aKtualNOśCi ZŁOTOWSKIE

iNFOrmatOr urzęDu miejsKiegO w złOtOwie
Patryk jest w gazie!
SUKCES W Złotowie rośnie
kolejny wielki sportowiec.
O Patryku Gacka z pewnością jeszcze usłyszymy.
Na razie ten 12 letni chłopak
realizuje swoje pasje na torach kartingowych całej Polski i uznany został za największe odkrycie kartingu
w 2018 roku.

Zielony rekord Polski

AKCJA 26 KwietNia OBChODziliśmy w złOtOwie „Dzień ziemi”. w tym DNiu PO raz KOlejNy rOzBuDOwaliśmy FaBryKę CzystegO POwietrza O NastęPNe 50 DrzeweK – 24 saDzONKi liPy szerOKOlistNej BęDą się rOzwijać wzDłuż al.
Piasta (OD BuDyNKu POliCji w KieruNKu ul. KujańsKiej), a 26 sztuK DrzeweK rOBiNii aKaCjOwej – wzDłuż PrOmeNaDy.

W

akcję sadzenia zaangażowani byli
uczniowie szkół podstawowych,
przedszkolaki oraz podopieczni
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Złotowie
wraz z opiekunami. Co najważniejsze, każde
drzewko zyskało swoje własne imię, a akcja
wpisana była w bicie „Zielonego Rekordu Polski”. Dodatkowymi atrakcjami „Dnia Ziemi” była
możliwość poznania jakości wody w mieście,

sprawdzenia funkcjonowania stacji uzdatniania wody, zwiedzenia zabytkowej wieży widokowej oraz Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stawnicy
(RIPOK), a także zapoznania się z zasadami gospodarki odpadami obowiązującymi w mieście.
Tego dnia właściciele psów również znaleźli
coś dla siebie. Specjalnie dla nich została zorganizowana akcja edukacyjna dotycząca sprzą-

tania po swoich pupilach wraz z pokazem odkurzania trawników przeprowadzonym przez
pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej z Piły.
Przy nowo posadzonych drzewkach pojawiły się tabliczki informacyjne. Sadzący drzewka – właściciele psów otrzymali woreczki na psie
nieczystości.
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WYDARZENIE 15 maja złotowska delegacja pod przewodnictwem Burmistrza Miasta, Adama Pulita, odwiedziła
Wojewodę Wielkopolskiego, Zbigniewa Hoffmana. Burmistrz wraz z członkami Stowarzyszenia na Rzecz Uhonorowania Ks. Patrona Bolesława
Domańskiego – prof. Jowitą Kęcińską-Kaczmarek, Jackiem Stróżyńskiem
i Wiesławem Fidurskim – złożyli wniosek w sprawie nadania Orderu Orła
Białego dla ks. dr Bolesława Domańskiego.

nie orderu osobom nieżyjącym. Jednak z okazji 100-lecia Niepodległości zmieniono tę formułę, dlatego członkowie złotowskiego stowarzyszenia
postanowili
wystąpić
z wnioskiem, który został poparty kilkuset

podpisami. Wśród nich znalazło się wiele
osób znaczących w życiu politycznym i społecznym naszego regionu. Na decyzję trzeba
teraz czekać kilka miesięcy.
Na podstawie JaNusz JustyNa / pzl24

Ks. Domański z Orderem Orła Białego?

Teraz wniosek trafi do Kancelarii Prezydenta, gdzie oceni go specjalna komisja. Jeśli opinia będzie pozytywna, to zostanie
przekazany bezpośrednio do Prezydenta
RP – Andrzeja Dudy.
Do ubiegłego roku formuła nadawania Orderu Orła Białego nie pozwalała na nadawa-

Tylko w tym roku Patryk zdążył już wywalczyć tytuł Mistrza
Zimowej Ligi SWS Junior
Cup – Canpol Extreme, Wicemistrza Zimowej Ligi SWS Junior
Cup – Gdańsk, zająć VI miejsce
w ﬁnałowym wyścigu na otwartych mistrzostwach Polski, gdzie
startowali zawodnicy z całej Europy. Patryk kolejny raz startuje

do walki o punkty do Światowej
Ligi Sodi – Sodi World Series. Jest
tam jednym z faworytów,
a do tej pory 7 razy stał już na podium, w tym 4 razy zdobywał I miejsce.
Życzymy dalszych sukcesów!
Hubert Nowak

Nowe dzienne opiekunki
OPIEKA Od 13 maja w Złotowie pracę rozpoczęły dwie
nowe dzienne opiekunki
sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech.

Pani Anna i Pani Elżbieta dołączyły do zespołu, który
od czerwca 2016 r. opiekuje się
naszymi najmniejszymi mieszkańcami. Do tej pory pod opieką
dziennych opiekunek było 16
dzieci, jednak w odpowiedzi
na rosnące zapotrzebowanie tego typu usługą Burmistrz Miasta,
Adam Pulit, zdecydował się
na rozwój tego projektu. Teraz

pod opieką pań będą mogły znaleźć się łącznie 32 pociechy.
Wszyscy zainteresowani więcej informacji mogą uzyskać
w Złotowie, w lokalu przy ulicy
Nieznanego Żołnierza 42/1a lub
w Urzędzie Miejskim w Złotowie
w pokoju 34.
Hubert Nowak

Czworonogi w dobrych rękach
POROZUMIENIE Gmina
Miasto Złotów podpisała porozumienie międzygminne
z Gminą Piła na realizację zadań w zakresie zapobiegania
bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
wyłapywania. Piła podpisała
w tym celu umowę z Pilskim
Schroniskiem dla Zwierząt
„Miluszków”.

Wszystkie nasze pieski przebywają od stycznia tego roku
w schronisku dla zwierząt w Pile.
Burmistrz Złotowa – Adam Pulit,
wiceburmistrz Małgorzata Chołodowska oraz podinspektor Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii – Krzysztof Sikora
odwiedzili schronisko, aby zapoznać się z panującymi tam warunkami.
Zwierzęta mają zapewnione
dobre warunki, a personel wy-

kazuje duże zaangażowanie. Kojce psów są opisane i oznaczone
kolorowymi chustami informującymi o ich cechach osobistych:
poziomie agresji, strachu, chorobach itp. Do ich dyspozycji jest
także obszerny wybieg. Schronisko organizuje akcje edukacyjne
oraz promocyjne, aby znaleźć kochające domy dla jak największej
liczby czworonogów.
Przypominamy, że zgodnie
z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie miasta Złotowa
w przypadku adopcji jednego psa
z terenu Gminy Miasto Złotów,
nowy właściciel otrzyma jednorazową rekompensatę części
kosztów utrzymania psa w wysokości do 500,00 zł (na zakup
karmy, akcesoriów, zabiegów
weterynaryjnych).
um

II
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DZIAło sIę W bIblIotECE

Podsumowanie konkursów
bibliotecznych

WYDARZENIE W piątek, 10
maja, w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Złotowie podsumowane zostały dwa z trzech
ogłoszonych przez instytucję
konkursów.

Pierwsza zabawa skierowana
była do czytelników, czyli posiadaczy aktualnego konta bibliotecznego. Czytelnikiem może zostać każdy – bezpłatnie zakładając
kartę. Numer karty służył w konkursie za podpis krótkiego hasła.
Chodziło o dokończenie zdania:
„Czytam, bo…”. Jedna kartka, to
jedno zdanie, ale haseł można było zgłosić, ile się chciało. W pierwszym etapie, ze 180 zgłoszonych
haseł bibliotekarki wybrały 22,
według nich najciekawszych
(śmiesznych, mądrych, reﬂeksyjnych, żartobliwych itp.). Te z kolei, anonimowo zamieszczono
na bibliotecznym proﬁlu facebookowym. W drodze głosowania
wygrały dwa hasła: „Czytam, bo
w życiu warto rozwijać coś więcej, jak dywan” oraz „Czytam, bo
żona mi każe – pracuje tutaj
i troszkę się jej boję”. Pozostałe
hasła były równie oryginalne. Zapraszamy do biblioteki, w holu
której można wszystkie przeczytać. Drugi konkurs- „Złote strofy”- ogłoszony został 14 lutego,

dlatego jego podtytuł nosił nazwę: „Z miłości do książek”. Zadaniem uczestników było napisanie krótkiej formy literackiej
(wiersz, fraszka, limeryk itp.), dopuszczalna była również poezja
śpiewana. Komisja w składzie:
Mariusz Parlicki- krakowski poeta, prozaik i eseista, doktor nauk
humanistycznych, wykładowa
akademicki; Teresa Cicha- emerytowana polonistka, wieloletnia
nauczycielka i dyrektorka Szkoły
Podstawowej nr1 im. Stanisława
Staszica w Złotowie oraz Sylwia
Mróz - dyrektorka biblioteki, wyłoniła 3 laureatów i siedmioro wyróżnionych. Są nimi: I m-ce Ryszard Kilar, II m-ce Roman
Koenig, III m-ce Włodzimierz Pankiewicz; Wyróżnienia traﬁły do:
Aleksandry Szuty, Aleksandry Cybulskiej, Leny Białkowskiej, Justyny Tomczyk, Marzeny Waberskiej,
Dawida Sulgostowskiego i Przemysława Siciarza.
Uczestnicy wieczoru podsumowującego konkursy mieli okazję
wysłuchania zarówno nagrodzonych wierszy i piosenki, jak też fraszek, limeryków, moskalików czy
onamudajek autorstwa gościa
specjalnego – Mariusza Parlickiego.
SYLWIA MRÓZ

InFOrMatOr UrZędU MIejsKIegO w ZłOtOwIe

Odjazdowe bibliotekarki w złotowskich przedszkolach
AKCJA Odjazdowy bibliotekarz to ogólnopolska akcja
promocji bibliotek i czytelnictwa w wesołej, sportowej
formie. 9 maja odbył się szósty „Odjazdowy bibliotekarz” z udziałem bibliotekarzy z powiatu złotowskiego.

Co roku wybieramy inną trasę, by dotrzeć do jak największej grupy młodych czytelników.
Przez pięć dotychczasowych
edycji odwiedziliśmy większość
miejscowości i szkół w powiecie. Tym razem, w innej – nie rowerowej, a pieszej formie – obrany został kurs szlakiem
złotowskich przedszkoli. Niemal
pięćdziesięcioosobowa grupa bi-

bliotekarzy w pomarańczowych
koszulkach, z balonami i transparentami promującymi czytelnictwo maszerowała ulicami
miasta. Pomarańczowa „Lokomotywa” Juliana Tuwima czytana była kolejno w: Przedszkolu
nr 1, Przedszkolu nr 3, Przedszko lu przy ZSK, Przedszkolu
nr 4 oraz Przedszkolu nr 2.
Przedszkolaki obdarowywały bibliotekarzy uśmiechami, kwiatkami, piosenkami, a nawet pyszną drożdżówką. Tradycją
i założeniem rajdu jest odwiedzanie zarówno dzieci, jak też
mijanych bibliotek. Tym razem
gościliśmy w Bibliotece Pedagogicznej na ul. Szkolnej – u współ-

organizatora tegorocznego bibliotekarskiego spaceru. Mimo
deszczu, dzień uważamy za bardzo udany. Dziękujemy dyrekcjom i pracownikom przedszkoli

oraz Pawłowi Ku charskiemu
za pomoc organizacyjną, a Pani
Aleksandrze Zachęć – sekretarza miasta za ciepłe powitanie.
SYLWIA MRÓZ

Finał XVI powiatowego Konkursu „Przygoda z lekturą”
WYDARZENIE 14 maja, w Oddziale dla
Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie, odbył się ﬁnał XVI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Przygoda z lekturą”.

Zadaniem uczestników była recytacja wybranego przez siebie wiersza Małgorzaty
Strzałkowskiej- rzecz niełatwa, ponieważ twórczość tej cenionej pisarki, to w znacznej mierze „wierszyki łamiące języki”. Czternaścioro
ﬁnalistów konkursu poradziło sobie jednak wybornie z prezentacją wybranych tekstów! Komisja w składzie: Teresa Cicha – emerytowana
polonistka i dyrektorka Szkoły Podstawowej
nr1 w Złotowie, Renata Kowalska – kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej i Sylwia
Mróz – dyrektorka Biblioteki Publicznej postanowiły przyznać następujące nagrody:
kat. 1- klasy I-III szkół podstawowych: I miejsce- Maja Kołakowska, II miejsce- Antonina
Gruba, III miejsce- Kalina Miętek. Wyróżnienia
w tej kategorii traﬁły do: Laury Gniazdowskiej,

Nikoli Bury, Mai Przybyły, Bartosza ZagackieGratulujemy wszystkim uczestnikom poziogo, Hani Kowalskiej, Jagody Nowak. W kat. 2- mu recytacji, dykcji i doboru tekstu. Wyrazy
kl. IV-VI wygrała Hanna Jarosz, II miejsce zajął szacunku kierujemy także do rodziców wspieLeszek Leszczyński, którego dodatkowo wy- rających swoich małych artystów! Osobne poróżniono za oryginalne podejście do zadania, dziękowania dla Pani Ani Mazurek i uczniów
trzecia nagroda traﬁła do Michaliny Nowak, za przedstawienie niecodziennej – krajeńskiej
a wyróżnione zostały: Julia Przybyła oraz Mał- „Rzepki”.
SYLWIA MRÓZ
gosia Miszkiewicz.

Koncert, który poruszał! Magda Umer w Złotowie
KUltURA 8 maja, w całym
kraju obchodzone jest święto
bibliotek. Z tej oto okazji Miejska Biblioteka Publiczna
w Złotowie zaplanowała

szczególne wydarzenie, jakim
miało być spotkanie autorskie
z Magdą Umer.

ciu Urzędu Miejskiego, przerodziło się w recital. Mistrzyni inter pre ta cji pio sen ki li te rac kiej
Po mysł ewa lu ował, a spo - śpiewała znane, lubiane i zatkanie autorskie, dzięki wspar- wsze oczekiwane piosenki z jej
re per tu aru, mie dzy in ny mi
„Oczy tej małej” czy „O niebieskim pachnącym groszku”. Piosen ki prze pla ta ły aneg do ty
zwią za ne z ich po wsta niem,

twórcami, miłościami, przyjaźniami… tamtym życiem. Artyst ce akom pa nio wał Woj ciech
Borkowski – pianista, kompozytor, aranżer, kierownik muzyczny (1879- 1985) Teatru Naro do we go w War sza wie,
obecnie kierownik artystyczny
Teatru Ateneum.
SYLWIA MRÓZ
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MUZEUM ZIEMI ZłotoWsKIEJ

Za nami dzień wolnej sztuki
AKCJA W kwietniu 2019 roku
obchodziliśmy 80. rocznicę
śmierci księdza Patrona Bolesława Domańskiego, kapłana,
teologa oraz polityka, przywódcy swego narodu na obczyźnie. I właśnie jego postać
była głównym tematem ogólnopolskiej akcji Dzień Wolnej
Sztuki w Muzeum Ziemi Złotowskiej.

W sobotę, 27 kwietnia w całej
Polsce zwiedzający przekonali się,
że wchodząc do muzeum, warto
postawić na jakość zwiedzania,
nie na ilość. W złotowskim muzeum można było zobaczyć ﬁlm
z archiwum TV Asta nagrany
w 2013 roku z udziałem złotowskich muzealników, w ramach
magazynu TAJEMNICE PIŁY
o księdzu doktorze Bolesławie
Domańskim. Zasiąść na komple-

cie mebli, które były własnością
księdza Domańskiego. Zapoznać
się z wizerunkiem Matki Boskiej
Radosnej na przykładzie płaskorzeźby autorstwa Bronisława Suchego, rzeźbiarza ludowego ze
Starej Wiśniewki. Zestaw sprzętów etnograﬁcznych związanych
z pieczeniem chleba wyjaśniał rolę podstawowego pokarmu
w życiu ludzi. Ciekawostką był
sztandar Towarzystwa Młodzieży w Skicu z 1928 roku z haftowanym sercem.
W wydarzeniu uczestniczyły
rodziny z dziećmi, seniorzy, stali
bywalcy muzeum oraz osoby nowe. Dużą grupę stanowili członkowie scholi Marana Tha z Berlina. Na kolejny Dzień Wolnej
Sztuki zapraszamy 25 kwietnia 2020 roku!
KAMILA KRZANIK-DWORANOWSKA

wakacyjny Klub Małego Muzealnika

AKCJA Muzeum Ziemi Złotowskiej rozpoczyna zapisy
na „Wakacyjny Klub Małego
Muzealnika – fotograﬁa” dla
dzieci w wieku od 10 do 15 lat.
Spotkania Klubu będą się odbywać od 8 do 12 lipca w godzinach 10-13.

Kontynuując tradycję, pozytywnie przyjętą przez młodych odbiorców, w tym roku Muzeum Ziemi Złotowskiej również zachęca
do udziału w Wakacyjnym Klubie
Małego Muzealnika. W otoczeniu
prac wykonanych przez złotowską fotografkę Katarzynę Sypniewską Młodzi Muzealnicy będą
odkrywać magię fotograﬁi.
Początek tygodniowych zajęć
będzie stanowić wycieczka
po wystawie czasowej „Kolory
złotowskiej codzienności”, podczas której uczestnik będzie miał
okazję poznać prace artystki.
Na bazie kolekcji aparatów Zbigniewa Niewiadomskiego wyjaśnimy najważniejsze pojęcia, historię i to w jaki sposób zdjęcia
powstają oraz co można z nimi
zrobić. W programie przewidziane są zasady kompozycji kadru
zdjęciowego, techniki fotograﬁczne (czułość, przysłona, czas).
W trakcie warsztatów młodzież
dowie się wszystkiego co czyni
zdjęcie dobrym i ciekawym dla

odbiorcy. Po okresie zafascynowania kolorową fotograﬁą cyfrową nadszedł czas powrotu klasycznej fotograﬁi czarno-białej.
Coraz więcej artystów fotografujących wraca lub na nowo uczy
się fotograﬁi analogowej, nie rezygnując bynajmniej z cyfry. Termin „fotograﬁa” wywodzi się
z języka greckiego i znaczy dosłownie ‘rysowanie światłem”.
W części warsztatowej zachęcimy dzieci do rysowania światła
i cienia, za pomocą kredy i węgla.
Potem zabawimy się w artystów
i będziemy do woli miksować fotograﬁe znalezione w muzeum,
tak by tworzyły niezwykłe dzieła. Postaramy się także nadać im
stosowne, poetyckie tytuły. Zajęcia mają na celu pełniejsze i świadome korzystanie z możliwości fotograﬁi. Różnorodny program
zajęć sprawi, ze dzieci poprzez pracę twórczą zapoznają się z wybranymi wątkami historii Ziemi Złotowskiej oraz dziedzictwem
historyczno-kulturowym zgromadzonym w muzeum.
Udział w warsztatach jest bezpłatny, jednak ze względu
na ograniczone możliwości lokalowe zalecane są zapisy w siedzibie muzeum lub pod nr telefonu 67 263 28 72.
KAMILA KRZANIK-DWORANOWSKA

artyści z Hawajów w niedzielę w Złotowie

WYDARZENIE W niedzielę, 26 maja, Muzeum Ziemi
Złotowskiej proponuje wydarzenie artystyczne w przestrzeni placu Paderewskiego.
W godzinach 13-16 odbędzie
się tam Targowisko Sztuki.
Na złotowskich kramach
po raz drugi zaprezentują się
artyści goszczący na plenerze
w Starej Wiśniewce.

– Tworzymy nieformalną grupę artystów, która korzystając
z gościnności, mecenatu Państwa

Ewy i Norberta Gindów, już od kilkunastu lat, spotyka się „na Hawajach”. Przybywamy tu z całej
Polski, czasem spoza jej granic, by
tworzyć, rozmawiać, wymieniać
artystyczne doświadczenia. Folwark Hawaje to miejsce niezwykłe. Pod jego przyjaznym niebem
powstają nasze obrazy, nowe koncepcje wystaw i działań artystycznych. Artystów i gospodarzy, od lat,
łączy miłość do sztuki, tak różnie
postrzeganej, deﬁniowanej. Na folwarku odbywa się prawdziwa jej

celebracja, to wspaniały czas, który spędzamy wspólnie delektując
się miejscem, bliskością natury, kulinariami, ﬁlmem, muzyką – tu

III

tworzymy – relacjonuje komisarz
pleneru Greta Grabowska.
– Zapraszamy mieszkańców
miasta i okolicy do wejścia w interakcję z artystami. Będzie można
z nimi porozmawiać, popatrzeć
w jakiej technice tworzą swoje
prace, a nawet coś zakupić. Poza
działem sztuki, dostępne będzie
stoisko muzealne z pamiątkami lokalnymi – zachęca dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej, Kamila
Krzanik-Dworanowska.
KAMILA KRZANIK-DWORANOWSKA
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DziałO Się w SzkOłach i pRzeDSzkOlach

Burmistrz wręczył dyplomy
przedszkolakom
uROczySTOŚĆ W Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie odbyło się spotkanie
z Burmistrzem Złotowa, Adamem Pulitem. Okazją do spotkania było podsumowanie
projektu „Złotów Moja Mała
Ojczyzna” oraz rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego.

Tytuł konkursu brzmiał „Złotów
oczami dziecka”, a prace były wykonane przez dzieci uczęszczające
do Publicznego Przedszkola nr 2
w Złotowie wspólnie z rodzicami.
Wszystkie przedszkolaki otrzymały pamiątkowe dyplomy za udział,
a spośród wielu prac wyróżniono
kilka, które zostały nagrodzone.
W trakcie spotkania nauczycielki
wraz z dziećmi zaprezentowały
przygotowane specjalnie na tą

okazję wiersze oraz piosenki o tematyce naszego miasta. Nie zabrakło także tańca przedszkolaków. Na koniec dyrektor Jolanta
Kurowska oraz Burmistrz Adam
Pulit podziękowali nauczycielkom za przygotowanie uroczystości, a dzieciom za ich piękne
występy.
ANNA ZAMCZYK

Promowaliśmy się w Pile
wySTawa Podczas Krajowej wystawy Miasto ogród 2019, w strefie „Piła na weeKend”,
w dniach 27-28 Kwietnia 2019 r. swoje stoisKo Miało również Miasto złotów.

C

hociaż aura nie rozpieszczała, dobrej atmosfery nie zabrakło. Odwiedzający mogli wejść do miejskiego namiotu i rozgrzać się kubeczkiem
złotowskiej herbaty. Do wyboru były: „Ryk
Jelenia”, „Złote zioło” lub „Herbatka stulatka”. Przedstawiona została też oferta turystyczna naszego regionu oraz publikacje do-

tyczące m.in. imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. Podczas drugiego dnia
wystawy zasoby Muzeum Ziemi Złotowskiej prezento wała Pani Kami la Krzanik -Dworanowska – dyrektor Muzeum Ziemi
Złotowskiej.
Stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a przedstawiciele Urzędu Miej-

SukceSy naSzych uczniów

Konkurs „totus tuus” rozstrzygnięty
kOnkuRS Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie zorganizował
konkurs dla dzieci i młodzież
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
pt. „Totus tuus”.

Za da niem uczniów by ło
przy go to wa nie pra cy ar ty stycznej w dowolnej technice,
nawiązującej do słów ulubionej

pie śni pa pie ża Ja na Paw ła II „Barka”.
W kategorii wiekowej uczniów
szkół podstawowych – klasy IVVI pierwsze miejsce zajął uczeń klasy IV C Szkoły Podstawowej nr 2
im. A. Mickiewicza w Złotowie – Sebastian Kielich. Do nauczyciela prowadzącego w SP nr 2 ks.
Bartłomieja Brzezińskiego wpłynęło 13 prac konkursowych. ZSE

wytańczyli zwycięstwo

kOnkuRS Grupa „Starszaków” z Publicznego Przedszkola nr 4
w Złotowie zajęła 1. miejsce w Powiatowym Konkursie Tańca.
Przedszkolaki zatańczyły taniec „Tango”. Dzieci do konkursu
przygotowała Pani Aleksandra Matylis.
ALEKSANDRA MATYLIS

skiego w Złotowie zachęcali do odwiedzin
na sze go mia sta i udzie la li od po wie dzi
na nurtujące pytania.
Miasto coraz częściej bierze udział w takich inicjatywach, gdyż jest to wspaniała
promocja i szansa na rozwój naszego regionu.
ALEKSANDRA MOŁDRZYK

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

zuzanna z „dwójki” blisko sukcesu...

kOnkuRS W czwartek, 25
kwietnia, w Poznaniu odbył
się etap wojewódzki Konkursu Wiedzy o Prawie. Zakwaliﬁkowały się do niego dwie
uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie: Zuzanna Maciejewska z kl. 3 bgim
i Zuzanna Wiśniewska
z kl. 8b.

Miło nam poinformować, że
Zuzanna Maciejewska zajęła
w nim 2 miejsce. Etap wojewódzki składał się w dwóch części: testu oraz wypowiedzi ust-

nej – przed jury konkursowym.
O poziomie konkursu świadczyć
może fakt, że drugie miejsce rozstrzygnięte zostało w dogrywce.
Należy dodać również, iż jury
podczas podsumowania i wręczania nagród wysoko oceniła
poziom wiedzy i wypowiedzi złotowskiej uczennicy – Zuzi Maciejewskiej.
Choć do ﬁnału ogólnopolskiego zabrakło tylko dwóch punktów to i tak gratulujemy sukcesu.
SP2

