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aKtualNoścI ZŁOTOWSKIE

ZNAMy JUż OSTATECZNą lISTę ZADAń, NA KTóRE OD 30 WRZEŚNIA DO 18 PAźDZIERNIKA
BęDZIE MOżNA GŁOSOWAć W RAMACh BUDżETU OByWATElSKIEGO 2020.

Inwestujemy dalej!
INWESTYCJE Ostat nie mie -
sią ce by ły bar dzo in ten syw ne
pod wzglę dem opra co wy wa -
nia za dań in we sty cyj nych
i po zy ski wa nia do fi nan so -
wań na pla no wa ne przed się -
wzię cia. Już te raz mo że my
być pew ni uzy ska nia środ -
ków na trzy z nich, jed na zna -
la zła się na li ście re zer wo wej,
a ko lej ne dwie apli ka cje sto ją
w ko lej ce do za twier dze nia!

Do do fi nan so wa nia zo sta ły
za twier dzo ne na stę pu ją ce pro -
jek ty: bu do wa ha li na mio to wej
przy Je zio rze Za le skim, re mont
mo gił na Cmen ta rzu wo jen -
nym w Zło to wie oraz prze bu -
do wa ul. Drzy ma ły.

Cał ko wi ty pla no wa ny koszt
wska za nych przed się wzięć
wy no si nie peł na 1,5 mln zł,
z cze go do fi nan so wa nie wy -
nie sie ok. 700 tys. zł 

Ha la na mio to wa bę dzie prze -
zna czo na dla WOPR-u i sta nie
w naj bliż szym są siedz twie pla ży
miej skiej przy ul. Wio ślar skiej.
Na to miast na Cmen ta rzu ko -
niecz na jest wy mia na wszyst kich
bocz nych ścia nek oraz gór nej
kon struk cji mo gił, ro ze bra nie

znisz czo nych kra węż ni ków i wy -
ko na nie no wych traw ni ków.
Prze bu do wa ul. Drzy ma ły uła twi
do jazd do nie ru cho mo ści oraz
doj ścia dla pie szych. Wy ko na nie
dro gi as fal to wej i chod ni ka zde -
cy do wa nie po pra wi bez pie czeń -
stwo, do stęp ność ko mu ni ka cyj -
ną oraz kom fort użyt ko wa nia.

Na li ście re zer wo wej Fun du -
szu Dróg Sa mo rzą do wych zna -
lazł się pro jekt na prze bu do wę 
ul. Ko per ni ka. Tu przy cał ko wi -
tym kosz cie in we sty cji wy no -
szą cym 278.364,70 zł za wnio -
sko wa li śmy o do fi nan so wa nie
rzę du 90.792,08 zł.

Po nad to w ra mach Fun du szu
Dróg Sa mo rzą do wych zło żo ny
zo stał wnio sek na prze bu do wę
ul. Zam ko wej o cał ko wi tej
war to ści pro jek tu wy no szą cej
ok. 7,8 mln zł oraz w ra mach
WRPO na la ta 2014-2020 ja ko
in we sty cja w ob sza rze dzie dzic -
twa kul tu ro we go re gio nu za -
wnio sko wa li śmy o do fi nan so -
wa nie re mon tu ka pli cy przy ul.
Sta szi ca. Cał ko wi ty koszt
przed się wzię cia to 1 mln zło -
tych. Cze ka my na wy ni ki!

HU BERT NO WAK

Wtym ro ku za sy pa li ście nas po -
my sła mi! Do Urzę du Miej skie -
go w Zło to wie wpły nę ło łącz -

nie 15 pro po zy cji, czy li nie mal dwu krot nie
wię cej wzglę dem ubie głe go ro ku. Nie ste ty
nie wszyst kie speł ni ły wy mo gi for mal ne. Już
na star cie od rzu co ne zo sta ły za da nia zwią -
za ne z elek trycz ny mi hu laj no ga mi oraz wy -
bie giem dla psów – nie uzy ska ły one po par -
cia co naj mniej 20 miesz kań ców na sze go
mia sta.

Spo śród po zo sta łych wnio sków ko mi sja
do prze pro wa dze nia kon sul ta cji od rzu ci ła
jesz cze je den – cho dzi o pro po no wa ny mon -
taż lamp so lar nych wzdłuż li nii brze go wej Je -
zio ra Za le skie go. Człon ko wie ko mi sji zwró ci li
uwa gę na zbyt wy so kie kosz ty in we sty cyj -
ne i eks plo ata cyj ne, trud no ści wy ko na nia in -
sta la cji z pod łą cze niem do prą du oraz wy so -
kie za drze wie nie.

Do gło so wa nia przez miesz kań ców od da -
nych zo sta nie za tem 11 pro jek tów, któ rych
łącz na sza cun ko wa kwo ta re ali za cji prze kra -
cza 1 mi lion zł. Nie ste ty w Bu dże cie Oby wa -
tel skim prze wi dzia ne ma my je dy nie 500 tys.
zł, dla te go każ dy od da ny głos bę dzie nie zwy -
kle istot ny.

Do re ali za cji zo sta ną za kwa li fi ko wa ne za -
da nia, któ re uzy ska ły naj więk szą licz bę gło sów,
aż do wy czer pa nia pu li środ ków prze zna czo -
nych na Zło tow ski Bu dżet Oby wa tel ski
(w przy pad ku ta kiej sa mej licz by gło sów o ich
ko lej no ści za de cy du je pu blicz ne lo so wa nie).

Gło so wa nie od by wać się bę dzie przez stro nę
in ter ne to wą www.zlo tow.kon sul ta cjejst.pl
oraz spe cjal ne kar ty, któ re zo sta ną udo stęp -
nio ne od 30 wrze śnia do 18 paź dzier ni ka. Kar -
tę na le ży zło żyć w Urzę dzie Miej skim w Zło -
towie.              HUBERT NOWAK

peł na li sta pro po zy cji do Bu dże tu oBy wa tel skie go

1. Zwięk sze nie atrak cyj no ści obiek tów spor to wych przy alei Mic kie wi cza 18 po przez
po sze rze nie wy po sa że nia (147.892,80 zł).
2. Do po sa że nie obiek tów spor to wych przy ul. Wio ślar skiej 5 w bra ku ją cy sprzęt tre -
nin go wy (123.386,80 zł).
3. Znak „RODŁA” wy sa dzo ny kwia ta mi na skwe rze przy bu dyn ku ul. Ko ściel na 12
(136.260,00 zł).
4. Bu do wa par ku gim na stycz ne go – STREET WORKOUT – CROSSFIT przy Par ku Eu -
ro pej skim (126.426,78 zł).
5. Mo der ni za cja bo iska przy Szko le Pod sta wo wej Nr 3 w Zło to wie (149.685,22 zł)
6. Zdro we 4 ła py (88.324,40 zł).
7. Wy bieg dla psów „PSIARENA” przy ul. Rey mon ta (82.977,06 zł).
8. Gra w bu tel kę – pre mie ra! Za koń cze nie re ali za cji pro jek tu, w tym nie bi le to wa ne
po ka zy fil mu dla miesz kań ców Zło to wa (59.000,00 zł).
9. Bu do wa bo iska do gry w cros smin to na przy alei Mic kie wi cza 18 (65.950,00 zł).
10. Roz bu do wa po la do disc gol fa w Zło to wie (52.500,00 zł).
11. Ścież ka ro we ro wa na Pół wy spie Ry bac kim nad Je zio rem Miej skim (94.520,00 zł).

Twój budżet 
Ty decydujesz

Nowy dyrektor ZDK ogłoszony!
Z MIASTA Po 15 la tach
do funk cjo no wa nia wra ca
Zło tow ski Dom Kul tu ry. Sa -
mo dziel na in sty tu cja kul tu ry,
któ rej bra ko wa ło w Zło to wie,
roz pocz nie swo je dzia ła nie
od 30 paź dzier ni ka te go ro ku. 

Do kon kur su na dy rek to ra
przy stą pi ło trzech kan dy da -
tów – zda niem ko mi sji kon kur -
so wej naj lep szą oka za ła się Pa -
ni Mar ta La so ta z Okon ka i to

jej zo sta nie po wie rzo ne za da -
nie stwo rze nia ZDK od pod -
staw.

No wa dy rek tor z przez ostat -
nie 4 la ta z po wo dze niem pro -
wa dzi ła Oko nec kie Cen trum Kul -
tu ry, da jąc się po znać lo kal nej
spo łecz no ści ja ko or ga ni za tor ka
wie lu im prez, przed się wzięć i wy -
da rzeń. 

Ży czy my suk ce sów!
HU BERT NO WAK
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Czas na powrót do szkoły
EDuKaCja 2 wrze śnia ucznio -
wie wszyst kich zło tow skich
szkół roz po czę li rok szkol ny.
W sa mych tyl ko szko łach pod -
sta wo wych do na uki przy stą -
pi ło oko ło 1600 uczniów. Kam -
pa nię 2019/2020 Bur mistrz
Zło to wa, Adam Pu lit przy wi tał
wraz z ucznia mi Szko ły Pod -
sta wo wej nr 2 im. Ada ma Mic -
kie wi cza w Zło to wie.

No wy rok szkol ny to no we
wy zwa nia. Po dej mo wa nie ich
z pew no ścią uła twi sprzęt, ja ki
w zło tow skich pod sta wów kach
po ja wił się dzię ki pro jek to wi

„Kom pe tent ny uczeń”. Do pra -
cow ni edu ka cyj nych w Szko łach
Pod sta wo wych nr 1, 2 i 3 za ku -

pio ne zo sta ły m.in. am pe ro mie -
rze, mier ni ki na tę że nia dźwię ku,
opor ni ce su wa ko we, tor po -
wietrz ny, ze sta wy gier dy dak -
tycz nych i lo gicz nych, ze sta wy
brył, mi kro sko py, książ ki, po mo -
ce na uko we, ma py, plan sze,
mo de le, na czy nia che micz ne,
opro gra mo wa nia dy dak tycz ne,
przy bo ry pa pier ni cze, to ne ry
do dru ka rek, sprzęt ITC (pro jek -
to ry, kom pu te ry, dru kar ki, ta -
bli ce mul ti me dial ne) i wie le in -
nych.

Po nad to z pro jek tu war te -
go 1.777.036,39 zł (uzy ska ne do -
fi nan so wa nie to 1.681.828,39 zł)
zo sta ną za pew nio ne kur sy
i szko le nia dla na uczy cie li, za ję -
cia do dat ko we i po za lek cyj ne
roz wi ja ją ce kom pe ten cje klu czo -
we, wspar cie sty pen dial ne czy
do radz two edu ka cyj no -za wo do -
we dla uczniów.

Za rów no uczniom, jak i na -
uczy cie lom, ży czy my owoc ne go
ro ku szkol ne go!

Hu bert No wak

Straż nie tylko od kar.  „Dyplomik” za solidne sprzątanie
NoWE W MIEŚCIE Straż ni cy
miej scy ma ją za za da nie dbać
o po rzą dek pu blicz ny oraz
ochro nę spo ko ju. Ich głów ny -
mi na rzę dzia mi w tych dzia ła -
niach są po ucze nia oraz man -
da ty kar ne. Z jed nych i dru gich
sku tecz nie ko rzy sta zło tow ska
straż miej ska, któ ra śred nio
mie sięcz nie wy sta wia ok 15
man da tów i 10 ra zy po ucza.
Jed nak na si straż ni cy zwra ca ją
uwa gę nie tyl ko na prze wi nie -
nia ale rów nież chwa lą.

Zgod nie z uchwa łą Nr
XXVI/259/13 Ra dy Miej skiej w Zło -
to wie z dnia 28 ma ja 2013 r.
w spra wie utrzy ma nia czy sto ści
i po rząd ku na te re nie Gmi ny Mia -
sto Zło tów, oso ba utrzy mu ją ca
zwie rzę do mo we zo bo wią za na
jest do na tych mia sto we go uprząt -
nię cia za nie czysz czeń po zo sta wio -
nych przez swo je go pu pi la w miej -
scu pu blicz nym. Je śli te go nie zro bi
mo że zo stać uka ra na man da tem
od 20 zł do aż 500 zł.

A je śli ro bi to su mien nie i re gu -
lar nie? Straż Miej ska przy go to wa ła
dla ta kich osób spe cjal nie dy plo mi -
ki – na si straż ni cy ob ser wu ją i wie -
dzą, kto w spo łecz no ści lo kal nej
świe ci w tym aspek cie przy kła dem.
Oso by ta kie zo sta ną do ce nio ne.
Moż na po wie dzieć, że to ma ła rzecz.
Jed nak ma łe rze czy po tra fią two -
rzyć wiel kie spra wy. Pod tym ha -

słem dzia ła my już od 2015 r. – przez
„Ma łe rze czy, wiel kie spra wy” sta -
ra my się za chę cać miesz kań ców
do więk szej dba ło ści o na sze oto -
cze nie, na sze mia sto.

Pa mię taj my, że od cho dy na -
szych zwie rząt sta no wią nie tyl ko
przy kry i nie este tycz ny ele ment
oto cze nia, ale przede wszyst kim
mo gą być za gro że niem dla zdro -

wia. Kon takt z ni mi na ra ża nas
na po dat ność na wie le czyn ni ków
za kaź nych oraz pa so ży tów.

Ma my na dzie ję, że tak drob na
rzecz jak dy plo mik bę dzie miał
wpływ na zmia nę men tal no ści
i na wy ków w za kre sie sprzą ta nia
po czwo ro no gach i po pra wę es -
te ty ki mia sta oraz bez pie czeń stwa.

Hu bert No wak

Las to nie śmietnik. Śmieci odwieź do PSZOK
EKoloGIa Po tym ja kie śmie ci tra fia ją do la su
do cho dzi my do jed ne go wnio sku: na sze spo łe -
czeń stwo jest co raz bo gat sze! Sprzęt AGD, ar -
ma tu ra ła zien ko wa, czę ści sa mo cho do we,
odzież... I moż na by tak wy mie niać bez koń ca.
Jesz cze kil ka na ście lat te mu by ło by to nie do po -
my śle nia.

Wszyst kie te śmie ci mo że my za dar mo po zo sta -
wić w spe cjal nych Punk tach Se lek tyw nej Zbiór ki Od -
pa dów Ko mu nal nych, w skró cie PSZOK. Jest to miej -
sce do któ re go każ dy miesz ka niec mo że do star czyć
i bez płat nie zo sta wić wy two rzo ne przez sie bie od pa -
dy ko mu nal ne. 

Zło tow ski PSZOK mie ści się przy Miej skim Za -
kła dzie Usług Ko mu nal nych przy ul. Szpi tal nej 38
w Zło to wie i jest otwar ty od po nie dział ku do piąt -
ku w godz. 8: 00 – 18: 00 oraz w so bo ty i nie dzie -

le w godz. 8: 00 – 14: 00. Po co za śmie cać las, sko -
ro śmie ci moż na zo sta wić znacz nie bli żej? Cza sa mi
po trze ba tak nie wie le – wy star czy uru cho mić my -
śle nie.

Na pod sta wie: Nad le śNic two Zło tów

To już 80 laT 2 wrze śnia na cmen ta rzu wo jen nym w Zło to -
wie od by ły się uro czy sto ści upa mięt nie nia 80. rocz ni cy wy bu -
chu II Woj ny Świa to wej. Kwia ty i zni cze pod po mni kiem pa mię -
ci po le głych żoł nie rzy pol skich i ra dziec kich zło ży li m.in.
Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Zło to wie, Sta ni sław Wo juń
oraz Bur mistrz Zło to wa, Adam Pu lit.

Oprócz przed sta wi cie li na sze go mia sta w uro czy sto ści wzię ły udział
de le ga cje miast i gmin po wia tu zło tow skie go, przed sta wi cie le szkół

i pla có wek edu ka cyj nych, służb mun du ro wych, związ ków kom ba -
tanc kich, za kła dów pra cy, po li ty cy, mło dzież szkol na, har ce rze oraz
miesz kań cy Zło to wa.

Asy stę ho no ro wą pod po mni kiem pa mię ci two rzy li har ce rze z Huf -
ca Zło tów im. Bo jow ni ków o Wol ność i Pol skość Zie mi Zło tow skiej
oraz ucznio wie klas mun du ro wych CKZiU. Chór tej szko ły wy ko nał
wią zan kę pie śni pa trio tycz nych. Po nad to uro czy stość uświet ni ła Or -
kie stra Dę ta OSP Zło tów. Hu bert No wak



iNforMator urzędu Miejskiego w złotowie aktualNośCi ZŁOTOWSKIE III

„Mój Prąd” już dzia ła! Nawet 5 tysięcy zł dotacji
DOFINANSOWANIA po in ten syw nych
pra cach na ro do we go fun du szu ochro ny
śro do wi ska i go spo dar ki Wod nej, mi ni -
ster stwa ener gii oraz mi ni ster stwa śro -
do wi ska, 30 sierp nia 2019 r. roz po czął się
na bór wnio sków do pro gra mu „mój
prąd”. to aż mi liard zło tych na roz wój fo -
to wol ta iki pro su menc kiej. po raz pierw -
szy za sto so wa no tak du że wspar cie o za -
się gu ogól no pol skim dla osób
in dy wi du al nych. 

Wdro że nie pro gra mu NFOŚiGW „Mój Prąd”
jest sil nym im pul sem dla dal sze go roz wo ju
ener ge ty ki pro su menc kiej i zna czą co przy czy -
ni się do speł nie nia mię dzy na ro do wych zo bo -
wią zań Pol ski w za kre sie roz wo ju ener ge ty ki
od na wial nej, po pra wy ja ko ści po wie trza

(zwłasz cza na ob sza rach sła bo zur ba ni zo wa -
nych) oraz zwięk sze nia bez pie czeń stwa ener -
ge tycz ne go. Ce lem pro gra mu jest zwięk sze nie
pro duk cji ener gii elek trycz nej z mi kro in sta la cji
fo to wol ta icz nych na te re nie Rzecz po spo li tej
Pol skiej.

O do fi nan so wa nie w ra mach „Mo je go Prą -
du” mo gą ubie gać się oso by fi zycz ne wy twa -
rza ją ce ener gię elek trycz ną na wła sne po trze -
by, któ re ma ją za war tą umo wę kom plek so wą
re gu lu ją cą kwe stie zwią za ne z wpro wa dze -
niem do sie ci ener gii elek trycz nej wy two rzo -
nej w mi kro in sta la cji.

Bu dżet pro gra mu to mi liard zło tych,
przy czym do fi nan so wa nie w for mie do ta -
cji – do 50% kosz tów kwa li fi ko wa nych mi kro -
in sta la cji wcho dzą cej w skład przed się wzię -

cia – wy nie sie nie wię cej niż 5 tys. zł na jed no
przed się wzię cie. Co istot ne, uzy ska ne do fi nan -
so wa nie moż na łą czyć z tzw. ulgą ter mo mo -
der ni za cyj ną, co prze kła da się na efek tyw ność
fi nan so wą te go wspar cia.

Na bór wnio sków od by wa się w try bie kon -
kur so wym, po cząw szy od 30 sierp nia do 20
grud nia br. lub do wy czer pa nia alo ka cji środ -
ków.

Szcze gó ło we in for ma cje o no wym pro gra -
mie „Mój Prąd” udzie la ją do rad cy z Wy dzia łu
Pro jek tu Do radz twa Ener ge tycz ne go
NFOŚiGW (do radz two -ener ge tycz ne. gov. pl/,
e -ma il: moj prad@nfo sigw.gov.pl).

Szcze gó ły na bo ru:
http://nfo sigw.gov.pl/moj -prad/

RA DA KO BIET W PEŁ NYM SKŁA DZIE
16 wrze śnia Bur mistrz Zło to wa, adam
pu lit wrę czył no mi na cje dla dwóch no -
wych człon kiń Zło tow skiej ra dy Ko biet.
pa nie ali cja fru ziń ska i Bar ba ra Za -
wadz ka uzu peł ni ły skład trzy na sto oso -
bo wej ra dy. 

Zgod nie z za rzą dze niem nr 27.2019 Bur -
mi strza Mia sta Zło to wa ka den cja ZRK trwa 2
la ta, a pra ca w niej jest spo łecz na i nie od -
płat na. Do za dań Ra dy na le ży m.in. ana li za
po li ty ki mia sta pod wzglę dem po trzeb i ocze -
ki wań ko biet czy opi nio wa nie pro jek tów
uchwał i ak tów pra wa miej sco we go do ty -
czą cych wszyst kich ob sza rów bez po śred nio
i po śred nio do ty czą cych sy tu acji ko biet.

HU BERT NO WAK

Wczwar tek, 19 wrze śnia, dzie ci
z Pu blicz ne go Przed szko la
nr 3 w Zło to wie, przy któ rym

po wstał plac, mo gły sko rzy stać z nie go ja -
ko pierw sze. Wrze śnio wa, je sien na au ra

do pi sa ła i stu den ci pod czuj nym okiem dy -
rek tor Ga brie li Ka wy i Bur mi strza Zło to -
wa, Ada ma Pu li ta ba wi li się wy śmie ni cie!
Dzie ci uczy ły się jak opa no wać tech ni ki mi -
ni gol fa oraz mo gły zo ba czyć eg zo tycz ne

zwie rzę ta. Każ de z nich jest rze tel nie opi -
sa ne. 

Bur mistrz wraz Pa nią Dy rek tor oraz wy ko -
naw cą pro jek tu za sa dzi li pa miąt ko we drze wo,
w któ re go ko rze niach umiesz czo na zo sta ła bu -

Egzotyczny zakątek
w centrum Złotowa

JeD ną Z Ze sZŁo rocZ nycH pro po Zy cJi ZŁo toW sKie go Bu Dże tu oBy Wa tel sKie go By Ło utWo rZe nie
po la gol fo We go WZBo ga co ne go ścież Ką eDu Ka cyJ na prZy par Ku im. a. mic Kie Wi cZa. pro JeKt

„ZWie rZę ta śWia ta” ZDo ByŁ 474 gŁo sy miesZ Kań cóW, cZy li pra Wię po Ło Wę Z po naD ty sią ca gŁo -
sóW oD Da nycH ŁącZ nie na cZte ry pro po Zy cJe.

tel ka z li stem dla przy szłych po -
ko leń.

Te ren, na któ re go re ali za cje
z Bu dże tu Oby wa tel skie go prze -
zna czo no bli sko 150 tys. zł, jest do -
stęp ny dla wszyst kich miesz kań -
ców i tu ry stów od godz. 8: 00
do zmierz chu. Sprzęt do mi ni gol -
fa moż na wy po ży czyć nie od płat -
nie (pa mię taj cie, aby mieć ze so bą
do wód toż sa mo ści) i od by wa się
to na te re nie Pu blicz ne go Przed -
szko la nr. 3 do godz. 16: 30, a póź -
niej (oraz w so bo tę i nie dzie lę)

na te re nie obiek tu spor to we go
przy al. Mic kie wi cza 18.

Szcze gó ło wy re gu la min do -
stęp ny jest w Pu blicz nym
Przed szko lu nr 3.

Przy po mi na my, że od 30
wrze śnia do 18  paź dzier ni ka
trwa gło so wa nie na pro po zy -
cje ze Zło tow skie go Bu dże tu
Oby wa tel skie go 2019. Gło so -
wać moż na na stro nie
www.zlo tow.kon sul ta cjejst.pl
oraz przez spe cjal ne kar ty.

HU BERT NO WAK

Cztery ulice już po odbiorze
INWESTYCJE Ko niec sierp nia
przy niósł ze so bą nie tyl ko za -
koń cze nie wa ka cji, ale rów nież
prac bu dow la nych na uli cach
Hu be go, Drzy ma ły, Wo do cią -
go wej i Ło wiec kiej w Zło to wie.

30 sierp nia pra cow ni cy Urzę -
du Miej skie go w Zło to wie wraz
z Bur mi strzem Zło to wa do ko -
na li od bio ru czte rech ulic, któ re
w ostat nim okre sie by ły moc no
prze bu do wy wa ne. 

Miesz kań cy tych czte rech
ulic mo gą ko rzy stać już ze
zmo der ni zo wa nych dróg,
na któ rych zo sta ły prze pro wa -
dzo ne m.in. pra ce po le ga ją ce
na wy ko na niu na wierzch ni bi -
tu micz nej, mon ta żu kra węż ni -
ków, chod ni ka i mo der ni za cji
sie ci wo do cią go wej. War tość
wszyst kich in we sty cji to bli -
sko 1,9 mln zł.

HU BERT NO WAK
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DZIAŁo sIę W MIEJsKIEJ BIBlIotECE puBlICZNEJ W ZŁotoWIE

WERNIsAŻ 5 wrze śnia w Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej w Zło to wie od był się wer -
ni saż wy sta wy prac Eli giu sza Paw łow skie go - skrom ne go zło to wia ni na – sa mo uka,
ma la rza i rzeź bia rza.

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

Szukaj nas na

/urzad.miejski.zlotow

WARsZtAtY 14 wrze śnia w Miej -
skiej Bi blio te ce Pu blicz nej od by ły
się IX otwar te Warsz ta ty Twór cze
„Nor wid z Pa sją”, któ re pro wa dzi li
człon ko wie Sto wa rzy sze nia Ar ty -
stów „Pa sja” ze Zło to wa. Tra dy cyj -
nie, uczest ni cy mo gli spró bo wać
wła snych sił, wy bie ra jąc (je den lub
kil ka) rę ko dziel ni czych warsz ta tów.
Wa chlarz był spo ry: bi żu te ria ko ra li -
ko wa, ma kra ma, haft kra jeń ski
i krzy ży ko wy, bi buł kar stwo, qul ling,
ry su nek, ma lar stwo, fry wo lit ka,
szy deł ko oraz sto isko po etyc kie.
Wszyst ko od by wa ło się pod chmur -
ką  - wyj ście z ob rę bu in sty tu cji bar -
dziej ośmie la nie zde cy do wa nych. 

Syl wia Mróz

MuZEuM ZIEMI ZŁotoWsKIEJ ZApRAsZA!

60+ Kultura – weekend z muzeum
AKCJA „Pierw szy week end je sie ni, week en dem
se nio ra z kul tu rą”. 27 – 29 wrze śnia.

W ra mach ogól no pol skie go pro jek tu Mi ni ster stwa
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go „60+kul tu ra” za -
pra sza my na spę dze nie week en du z mu zeum. 

Ak cja „60+Kul tu ra” jest skie ro wa na do osób po wy -
żej sześć dzie sią te go ro ku ży cia. Ma je za chę cić do ak -

tyw ne go uczest nic twa ży ciu kul tu ral nym, dzię ki wy -
ko rzy sta niu ofer ty do stęp nej w ich miej scu za miesz -
ka nia. 

Mu zeum przy współ pra cy z ak tyw ny mi se nio -
ra mi lo kal ny mi już po raz trze ci za pra sza miesz -
kań ców Zło towsz czy zny na week en do we spo tka -
nia kul tu ral ne.

„90-lecie szkół polskich na Złotowszczyźnie”
WYKŁAD 27 wrze śnia 2019 (pią tek), godz. 17.00.
Spi chlerz zło tow ski, ul. Spi chrzo wa 9, I pię tro.

W związ ku z przy pa da ją cą w tym ro ku okrą głą rocz -
ni cą po wsta nia szkół pol skich na Zło towsz czyź nie, Mu -
zeum Zie mi Zło tow skiej za pra sza na wy kład mu ze al ny
z pre zen ta cją mul ti me dial ną. 90 lat te mu pod egi dą
Związ ku Po la ków w Niem czech za czę ły ży wio ło wo po -
wsta wać pry wat ne, ka to lic kie, pol skie szko ły. Spo śród 37

szkół w Niem czech aż 23 by ły na zie mi zło tow skiej. Do te -
go tzw. ochron ki, czy li ina czej przed szko la, świe tli ce wiej -
skie, bi blio te ki, to wa rzy stwa śpie wa cze, te atry ama tor -
skie, dru ży ny har cer skie i ze spo ły spor to we oraz pra sa
po lo nij na. Wszyst ko to sta no wi ło osto ję pol sko ści i chro -
ni ło, wzmac nia ło du cha na ro do we go. War to pa mię tać,
że wszyst kie ini cja ty wy za wdzię cza li Po la cy nie złom ne -
mu pro bosz czo wi z Za krze wa, księ dzu Do mań skie mu.

Wstęp wolny do Muzeum
Ziemi Złotowskiej
AKCJA 28 wrze śnia 2019 (so bo ta), godz. 10-14.
Zło tów, ul. Woj ska Pol skie go 2a.

W so bo tę 28 wrze śnia za pra sza my do bez płat ne -
go zwie dza nia je dy nej w oko li cy in sty tu cji mu ze al nej.
W Mu zeum Zie mi Zło tow skiej znaj du ją się zbio ry ar -
che olo gicz ne, hi sto rycz ne i et no gra ficz ne zwią za ne
z mia stem i oko li cą, ak cen tu ją ce pol skość Kraj ny Zło -
tow skiej oraz wal kę o ję zyk pol ski i toż sa mość kul tu -
ro wą Zie mi Zło tow skiej w cza sie 173 lat nie miec kie go
pa no wa nia na tych te re nach. Moż na obej rzeć dzie ła
twór ców pro fe sjo nal nych i nie pro fe sjo nal nych, wy -
sta wy oko licz no ścio we i te ma tycz ne, jak też za opa -
trzyć się w li te ra tu rę re gio nal ną z bo ga tej ofer ty mu -
zeum. Po le ca my wy sta wę cza so wą „Fürst Blücher von
Wahl statt i je go epo ka (1742-1819)”.

„Aktywny ryneczek -
Targowisko Sztuki”
WYDARZENIE 29 wrze śnia 2019 (nie dzie la),
godz. 11-16. Plac Pa de rew skie go w Zło to wie.

W nie dzie lę 29 wrze śnia Mu zeum Zie mi Zło -
tow skiej pro po nu je wy da rze nie ar ty stycz ne
w prze strze ni pla cu Pa de rew skie go. 

W go dzi nach 11-16 od bę dzie się tam Ak tyw ny
Ry ne czek. Na zło tow skich kra mach za pre zen tu ją
się ak tyw ni se nio rzy. Bę dzie my go ścić twór ców
ze Sto wa rzy sze nia Ar ty stów „Pa sja”, Klu bu Te ra -
pii Za ję cio wej dzia ła ją ce go przy SM Piast, pod -
opiecz nych Dzien ne go Do mu „Se nior – Wi gor”
w Zło to wie oraz lo kal nych pa sjo na tów. 

Za chę ca my miesz kań ców do roz mów z wy -
staw ca mi, przy glą da nia się ich za so bom i za ku -
pów.

Fürst Blücher von
Wahlstatt i jego epoka
(1742-1819)
WYKŁAD Po le ca my po wią za ny z wy sta wą cza so -
wą wy kład Je rze go Je lon ka. 24 paź dzier ni ka 2019
(czwar tek), godz. 17: 00 w Spi chle rzu zło tow skim.

12 wrze śnia 2019 mi ja dwu set na rocz ni ca śmier ci jed -
ne go z naj więk szych do wód ców wszech cza sów – pru -
skie go feld mar szał ka z okre su wo jen na po le oń skich – Ge -
bhar da Le be rech ta von Blüche ra. Ta wiel ka hi sto rycz na
po stać zwią za na by ła ze Zło towsz czy zną, a śla dy tej obec -
no ści za cho wa ły się do dzi siaj.

Na wy sta wie zgro ma dzo no do ku men ty, książ ki, fo -
to gra fie miejsc zwią za nych z Blüche rem oraz sza ble, gra -
fi ki, me da le – w tym rów nież te zwią za ne ze Zło to wem
i naj bliż szą oko li cą. 


