
iNFOrmatOr urzęDu miejsKiegO w złOtOwie

aKtualNOśCi ZŁOTOWSKIE

AKCJA 26 Kwiet Nia OB ChO Dzi li śmy w złO tO wie „Dzień zie mi”. w tym DNiu PO raz KO lej Ny rOz Bu DO wa li śmy Fa -
Bry Kę Czy ste gO PO wie trza O Na stęP Ne 50 Drze weK – 24 sa DzON Ki li Py sze rO KO list Nej Bę Dą się rOz wi jać wzDłuż al.
Pia sta (OD Bu DyN Ku PO li Cji w Kie ruN Ku ul. Ku jań sKiej), a 26 sztuK Drze weK rO Bi Nii aKa CjO wej – wzDłuż PrO me Na Dy. 

Zielony rekord Polski

Ks. Domański z Orderem Orła Białego?

Patryk jest w gazie!

WYDARZENIE 15 ma ja zło tow ska de -
le ga cja pod prze wod nic twem Bur mi -
strza Mia sta, Ada ma Pu li ta, od wie dzi ła
Wo je wo dę Wiel ko pol skie go, Zbi gnie -
wa Hof f ma na. Bur mistrz wraz z człon -
ka mi Sto wa rzy sze nia na Rzecz Uho no -
ro wa nia Ks. Pa tro na Bo le sła wa
Do mań skie go – prof. Jo wi tą Kę ciń ską -
-Kacz ma rek, Jac kiem Stró żyń skiem
i Wie sła wem Fi dur skim – zło ży li wnio -
sek w spra wie nada nia Or de ru Or ła
Bia łe go dla ks. dr Bo le sła wa Do mań -
skie go.

Te raz wnio sek tra fi do Kan ce la rii Pre zy -
den ta, gdzie oce ni go spe cjal na ko mi sja. Je -
śli opi nia bę dzie po zy tyw na, to zo sta nie
prze ka za ny bez po śred nio do Pre zy den ta
RP – An drze ja Du dy.

Do ubie głe go ro ku for mu ła nada wa nia Or -
de ru Or ła Bia łe go nie po zwa la ła na nada wa -

nie or de ru oso bom nie ży ją cym. Jed nak z oka -
zji 100-le cia Nie pod le gło ści zmie nio no tę for -
mu łę, dla te go człon ko wie zło tow skie go sto -
wa rzy sze nia po sta no wi li wy stą pić
z wnio skiem, któ ry zo stał po par ty kil ku set

pod pi sa mi. Wśród nich zna la zło się wie le
osób zna czą cych w ży ciu po li tycz nym i spo -
łecz nym na sze go re gio nu. Na de cy zję trze ba
te raz cze kać kil ka mie się cy.

Na pod sta wie Ja Nusz Ju sty Na / pzl24

SUKCES W Zło to wie ro śnie
ko lej ny wiel ki spor to wiec.
O Pa try ku Gac ka z pew no -
ścią jesz cze usły szy my.
Na ra zie ten 12 let ni chło pak
re ali zu je swo je pa sje na to -
rach kar tin go wych ca łej Pol -
ski i uzna ny zo stał za naj -
więk sze od kry cie kar tin gu
w 2018 ro ku.

Tyl ko w tym ro ku Pa tryk zdą -
żył już wy wal czyć ty tuł Mi strza
Zi mo wej Li gi SWS Ju nior
Cup – Can pol Extre me, Wi ce mi -
strza Zi mo wej Li gi SWS Ju nior
Cup – Gdańsk, za jąć VI miej sce
w fi na ło wym wy ści gu na otwar -
tych mi strzo stwach Pol ski, gdzie
star to wa li za wod ni cy z ca łej Eu -
ro py. Pa tryk ko lej ny raz star tu je

do wal ki o punk ty do Świa to wej
Li gi So di – So di World Se ries. Jest
tam jed nym z fa wo ry tów,
a do tej po ry 7 ra zy stał już na po -
dium, w tym 4 ra zy zdo by -
wał I miej sce. 

Ży czy my dal szych suk ce sów!
Hu bert No wak

Nowe dzienne opiekunki
OPIEKA Od 13 ma ja w Zło to -
wie pra cę roz po czę ły dwie
no we dzien ne opie kun ki
spra wu ją ce opie kę nad dzieć -
mi w wie ku do lat trzech. 

Pa ni An na i Pa ni Elż bie ta do -
łą czy ły do ze spo łu, któ ry
od czerw ca 2016 r. opie ku je się
na szy mi naj mniej szy mi miesz -
kań ca mi. Do tej po ry pod opie ką
dzien nych opie ku nek by ło 16
dzie ci, jed nak w od po wie dzi
na ro sną ce za po trze bo wa nie te -
go ty pu usłu gą Bur mistrz Mia sta,
Adam Pu lit, zde cy do wał się
na roz wój te go pro jek tu. Te raz

pod opie ką pań bę dą mo gły zna -
leźć się łącz nie 32 po cie chy.

Wszy scy za in te re so wa ni wię -
cej in for ma cji mo gą uzy skać
w Zło to wie, w lo ka lu przy uli cy
Nie zna ne go Żoł nie rza 42/1a lub
w Urzę dzie Miej skim w Zło to wie
w po ko ju 34.        Hu bert No wak

Czworonogi w dobrych rękach
POROZUMIENIE Gmi na
Mia sto Zło tów pod pi sa ła po -
ro zu mie nie mię dzyg min ne
z Gmi ną Pi ła na re ali za cję za -
dań w za kre sie za po bie ga nia
bez dom no ści zwie rząt i za -
pew nie nia opie ki bez dom -
nym zwie rzę tom oraz ich
wy ła py wa nia. Pi ła pod pi sa ła
w tym ce lu umo wę z Pil skim
Schro ni skiem dla Zwie rząt
„Mi lusz ków”.

Wszyst kie na sze pie ski prze -
by wa ją od stycz nia te go ro ku
w schro ni sku dla zwie rząt w Pi le.
Bur mistrz Zło to wa – Adam Pu lit,
wi ce bur mistrz Mał go rza ta Cho -
ło dow ska oraz pod in spek tor Re -
fe ra tu Go spo dar ki Nie ru cho mo -
ścia mi i Eko lo gii – Krzysz tof Si ko ra
od wie dzi li schro ni sko, aby za po -
znać się z pa nu ją cy mi tam wa -
run ka mi. 

Zwie rzę ta ma ją za pew nio ne
do bre wa run ki, a per so nel wy -

ka zu je du że za an ga żo wa nie. Koj -
ce psów są opi sa ne i ozna czo ne
ko lo ro wy mi chu s ta mi in for mu -
ją cy mi o ich ce chach oso bi stych:
po zio mie agre sji, stra chu, cho ro -
bach itp. Do ich dys po zy cji jest
tak że ob szer ny wy bieg. Schro ni -
sko or ga ni zu je ak cje edu ka cyj ne
oraz pro mo cyj ne, aby zna leźć ko -
cha ją ce do my dla jak naj więk szej
licz by czwo ro no gów.

Przy po mi na my, że zgod nie
z pro gra mem opie ki nad zwie -
rzę ta mi bez dom ny mi oraz za po -
bie ga niu bez dom no ści zwie rząt
na te re nie mia sta Zło to wa
w przy pad ku ad op cji jed ne go psa
z te re nu Gmi ny Mia sto Zło tów,
no wy wła ści ciel otrzy ma jed no -
ra zo wą re kom pen sa tę czę ści
kosz tów utrzy ma nia psa w wy -
so ko ści do 500,00 zł (na za kup
kar my, ak ce so riów, za bie gów
we te ry na ryj nych). 

um

Wak cję sa dze nia za an ga żo wa ni by li
ucznio wie szkół pod sta wo wych,
przed szko la ki oraz pod opiecz ni

Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej w Zło to wie
wraz z opie ku na mi. Co naj waż niej sze, każ de
drzew ko zy ska ło swo je wła sne imię, a ak cja
wpi sa na by ła w bi cie „Zie lo ne go Re kor du Pol -
ski”. Do dat ko wy mi atrak cja mi „Dnia Zie mi” by ła
moż li wość po zna nia ja ko ści wo dy w mie ście,

spraw dze nia funk cjo no wa nia sta cji uzdat nia -
nia wo dy, zwie dze nia za byt ko wej wie ży wi -
do ko wej oraz Re gio nal nej In sta la cji Prze twa -
rza nia Od pa dów Ko mu nal nych w Staw ni cy
(RIPOK), a tak że za po zna nia się z za sa da mi go -
spo dar ki od pa da mi obo wią zu ją cy mi w mie ście. 

Te go dnia wła ści cie le psów rów nież zna leź li
coś dla sie bie. Spe cjal nie dla nich zo sta ła zor -
ga ni zo wa na ak cja edu ka cyj na do ty czą ca sprzą -

ta nia po swo ich pu pi lach wraz z po ka zem od -
ku rza nia traw ni ków prze pro wa dzo nym przez
pra cow ni ków Za kła du Ak tyw no ści Za wo do -
wej z Pi ły.

Przy no wo po sa dzo nych drzew kach po ja -
wi ły się ta blicz ki in for ma cyj ne. Sa dzą cy drzew -
ka – wła ści cie le psów otrzy ma li wo recz ki na psie
nie czy sto ści.

um
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Koncert, który poruszał! Magda Umer w Złotowie
KUltURA 8 ma ja, w ca łym
kra ju ob cho dzo ne jest świę to
bi blio tek. Z tej oto oka zji Miej -
ska Bi blio te ka Pu blicz na
w Zło to wie za pla no wa ła

szcze gól ne wy da rze nie, ja kim
mia ło być spo tka nie au tor skie
z Mag dą Umer.  

Po mysł ewa lu ował, a spo -
tka nie au tor skie, dzię ki wspar -

DZIAło sIę W bIblIotECE

Podsumowanie konkursów
bibliotecznych
WYDARZENIE W pią tek, 10
ma ja, w Miej skiej Bi blio te ce
Pu blicz nej w Zło to wie pod su -
mo wa ne zo sta ły dwa z trzech
ogło szo nych przez in sty tu cję
kon kur sów.

Pierw sza za ba wa skie ro wa na
by ła do czy tel ni ków, czy li po sia -
da czy ak tu al ne go kon ta bi blio -
tecz ne go. Czy tel ni kiem  mo że zo -
stać każ dy – bez płat nie za kła da jąc
kar tę. Nu mer kar ty słu żył w kon -
kur sie za pod pis krót kie go ha sła.
Cho dzi ło o do koń cze nie zda nia:

„Czy tam, bo…”. Jed na kart ka, to
jed no zda nie, ale ha seł moż na by -
ło zgło sić, ile się chcia ło. W pierw -
szym eta pie, ze 180 zgło szo nych
ha seł bi blio te kar ki wy bra ły 22,
we dług nich naj cie kaw szych
(śmiesz nych, mą drych, re flek syj -
nych, żar to bli wych itp.).  Te z ko -
lei, ano ni mo wo za miesz czo no
na bi blio tecz nym pro fi lu fa ce bo -
oko wym. W dro dze gło so wa nia
wy gra ły dwa ha sła: „Czy tam, bo
w ży ciu war to roz wi jać coś wię -
cej, jak dy wan” oraz „Czy tam, bo
żo na mi ka że – pra cu je tu taj
i trosz kę się jej bo ję”. Po zo sta łe
ha sła by ły rów nie ory gi nal ne. Za -
pra sza my do bi blio te ki, w ho lu
któ rej moż na wszyst kie  prze czy -
tać. Dru gi kon kurs - „Zło te stro -
fy”- ogło szo ny   zo stał 14 lu te go,

dla te go je go pod ty tuł no sił na -
zwę: „Z mi ło ści do ksią żek”. Za -
da niem uczest ni ków by ło na pi sa -
nie krót kiej for my li te rac kiej
(wiersz, frasz ka, li me ryk itp.), do -
pusz czal na by ła rów nież po ezja
śpie wa na. Ko mi sja w skła dzie:
Ma riusz Par lic ki - kra kow ski po -
eta, pro za ik i ese ista, dok tor na uk
hu ma ni stycz nych, wy kła do wa
aka de mic ki; Te re sa Ci cha - eme -
ry to wa na po lo nist ka, wie lo let nia
na uczy ciel ka i dy rek tor ka Szko ły
Pod sta wo wej nr1 im. Sta ni sła wa
Sta szi ca w Zło to wie oraz Syl wia
Mróz  - dy rek tor ka bi blio te ki,  wy -
ło ni ła 3 lau re atów i sied mio ro wy -
róż nio nych. Są ni mi: I m -ce Ry -
szard Ki lar, II m -ce Ro man
Ko enig, III m -ce Wło dzi mierz Pan -
kie wicz; Wy róż nie nia tra fi ły do:
Alek san dry Szu ty, Alek san dry Cy -
bul skiej, Le ny Biał kow skiej, Ju sty -
ny Tom czyk, Ma rze ny Wa ber skiej,
Da wi da Sul go stow skie go i Prze -
my sła wa Si cia rza.

Uczest ni cy wie czo ru pod su mo -
wu ją ce go kon kur sy mie li oka zję
wy słu cha nia za rów no na gro dzo -
nych wier szy i pio sen ki, jak też fra -
szek, li me ry ków, mo ska li ków czy
ona mu da jek au tor stwa go ścia
spe cjal ne go – Ma riu sza Par lic kie -
go.

SYL WIA MRÓZ

Odjazdowe bibliotekarki w złotowskich przedszkolach
AKCJA Od jaz do wy bi blio te -
karz to ogól no pol ska ak cja
pro mo cji bi blio tek i czy tel -
nic twa w we so łej, spor to wej
for mie. 9 ma ja od był się szó -
sty „Od jaz do wy bi blio te -
karz” z udzia łem bi blio te ka -
rzy z po wia tu zło tow skie go. 

Co ro ku wy bie ra my in ną tra -
sę, by do trzeć do jak naj więk -
szej gru py mło dych czy tel ni ków.
Przez pięć do tych cza so wych
edy cji od wie dzi li śmy więk szość
miej sco wo ści i szkół w po wie -
cie. Tym ra zem, w in nej – nie ro -
we ro wej, a pie szej for mie – ob -
ra ny zo stał kurs szla kiem
zło tow skich przed szko li. Nie mal
pięć dzie się cio oso bo wa gru pa bi -

blio te ka rzy w po ma rań czo wych
ko szul kach, z ba lo na mi i trans -
pa ren ta mi pro mu ją cy mi czy tel -
nic two ma sze ro wa ła uli ca mi
mia sta.  Po ma rań czo wa „Lo ko -
mo ty wa” Ju lia na Tu wi ma czy ta -
na by ła ko lej no w: Przed szko lu
nr 1, Przed szko lu nr 3, Przed -
szko lu przy ZSK, Przed szko lu
nr 4 oraz Przed szko lu nr 2.
Przed szko la ki ob da ro wy wa ły bi -
blio te ka rzy uśmie cha mi, kwiat -
ka mi, pio sen ka mi, a na wet pysz -
ną droż dżów ką. Tra dy cją
i za ło że niem raj du jest od wie -
dza nie za rów no dzie ci, jak też
mi ja nych bi blio tek. Tym ra zem
go ści li śmy w Bi blio te ce Pe da go -
gicz nej na ul. Szkol nej – u współ -

or ga ni za to ra te go rocz ne go bi -
blio te kar skie go spa ce ru. Mi mo
desz czu, dzień uwa ża my za bar -
dzo uda ny. Dzię ku je my dy rek -
cjom i pra cow ni kom przed szko li

oraz Paw ło wi Ku char skie mu
za po moc or ga ni za cyj ną, a Pa ni
Alek san drze Za chęć – se kre ta -
rza mia sta za cie płe po wi ta nie.

SYL WIA MRÓZ

Finał XVI powiatowego Konkursu „Przygoda z lekturą”
WYDARZENIE 14 ma ja, w Od dzia le dla
Dzie ci i Mło dzie ży Miej skiej Bi blio te ki Pu -
blicz nej w Zło to wie, od był się fi -
nał XVI Po wia to we go Kon kur su Re cy ta -
tor skie go „Przy go da z lek tu rą”. 

Za da niem uczest ni ków by ła re cy ta cja wy -
bra ne go przez sie bie wier sza Mał go rza ty
Strzał kow skiej - rzecz nie ła twa, po nie waż twór -
czość tej ce nio nej pi sar ki, to w znacz nej mie -
rze „wier szy ki ła mią ce ję zy ki”.   Czter na ścio ro
fi na li stów kon kur su po ra dzi ło so bie jed nak wy -
bor nie z pre zen ta cją wy bra nych tek stów! Ko -
mi sja w skła dzie: Te re sa Ci cha – eme ry to wa na
po lo nist ka i dy rek tor ka Szko ły Pod sta wo wej
nr1 w Zło to wie, Re na ta Ko wal ska – kie row -
nicz ka Bi blio te ki Pe da go gicz nej i Syl wia
Mróz – dy rek tor ka Bi blio te ki Pu blicz nej   po -
sta no wi ły   przy znać na stę pu ją ce na gro dy:
kat. 1- kla sy I -III szkół pod sta wo wych: I miej -
sce - Ma ja Ko ła kow ska, II miej sce - An to ni na
Gru ba, III miej sce - Ka li na Mię tek. Wy róż nie nia
w tej ka te go rii tra fi ły do: Lau ry Gniaz dow skiej,

Ni ko li Bu ry, Mai Przy by ły, Bar to sza Za gac kie -
go, Ha ni Ko wal skiej, Ja go dy No wak. W kat. 2-
kl. IV-VI wy gra ła Han na Ja rosz, II miej sce za jął
Le szek Lesz czyń ski, któ re go do dat ko wo wy -
róż nio no za ory gi nal ne po dej ście do za da nia,
trze cia na gro da tra fi ła do Mi cha li ny No wak,
a wy róż nio ne zo sta ły: Ju lia Przy by ła oraz Mał -
go sia Misz kie wicz. 

Gra tu lu je my wszyst kim uczest ni kom po zio -
mu re cy ta cji, dyk cji i do bo ru tek stu. Wy ra zy
sza cun ku kie ru je my tak że do ro dzi ców wspie -
ra ją cych swo ich ma łych ar ty stów! Osob ne  po -
dzię ko wa nia dla Pa ni Ani Ma zu rek i uczniów
za przed sta wie nie nie co dzien nej – kra jeń skiej

„Rzep ki”. 
SYL WIA MRÓZ

ciu Urzę du Miej skie go, prze ro -
dzi ło się w re ci tal. Mi strzy ni in -
ter pre ta cji pio sen ki li te rac kiej
śpie wa ła   zna ne, lu bia ne i za -
wsze ocze ki wa ne pio sen ki z jej
re per tu aru, mie dzy in ny mi

„Oczy tej ma łej” czy „O nie bie -
skim pach ną cym grosz ku”. Pio -
sen ki prze pla ta ły aneg do ty
zwią za ne z ich po wsta niem,

twór ca mi, mi ło ścia mi, przy jaź -
nia mi… tam tym ży ciem. Ar ty -
st ce akom pa nio wał Woj ciech
Bor kow ski – pia ni sta, kom po -
zy tor, aran żer, kie row nik mu -
zycz ny (1879- 1985) Te atru Na -
ro do we go w War sza wie,
obec nie kie row nik ar ty stycz ny
Te atru Ate neum. 

SYL WIA MRÓZ
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MUZEUM ZIEMI ZłotoWsKIEJ

wakacyjny Klub Małego Muzealnika
AKCJA Mu zeum Zie mi Zło -
tow skiej roz po czy na za pi sy
na „Wa ka cyj ny Klub Ma łe go
Mu ze al ni ka – fo to gra fia” dla
dzie ci w wie ku od 10 do 15 lat.
Spo tka nia Klu bu bę dą się od -
by wać od 8 do 12 lip ca w go -
dzi nach 10-13.

Kon ty nu ując tra dy cję, po zy -
tyw nie przy ję tą przez mło dych od -
bior ców, w tym ro ku Mu zeum Zie -
mi Zło tow skiej rów nież za chę ca
do udzia łu w Wa ka cyj nym Klu bie
Ma łe go Mu ze al ni ka. W oto cze niu
prac wy ko na nych przez zło tow -
ską fo to graf kę Ka ta rzy nę Syp -
niew ską Mło dzi Mu ze al ni cy bę dą
od kry wać ma gię fo to gra fii.

Po czą tek ty go dnio wych za jęć
bę dzie sta no wić wy ciecz ka
po wy sta wie cza so wej „Ko lo ry
zło tow skiej co dzien no ści”, pod -
czas któ rej uczest nik bę dzie miał
oka zję po znać pra ce ar tyst ki.
Na ba zie ko lek cji apa ra tów Zbi -
gnie wa Nie wia dom skie go wy ja -
śni my naj waż niej sze po ję cia, hi -
sto rię i to w ja ki spo sób zdję cia
po wsta ją oraz co moż na z ni mi
zro bić. W pro gra mie prze wi dzia -
ne są za sa dy kom po zy cji ka dru
zdję cio we go, tech ni ki fo to gra -
ficz ne (czu łość, przy sło na, czas).
W trak cie warsz ta tów mło dzież
do wie się wszyst kie go co czy ni
zdję cie do brym i cie ka wym dla

od bior cy. Po okre sie za fa scy no -
wa nia ko lo ro wą fo to gra fią cy fro -
wą nad szedł czas po wro tu kla -
sycz nej fo to gra fii czar no -bia łej.
Co raz wię cej ar ty stów fo to gra -
fu ją cych wra ca lub na no wo uczy
się fo to gra fii ana lo go wej, nie re -
zy gnu jąc by naj mniej z cy fry. Ter -
min „fo to gra fia” wy wo dzi się
z ję zy ka grec kie go i zna czy do -
słow nie ‘ry so wa nie świa tłem”.
W czę ści warsz ta to wej za chę ci -
my dzie ci do ry so wa nia świa tła
i cie nia, za po mo cą kre dy i wę gla.
Po tem za ba wi my się w ar ty stów
i bę dzie my do wo li mik so wać fo -
to gra fie zna le zio ne w mu zeum,
tak by two rzy ły nie zwy kłe dzie -
ła. Po sta ra my się tak że nadać im
sto sow ne, po etyc kie ty tu ły. Za -
ję cia ma ją na ce lu peł niej sze i świa -
do me ko rzy sta nie z moż li wo ści fo -
to gra fii. Róż no rod ny pro gram
za jęć spra wi, ze dzie ci po przez pra -
cę twór czą za po zna ją się z wy bra -
ny mi wąt ka mi hi sto rii Zie mi Zło -
tow skiej oraz dzie dzic twem
hi sto rycz no -kul tu ro wym zgro ma -
dzo nym w mu zeum.

Udział w warsz ta tach jest bez -
płat ny, jed nak ze wzglę du
na ogra ni czo ne moż li wo ści lo ka -
lo we za le ca ne są za pi sy w sie dzi -
bie mu zeum lub pod nr te le fo -
nu 67 263 28 72.

KA MI LA KRZA NIK -DWO RA NOW SKA

artyści z Hawajów w niedzielę w Złotowie 
WYDARZENIE W nie dzie -
lę, 26 ma ja, 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 13-16 od bę dzie
się tam Tar go wi sko Sztu ki.
Na zło tow skich kra mach
po raz dru gi za pre zen tu ją się
ar ty ści gosz czą cy na ple ne rze
w Sta rej Wi śniew ce.

– Two rzy my nie for mal ną gru -
pę ar ty stów, któ ra ko rzy sta jąc
z go ścin no ści, me ce na tu Pań stwa

Ewy i Nor ber ta Gin dów, już od kil -
ku na stu lat, spo ty ka się „na Ha -
wa jach”. Przy by wa my tu z ca łej
Pol ski, cza sem spo za jej gra nic, by
two rzyć, roz ma wiać, wy mie niać
ar ty stycz ne do świad cze nia. Fol -
wark Ha wa je to miej sce nie zwy -
kłe. Pod je go przy ja znym nie bem
po wsta ją na sze ob ra zy, no we kon -
cep cje wy staw i dzia łań ar ty stycz -
nych. Ar ty stów i go spo da rzy, od lat,
łą czy mi łość do sztu ki, tak róż nie
po strze ga nej, de fi nio wa nej. Na fol -
war ku od by wa się praw dzi wa jej

ce le bra cja, to wspa nia ły czas, któ -
ry spę dza my wspól nie de lek tu jąc
się miej scem, bli sko ścią na tu ry, ku -
li na ria mi, fil mem, mu zy ką – tu

two rzy my – re la cjo nu je ko mi sarz
ple ne ru Gre ta Gra bow ska.

– Za pra sza my miesz kań ców
mia sta i oko li cy do wej ścia w in te -
rak cję z ar ty sta mi. Bę dzie moż na
z ni mi po roz ma wiać, po pa trzeć
w ja kiej tech ni ce two rzą swo je
pra ce, a na wet coś za ku pić. Po za
dzia łem sztu ki, do stęp ne bę dzie
sto isko mu ze al ne z pa miąt ka mi lo -
kal ny mi – za chę ca dy rek tor Mu -
zeum Zie mi Zło tow skiej, Ka mi la
Krza nik -Dwo ra now ska.

KA MI LA KRZA NIK -DWO RA NOW SKA

Za nami dzień wolnej sztuki 
AKCJA W kwiet niu 2019 ro ku
ob cho dzi li śmy 80. rocz ni cę
śmier ci księ dza Pa tro na Bo le -
sła wa Do mań skie go, ka pła na,
teo lo ga oraz po li ty ka, przy -
wód cy swe go na ro du na ob -
czyź nie. I wła śnie je go po stać
by ła głów nym te ma tem ogól -
no pol skiej ak cji Dzień Wol nej
Sztu ki w Mu zeum Zie mi Zło -
tow skiej.

W so bo tę, 27 kwiet nia w ca łej
Pol sce zwie dza ją cy prze ko na li się,
że wcho dząc do mu zeum, war to
po sta wić na ja kość zwie dza nia,
nie na ilość. W zło tow skim mu -
zeum moż na by ło zo ba czyć 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. Za siąść na kom ple -

cie me bli, któ re by ły wła sno ścią
księ dza Do mań skie go. Za po znać
się z wi ze run kiem Mat ki Bo skiej
Ra do snej na przy kła dzie pła sko -
rzeź by au tor stwa Bro ni sła wa Su -
che go, rzeź bia rza lu do we go ze
Sta rej Wi śniew ki. Ze staw sprzę -
tów et no gra ficz nych zwią za nych
z pie cze niem chle ba wy ja śniał ro -
lę pod sta wo we go po kar mu
w ży ciu lu dzi. Cie ka wost ką był
sztan dar To wa rzy stwa Mło dzie -
ży w Ski cu z 1928 ro ku z ha fto -
wa nym ser cem. 

W wy da rze niu uczest ni czy ły
ro dzi ny z dzieć mi, se nio rzy, sta li
by wal cy mu zeum oraz oso by no -
we. Du żą gru pę sta no wi li człon -
ko wie scho li Ma ra na Tha z Ber -
li na. Na ko lej ny Dzień Wol nej
Sztu ki za pra sza my 25 kwiet -
nia 2020 ro ku! 

KA MI LA KRZA NIK -DWO RA NOW SKA
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DziałO Się w SzkOłach i pRzeDSzkOlach

Burmistrz wręczył dyplomy
przedszkolakom
uROczySTOŚĆ W Pu blicz -
nym Przed szko lu nr 2 w Zło to -
wie od by ło się spo tka nie
z Bur mi strzem Zło to wa, Ada -
mem Pu li tem. Oka zją do spo -
tka nia by ło pod su mo wa nie
pro jek tu „Zło tów Mo ja Ma ła
Oj czy zna” oraz roz strzy gnię cie
kon kur su pla stycz ne go.

Tytuł kon kur su brzmiał „Zło tów
ocza mi dziec ka”, a pra ce by ły wy -
ko na ne przez dzie ci uczęsz cza ją ce
do Pu blicz ne go Przed szko la nr 2
w Zło to wie wspól nie z ro dzi ca mi.
Wszyst kie przed szko la ki otrzy ma -
ły pa miąt ko we dy plo my za udział,
a spo śród wie lu prac wy róż nio no
kil ka, któ re zo sta ły na gro dzo ne.
W trak cie spo tka nia na uczy ciel ki
wraz z dzieć mi za pre zen to wa ły
przy go to wa ne spe cjal nie na tą

oka zję wier sze oraz pio sen ki o te -
ma ty ce na sze go mia sta. Nie za -
bra kło tak że tań ca przed szko la -
ków. Na ko niec dy rek tor Jo lan ta
Ku row ska oraz Bur mistrz Adam
Pu lit po dzię ko wa li na uczy ciel -
kom za przy go to wa nie uro czy -
sto ści, a dzie ciom za ich pięk ne
wy stę py. 

AN NA ZA MCZYK

zuzanna z „dwójki” blisko sukcesu...
kOnkuRS W czwar tek, 25
kwiet nia, w Po zna niu od był
się etap wo je wódz ki Kon kur -
su Wie dzy o Pra wie. Za kwa -
li fi ko wa ły się do nie go dwie
uczen ni ce Szko ły Pod sta wo -
wej nr 2 w Zło to wie: Zu zan -
na Ma cie jew ska z kl. 3 bgim
i Zu zan na Wi śniew ska
z kl. 8b. 

Mi ło nam po in for mo wać, że
Zu zan na Ma cie jew ska za ję ła
w nim 2 miej sce. Etap wo je -
wódz ki skła dał się w dwóch czę -
ści: te stu oraz wy po wie dzi ust -

nej – przed ju ry kon kur so wym.
O po zio mie kon kur su świad czyć
mo że fakt, że dru gie miej sce roz -
strzy gnię te zo sta ło w do gryw ce.
Na le ży do dać rów nież, iż ju ry
pod czas pod su mo wa nia i wrę -
cza nia na gród wy so ko oce ni ła
po ziom wie dzy i wy po wie dzi zło -
tow skiej uczen ni cy – Zu zi Ma cie -
jew skiej. 

Choć do fi na łu ogól no pol skie -
go za bra kło tyl ko dwóch punk -
tów to i tak gra tu lu je my suk ce -
su. 

SP2

wytańczyli zwycięstwo
kOnkuRS Gru pa „Star sza ków” z Pu blicz ne go Przed szko la nr 4
w Zło to wie za ję ła 1. miej sce w Po wia to wym Kon kur sie Tań ca.
Przed szko la ki za tań czy ły ta niec „Tan go”. Dzie ci do kon kur su
przy go to wa ła Pa ni Alek san dra Ma ty lis.              ALEK SAN DRA MA TY LIS

Konkurs „totus tuus” rozstrzygnięty
kOnkuRS Ze spół Szkół Eko -
no micz nych im. Ja na Paw -
ła II w Zło to wie zor ga ni zo wał
kon kurs dla dzie ci i mło dzież
szkół pod sta wo wych, gim na -
zjal nych i po nad gim na zjal nych
pt. „To tus tu us”. 

Za da niem uczniów by ło
przy go to wa nie pra cy ar ty -
stycz nej w do wol nej tech ni ce,
na wią zu ją cej do słów ulu bio nej

pie śni pa pie ża Ja na Paw -
ła II „Bar ka”. 

W ka te go rii wie ko wej uczniów
szkół pod sta wo wych – kla sy IV-
VI pierw sze miej sce za jął uczeń kla -
sy IV C Szko ły Pod sta wo wej nr 2
im. A. Mic kie wi cza w Zło to -
wie – Se ba stian Kie lich. Do na uczy -
cie la pro wa dzą ce go w SP nr 2 ks.
Bar tło mie ja Brze ziń skie go wpły -
nę ło 13 prac kon kur so wych.  ZSE

Mamy Mistrza Polski!
kOnkuRS Ogrom ny suk ces
mło de go Zło to wia ka! Oli -
wier Stel mach, któ ry
uczęsz cza do III kla sy Gim -
na zjum Szko ły Pod sta wo -
wej nr 2 w Zło to wie, zdo był
zło ty me dal Mi strzostw
Pol ski Kick bo xin gu w Sa -
no ku. 

Nasz no wy Mistrz Pol ski
star to wał w for mu le K1. Sło -
wa uzna nia nie tyl ko dla za -
wod ni ka, ale rów nież dla tre -

ne ra, Prze my sła wa Dra je ra,
któ ry pro wa dzi Oli wie ra
w klu bie MLKS Spi der Zło tów.

SP2

wySTawa Pod czas Kra jo wej wy sta wy Mia sto ogród 2019, w stre fie „Pi ła na weeK end”,
w dniach 27-28 Kwiet nia 2019 r. swo je sto isKo Mia ło rów nież Mia sto zło tów.

Promowaliśmy się w Pile

Cho ciaż au ra nie roz piesz cza ła, do -
brej at mos fe ry nie za bra kło. Od -
wie dza ją cy mo gli wejść do miej -

skie go na mio tu i roz grzać się ku becz kiem
zło tow skiej her ba ty. Do wy bo ru by ły: „Ryk
Je le nia”, „Zło te zio ło” lub „Her bat ka stu lat -
ka”. Przed sta wio na zo sta ła też ofer ta tu ry -
stycz na na sze go re gio nu oraz pu bli ka cje do -

ty czą ce m.in. im prez spor to wych, kul tu ral -
nych i re kre acyj nych. Pod czas dru gie go dnia
wy sta wy za so by Mu zeum Zie mi Zło tow -
skiej pre zen to wa ła Pa ni Ka mi la Krza nik -
-Dwo ra now ska – dy rek tor Mu zeum Zie mi
Zło tow skiej.

Sto isko cie szy ło się ogrom nym za in te re -
so wa niem, a przed sta wi cie le Urzę du Miej -

skie go w Zło to wie za chę ca li do od wie dzin
na sze go mia sta i udzie la li od po wie dzi
na nur tu ją ce py ta nia.

Mia sto co raz czę ściej bie rze udział w ta -
kich ini cja ty wach, gdyż jest to wspa nia ła
pro mo cja i szan sa na roz wój na sze go re -
gio nu.

ALEK SAN DRA MOŁ DRZYK

SukceSy naSzych uczniów


