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Przy pomniku księdza Patrona można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i odsłuchać
oryginalne nagrania głosu ks. Domańskiego
i Jana Kaczmarka.

Złotów wdzięczny
księdzu Patronowi

INICJATYWA SamorZąD Złotowa Za Swój obowiąZek uZnaje Pielęgnowanie PamięCi o SPuśCiźnie luDZi SPoD Znaku roDła i wSPiera wSZelkie iniCjatywy SłużąCe
eDukaCji hiStoryCZnej i regionalnej. w ubiegłym roku barDZo uroCZyśCie obChoDZono 80. roCZniCę kongreSu berlińSkiego i oDSłonięCie Pomnika kSięDZa Patrona. obeCnie toCZą Się PraCe ZmierZająCe Do tego, by naDać Pośmiertnie kSięDZu
DomańSkiemu najwyżSZe oDZnaCZenie PańStwowe: orDer orła białego.

Z

iemia Złotowska już po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. znalazła się w granicach
państwa pruskiego. Mieszkający tu Polacy
zachowali tożsamość narodową do 1945 r., co zawdzięczamy działalności polskich organizacji gospodarczych i kulturalnych. Szczególnie trudny był okres
międzywojenny, gdy Złotowszczyzna pozostała
w granicach Niemiec. Na czele walki o „polską duszę, każde polskie słowo” stanął ks. dr Bolesław Domański.
Samorząd Złotowa za swój obowiązek uznaje pielęgnowanie pamięci o spuściźnie Ludzi spod Znaku
Rodła i wspiera wszelkie inicjatywy służące edukacji
historycznej i regionalnej. W ubiegłym roku bardzo
uroczyście obchodziliśmy 80. rocznicę Kongresu Berlińskiego i odsłonięcie pomnika Księdza Patrona.

Przy pomniku można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i odsłuchać oryginalne nagrania głosu ks. Domańskiego i Jana Kaczmarka. Został opracowany
„Szlak Ludzi Spod znaku Rodła”. Wędrując trasą
do której przygotowano mapę oraz quest (wierszowane zagadki), można poznawać jedną z najbardziej chlubnych kart w dziejach Złotowszczyzny.
Podjęto także starania o szczególne uhonorowanie osoby księdza Bolesława Domańskiego.
W dniu 27 marca 2019 r. Rada Miasta Złotowa
przyjęła uchwałę w sprawie zgłoszenia inicjatywy
odznaczenia ks. dr Bolesława Domańskiego Orderem Orła Białego. Zebrane zostały podpisy pod „Deklaracją w sprawie nadania księdzu Bolesławowi
Domańskiemu Orderu Orła Białego” i został przygotowany stosowny wniosek. W działaniach uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz
Uhonorowania Księdza Patrona Bolesława Domańskiego, Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana oraz Zespołu „Krajniacy” Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Na spotkaniu w dniu 12
kwietnia, które odbyło się w sali sesyjnej Urzędu
Miasta, poinformowano o podjętych działaniach
i wybrano delegację, która przedstawi wniosek Wojewodzie Wielkopolskiemu. Od decyzji Wojewody
będzie zależało przesłanie wniosku do Kapituły Orderu.
MC

Fabryka Czystego Powietrza powiększy się w Dniu Ziemi

WYDARZENIE W 2017 roku, na terenie miasta Złotowa, zapoczątkowano
akcję ekologiczną pod nazwą „Fabryka Czystego Powietrza”. Jej celem
jest podnoszenie świadomości mieszkańców, tych „dużych” i „małych”,
„młodych” i „starych”, jak ważna jest
zieleń w mieście. Fabryka zostanie
rozbudowana o kolejne „zielone płuca” 26 kwietnia, z okazji Dnia Ziemi.
Nowe nasadzenia pojawią się na alei
Piasta oraz złotowskiej Promenadzie.

Akcja w pierwszej kolejności ma na celu uświadamianie mieszkańcom, że zieleń stanowi ważny element struktury
przestrzeni publicznej, służący poprawie
życia lokalnej społeczności, a także uświadomienie, że drzewa i różnorodna drobna zieleń (tj. koniczyna, aksamitka, malwa, dalie) to najlepsze rozwiązanie
na redukcję CO2 z atmosfery, ograniczenie zapylenia nawet o 75%, walkę z zanieczyszczeniami wód i powietrza, naturalną ochronę przed hałasem, upiększanie
przestrzeni miejskiej oraz sprzyjanie owa-

dom (podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół).
Fabryka to miejsca, w których sadzone
są drzewa z myślą o oczyszczeniu chociaż
w minimalnym stopniu powietrza, jak
również o pszczołach (od 2018 roku Gmina Miasto Złotów jest Gminą przyjazną
pszczołom). Pszczołom brakuje miejsc,
gdzie mogłyby bezpiecznie żyć, rozmnażać się i zdobywać pokarm. Można im pomóc poprzez tworzenie miejsc przyjaznych
pszczołom tzw. „kwietnych stołówek”,
czyli przestrzeni, gdzie oprócz innych roślin, rosną również rośliny pyłko- i nektarodajne. Takim miejscem jest właśnie Fabryka rok rocznie rozbudowywana.
Również w 2019 roku, 26 kwietnia
z okazji Dnia Ziemi, przystąpimy do dalszej jej rozbudowy. Kolejne „zielone płuca”
zostaną posadzone na alei Piasta oraz
na złotowskiej Promenadzie. W ramach
obchodów Dnia Ziemi będziemy również
zwracać uwagę właścicielom psów
o sprzątaniu po swoich pupilach.
anna poznańska
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MuZeuM ZieMi ZłotowSkiej

Tablica pamiątkowa Emilii Chłapowskiej

uRoCZYStoŚĆ 21 marca, odbyło się uroczyste odsłonięcie
tablicy pamiątkowej ppor.
Emilii Chłapowskiej, wielkiej
społecznicy, która brała czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim.

mą. A teraz wiosna zapisała się
w biogramie tej wyjątkowej postaci!
Podczas uroczystości dyrektor
Muzeum Ziemi Złotowskiej Kamila
Krzanik-Dworanowska
dziękowała wszystkim, którzy
przyczynili się do tego wydarzenia. Powiedziała: – Dziękuję
za akceptację pomysłu tablicy
poświęconej podporucznik Emilii
hr. Chłapowskiej przez Pana Burmistrza Miasta Złotowa Adama
Pulita. Ogromne podziękowania
kieruję też do mieszkańców bu-

Tablicę umieszczono na budynku, w którym Emilia Chłapowska spędziła ostatnie lata
swojego życia, dawniej ul. Niecała 4, obecnie ul. Bolesława
Krzywoustego 7. Emilia Chłapowska urodziła się latem, wyszła za mąż jesienią, a zmarła zi-

Strój krajniacki a strój krajeński

wYkłAD 21 marca odbył się
wykład dr hab. Doroty Angutek pt. „Strój krajniacki a strój
krajeński I – Tradycja ludowa
a tradycja wytworzona”.

Do ro ta An gu tek do ko na ła
podziału stroju naszego regionu na strój krajniacki i krajeński.
Strój lu do wy okre śla ny ja ko
„krajniacki” był strojem noszonym przez Krajniaków głównie
na wsi w XIX wieku. Natomiast
strój „krajeński” jest zakładany
współcześnie przez Krajniaków.
Oba rodzaje strojów zasadniczo
różnią się kolorystyką i fasonem.
Pierwszy z wymienionych, strój
ko bie cy w XIX i na po cząt ku XX w. był utrzymany głów-

nie w to na cjach od ce gla sto -czerwonej do fioletowej i brązowej, drugi w barwach chabrowych.

ZAPRASZAMY

dynku za zgodę na umieszczenie
na elewacji pamiątkowej tablicy.
Dziękuję członkom jednostki

150. rocznica urodzin ks. Pellowskiego
wYkłAD 13 kwietnia 2019
przypadła 150. rocznica urodzin wspaniałej postaci, ks.
Leona Pellowskiego. Z tej okazji Muzeum Ziemi Złotowskiej
przygotowało spotkanie z wykładem upamiętniające wybitną postać Ks. Pellowskiego.

Wykład prowadził Jerzy Jelonek.
– Nie zapominamy o zasługach
księdza Pellowskiego dla naszego
miasta – mówiła podczas spotkania dyrektor muzeum. – Pamięć
o duszpasterzu trwa w Złotowie,
czego materialnym śladem jest
nadanie jego imienia jednej
z ulic – dodała.
Spotkanie w muzeum zostało zorganizowane z inicjatywy

DZiAło Się w bibLioteCe

strzeleckiej, harcerzom, dzieciom,
młodzieży
oraz
chórowi
za uświetnienie uroczystości.
Emilia Chłapowska urodziła
się 1 lipca 1887 r. w rodzinie ziemiańskiej. Jej pasją była działalność społeczna i charytatywna.
Brała czynny udział w organizowaniu oddziałów powstańczych
w Wyrzysku, werbowała żołnierzy do walk powstańczych, organizowała kuchnie polowe dla
powstańców i jako sanitariuszka brała czynny udział w walkach
pod Wysoką.

pana Janusza Justyny – członka
Rady Muzeum. Ksiądz Leon Pellowski trafił do Złotowa (wówczas Flatow) 12 maja 1903 roku.
Pracował w polskich organizacjach społecznych. Był również
or ga ni za to rem przy go to wań
powstańczych w Wielkopolsce.

Tłumy na spotkaniu z kossakowskim

SPotkANie 9 kwietnia,
przy wypełnionej po brzeg
Sali Złotowskiego Centrum
Aktywności Społecznej, odbyło się pasjonujące spotkanie z Przemysławem
Kossakowskim, który odwiedził Złotów na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie.
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szą cych na gry wa niu pro gra mów, wy wo ły wa ła to sal wy
śmie chu, to wes tchnie nia nie do wie rza nia, prze ra że nia, cza sem na wet obrzy dze nia.
Tłum wiel bi cie li Prze mka,
z za chwy tem śle dził pre zen ta cję o In diach – ostat nim te ma cie, któ rym się zaj mo wał. Każ dy z przy by łych mógł li czyć
na zdję cie z go ściem, au to graf
w książ ce czy chwi lę roz mo wy.
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27 kwietnia 2019 (sobota), godz. 12-16

Dzień Wolnej Sztuki 2019

kuLtuRA W kwietniu 2019
roku obchodzimy 80. rocznicę
śmierci księdza Patrona Bolesława Domańskiego, człowieka ze wszech miar wartego
czczenia i popularyzacji. Domański odegrał przeogromną
rolę w kształtowaniu, kierowaniu życiem narodowym
Polaków, którym nie dane
było żyć w niepodległej Polsce. Ten kapłan i teolog oraz
polityk, przywódca swego
narodu na obczyźnie będzie
głównym tematem Dnia
Wolnej Sztuki w Muzeum
Ziemi Złotowskiej.

Obiekty do powolnego zwiedzania w Muzeum Ziemi Złotowskiej:
•
Film z archiwum TV Asta
nagrany w 2013 roku z udziałem złotowskich muzealników, w ramach magazynu
TAJEMNICE PIŁY o księdzu

doktorze Bolesławie Domańskim.
•
Komplet mebli, które były
własnością ks. Domańskiego.
•
Wizerunek Matki Boskiej
Radosnej autorstwa Bronisława Suchego, rzeźbiarza ludowego ze Starej Wiśniewki.
•
Sztandar Towarzystwa
Młodzieży w Skicu z 1928 roku.
•
Zestaw sprzętów etnograﬁcznych
związanych
z pieczeniem chleba.
27 kwietnia 2019 roku poszczególne muzea na terenie całego
kraju będą przekazywać zwiedzającym ideę Wolnej Sztuki. Każde
z nich wybierze pięć dzieł ze swoich kolekcji. Przy każdym będzie
stała osoba zadająca uczestnikom
Dnia Wolnej Sztuki pytania, motywująca ich do podjęcia reﬂeksji
i nabrania odwagi do samodzielnego szukania odpowiedzi.

18 maja (sobota), godz. 17, wstęp wolny

Noc Muzeów 2019

kuLtuRA Tradycyjnie Muzeum Ziemi Złotowskiej zaprasza do wieczornego zwiedzania połączonego z atrakcjami.

W programie: wernisaż wystawy fotograficznej Katarzyny

Sypniewskiej, ścianka fotograficzna, zbiórka starych fotografii, atelier fotograficzne i stare
aparaty.
Współorganizator: Złotowski
MZZ
Klub Fotograficzny.

Wojtek i grażyna jagielscy w złotowie

Marcin kydryński i jego pasje

SPotkANie 1 kwietnia
do Złotowa przyjechał Marcin Kydryński – radiowiec, fotograf, podróżnik, syn znanego prezentera
Lucjana Kydryńskiego i piosenkarki Haliny Kunickiej,
mąż Anny Marii Jopek.

Podczas spotkania prowadzonego przez dyrektorkę Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Złotowie,
która to wydarzenie zorganizowała, goście wysłuchali opowieści o przeróżnych aspektach życia i pasji Marcina Kydryńskiego.
Sporo miejsca poświęcono trójkowej „Sjeście” i muzyce bliskiej
sercu gościa spotkania. Było więc
o Fado, Marizie czy Stingu, którego Marcin Kydryński zna

i z którym kilkakrotnie współpracował wraz z żoną. Padły nazwiska i anegdoty związane
z wieloma zacnymi osobowościami kultury światowej i polskiej np. o Szymborskiej, Miłoszu,
Kapuścińskim. Człowiek renesansu, jak można powiedzieć
o Marcinie Kydryńskim, ma szerokie spektrum zainteresowań – podróże i fotograﬁa są
jednymi z nich. Rozmowę dopełniały piękne prezentacje z Afryki
i Lizbony promujące książki: „Lizbona. Muzyka moich ulic” i „Biel.
Notatki z Afryki”
Spotkanie
odbyło
się
przy wsparciu Instytutu Książki,
w ramach Dyskusyjnych Klubów
Książki.
MBP

SPotkANie 28 marca, na zaproszenie Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Złotowie, miasto
odwiedzili Wojciech i Grażyna
Jagielscy. Spotkanie poprzedziła projekcja przejmującego ﬁlmu w reżyserii Ewy Bukowskiej pt. „53 wojny”,
nakręconego na motywach
książki Grażyny Jagielskiej „Miłość z kamienia”.

Grażyna Jagielska, żona znanego i cenionego korespondenta wojennego Wojtka Jagielskiego,
po dwudziestu latach wspólnego
życia i napięcia związanego z niepokojem o życie męża, traﬁła
do kliniki psychiatrycznej z objawami stresu bojowego. Podczas
spotkania w Złotowie goście opowiadali o swoich przeżyciach, pasji i cenie, jaką za nią ponieśli. Można się było dowiedzieć o tym, jak

wygląda praca dziennikarska
w obszarach objętych konﬂiktami
zbrojnymi, o okrucieństwie i tragicznych skutkach każdej wojny,
o ludziach, którzy konﬂikty napędzają i czerpią z nich zyski, o prawdzie i mitach z wojnami związanych.
Było również o uczuciach, małżeństwie, samotności, tęsknocie
i panicznej obawie drugiego partnera tego, który zajmuje się domem, rodziną i…. bezustannym
czekaniem na najgorszą wiadomość.
Spotkanie prowadziła dyrektorka biblioteki Sylwia Mróz.
Biblioteka zaprasza
na Recital Magdy Umer.
8 maja, godz. 18., sala kinowa
ZCAS. Bilety 40 zł, w kasie
pływalni Laguna.
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Emocjonujący weekend na krajnie

wYDARZeNie już Po raz SzóSTy faNi oriENTaCji SPorToWEj i rajDóW PrzygoDoWyCh SPoTkali Się Na koNiEC MarCa W złoToWiE, żEby ryWalizoWać PoDCzaS zaWoDóW krajNa aDvENTurE raCE. Na 4 TraSaCh: 5-kiloMETroWyM biEgu Na oriENTaCję, 50-kiloMETroWEj jEźDziE roWErEM Na oriENTaCję oraz DWóCh TraSaCh rajDoWyCh (65 i 155 kM) WySTarToWało łąCzNiE 205 oSób.

T

ym razem zawodnicy mieli okazję
spłynąć kajakami piękną doliną Rurzycy rozciągającą się na przestrzeni
dwóch rezerwatów oraz dodatkowo biegać
po Rezerwacie Diabli Skok – dzikim i wymagającym terenie porośniętym wspaniałym
mieszanym lasem.

NOCNE ZWIEDZANIE BUNKRóW
I PRAWIE 8 GODZIN W KAJAKU
Na trasie długiej 17 zespołów rozpoczęło
rywalizację o północy z piątku na sobotę
(29/30. marca) krótkim biegiem na orientację, po którym zawodnicy przesiedli się na rowery, żeby na dystansie 55 kilometrów zwiedzić okolice jastrowskich jezior oraz lasów,
a także bunkry niedaleko Brzeźnicy. Tuż
przed świtem pierwsze zespoły wsiadały już
na kajaki, lecz ostatnim etap rowerowy zajął
niemal 8 godzin. Obserwowanie wschodu
słońca w takim miejscu jak jedno z jezior Rezerwatu Doliny Rurzycy musiało być wspaniałym doznaniem.
Średnio najwięcej czasu zajmował zespołom drugi etap kajakowy – na przepłynięcie 25 kilometrów Rurzycą i Gwdą zawodnicy potrzebowali od 4,5 do 7,5 godziny. Jeśli
ktoś nie robi tego regularnie, to spędzenie
tylu godzin w kajakowym kokpicie musiało
być wyczerpujące. Zarówno ﬁzycznie, jak
i mentalnie. Po kajakach zespoły pokonywały 16-kilometrowy odcinek rolkowo-pieszy – na takim etapie to zespół decyduje, jaki
wariant przebiegu trasy wybrać i kiedy jechać na rolkach, a kiedy skrócić dystans np.

MOST DyKTOWAł WARUNKI RyWALIZACJI
biegnąc z rolkami na plecach przez las. Na koZawodnicy trasy krótkiej aż do 8 rano w soniec zawodnicy wrócili do pierwszej strefy
zmian, gdzie czekały ich rowery i ruszyli botę nie znali swojego miejsca startu i wiena ostatni 35-kilometrowy etap, podczas któ- dzieli bardzo niewiele na temat trasy, którą
rego musieli jeszcze wykonać wymagające przyjdzie im pokonać. Dopiero otrzymując mazadanie specjalne, polegające na przejściu py, dowiedzieli się, że wsiadając o godzinie 9
po konstrukcji wysadzonego mostu kolejo- do autobusu, ten zawiezie ich do Rezerwatu
wego na Gwdzie. Najszybsi – Poco Loco Ad- Diabli Skok, skąd rozpoczną swoją rywalizaventure Team (Agnieszka Korpal i Krzysztof cję. Po 6 kilometrach eksploracji starych i słaMuszyński) uporali się z całą, około 155-kilo- bo oznaczonych szlaków turystycznych rezermetrową trasą, w 16 godzin i 49 minut, wy- watu zawodnicy dotarli do Trzebieszek, gdzie
przedzając o 22 i 25 minut dwa męskie ze- wsiedli na kajaki, żeby spłynąć jeziorami w dospoły – AR Poznań (Konrad Rochowski linie Rurzycy 8 km do pola biwakowego
i Mateusz Hoffmann) oraz Ultra AR Team „Wrzosy”. Na kolejnym etapie biegowym,
na dystansie kilkunastu kilometrów bardzo
(Łukasz Drewniak i Karol Kłunejko).

amatorski Teatr Miejski już po premierze

kuLtuRA „Od przedszkola do seniora” – taki jest przekrój wiekowy w grupie
aktorów z Amatorskiego Teatru Miejskiego, działającego w Złotowie. Na scenie
spotykają się aktorzy amatorzy, mieszkańcy Złotowa i okolic. W zajęciach uczestniczy około 30 osób. Tegoroczna premiera
grupy nosi tytuł „W lustrze czasu, czyli
rzecz o kobiecie”.

Jest to teatr partnerski. Aktorzy razem wymyślają temat i piszą scenariusz. Każdy sam
kreuje swoją postać, korzystając z sugestii swoich scenicznych partnerów. Wspólna praca splata się w spójną całość ku radości widzów, którzy tłumnie przychodzą na spektakle.
Swoją działalność Amatorski Teatr Miejski
rozpoczął w 2008 r., cyklem spektakli „Oży-

wiamy legendy złotowskie”. Było przedstawienie o złotowskim jeleniu i o zaklętym
dziewczęciu ze złotowskiego zamku. Od 2013
roku grupa przedstawia piosenki znanych
polskich twórców. Przypomnieli już zapomniane, a jakże urocze piosenki Wojciecha
Młynarskiego i Starszych Panów – Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Z kolei
w kryminale, którego akcja toczyła się na poznańskiej Wildzie, wykonywali piosenki
Agnieszki Osieckiej, a w spektaklu „Za czym
kolejka ta stoi” pokazali klimat lat 80. i przedstawili piosenki, których się wówczas słuchało.
Tegoroczne przedstawienie „W lustrze czasu, czyli rzecz o kobiecie” mówi o łagodnym
przemijaniu. Jest to spektakl o kobiecie, któ-

ra dumnie i z dużą dawką humoru kroczy
przez życie, zmieniając jak barwny motyl
po drodze swoje kapelusze. Czas ją tworzy,
ale nie ogranicza. Czas daje jej różne szanse
i możliwości wyboru, daje jej wolność i pozwala budować własną tożsamość.
Pisząc tekst do tego spektaklu aktorzy
chcieli dowieść, że świat „utkany” jest z kobiet. Jednak już po kilku próbach stwierdzili,
że jest on równie mocno „przepleciony” mężczyznami. To właśnie oni partnerowali profesjonalnej tancerce, która zatańczyła na scenie zmysłowe tango. Dzięki temu występ
został wzbogacony o nowy element – taniec,
w wykonaniu pani Agnieszki Fertała.
Już wcześniej realizując spektakle, członkowie zespołu mieli okazję korzystać z pomocy profesjonalistów. Organizowali warsztaty muzyczne i aktorskie, podczas których
słuchali rad aktorów i piosenkarzy. Tegoroczne przedstawienie obejrzał aktor i reżyser,
złotowianin Tomasz Olejarczyk. Nie szczędził
pochwał, ale przekazał też uwagi, które
na pewno pomogą podczas pisania kolejnych
scenariuszy.
Działania Amatorskiego Teatru Miejskiego podejmowane są dzięki finansowemu
wsparciu ze strony Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Burmistrza Miasta Złotowa.
KINGA TROJANOWSKA

ważne było to, kto pierwszy dotrze do zadania specjalnego i kto
pierwszy pokona most na Gwdzie.
Najszybciej na drugą stronę przeprawili się panowie z Poco Loco
Adventure Team (Leszek Urbański i Krzysztof Staszelis), którzy
nie oddali już prowadzenia przez
kolejne kilometry etapu biegowego i ponad 30 km etapu rowerowego prowadzącego częściowo
po zakolach Gwdy i szlakach rowerowych okolic Jastrowia.
Do Złotowa dotarli po 6 godzinach i 5 minutach, wyprzedzając
o ponad 20 minut ekipy Tripaka
Człuchów/Przechlewo (Darek Ławecki, Sławomir Napiórkowski)
i Aboriginals (Tomasz Pająk, Kajetan Sakowicz). Tuż przed metą
zawodnicy mieli jeszcze okazję
spróbować nowej atrakcji Złotowa – na mapie miasta pojawił się
jeden z raptem kilku w Polsce Disc
Golf Park – 6 stanowisk do rzucania dyskiem do celu.
SZyBKIE 50 KM NA ROWERACH
W tym ro ku zde cy do wa nie
przybyło na Krajna AR rowerzy-

stów. Na starcie pojawiło się 59
osób – 10 pań i 49 panów ścigało się szukając w okolicznych
lasach 10 punktów kontrolnych.
Tra sa tym ra zem oka za ła się
bardzo szybko i mniej wymagająca niż w ubiegłych latach, więc
zwy cięz cy w swo ich ka te go riach – Kacper Cieś i Zuzanna
Kow nac ka do tar li do me ty
po odpowiednio 3 godzinach 3
minutach i 4 godzinach i 2 minutach.
Podobnie jak w ubiegłych latach, wszystkie zespoły otrzymały trackery GPS, dzięki czemu ich po zy cję moż na by ło
śledzić na bieżąco w internecie,
co robiło on-line prawie 2000
osób.
Złotów po raz kolejny wspania le nas ugo ścił i wspól nie
z okolicznymi nadleśnictwami
dał możliwość do eksplorowania pięknych terenów, jakie ma
do zaoferowania. Widzimy się
za rok, 28 marca 2020, jak zwykle, w Złotowie.
JAKUB WOLSKI
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Pierwszy turniej DiscGolf

WYDARZENIE Na pierwszy turniej DiscGolfa
w Złotowie zapisało się 38 osób. Z uwagi na dużą
ilość zainteresowanych osób został dołożony dodatkowy 7 kosz.

Na początku zawodów Piotr Witecki poprowadził rozgrzewkę, a sędzia prowadzący turniej Artur Zduniuk
przypomniał zasady bezpieczeństwa podczas gry. Wszyscy uczestnicy otrzymali scorecardy, następnie zostali
podzieleni na mniejsze grupy i poprzydzielani do odpowiedniego pola rzutowego. Razem 7 zespołów.
Pierwsze przejście miało na celu sprawdzenie, kto
w najmniejszej ilości rzutów przejdzie całe pole. Zwycięzcą został Michał Księżuk „Chain reaction”. Oddał 18
rzutów.
Drugie przejście miało na celu zintegrować graczy. Losowo wybrano 14 zespołów. Każdy gracz oddawał rzut.
Kolejny rzut odbywał się „z dysku” położonego bliżej kosza.. Najmniej rzutów oddali poznaniacy. Tym razem Sebastian Sleboda „Chain reaction” i Grzegorz Michlicki
„Chain reaction”. Wspólnie rzucili 14 razy.
Trzecie przejście należało do złotowian. Tym razem gorszy rzut wyznaczał kolejne miejsce rzutowe. Wygrali: Dominik i Mikołaj Pająk. Oddali razem 28 rzutów.

Nagrody dla zwycięzców ufundował Urząd Miasta Złotowa. Dodatkowo wśród uczestników zostało wylosowanych 6 dysków. Na koniec Artur Zduniuk przygotował konkurencję, w której wygrał gracz
z Sępólna Krajeńskiego. W międzyczasie była okazja
skosztować przepysznej zupy, przygotowanej przez
Złotowski Korpus Ekspedycyjny.
Łukasz gMurczyk

Złotowska Rada Seniorów działa

SAMORZĄD 8 kwietnia, w sali
sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Złotowie odbyło się XI posiedzenie Złotowskiej Rady Seniorów I kadencji.

W posiedzeniu udział wzięli
przedstawiciele władz magistratu:
Burmistrz Miasta Złotowa, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie oraz
przedstawiciele poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego w Złotowie. Wśród zaproszonych gości
byli obecni przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Złotowie
oraz jednostek miejskich: Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Podczas posiedzenia zostało zaprezentowane stanowisko Burmistrza Miasta Złotowa w sprawie raportu „Złotów dla Seniora”,
opracowanego przez Złotowska
Radę Seniorów. Omówiono programy i działania podjęte przez Burmistrza Miasta Złotowa ze szczególnym uwzględnieniem zmian
w infrastrukturze miejskiej służącej
większej dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz
działania podjęte na rzecz seniorów

i osób niepełnosprawnych przez
jednostki organizacyjne Gminy Miasta Złotów.
Przedstawiono kompleksowy
program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych realizowany przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Złotowie. Ponadto zaprezentowano projekt zagospodarowania zielenią terenów
przestrzeni miejskiej oraz podano
informację na temat infrastruktury
służącej utrzymaniu czystości i porządku w mieście.
Złotowską Radę Seniorów poin for mo wa no o pla no wa nych
w naj bliż szym cza sie in we sty cji
w zakresie modernizacji ulic, plaż
i basenu oraz o działaniach podej-

mowanych przez miasto w zakresie przejęcia dworca PKP i nieruchomości kolejowych wraz z plana mi
ich
efek tyw ne go
zagospodarowania.
Wśród tematów dodatkowych,
które omówiono podczas spotkania, znalazły się: działania prewencyj ne ak cji „Bez piecz ny Se nior”,
koncepcja uruchomienia komunikacji miejskiej w Złotowie, walka
z przemocą słowa „mową nienawiści”, zmiany w uchwale Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego,
zasady tworzenia budżetu miasta,
działania w zakresie nadania Orderu Orła Białego księdzu B. Domańskiemu.
Magdalena Wenda

