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INICJATYWA Sa mo rZąD Zło to wa Za Swój obo wią Zek uZna je Pie lę gno wa nie Pa -
mię Ci o SPu śCiź nie lu DZi SPoD Zna ku ro Dła i wSPie ra wSZel kie ini Cja ty wy Słu żą Ce
eDu ka Cji hi Sto ryCZ nej i re gio nal nej. w ubie głym ro ku bar DZo uro CZy śCie ob Cho -
DZo no 80. roCZ ni Cę kon gre Su ber liń Skie go i oD Sło nię Cie Po mni ka kSię DZa Pa tro -
na. obeC nie to CZą Się Pra Ce Zmie rZa ją Ce Do te go, by naDać Po śmiert nie kSię DZu
Do mań Skie mu naj wyż SZe oD Zna CZe nie Pań Stwo we: or Der or ła bia łe go. 

Zie mia Zło tow ska już po pierw szym roz bio -
rze Pol ski w 1772 r. zna la zła się w gra ni cach
pań stwa pru skie go. Miesz ka ją cy tu Po la cy

za cho wa li toż sa mość na ro do wą do 1945 r., co za -
wdzię cza my dzia łal no ści pol skich or ga ni za cji go spo -
dar czych i kul tu ral nych. Szcze gól nie trud ny był okres
mię dzy wo jen ny, gdy Zło towsz czy zna po zo sta ła
w gra ni cach Nie miec. Na cze le wal ki o „pol ską du -
szę, każ de pol skie sło wo” sta nął ks. dr Bo le sław Do -
mań ski.

Sa mo rząd Zło to wa za swój obo wią zek uzna je pie -
lę gno wa nie pa mię ci o spu ściź nie Lu dzi spod Zna ku
Ro dła i wspie ra wszel kie ini cja ty wy słu żą ce edu ka cji
hi sto rycz nej i re gio nal nej. W ubie głym ro ku bar dzo
uro czy ście ob cho dzi li śmy 80. rocz ni cę Kon gre su Ber -
liń skie go i od sło nię cie po mni ka Księ dza Pa tro na.

Przy po mni ku moż na zro bić so bie pa miąt ko we zdję -
cie i od słu chać ory gi nal ne na gra nia gło su ks. Do -
mań skie go i Ja na Kacz mar ka. Zo stał opra co wa ny

„Szlak Lu dzi Spod zna ku Ro dła”. Wę dru jąc tra są
do któ rej przy go to wa no ma pę oraz qu est (wier szo -
wa ne za gad ki), moż na po zna wać jed ną z naj bar -
dziej chlub nych kart w dzie jach Zło towsz czy zny.

Pod ję to tak że sta ra nia o szcze gól ne uho no ro wa -
nie oso by księ dza Bo le sła wa Do mań skie go.

W dniu 27 mar ca 2019 r. Ra da Mia sta Zło to wa
przy ję ła uchwa łę w spra wie zgło sze nia ini cja ty wy
od zna cze nia ks. dr Bo le sła wa Do mań skie go Or de -
rem Or ła Bia łe go. Ze bra ne zo sta ły pod pi sy pod „De -
kla ra cją w spra wie nada nia księ dzu Bo le sła wo wi
Do mań skie mu Or de ru Or ła Bia łe go” i zo stał przy go -
to wa ny sto sow ny wnio sek. W dzia ła niach uczest -
ni czy li przed sta wi cie le Sto wa rzy sze nia Na Rzecz
Uho no ro wa nia Księ dza Pa tro na Bo le sła wa Do mań -
skie go, Ka to lic kie go Sto wa rzy sze nia Ci vi tas Chri stia -
na oraz Ze spo łu „Kraj nia cy” Od dzia łu Zrze sze nia Ka -
szub sko -Po mor skie go. Na spo tka niu w dniu 12
kwiet nia, któ re od by ło się w sa li se syj nej Urzę du
Mia sta, po in for mo wa no o pod ję tych dzia ła niach
i wy bra no de le ga cję, któ ra przed sta wi wnio sek Wo -
je wo dzie Wiel ko pol skie mu. Od de cy zji Wo je wo dy
bę dzie za le ża ło prze sła nie wnio sku do Ka pi tu ły Or -
de ru. MC

Złotów wdzięczny
księdzu Patronowi

Przy po mni ku księ dza Pa tro na moż na zro -
bić so bie pa miąt ko we zdję cie i od słu chać
ory gi nal ne na gra nia gło su ks. Do mań skie go
i Ja na Kacz mar ka. 

Fabryka Czystego Powietrza powiększy się w Dniu Ziemi
WYDARZENIE W 2017 ro ku, na te re -
nie mia sta Zło to wa, za po cząt ko wa no
ak cję eko lo gicz ną pod na zwą „Fa bry -
ka Czy ste go Po wie trza”. Jej ce lem
jest pod no sze nie świa do mo ści miesz -
kań ców, tych „du żych” i „ma łych”,
„mło dych” i „sta rych”, jak waż na jest
zie leń w mie ście. Fa bry ka zo sta nie
roz bu do wa na o ko lej ne „zie lo ne płu -
ca” 26 kwiet nia, z oka zji Dnia Zie mi.
No we na sa dze nia po ja wią się na alei
Pia sta oraz zło tow skiej Pro me na dzie. 

Ak cja w pierw szej ko lej no ści ma na ce -
lu uświa da mia nie miesz kań com, że zie -
leń sta no wi waż ny ele ment struk tu ry
prze strze ni pu blicz nej, słu żą cy po pra wie
ży cia lo kal nej spo łecz no ści, a tak że uświa -
do mie nie, że drze wa i róż no rod na drob -
na zie leń (tj. ko ni czy na, ak sa mit ka, mal -
wa, da lie) to naj lep sze roz wią za nie
na re duk cję CO2 z at mos fe ry, ogra ni cze -
nie za py le nia na wet o 75%, wal kę z za -
nie czysz cze nia mi wód i po wie trza, na tu -
ral ną ochro nę przed ha ła sem, upięk sza nie
prze strze ni miej skiej oraz sprzy ja nie owa -

dom (po dej mo wa nie dzia łań na rzecz po -
pra wy wa run ków ży cia pszczół).

Fa bry ka to miej sca, w któ rych sa dzo ne
są drze wa z my ślą o oczysz cze niu cho ciaż
w mi ni mal nym stop niu po wie trza, jak
rów nież o pszczo łach (od 2018 ro ku Gmi -
na Mia sto Zło tów jest Gmi ną przy ja zną
pszczo łom). Pszczo łom bra ku je miejsc,
gdzie mo gły by bez piecz nie żyć, roz mna -
żać się i zdo by wać po karm. Moż na im po -
móc po przez two rze nie miejsc przy ja znych
pszczo łom tzw. „kwiet nych sto łó wek”,
czy li prze strze ni, gdzie oprócz in nych ro -
ślin, ro sną rów nież ro śli ny pył ko - i nek ta -
ro daj ne. Ta kim miej scem jest wła śnie Fa -
bry ka rok rocz nie roz bu do wy wa na. 

Rów nież w 2019 ro ku, 26 kwiet nia
z oka zji Dnia Zie mi, przy stą pi my do dal -
szej jej roz bu do wy. Ko lej ne „zie lo ne płu ca”
zo sta ną po sa dzo ne na alei Pia sta oraz
na zło tow skiej Pro me na dzie. W ra mach
ob cho dów Dnia Zie mi bę dzie my rów nież
zwra cać uwa gę wła ści cie lom psów
o sprzą ta niu po swo ich pu pi lach.

anna poznańska
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Wojtek i grażyna jagielscy w złotowie
SPotkANie 28 mar ca, na za -
pro sze nie Miej skiej Bi blio te ki
Pu blicz nej w Zło to wie, mia sto
od wie dzi li Woj ciech i Gra ży na
Ja giel scy. Spo tka nie po prze dzi -
ła pro jek cja przej mu ją ce go fil -
mu w re ży se rii Ewy Bu kow -
skiej pt. „53 woj ny”,
na krę co ne go na mo ty wach
książ ki Gra ży ny Ja giel skiej „Mi -
łość z ka mie nia”.

Gra ży na Ja giel ska, żo na zna ne -
go i ce nio ne go ko re spon den ta wo -
jen ne go Wojt ka Ja giel skie go,
po dwu dzie stu la tach wspól ne go
ży cia i na pię cia zwią za ne go z nie -
po ko jem o ży cie mę ża, tra fi ła
do kli ni ki psy chia trycz nej z ob ja -
wa mi stre su bo jo we go. Pod czas
spo tka nia w Zło to wie go ście opo -
wia da li o swo ich prze ży ciach, pa -
sji i ce nie, ja ką za nią po nie śli. Moż -
na się by ło do wie dzieć o tym, jak

wy glą da pra ca dzien ni kar ska
w ob sza rach ob ję tych kon flik ta mi
zbroj ny mi, o okru cień stwie i tra -
gicz nych skut kach każ dej woj ny,
o lu dziach, któ rzy kon flik ty na pę -
dza ją i czer pią z nich zy ski, o praw -
dzie i mi tach z woj na mi zwią za -
nych.

By ło rów nież o uczu ciach, mał -
żeń stwie, sa mot no ści, tę sk no cie
i pa nicz nej oba wie dru gie go part -
ne ra te go, któ ry zaj mu je się do -
mem, ro dzi ną i…. bez u stan nym
cze ka niem na naj gor szą wia do -
mość.

Spo tka nie pro wa dzi ła dy rek tor -
ka bi blio te ki Syl wia Mróz. 

Bi blio te ka za pra sza 
na Re ci tal Mag dy Umer. 

8 maja, godz. 18., sala kinowa
ZCAS. Bilety 40 zł, w kasie

pływalni Laguna.

Marcin kydryński i jego pasje
SPotkANie 1 kwiet nia
do Zło to wa przy je chał Mar -
cin Ky dryń ski – ra dio wiec, fo -
to graf, po dróż nik, syn zna ne -
go pre zen te ra
Lu cja na Ky dryń skie go i pio -
sen kar ki Ha li ny Ku nic kiej,
mąż An ny Ma rii Jo pek.

Pod czas spo tka nia pro wa dzo -
ne go przez dy rek tor kę Miej skiej
Bi blio te ki Pu blicz nej w Zło to wie,
któ ra to wy da rze nie zor ga ni zo -
wa ła, go ście wy słu cha li opo wie -
ści o prze róż nych aspek tach ży -
cia i pa sji Mar ci na Ky dryń skie go.
Spo ro miej sca po świę co no trój -
ko wej „Sje ście”  i mu zy ce bli skiej
ser cu go ścia spo tka nia. By ło więc
o Fa do, Ma ri zie czy Stin gu, któ -
re go Mar cin Ky dryń ski zna 

i z któ rym kil ka krot nie współ -
pra co wał wraz z żo ną.  Pa dły na -
zwi ska i aneg do ty zwią za ne
z wie lo ma za cny mi oso bo wo -
ścia mi kul tu ry świa to wej i pol -
skiej np. o Szym bor skiej, Mi ło szu,
Ka pu ściń skim. Czło wiek re ne -
san su, jak moż na po wie dzieć
o Mar ci nie Ky dryń skim, ma sze -
ro kie spek trum za in te re so -
wań – po dró że i fo to gra fia są
jed ny mi z nich. Roz mo wę do peł -
nia ły pięk ne pre zen ta cje z Afry ki
i Li zbo ny pro mu ją ce książ ki: „Li -
zbo na. Mu zy ka mo ich ulic” i „Biel.
No tat ki z Afry ki”

Spo tka nie od by ło się
przy wspar ciu In sty tu tu Książ ki,
w ra mach Dys ku syj nych Klu bów
Książ ki.       MBP

Tłumy na spotkaniu z kossakowskim 
SPotkANie 9 kwiet nia,
przy wy peł nio nej po brzeg
Sa li Zło tow skie go Cen trum
Ak tyw no ści Spo łecz nej, od -
by ło się pa sjo nu ją ce spo -
tka nie z Prze my sła wem
Kos sa kow skim, któ ry od -
wie dził Zło tów na za pro sze -
nie Miej skiej Bi blio te ki Pu -
blicz nej w Zło to wie.

Nie mal dwu go dzin na opo -
wieść o wy zwa niach, ini cja -
cjach i prze ży ciach to wa rzy -

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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DZiAło Się w bibLioteCe

Tablica pamiątkowa Emilii Chłapowskiej
uRoCZYStoŚĆ 21 mar ca, od -
by ło się uro czy ste od sło nię cie
ta bli cy pa miąt ko wej ppor.
Emi lii Chła pow skiej, wiel kiej
spo łecz ni cy, któ ra bra ła czyn -
ny udział w Po wsta niu Wiel -
ko pol skim. 

Ta bli cę umiesz czo no na bu -
dyn ku, w któ rym Emi lia Chła -
pow ska spę dzi ła ostat nie la ta
swo je go ży cia, daw niej ul. Nie -
ca ła 4, obec nie ul. Bo le sła wa
Krzy wo uste go 7. Emi lia Chła -
pow ska uro dzi ła się la tem, wy -
szła za mąż je sie nią, a zmar ła zi -

mą. A te raz wio sna za pi sa ła się
w bio gra mie tej wy jąt ko wej po -
sta ci! 

Pod czas uro czy sto ści dy rek tor
Mu zeum Zie mi Zło tow skiej Ka -
mi la Krza nik -Dwo ra now ska
dzię ko wa ła wszyst kim, któ rzy
przy czy ni li się do te go wy da rze -
nia. Po wie dzia ła: – Dzię ku ję
za ak cep ta cję po my słu ta bli cy
po świę co nej pod po rucz nik Emi lii
hr. Chła pow skiej przez Pa na Bur -
mi strza Mia sta Zło to wa Ada ma
Pu li ta. Ogrom ne po dzię ko wa nia
kie ru ję też do miesz kań ców bu -

dyn ku za zgo dę na umiesz cze nie
na ele wa cji pa miąt ko wej ta bli cy.
Dzię ku ję człon kom jed nost ki

strze lec kiej, har ce rzom, dzie ciom,
mło dzie ży oraz chó ro wi
za uświet nie nie uro czy sto ści.

Emi lia Chła pow ska uro dzi ła
się 1 lip ca 1887 r. w ro dzi nie zie -
miań skiej. Jej pa sją by ła dzia łal -
ność spo łecz na i cha ry ta tyw na.
Bra ła czyn ny udział w or ga ni zo -
wa niu od dzia łów po wstań czych
w Wy rzy sku, wer bo wa ła żoł nie -
rzy do walk po wstań czych, or -
ga ni zo wa ła kuch nie po lo we dla
po wstań ców i ja ko sa ni ta riusz -
ka bra ła czyn ny udział w wal kach
pod Wy so ką.

Strój krajniacki a strój krajeński
wYkłAD 21 mar ca od był się
wy kład dr hab. Do ro ty An gu -
tek pt. „Strój kraj niac ki a strój
kra jeń ski I – Tra dy cja lu do wa
a tra dy cja wy two rzo na”. 

Do ro ta An gu tek do ko na ła
po dzia łu stro ju na sze go re gio -
nu na strój kraj niac ki i kra jeń ski.
Strój lu do wy okre śla ny ja ko

„kraj niac ki” był stro jem no szo -
nym przez Kraj nia ków głów nie
na wsi w XIX wie ku. Na to miast
strój „kra jeń ski” jest za kła da ny
współ cze śnie przez Kraj nia ków.
Oba ro dza je stro jów za sad ni czo
róż nią się ko lo ry sty ką i fa so nem.
Pierw szy z wy mie nio nych, strój
ko bie cy w XIX i na po cząt -
ku XX w. był utrzy ma ny głów -

nie w to na cjach od ce gla sto -
-czer wo nej do fio le to wej i brą -
zo wej, dru gi w bar wach cha -
bro wych. 

150. rocznica urodzin ks. Pellowskiego
wYkłAD 13 kwiet nia 2019
przy pa dła 150. rocz ni ca uro -
dzin wspa nia łej po sta ci, ks.
Le ona Pel low skie go. Z tej oka -
zji Mu zeum Zie mi Zło tow skiej
przy go to wa ło spo tka nie z wy -
kła dem upa mięt nia ją ce wy bit -
ną po stać Ks. Pel low skie go. 

Wy kład pro wa dził Je rzy Je lo nek.
– Nie za po mi na my o za słu gach

księ dza Pel low skie go dla na sze go
mia sta – mó wi ła pod czas spo tka -
nia dy rek tor mu zeum. – Pa mięć
o dusz pa ste rzu trwa w Zło to wie,
cze go ma te rial nym śla dem jest
nada nie je go imie nia jed nej
z ulic – do da ła.

Spo tka nie w mu zeum zo sta -
ło zor ga ni zo wa ne z ini cja ty wy

pa na Ja nu sza Ju sty ny – człon ka
Ra dy Mu zeum. Ksiądz Le on Pel -
low ski tra fił do Zło to wa (wów -
czas Fla tow) 12 ma ja 1903 ro ku.
Pra co wał w pol skich or ga ni za -
cjach spo łecz nych. Był rów nież
or ga ni za to rem przy go to wań
po wstań czych w Wiel ko pol sce.

Noc Muzeów 2019
18 maja (sobota), godz. 17, wstęp wolny

kuLtuRA Tra dy cyj nie Mu -
zeum Zie mi Zło tow skiej za pra -
sza do wie czor ne go zwie dza -
nia po łą czo ne go z atrak cja mi. 

W pro gra mie: wer ni saż wy -
sta wy fo to gra ficz nej Katarzyny

Sypniewskiej, ścian ka fo to gra -
ficz na, zbiór ka sta rych fo to gra -
fii, ate lier fo to gra ficz ne i sta re
apa ra ty.

Współ or ga ni za tor: Zło tow ski
Klub Fo to gra ficz ny.     MZZ

Dzień Wolnej Sztuki 2019
kuLtuRA W kwiet niu 2019
ro ku ob cho dzi my 80. rocz ni cę
śmier ci księ dza Pa tro na Bo le -
sła wa Do mań skie go, czło wie -
ka ze wszech miar war te go
czcze nia i po pu la ry za cji. Do -
mań ski ode grał prze ogrom ną
ro lę w kształ to wa niu, kie ro -
wa niu ży ciem na ro do wym
Po la ków, któ rym nie da ne
by ło żyć w nie pod le głej Pol -
sce. Ten ka płan i teo log oraz
po li tyk, przy wód ca swe go
na ro du na ob czyź nie bę dzie
głów nym te ma tem Dnia
Wol nej Sztu ki w Mu zeum
Zie mi Zło tow skiej.

Obiek ty do po wol ne go zwie -
dza nia w Mu zeum Zie mi Zło tow -
skiej:

Film z ar chi wum TV Asta•
na gra ny w 2013 ro ku z udzia -
łem zło tow skich mu ze al ni -
ków, w ra mach ma ga zy nu
TAJEMNICE PIŁY o księ dzu

dok to rze Bo le sła wie Do -
mań skim.

Kom plet me bli, któ re by ły•
wła sno ścią ks. Do mań skie go.

Wi ze ru nek Mat ki Bo skiej•
Ra do snej au tor stwa Bro ni -
sła wa Su che go, rzeź bia rza lu -
do we go ze Sta rej Wi śniew ki.

Sztan dar To wa rzy stwa•
Mło dzie ży w Ski cu z 1928 ro -
ku.

Ze staw sprzę tów et no -•
gra ficz nych zwią za nych
z pie cze niem chle ba.

27 kwiet nia 2019 ro ku po szcze -
gól ne mu zea na te re nie ca łe go
kra ju bę dą prze ka zy wać zwie dza -
ją cym ideę Wol nej Sztu ki. Każ de
z nich wy bie rze pięć dzieł ze swo -
ich ko lek cji. Przy każ dym bę dzie
sta ła oso ba za da ją ca uczest ni kom
Dnia Wol nej Sztu ki py ta nia, mo -
ty wu ją ca ich do pod ję cia re flek sji
i na bra nia od wa gi do sa mo dziel -
ne go szu ka nia od po wie dzi. 

MuZeuM ZieMi ZłotowSkiej

ZAPRASZAMY
27 kwietnia 2019 (sobota), godz. 12-16
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Emocjonujący weekend na krajnie
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Tym ra zem za wod ni cy mie li oka zję
spły nąć ka ja ka mi pięk ną do li ną Ru -
rzy cy roz cią ga ją cą się na prze strze ni

dwóch re zer wa tów oraz do dat ko wo bie gać
po Re zer wa cie Dia bli Skok – dzi kim i wy ma -
ga ją cym te re nie po ro śnię tym wspa nia łym
mie sza nym la sem. 

NOC NE ZWIE DZA NIE BUN KRóW

I PRA WIE 8 GO DZIN W KA JA KU

Na tra sie dłu giej 17 ze spo łów roz po czę ło
ry wa li za cję o pół no cy z piąt ku na so bo tę
(29/30. mar ca) krót kim bie giem na orien ta -
cję, po któ rym za wod ni cy prze sie dli się na ro -
we ry, że by na dy stan sie 55 ki lo me trów zwie -
dzić oko li ce ja strow skich je zior oraz la sów,
a tak że bun kry nie da le ko Brzeź ni cy. Tuż
przed świ tem pierw sze ze spo ły wsia da ły już
na ka ja ki, lecz ostat nim etap ro we ro wy za jął
nie mal 8 go dzin. Ob ser wo wa nie wscho du
słoń ca w ta kim miej scu jak jed no z je zior Re -
zer wa tu Do li ny Ru rzy cy mu sia ło być wspa -
nia łym do zna niem. 

Śred nio naj wię cej cza su zaj mo wał ze spo -
łom dru gi etap ka ja ko wy – na prze pły nię -
cie 25 ki lo me trów Ru rzy cą i Gwdą za wod ni -
cy po trze bo wa li od 4,5 do 7,5 go dzi ny. Je śli
ktoś nie ro bi te go re gu lar nie, to spę dze nie
ty lu go dzin w ka ja ko wym kok pi cie mu sia ło
być wy czer pu ją ce. Za rów no fi zycz nie, jak
i men tal nie. Po ka ja kach ze spo ły po ko ny wa -
ły 16-ki lo me tro wy od ci nek rol ko wo -pie -
szy – na ta kim eta pie to ze spół de cy du je, ja ki
wa riant prze bie gu tra sy wy brać i kie dy je -
chać na rol kach, a kie dy skró cić dy stans np.

bie gnąc z rol ka mi na ple cach przez las. Na ko -
niec za wod ni cy wró ci li do pierw szej stre fy
zmian, gdzie cze ka ły ich ro we ry i ru szy li
na ostat ni 35-ki lo me tro wy etap, pod czas któ -
re go mu sie li jesz cze wy ko nać wy ma ga ją ce
za da nie spe cjal ne, po le ga ją ce na przej ściu
po kon struk cji wy sa dzo ne go mo stu ko le jo -
we go na Gwdzie. Naj szyb si – Po co Lo co Ad -
ven tu re Te am (Agniesz ka Kor pal i Krzysz tof
Mu szyń ski) upo ra li się z ca łą, oko ło 155-ki lo -
me tro wą tra są, w 16 go dzin i 49 mi nut, wy -
prze dza jąc o 22 i 25 mi nut dwa mę skie ze -
spo ły – AR Po znań (Kon rad Ro chow ski
i Ma te usz Hof f mann) oraz Ul tra AR Te am
(Łu kasz Drew niak i Ka rol Kłu nej ko).

MOST DyK TO WAł WA RUN KI Ry WA LI ZA CJI

Za wod ni cy tra sy krót kiej aż do 8 ra no w so -
bo tę nie zna li swo je go miej sca star tu i wie -
dzie li bar dzo nie wie le na te mat tra sy, któ rą
przyj dzie im po ko nać. Do pie ro otrzy mu jąc ma -
py, do wie dzie li się, że wsia da jąc o go dzi nie 9
do au to bu su, ten za wie zie ich do Re zer wa tu
Dia bli Skok, skąd roz pocz ną swo ją ry wa li za -
cję. Po 6 ki lo me trach eks plo ra cji sta rych i sła -
bo ozna czo nych szla ków tu ry stycz nych re zer -
wa tu za wod ni cy do tar li do Trze bie szek, gdzie
wsie dli na ka ja ki, że by spły nąć je zio ra mi w do -
li nie Ru rzy cy 8 km do po la bi wa ko we go

„Wrzo sy”. Na ko lej nym eta pie bie go wym,
na dy stan sie kil ku na stu ki lo me trów bar dzo

waż ne by ło to, kto pierw szy do -
trze do za da nia spe cjal ne go i kto
pierw szy po ko na most na Gwdzie.
Naj szyb ciej na dru gą stro nę prze -
pra wi li się pa no wie z Po co Lo co
Ad ven tu re Te am (Le szek Urbań -
ski i Krzysz tof Sta sze lis), któ rzy
nie od da li już pro wa dze nia przez
ko lej ne ki lo me try eta pu bie go we -
go i po nad 30 km eta pu ro we ro -
we go pro wa dzą ce go czę ścio wo
po za ko lach Gwdy i szla kach ro -
we ro wych oko lic Ja stro wia.
Do Zło to wa do tar li po 6 go dzi -
nach i 5 mi nu tach, wy prze dza jąc
o po nad 20 mi nut eki py Tri pa ka
Człu chów/Prze chle wo (Da rek Ła -
wec ki, Sła wo mir Na piór kow ski)
i Abo ri gi nals (To masz Pa jąk, Ka -
je tan Sa ko wicz). Tuż przed me tą
za wod ni cy mie li jesz cze oka zję
spró bo wać no wej atrak cji Zło to -
wa – na ma pie mia sta po ja wił się
je den z rap tem kil ku w Pol sce Disc
Golf Park – 6 sta no wisk do rzu -
ca nia dys kiem do ce lu.

SZyB KIE 50 KM NA RO WE RACH

W tym ro ku zde cy do wa nie
przy by ło na Kraj na AR ro we rzy -

stów. Na star cie po ja wi ło się 59
osób – 10 pań i 49 pa nów ści -
ga ło się szu ka jąc w oko licz nych
la sach 10 punk tów kon tro l nych.
Tra sa tym ra zem oka za ła się
bar dzo szyb ko i mniej wy ma ga -
ją ca niż w ubie głych la tach, więc
zwy cięz cy w swo ich ka te go -
riach – Kac per Cieś i Zu zan na
Kow nac ka do tar li do me ty
po od po wied nio 3 go dzi nach 3
mi nu tach i 4 go dzi nach i 2 mi -
nu tach. 

Po dob nie jak w ubie głych la -
tach, wszyst kie ze spo ły otrzy -
ma ły trac ke ry GPS, dzię ki cze -
mu ich po zy cję moż na by ło
śle dzić na bie żą co w in ter ne cie,
co ro bi ło on -li ne pra wie 2000
osób.

Zło tów po raz ko lej ny wspa -
nia le nas ugo ścił i wspól nie
z oko licz ny mi nad le śnic twa mi
dał moż li wość do eks plo ro wa -
nia pięk nych te re nów, ja kie ma
do za ofe ro wa nia. Wi dzi my się
za rok, 28 mar ca 2020, jak zwy -
kle, w Zło to wie.

JA KUB WOL SKI

amatorski Teatr Miejski już po premierze
kuLtuRA „Od przed szko la do se nio -
ra” – ta ki jest prze krój wie ko wy w gru pie
ak to rów z Ama tor skie go Te atru Miej skie -
go, dzia ła ją ce go w Zło to wie. Na sce nie
spo ty ka ją się ak to rzy ama to rzy, miesz kań -
cy Zło to wa i oko lic. W za ję ciach uczest ni -
czy oko ło 30 osób. Te go rocz na pre mie ra
gru py no si ty tuł „W lu strze cza su, czy li
rzecz o ko bie cie”. 

Jest to te atr part ner ski. Ak to rzy ra zem wy -
my śla ją te mat i pi szą sce na riusz. Każ dy sam
kreu je swo ją po stać, ko rzy sta jąc z su ge stii swo -
ich sce nicz nych part ne rów. Wspól na pra ca spla -
ta się w spój ną ca łość ku ra do ści wi dzów, któ -
rzy tłum nie przy cho dzą na spek ta kle.

Swo ją dzia łal ność Ama tor ski Te atr Miej ski
roz po czął w 2008 r., cy klem spek ta kli „Oży -

wia my le gen dy zło tow skie”. By ło przed sta -
wie nie o zło tow skim je le niu i o za klę tym
dziew czę ciu ze zło tow skie go zam ku. Od 2013
ro ku gru pa przed sta wia pio sen ki zna nych
pol skich twór ców. Przy po mnie li już za po -
mnia ne, a jak że uro cze pio sen ki Woj cie cha
Mły nar skie go i Star szych Pa nów – Je re mie -
go Przy bo ry i Je rze go Wa sow skie go. Z ko lei
w kry mi na le, któ re go ak cja to czy ła się na po -
znań skiej Wil dzie, wy ko ny wa li pio sen ki
Agniesz ki Osiec kiej, a w spek ta klu „Za czym
ko lej ka ta stoi” po ka za li kli mat lat 80. i przed -
sta wi li pio sen ki, któ rych się wów czas słu -
cha ło.

Te go rocz ne przed sta wie nie „W lu strze cza -
su, czy li rzecz o ko bie cie” mó wi o ła god nym
prze mi ja niu. Jest to spek takl o ko bie cie, któ -

ra dum nie i z du żą daw ką hu mo ru kro czy
przez ży cie, zmie nia jąc jak barw ny mo tyl
po dro dze swo je ka pe lu sze. Czas ją two rzy,
ale nie ogra ni cza. Czas da je jej róż ne szan se
i moż li wo ści wy bo ru, da je jej wol ność i po -
zwa la bu do wać wła sną toż sa mość.

Pi sząc tekst do te go spek ta klu ak to rzy
chcie li do wieść, że świat „utka ny” jest z ko -
biet. Jed nak już po kil ku pró bach stwier dzi li,
że jest on rów nie moc no „prze ple cio ny” męż -
czy zna mi. To wła śnie oni part ne ro wa li pro -
fe sjo nal nej tan cer ce, któ ra za tań czy ła na sce -
nie zmy sło we tan go. Dzię ki te mu wy stęp
zo stał wzbo ga co ny o no wy ele ment – ta niec,
w wy ko na niu pa ni Agniesz ki Fer ta ła.

Już wcze śniej re ali zu jąc spek ta kle, człon -
ko wie ze spo łu mie li oka zję ko rzy stać z po -
mo cy pro fe sjo na li stów. Or ga ni zo wa li warsz -
ta ty mu zycz ne i ak tor skie, pod czas któ rych
słu cha li rad ak to rów i pio sen ka rzy. Te go rocz -
ne przed sta wie nie obej rzał ak tor i re ży ser,
zło to wia nin To masz Ole jar czyk. Nie szczę dził
po chwał, ale prze ka zał też uwa gi, któ re
na pew no po mo gą pod czas pi sa nia ko lej nych
sce na riu szy.

Dzia ła nia Ama tor skie go Te atru Miej skie -
go po dej mo wa ne są dzię ki fi nan so we mu
wspar ciu ze stro ny Mar szał ka Wo je wódz -
twa Wiel ko pol skie go, Mi ni stra Pra cy i Po -
li ty ki Spo łecz nej oraz Bur mi strza Mia sta Zło -
to wa. KINGA TROJANOWSKA

wYDARZeNie już Po raz Szó STy fa Ni oriEN Ta Cji SPor To WEj i raj DóW Przy go Do WyCh SPo Tka li Się Na ko NiEC Mar Ca W zło To WiE, żE by ry -
Wa li zo Wać PoD CzaS za Wo DóW kraj Na aD vEN Tu rE ra CE. Na 4 Tra SaCh: 5-ki lo ME Tro WyM biE gu Na oriEN Ta Cję, 50-ki lo ME Tro WEj jEź DziE ro -
WE rEM Na oriEN Ta Cję oraz DWóCh Tra SaCh raj Do WyCh (65 i 155 kM) Wy STar To Wa ło łąCz NiE 205 oSób. 



aktualności ZłOtOWSkIEIv infoRmatoR uRZęDu miejSkieGo w Złotowie

WYDARZENIE Na pierw szy tur niej DiscGolfa
w Zło to wie za pi sa ło się 38 osób. Z uwa gi na du żą
ilość za in te re so wa nych osób zo stał do ło żo ny do -
dat ko wy 7 kosz. 

Na po cząt ku za wo dów Piotr Wi tec ki po pro wa dził roz -
grzew kę, a sę dzia pro wa dzą cy tur niej Ar tur Zdu niuk
przy po mniał za sa dy bez pie czeń stwa pod czas gry.  Wszy -
scy uczest ni cy otrzy ma li sco re car dy, na stęp nie zo sta li
po dzie le ni na mniej sze gru py i po przy dzie la ni do od po -
wied nie go po la rzu to we go. Ra zem 7 ze spo łów. 

Pierw sze przej ście mia ło na ce lu spraw dze nie, kto
w naj mniej szej ilo ści rzu tów przej dzie ca łe po le. Zwy -
cięz cą zo stał Mi chał Księ żuk „Cha in re ac tion”. Od dał 18
rzu tów.

Dru gie przej ście mia ło na ce lu zin te gro wać gra czy. Lo -
so wo wy bra no 14 ze spo łów. Każ dy gracz od da wał rzut.
Ko lej ny rzut od by wał się „z dys ku” po ło żo ne go bli żej ko -
sza.. Naj mniej rzu tów od da li po zna nia cy. Tym ra zem Se -
ba stian Sle bo da „Cha in re ac tion” i Grze gorz Mi chlic ki

„Cha in re ac tion”. Wspól nie rzu ci li 14 ra zy.
Trze cie przej ście na le ża ło do zło to wian. Tym ra zem gor -

szy rzut wy zna czał ko lej ne miej sce rzu to we. Wy gra li: Do -
mi nik i Mi ko łaj Pa jąk. Od da li ra zem 28 rzu tów.

Na gro dy dla zwy cięz ców ufun do wał Urząd Mia -
sta Zło to wa. Do dat ko wo wśród uczest ni ków zo sta -
ło wy lo so wa nych 6 dys ków. Na ko niec Ar tur Zdu -
niuk przy go to wał kon ku ren cję, w któ rej wy grał gracz
z Sę pól na Kra jeń skie go. W mię dzy cza sie by ła oka zja
skosz to wać prze pysz nej zu py, przy go to wa nej przez
Zło tow ski Kor pus Eks pe dy cyj ny.  

Łukasz gMurczyk

Złotowska Rada Seniorów działa
SAMORZĄD 8 kwiet nia, w sa li
se syj nej Urzę du Miej skie go
w Zło to wie od by ło się XI po sie -
dze nie Zło tow skiej Ra dy Se nio -
rów I ka den cji. 

W po sie dze niu udział wzię li
przed sta wi cie le władz ma gi stra tu:
Bur mistrz Mia sta Zło to wa, Za stęp -
ca Bur mi strza, Skarb nik Gmi ny, Se -
kre tarz Gmi ny, Prze wod ni czą cy Ra -
dy Miej skiej w Zło to wie oraz
przed sta wi cie le po szcze gól nych re -
fe ra tów Urzę du Miej skie go w Zło -
to wie. Wśród za pro szo nych go ści
by li obec ni przed sta wi cie le Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji w Zło to wie
oraz jed no stek miej skich: Zło tow -
skie go Cen trum Ak tyw no ści Spo -
łecz nej i Miej skie go Ośrod ka Po mo -
cy Spo łecz nej.

Pod czas po sie dze nia zo sta ło za -
pre zen to wa ne sta no wi sko Bur mi -
strza Mia sta Zło to wa w spra wie ra -
por tu „Zło tów dla Se nio ra”,
opra co wa ne go przez Zło tow ska
Ra dę Se nio rów. Omó wio no pro gra -
my i dzia ła nia pod ję te przez Bur mi -
strza Mia sta Zło to wa ze szcze gól -
nym uwzględ nie niem zmian
w in fra struk tu rze miej skiej słu żą cej
więk szej do stęp no ści dla osób star -
szych i nie peł no spraw nych oraz
dzia ła nia pod ję te na rzecz se nio rów

i osób nie peł no spraw nych przez
jed nost ki or ga ni za cyj ne Gmi ny Mia -
sta Zło tów.

Przed sta wio no kom plek so wy
pro gram wspar cia osób nie sa mo -
dziel nych i nie peł no spraw nych re -
ali zo wa ny przez Miej ski Ośro dek
Po mo cy Spo łecz nej w Zło to wie. Po -
nad to za pre zen to wa no pro jekt za -
go spo da ro wa nia zie le nią te re nów
prze strze ni miej skiej oraz po da no
in for ma cję na te mat in fra struk tu ry
słu żą cej utrzy ma niu czy sto ści i po -
rząd ku w mie ście.

Zło tow ską Ra dę Se nio rów po -
in for mo wa no o pla no wa nych
w naj bliż szym cza sie in we sty cji
w za kre sie mo der ni za cji ulic, plaż
i ba se nu oraz o dzia ła niach po dej -

mo wa nych przez mia sto w za kre -
sie prze ję cia dwor ca PKP i nie ru -
cho mo ści ko le jo wych wraz z pla -
na mi ich efek tyw ne go
za go spo da ro wa nia. 

Wśród te ma tów do dat ko wych,
któ re omó wio no pod czas spo tka -
nia, zna la zły się: dzia ła nia pre wen -
cyj ne ak cji „Bez piecz ny Se nior”,
kon cep cja uru cho mie nia ko mu ni -
ka cji miej skiej w Zło to wie, wal ka
z prze mo cą sło wa „mo wą nie na -
wi ści”, zmia ny w uchwa le Zło tow -
skie go Bu dże tu Oby wa tel skie go,
za sa dy two rze nia bu dże tu mia sta,
dzia ła nia w za kre sie nada nia Or -
de ru Or ła Bia łe go księ dzu B. Do -
mań skie mu.    

Magdalena Wenda

Pierwszy turniej DiscGolf


