ne li fo to wol ta icz nych i wdro że nie do pro duk -
cji.

Lau re at w ka te go rii HANDEL: PLENER•
KATARZYNA I RAFAŁ BARTOSIAK, MIĘDZY-
BŁOCIE. Za: Wy twa rza nie i sprze daż uni ka to wej bi -
żu te rii z ka mie nia na tu ral ne go. 

Lau re at w ka te go rii USŁUGI: ZAKŁAD ROBÓT•
INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNYCH HYDROPEX
SP. Z O. O. SP. K. ZŁOTÓW. Za: Wpro wa dze nie
no wo cze snych, uni ka to wych, bez ko li zyj nych tech -
no lo gii prze wier tów ste ro wa nych. 

DOM BIESIADNY „ZAKĄTEK LIPKA” ANNA•
GRUBICH, LIPKA. Za: Stwo rze nie wy jąt ko we go
miej sca bie siad ne go wraz z ba zą ho te lo wą.

Lau re at w ka te go rii ROLNICTWO•
I AGROBIZNES: ZŁOTOWSKA SPÓŁDZIELNIA
HANDLOWO-PRODUKCYJNA, ZŁOTÓW. Za: Pro -
duk cję pasz dla zwie rząt go spo dar skich bez GMO
po twier dzo ne cer ty fi ka tem VLOG. 

Lau re at w ka te go rii ZDROWY ZŁOTÓW:•
„HIPOMEDICAL 2” OŚRODEK REHABILITACJI
DZIECI „ZABAJKA 2” SPÓŁKA CYWILNA K.
KLACZYŃSKA I WSPÓLNICY, ZŁOTÓW. Za: Roz -
bu do wę czę ści re ha bi li ta cyj nej, wy po sa że nie w no -
wo cze sne urzą dze nia do re ha bi li ta cji oraz po więk -
sze nie ba zy ho te lo wej ośrod ka.

Na gro dę spe cjal ną otrzy ma ła Gmi na Zło tów•
za wy bu do wa nie w 2019 ro ku 304 in sta la cji fo -
to wol ta icz nych.

Pod czas ga li wy ło nie ni zo sta li rów nież lau re aci kon -
kur su „Rze mieśl nik – kunszt, tra dy cja, po wo ła nie” re -
ali zo wa ne go z oka zji 75-le cia Ce chu Rze miosł Róż nych
w Zło to wie, któ ry był skie ro wa ny do dzie ci i mło dzie ży.
Wszy scy uczest ni cy kon kur su otrzy ma li sym bo licz ne
na gro dy, a lau re aci bo ny pie nięż ne.   Mu zycz nie Ga lę
uświet nia li We ro ni ka Cha łu bek oraz Sta ni sław Ogo rza -
łek ze Zło to wa. Na za koń cze nie Ga li od był się kon cert
żeń skie go kwar te tu smycz ko we go z Po zna nia 4te Qu -
ar tet.

Wszyst kim no mi no wa nym oraz lau re atom ser decz nie
gra tu lu je my i już za pra sza my na XXI edy cję kon kur su.

ZŁOTE HERBY 2019 
WYDARZENIE 28 LU TE GO W SA LI KI NO WEJ ZŁO TOW SKIE GO DO MU

KUL TU RY PO RAZ XX MIAŁ MIEJ SCE WIEL KI FI NAŁ KON KUR SU PO WIA TO WE
GO DŁO PRO MO CYJ NE ZŁO TY HERB 2019.

ZŁOTOWSKA BIBLIOTEKA
Z KRYMINAŁEM W TLE

mie pla stycz nej bo ha te ra ulu bio nej książ ki de -
tek ty wi stycz nej, ucznio wie klas IV-VI ma ją na -
grać „BOOKTRAILER”- fil mik pro mu ją cy ulu -
bio ną książ kę de tek ty wi stycz ną, a naj star szych
uczest ni ków z klas VII i VIII po pro szo no o na pi -
sa nie krót kie go de tek ty wi stycz ne go opo wia -
da nia, któ re go bo ha te rem bę dzie… zło tow ski
je leń. 

Ter min skła da nia prac mi ja 30 kwiet nia,
czy li jesz cze tro chę cza su, ale war to nie od kła -
dać po my słów na póź niej. Kon kurs ten pod su -
mo wa ny zo sta nie w Ty go dniu Czy ta nia Dzie -
ciom, czy li w czerw cu. 

A że nie tyl ko kry mi nal ne hi sto rie wo kół nas,
szyb ciut ko o tym, co jesz cze dzie je się w bi blio -
te ce.

36 am bit nych se nio rów uczest ni czy•
w warsz ta tach kom pu te ro wych w ra mach
pro jek tu „Cy fro wa Wiel ko pol ska”. Każ da
z trzech grup prze pra cu je przy lap to pach
i ta ble tach aż 90 go dzin. Na si dziel ni stu -
den ci spo ty ka ją się dwa ra zy w ty go dniu
na czte ro go dzin nych za ję ciach i tak przez
trzy mie sią ce. Pod glą da my i po dzi wia my
de ter mi na cję!

Za pra sza my wszyst kich do od wie dze -•
nia wy sta wy fo to gra fii ana lo go wej Ta de -
usza Rze czyc kie go - zło to wia ni na, ope ra -
to ra ka me ry z TVP Gdańsk. Wer ni saż
od był się 6 mar ca, zdję cia oglą dać moż -
na do 25 mar ca.

Dla mi ło śni ków po ezji 18 mar ca o 17: 00•
„Sen ty men tal na po dróż zło tow skim pe ga -
zem” z po etyc kim ter ce tem: Je rzym Cy bul -
skim, Ry szar dem Ki la rem i Ta de uszem Ste -
cy kiem. Spo tka nie uświet ni wy stę pem
wo kal nym Ur szu la Bel ka.

Ma lusz ki, nie zmien nie, spo ty ka ją się co•
dwa ty go dnie w śro dy w Ose sko wym Klu -
bi ku Baj ko wym, a w co dru gie wtor ki
w Od dzia le dla Dzie ci i Mło dzie ży rzą dzą
ozo bo ty, Pho to ny, ma ty i ko lo ro we ku -
becz ki  - jed nym sło wem wszyst ko, co
przy dać się mo że w pro ce sie pro gra mo -
wa nia.

Dla pań z klu bu „+-50” za re zer wo wa -•
na jest co ty dzień przed po łu dnio wa śro da.
W gło śno ści za jęć kon ku ro wać one mo gą
z rów no le gle pro wa dzo ny mi lek cja mi bi -
blio tecz ny mi czy za ję cia mi z gło śnym czy -
ta niem. W czy tel ni pra sy po ja wił się no -
wy re gał z cza so pi sma mi, ja ki mi moż na się
nie od płat nie czę sto wać. Za chę ca my
do uwal nia nia pra sy i dzie le nia się ga ze -
ta mi, któ re nie są nam już po trzeb ne.

SYL WIA MRÓZ, DY REK TOR KA MBP

Z uwa gi na tren dy czy tel ni cze oraz su ge -
stie użyt kow ni ków, w 2020r. wie le dzia łań
Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej im. Cy pria -
na Nor wi da w Zło to wie oscy lo wać bę dzie
wo kół kry mi na łów. Za na mi (11.02.2020)
spo tka nie au tor skie z Mar ci nem Świe tlic -
kim i Ma riu szem Czu ba jem. Obaj Pa no wie
ma ją na swo im kon cie po wie ści kry mi nal -
ne, choć Mar cin Świe tlic ki le piej czu je się
w po ezji, a pod czas spo tka nia przy znał, że
do pi sa nia kry mi na łów na ra zie nie za mie -
rza wra cać. Ma riusz Czu baj na szczę ście ta -
kiej de kla ra cji nie skła dał.

14 lu te go ogło szo ny zo stał kon kurs li te rac -
ki na kry mi nal ne opo wia da nie ze Zło to wem
w tle. Part ne ra mi kon kur su są: Szko ła Po li cji
w Pi le, Po wia to wa Ko men da Po li cji w Zło to -
wie, a pa tro nem me dial nym Zlo tow skie. pl i Ak -
tu al no ści Lo kal ne. Współ or ga ni za to rem zaś
Urząd Miej ski w Zło to wie – kon kurs wpi sa ny
zo stał do ka len da rium wy da rzeń zwią za nych
z 650-le ciem mia sta.

Na na pi sa nie kry mi nal nych opo wia dań
o mak sy mal nej dłu go ści 22 tys. zna ków edy -
tor skich, uczest ni cy ma ją czas do 29 ma ja.
Wpraw dzie pod sta wo wym kry te rium jest osa -
dze nie ak cji w Zło to wie, ale nie ozna cza to, że
au tor opo wia da nia mu si być zło to wia ni nem.
Do kon kur su mo że przy stą pić każ dy, kto ukoń -
czy w 2020r. 16 lat. Re gu la min Kon kur su do -
stęp ny jest na bi blio tecz nym Fa ce bo oku, In sta -
gra mie, stro nie bi blio te ki, Urzę du Miej skie go
w Zło to wie oraz na por ta lu Zło tow skie. pl Li -
czy my na wie le cie ka wych opo wie ści o „Tam -
tej no cy w Zło to wie”. 

In spi ra cją i po mo cą mo gą stać się warsz ta -
ty za pla no wa ne na 26 mar ca z Al kiem Ro -
go ziń skim - ko lej nym po czyt nym twór cą kry -
mi na łów. Spo tka nie kie ro wa ne jest głów nie
do mło dzie ży ze zło tow skich szkół po nad pod -
sta wo wych, jed nak spo tka nie to bę dzie mia ło
for mu łę otwar tą i in ni chęt ni są rów nie mi le wi -
dzia ni.

War to też zwró cić uwa gę na XVII po wia to -
wy kon kurs li te rac ki „Przy go da z lek tu rą”. Te -
go rocz na edy cja prze bie ga pod ha słem:

„Na tro pie de tek ty wa”. Kon kurs, tra dy cyj nie,
kie ro wa ny jest do uczniów szkół pod sta wo -
wych z po wia tu zło tow skie go. Za chę ca my
w nim do się gnię cia po opo wie ści z dresz czy -
kiem: „De tek tyw Po zy tywk”, se ria „Biu ra de -
tek ty wi stycz ne go Las se go i Mai”, książ ki z se rii

„Nel ly Rapp” czy przy go dy „Pa na Sa mo cho dzi -
ka”. Dla każ dej z trzech ka te go rii wie ko wych
prze wi dzia ne zo sta ły róż no ra kie za da nia: naj -
młod si (kla sy I -III) po win ni przed sta wić w for -

M A T E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y

INWESTYCJE W ZŁOTOWIE 2020
W ro ku 2020 mo gą się Pań stwo spo dzie wać
na stę pu ją cych in we sty cji: 

na pra wy dróg i mo der ni za cja in fra struk tu ry•
dro go wej na wy bra nych ob sza rach Mia sta Zło -
tów – mo der ni za cja przy ul. Po lnej,

re montu da chu bu dyn ku Pu blicz ne go Przed -•
szko la nr 1 oraz opra co wa nia do ku men ta cji
na wy mia nę cen tral ne go ogrze wa nia w Pu blicz -
nym Przed szko lu nr 2 w Zło to wie,

do świe tle nia przejść dla pie szych przy na stę -•
pu ją cych uli cach: Bo le sła wa Krzy wo uste go
na wy so ko ści blo ku nr 7, Gru dziń skiej na wy so -
ko ści bu dyn ku nr 1, Mic kie wi cza na wy so ko ści
bu dyn ku nr 20,8

za kupu i mon tażu win dy dla osób nie peł no -•
spraw nych w bu dyn ku Zło tow skie go Do mu
Kul tu ry,

bu do wy ha li na mio to wej na Sta dio nie Miej -•
skim,

mo der ni za cji szat ni w obiek tach•
spor to wych,

roz bu do wa nia po la do Disc Gol fa•
w Zło to wie – in we sty cja re ali zo wa -
na w ra mach bu dże tu oby wa tel skie -
go,

mo der ni za cji ka pli cy na cmen ta rzu•
przy ul. Sta szi ca. Pra ce bę dą obej mo -
wa ły: wy mia nę da chu, wy mia nę drzwi
i okien, ze wnętrz ne ro bo ty ma lar skie,
ro ze bra nie ław z be to nu, ro ze bra nie
ogro dze nia oraz ro bo ty za bez pie cza -

ją ce.



Poprawia się stan powietrza! 

INformaTor urzędu mIejskIego w złoTowIe akTualNoścI złOtOwsKIE III

Urzą dze nie od czy tu je w cza sie rze czy wi stym
kil ka pa ra me trów na te mat bie żą ce go sta -
nu po wie trza: po ziom za nie czysz czeń PM 1,

PM 2,5, PM 10, tem pe ra tu rę, ci śnie nie i wil got ność.
da ne z czuj ni ków prze sy ła ne są na ser we ry air ly i po -
zwa la ją na bie żą ce spraw dza nie ak tu al nej ja ko ści po -
wie trza, w kon kret nej lo ka li za cji. Sys tem ofe ru je też
dar mo wą apli ka cję mo bil ną, dzię ki któ rej każ dy mo -
że na bie żą co śle dzić stan po wie trza w wy bra nym
miej scu w mie ście. na pod sta wie po mia rów moż li -
we jest two rze nie mie sięcz nych ra por tów i pro wa -
dze nie bie żą cej ana li zy sy tu acji. 

Co ro bi my w tej spra wie… 
W lip cu 2019r. pod ję li śmy współ pra cę z WFOśigW

w Po zna niu w za kre sie re ali za cji rzą do we go pro gra -
mu „Czy ste Po wie trze” po przez po moc be ne fi cjen -
tom w wy peł nia niu wnio sków. Przed pod pi sa niem
po ro zu mie nia o współ pra cy był zło żo ny 1 wnio sek
przez miesz kań ca Zło to wa, a od mo men tu roz po czę -
cia pro mo wa nia pro gra mu w Urzę dzie Miej skim
w Zło to wie w lip cu 2019 wpły nę ły 24 wnio ski. 

W 2018 r. wpro wa dzi li śmy wła sny po mysł na za -
chę ce nie miesz kań ców do wy mia ny „sta re go ko tła”
i przy łą cza nie się do ist nie ją cej sie ci ga zo wej i cie -
płow ni czej po przez przy zna wa nie do ta cji z bu dże tu
mia sta. Pro gram na zwa się „Czy ste cie pło”. Wy so -
kość środ ków prze zna czo nych na do ta cje w 2018r.
wy no si ła 114 tys. zł, w 2019r. 125 tys. zł, w 2020r.
na ten cel rów nież prze zna czy li śmy 125 tys. zł. 

W Urzę dzie Miej skim zo sta ło uru cho mio ne „Zie lo -
ne Okien ko” w ce lu udzie la nia in for ma cji o funk cjo -
nu ją cych pro gra mach i moż li wo ściach uzy ska nia po -
mo cy. Wię cej do dat ko wym in for ma cji mo że cie
Pań stwo uzy skać pod nr tel. 67 263 26 40 wew. 41.

ko lej nym dzia ła niem, któ ry ma po pra wić stan po -
wie trza w Zło to wie jest Miej ska Fa bry ka Czy ste go
Po wie trza – czy li in ten syw ny roz wój te re nów zie le ni
miej skiej. dla cze go sta wia my na in ten syw ny roz wój
te re nów zie lo nych? ro śli ny po przez fo to syn te zę
oczysz cza ją po wie trze z dwu tlen ku wę gla i wzbo ga -
ca ją w tlen oraz ogra ni cza ją dzia ła nia py łów. Po -

wszech ne ak cje sa dze nia drzew i krze wów za wsze
są or ga ni zo wa ne ja ko im pre zy otwar te, gdzie wspól -
nie z miesz kań ca mi sa dzi my ro śli ny. W 2017 ro ku Fa -
bry ka zo sta ła roz bu do wa na o 300 drzew, w 2018 ro -
ku o 307 drzew, w 2019 ro ku o 65 drzew i 205
krze wów. do dat ko wo prze pro wa dza my na bie żą co
sze reg ak cji edu ka cyj nych pt. „„I Ty je steś od po wie -
dzial ny za śro do wi sko”: 

„jak pa lić w pie cu” spo tka nia z miesz kań ca mi,•
pod czas któ rych od by wa ją się po ka zy jak pra -
wi dło wo pa lić w pie cu by od po wied nio spa lać
pa li wa sta łe tzn. aby spa la nie by ło wy daj ne a za -
nie czysz cze nie po wie trza mniej sze. Uczest ni cy
do sta ją ulot ki, aby wie dzą mo gli dzie lić się da lej;

ak cje eko lo gicz ne: dzień Zie mi, Sprzą ta nie•
świa ta czy eu ro pej ski dzień Bez Sa mo cho du.

Po nad to Straż Miej ska sys te ma tycz nie kon tro lu je
nie ru cho mo ści po ło żo ne na te re nie mia sta pod ką tem
pa le nia w pie cach (uży wa ne go ma te ria łu, pra wi dło -
wo ści – spo so bu roz pa la nia). W ro ku 2019 Straż Miej -

ska do ko na ła 137 kon tro li pod czas któ rych uka ra no
man da tem kar nym tyl ko 17 wła ści cie li nie ru cho mo ści,
u któ rych stwier dzo no spa la nie ma te ria łów nie do -
zwo lo nych. W trak cie kon tro li straż ni cy nie tyl ko na -
kła da ją man da ty, ale przede wszyst kim udzie la ją in -
struk ta rzu użyt kow ni kom in dy wi du al nych pa le nisk. 

na sze dzia ła nia są za uwa ża ne nie tyl ko przez
miesz kań ców ale rów nież przez róż ne go ro dza ju in -
sty tu cje. Mia sto otrzy ma ło na gro dę za „Miej ską Fa -
bry kę Czy ste go Po wie trza” w kon kur sie kra jo wym
eCO-MIaSTO oraz za or ga ni za cję eu ro pej skie go dnia
bez Sa mo cho du w kon kur sie Sa mo rzą du Wo je wódz -
twa Wiel ko pol skie go.

Jak oce nia my ja kość po wie trza w Zło to wie? 
dwa la ta te mu za mon to wa li śmy w Zło to wie czuj -

ni ki air ly i po rów na li śmy wy ni ki na prze strze ni lat
ana li zu jąc śred nie da ne z po szcze gól nych mie się cy.
W 2018 ro ku ma my za re je stro wa ne w kil ku miej -
scach w mie ście prze kro cze nia do pusz czal ne go po -

EKOLOGIA MIa STO ZłO TóW jak WIęk SZOść MIaST W POl SCe BO ry ka SIę Z PrO Ble MeM ja kO śCI PO WIe -
TrZa. STa ra My SIę ak TyW nIe Wal CZyć Ze SMO gIeM. W Mar CU 2018 rO kU, Za In STa lO Wa lI śMy W MIe śCIe

dZIe SIęć CZUj nI kóW aIr ly, kTó re rOZ MIeSZ CZO ne Są róż nyCh PUnk TaCh MIa STa.

M A T E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y

zio mu PM2,5 i PM10, do ty czy to mie się cy grzew czych
tj. li sto pa da, grud nia, stycz nia, lu te go i mar ca. 

W 2019 ro ku ana li za wy ka za ła, że tych prze kro -
czeń jest już mniej, a je śli wy stę pu ją to w znacz nie
mniej szym stop niu prze kra cza ją nor mę w sto sun ku
do ro ku po przed nie go. Od stycz nia 2020 ro ku do -
pusz czal na nor ma współ czyn ni ka PM2,5 zo sta ła ob -
ni żo na do po zio mu 20 µg/m3 a mi mo to prze kro cze -
nia za re je stro wa li śmy tyl ko w 3 lo ka li za cjach. 

Co nam da ją czuj ni ki? Miesz kań com po zwa la ją za -
pla no wać ruch na świe żym po wie trzu w cza sie, gdy
po wie trze ma naj ko rzyst niej sze pa ra me try. My ma -
my in for ma cje, dzię ki któ rym usta la my prio ry te ty
w kie ro wa niu do ta cji z pro gra mu „Czy ste cie pło”
do ob sza rów naj bar dziej za nie czysz czo nych. 

Obec nie ja kość po wie trza dą ży do po pra wy dzię -
ki zmia nom na wy ków miesz kań ców, więk szej
świa do mo ści oraz zmia nie sys te mów grzew czych.
Naj waż niej szym czyn ni kiem tych zmian jest czło -
wiek – miesz ka niec mia sta i je go świa do mość oraz
po czu cie od po wie dzial no ści za wpływ na na sze
śro do wi sko.

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 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” 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
i ochro nie po wie trza w 2020 ro ku.

Ter min na bo ru wy zna cza się od dnia 10
mar ca 2020 r. do dnia 15 kwiet nia 2020 r.
Wzo ry wnio sków do stęp ne są do po bra nia
na stro nie in ter ne to wej Urzę du Miej skie -
gow Zło to wie: www.zlo tow.pl oraz w tut.
Urzę dzie Miej skim: w „Zie lo nym Okien ku”
znaj du ją cym się na Sa li Bez po śred niej Ob -
słu gi In te re san ta – par ter, sta no wi sko nr 6
orazw po ko ju nr 14, par ter w go dzi nach pra -
cy Urzę du (w po nie dział ki w godz. 7: 00-
16: 00, od wtor ku do czwart ku w godz. 7: 00
do 15: 00, w piąt ki w godz. 7: 00 do 14: 00).

I Ty możesz wpłynąć
na jakość powietrza 
w Naszym mieście!


