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inFormator urZędu miejSkiego W ZłotoWie
Na zdjęciu od lewej: krzysztof Jedlak redaktor naczelny
Gazety Prawnej, Jadwiga skórcz, skarbnik Gminy miasta
Złotów i ilona sawczuk-kruk, zastępca skarbnika.

Zapraszamy na największą
imprezę tego roku!
WYDARZENIE Od 28 dO 30 czerwca zapraszamy na eurO ecO Festival, któregO areną nie będzie
półwysep rybacki ale całe miastO. na jegO terenie Odbędzie się aż 25 imprez spOrtOwych!

wyłącznie

EURO PIĄTEK
Inauguracją Euro Eco Festivalu 2019 będzie
sadzenie drzew i krzewów na przy dworcu
PKP. Uczcimy tym 15lecie wejścia Polski w szeregi Unii Europejskiej. Dla każdego, kto przyczyni się do zasadzenia chociażby jednego krzewu, czekają darmowe lody!
Po południu na Zagrodzie Krajeńskiej czekać będzie na Was Zielone Kołeo Fortuny oraz
Miejski Ogrodnik.
Euro Piątek to również Euro Eco Boxing
na Sali sportowej przy ul. Mickiewicza oraz
3. Fitness Maraton na Stadionie Miejskim.
Od godziny 18: 00, na Półwyspie Rybackim
rozpocznie się blok rozrywkowy, którego kulminacją będą występy gwiazd – zespołu RusT
i Red Lips z wokalistką Joanną Lazer.

ECO SOBOTA
Drugiego dnia już od 6 rano rozpoczną
się XXXVI Drużynowe zawody spławikowe
o Puchar Ziemi Złotowskiej. W samo południe na parkingu przy promenadzie (w pobliżu Przepompowni) powstanie Strefa Elektromobilności. Znajdziecie w niej cudna
najnowszej eco-technologi: e-kółka, segwaye,
rowery i hulajnogi elektryczne, howerboardy oraz samochody elektryczne. Co najważniejsze – wszystko będzie można osobiście
przetestować! Zaprezentujemy tam również
koncepcję uruchomienia komunikacji miejskiej w Złotowie oraz rower miejski IV generacji.

O godz. 15: 00 wystartuje X Bieg Eco Cross,
na który zapraszamy wszystkich amatorów
biegania. Przypominamy, że zapisy będą odbywać się tylko w dniu biegu. Na Półwyspie
Rybackim rozpocznie się też Piknik Rodzinny
z interaktywnym spektaklem teatralnym. Szukajcie też koniecznie stoiska Związku Gminy
Krajna, bo za przyniesiony do nich zużyty sprzęt
elektryczny lub elektroniczny, tonery czy baterie otrzymacie sadzonki drzew.
Przed koncertami czeka jeszcze „Kulinarna
podróż przez świat” z udziałem znanego prezentera, Jarka Kreta i ﬁnalistki programu Master Chef, Kariny Zuchory.
Poza Półwyspem, w obiektach sportowych przy al. Mickiewicza 18, odbędzie
się VII Spotkanie Pokoleń Sparty, a w Zagrodzie Krajeńskiej warsztaty krajeńskiej sztuki
ludowej.

O godz. 20: 00 na głównej scenie pojawi się
zespół Jambo Africa, a po nim mega gwiazda
Festivalu – Margaret!

FESTIVALOWA NIEDZIELA
Niedzielę zaczniemy na sportowo – Grand
Prix Pomorza w Skata w Zaciszu oraz II Turniej Siatkonogi na orliku przy al. Mickiewicza.
Na Półwyspie Rybackim od południa zaczną
się Warsztaty Zdrowia, których częścią będą
Babskie Pogaduchy, gdzie znajdziecie stoiska
rękodzielnictwa z unikalnymi wyrobami z lnu,
miodu czy biżuterii.
O 14: 00 na Półwyspie rozegrają się Regaty Smoczych Łodzi, do których zgłosiło się
aż 11 osad. Po ich zakończeniu rozpocznie się
Piknik Ekologiczny – „Środowisko ponad
wszystko”. Jarosław Kret przeprowadzi nas
przez meandry zagadnień związanych z ociepleniem klimatu, ekologicznymi źródłami
energii czy sposobami oczyszczania wody.
Przewidziane są też eco-zabawy dla najmłodszych, mobilny park nauki dla dzieci i dorosłych, warsztaty kosmetyków naturalnych
i porady dietetyków.
O godz. 17: 00 w Zagrodzie Krajeńskiej rozpocznie się ostatnie podejście do Zielonego
Koła Fortuny oraz Miejskiego Ogrodnika, a później czeka nas już tylko moc muzyki. Gwiazdą
wieczoru będzie oczywiście Ania Dąbrowska.
Zapraszamy serdecznie!
Więcej informacji i program Festivalu
na www.zlotow.pl.
Hubert Nowak

Złotowska Perła Samorządu
NAGRODA 23 i 24 maja
w Gdyni odbył się kongres
Perły Samorządu 2019 wraz
z galą wręczenia nagród dla
najlepszych jednostek samorządowych w Polsce. Podobnie jak w zeszłym roku
uczestniczyła w nim delegacja Gminy Miasta Złotów,
w której skład weszły Panie
Jadwiga Skórcz i Ilona Sawczuk-Kruk. Skarbnik Urzędu
Miejskiego w Złotowie, Jadwiga Skórcz, w zeszłym roku została wyróżniona na gali tytułem Skarbnika
Roku 2018.

Tegoroczna edycja przyniosła
dla Złotowa dwie nominacje.
Pierwsza, w kategorii „Perły Samorządu 2019” (miasto do 100
tys.), gdzie oceniana jest przede
wszystkim jakość zarządzania

i jakość życia mieszkańców. Druga, w kategorii „Aktywizacja
sportowa dzieci i młodzieży”
(miasta do 100 tys.), do której
wybierane są samorządy wyróżniające się dużą aktywnością
w aktywizacji sportowej najmłodszych. I to w tej drugiej kategorii Dziennik Gazeta Prawna
przyznał nam wyróżnienie! Tym
samym czwartek był ważnym
dniem dla podsumowania zeszłorocznych działań złotowskiego magistratu.
Panie zarządzające ﬁnansami
miasta wzięły również udział
w szeregu paneli dyskusyjnych
poświęconych problemom związanym z budżetem, gospodarką
odpadami, transportem publicznym czy edukacją. Z pewnością
wrócimy tam za rok!
Hubert Nowak/uM

Finanse trzecie w Wielkopolsce!
RAPORT Regionalna Izba
Obrachunkowa w Poznaniu
przygotowała raport dotyczący kondycji ﬁnansowej
jednostek samorządu terytorialnego za rok 2018. Swoją
analizę przeprowadzili
na podstawie ubiegłorocznych sprawozdań JST. Spośród 15 gmin miejskich z obszaru województwa
wielkopolskiego Złotów
uplasował się na wysokiej,
trzeciej pozycji.

Cała ocena przeprowadzona
została na podstawie 8 składników, wśród których były

między innymi: udział dochodów własnych w dochodach
ogółem, udział środków europejskich w wydatkach ogółem
czy udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.
W celu opracowania wyników
końcowych, korzystając z metod statystycznych, przeprowadzono normalizację i przekształcenia.
Najlepsze w województwie
okazało się Puszczykowo. Tuż
za nim Chodzież i Złotów. Najbliższa geograﬁcznie Piła znalazła się na 8 miejscu.
Hubert Nowak
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Komunikacja
miejska

informaTor urzędu miejskiego w złoTowie

nabiera realnych
kształtów
KONFERENCJA 10 czerwca w Sali
SeSyjnej UrzędU MiejSkiego w złotowie odbyło Się Spotkanie inforMacyjne dotyczące „koncepcji koMUnikacji
MiejSkiej w złotowie”. na przybyłych
na Spotkanie MieSzkańców i radnych
czekał aUtor opracowania , pan
Marcin groMadzki z firMy pUblic
tranSport conSUlting.

A

utor zaprezentował
koncepcję, jej założenia,
przykłady innych miast
z autobusami elektrycznymi,
koszty i propozycje przebiegu trasy. Zostały przedstawione dwa
warianty linii komunikacyjnej.
Prelegent podkreślał, że są to
tylko koncepcje – dlatego jeśli zajdzie potrzeba zmiany przejazdu
czy stworzeniu dodatkowego
przystanku na istniejącej trasie – powinno się to odbyć bezproblemowo, szczególnie kiedy
komunikacja miejsca będzie darmowa.
Koncepcja przewiduje wprowadzenie linii obsługiwanej przez
trzy 9 metrowe autobusy. Mają
one być elektryczne, niskopodłogowe, dostosowane do potrzeb
osób starszych, niepełnosprawnych czy matek z dziećmi w wózku. Taka ilość autobusów pozwoli
kursować z częstotliwością co 20
minut w godzinach szczytu i zapewni odpowiednią wymienność
między jazdą a ładowaniem pojazdów.
Przewidywane koszty utworzenia komunikacji miejskiej
w Złotowie to około 10-12 mln zł
(koszty autobusów, ładowarek

elektrycznych, dostosowanie zaplecza technicznego). Burmistrz
Adam Pulit zastrzega jednak, że
miasto zdecyduje się na takie
rozwiązanie wyłącznie w sytuacji, gdy uzyska doﬁnansowanie
ze środków unijnych lub innych
źródeł zewnętrznych. Doﬁnansowanie to mogłoby sięgnąć nawet 85%.
Po prezentacji nastąpiła dyskusja, podczas której nie brakowało chętnych do zadawania pytań i wyrażania opinii. Marcin
Gromadzki przedstawił koncepcję w sposób, który przekonywał
nawet największych przeciwników. Atmosferę aprobaty na sali
podkreślał fakt, że często powtarzanym pytaniem było nie „czy?”
ale „kiedy?”. Dyskusje o planowanych trasach i propozycjach
ich zoptymalizowania trwały
jeszcze po zakończeniu spotkania.
Całą „Koncepcję komunikacji
miejskiej w Złotowie” oraz „Formularz zgłaszania uwag” do Koncepcji można znaleźć na naszej
stronie internetowej www.zlotow.pl. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.
HUBERT NOWAK
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Ten puchar jest nasz!

SPORT Klub Skata „Krajna” w Złotowie
ma już trzyletnią tradycję potyczek w „śląskiego brydża” z klubem Westhavellander
Asse, wywodzącym się z naszego miasta
partnerskiego Rathenow. W dniach 18-19
maja na zaproszenie Burmistrza Rathenow złotowscy skaciści walczyli o zdobycie tego cennego trofeum w turnieju porównawczym.

Po dwóch porażkach ten rok w końcu należy do złotowskiego skata! Nasi zawodnicy
w składzie: Ciepłuch Stefania, Przybyłka Elżbieta, Szatkowski Leszek, Mitkowski Winfried, Bełka Jan, Kowalski Konrad i Bianga Edward ograli
swoich rywali i z przewagą ponad 2000 pkt
przywieźli do Złotowa puchar przechodni, który na rok zagości w ratuszu. Gratulujemy!

W czerwcu skat przyciągnie do Złotowa wielu graczy. 22 i 23 czerwca w hali Sparty odbędzie się Turniej Grand Prix Polski z udziałem
około 250-280 zawodników z całego kraju. Organizatorem turnieju jest Klub Skata „Krajna”
przy wsparciu Urzędu Miejskiego.

30 czerwca natomiast w Zaciszu przy ul.
Wioślarskiej zostanie rozegrany turniej Grand
Prix Pomorza, w ramach Euro Eco Festivalu 2019, gdzie do udziału zgłosiło się już blisko 60 zawodników.
EDWARD BIANGA
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reaktywacja złotowskiego kina

NOwE w MiEŚCiE Do Złotowa wraca kino. I to nie byle jakie, tylko z wysokiej półki. Już
od 7 września mieszkańcy będą mogli zasiąść wygodnie
w reaktywowanym kinie „Rodło” (taka nazwa została wybrana w internetowym głosowaniu) i delektować się
ﬁlmami – w tym premierami
w technologii 3D. Za odświeżenie wizerunku kina odpowiedzialna jest ﬁrma „Reaktywacja” z Otwocka.

Kino działać będzie w formie
weekendowej – na seans będzie

Burmistrz z wotum zaufania
z RATUSzA SeSje abSolUtoryjne, odbywające Się w tyM rokU w Urzędach wSzyStkich MiaSt
i gMin w polSce, przynioSły ze Sobą pewne nowości. najważniejSzą jeSt to, że władze SaMorządowe po raz pierwSzy MUSiały podczaS takiej SeSji zaprezentować „raport o Stanie gMiny”.

J

est to efekt znowelizowanych w 2018 r. przepisów
ustawy o samorządzie
gminnym. Nakłada ona na organ
władzy wykonawczej (wójt lub
burmistrz, starosta, marszałek)
obowiązek, aby co roku do 31
maja przedstawić radzie raport,
w którym podsumuje swoją
działalność w poprzednim roku.
W szczególności ma omówić realizację polityk, programów
i strategii, uchwał rady gminy
i budżetu.
Podczas debaty – zgodnie
z nowymi przepisami – członkowie rady będą mogli zabierać
głos bez ograniczeń czasowych.
Już po debacie odbywać się bę-

dzie głosowanie nad wotum zaufania.
Takie też głosowanie miało
miejsce podczas ostatniej sesji

Ra dy Miej skiej w Zło to wie,
która odbyła się 29 maja. Burmistrz Adam Pulit przedstawił
rajcom miejskim raport o sta-

nie miasta za zeszły rok. Po deba cie za le d wie dwóch przed stawicieli naszego miasta zdecydowało się na wstrzymanie
od głosu (radni Stanisław Wełniak i Mariola Wegner). Pozosta łych 11 rad nych obec nych
na se sji by ło za udzie le niem
wotum.
Po chwili odbyło się głosowanie nad absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018 – tu
wszyscy radni byli już zgodni
i jednomyślnie udzielili swojego
poparcia.
Zachęcamy do zapoznania się
z „Raportem”, który dostępny jest
na stronie BiP Urzędu Miejskiego
w Złotowie.
HUBERT NOWAK

ła – jedyną tego rodzaju nekropolię historycznego rodu Radziwiłłów w Europie Wschodniej.
O wyjątkowości tych zabytków

świad czy fakt, iż są wi sa ne
na Listę Dziedzictwa UNESCO.
Wszy scy wró ci li z ba ga żem
wspaniałych wrażeń mając na-

dzieję na dalszy rozwój wymiany młodzieży i owocną współpracę między szkołami.
BEATA BUCZKOWSKA – LINKE

międzynarodowe forum ekologiczne: sP 2 z wizytą na Białorusi

wYDARzENiE Na przełomie
maja i czerwca 11 osobowa
grupa młodzieży ze Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Adama
Mickiewicza w Złotowie,
wraz z opiekunami, uczestniczyła w Międzynarodowym
Forum Ekologicznym w Nieświeżu, na Białorusi, które
jest miastem partnerskim
Złotowa.

Nasi uczniowie wzięli udział
w licznych eventach, zajęciach
terenowych, wernisażach i spotka niach zwią za nych z te ma tem forum. Wizyta poszerzyła
też ich wiedzę na temat samego kra ju, do któ re go po raz
pierw szy przy je cha li. Po zna li
kulturę i historię Białorusi mocno powiązaną z naszą ojczystą.
W ramach pobytu zwiedzili zamek obron ny w Mi rze oraz
wspaniałą rezydencję Radziwiłłów – za mek Nie śwież wraz
z ko ścio łem pw. Bo że go Cia -

można wybrać się od sobo ty
do poniedziałku. Sala ZCAS uzyska kinowy sprzęt cyfrowy
zgodny z najnowszymi standardami, dzięki czemu widzowie
doświadczą najwyższej jakości
ob razu i dźwięku. Ponadto
zmieni się wystrój sali, która ma
uzyskać bardziej profesjonalny
charakter.
Ceny biletów nie będą wygórowane – za normalny zapłacimy 16 zł a za ulgowy 14 zł. Jeśli będziemy chcieli obejrzeć ﬁlm w 3D
będzie to 18 i 16 zł.
HUBERT NOWAK

zielony ryneczek także w środy

NA zAKUPY Zielony Ryneczek na Placu Paderewskiego w Złotowie już na stałe wpisał się w sobotni program zakupów naszych mieszkańców. Świeże warzywa i owoce w atrakcyjnych
cenach, otwarta przestrzeń i bliskość miejsca – to najważniejsze
z zalet. Tym bardziej miło nam poinformować, że korzystać z jego dobrodziejstw będzie można również w środy. Zapraszamy!
HUBERT NOWAK
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iNFoRMatoR uRzędu MiejSKiego W złotoWie

MuzeuM zieMi złotowskiej zAPrAszA!

Wystawa powarsztatowa
linorytu i fotografii
W niedzielę, 30 czerwca, Muzeum Ziemi
Złotowskiej zaprasza na wydarzenie artystyczne w przestrzeni placu Paderewskiego.
W godzinach 13-16 odbędzie
się tam Wystawa Powarsztatowa Linorytu i Fotograﬁi Uniwersytetu Ludowego z Radawnicy.

Warsz ta ty zor ga ni zo wa no
w ra mach pro jek tu Edu ka cja
Kulturalna współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Jest
to już druga edycja, a tegorocz-

ny pro jek ty no si ty tuł „Dzię ki
kulturze żyję aktywnie i świadomie”. Zapraszamy mieszkańców miasta i okolicy do wejścia
w in te rak cję z uczest ni ka mi
warsztatów. Będzie można z nimi po roz ma wiać, za py tać
o wrażenia z zajęć. Poza stoiskami UL-u, dostępne będzie
stoisko muzealne z pamiątkami
lokalnymi.
Li czy my, że plac Pa de rew skiego, centralny punkt miasta,
sta nie się po raz ko lej ny Ak tywnym Ryneczkiem w Złotowie.

Spotkanie z Marianem Rynkiewiczem

27 czerwca zapraszamy do Muzeum Ziemi
Złotowskiej na bezpłatne spotkanie autorskie z fotograﬁkiem Marianem Rynkiewiczem. Artysta jest
absolwentem Uniwersytetu
Ludowego w Radawnicy.
W ubiegłym roku w ramach
projektu Edukacja Kulturalna
„Dojrzali odkrywają pasję – bądź kreatywny i aktywny” współﬁnansowanego
przez MKiDN na zaproszenie
Uniwersytetu Ludowego poprowadził w Złotowie warsztaty fotograﬁczne.

Ze względu na duże zainteresowanie i świetną atmosferę podczas ubiegłorocznych warsztatów
w tym roku również poprowadzi
warsztaty fotograﬁczne podczas
drugiej edycji projektu Edukacja
Kulturalna „Dzięki kulturze żyję aktywnie i świadomie” współﬁnansowanego przez MKiDN.

Fotografia jest dla niego pasją. Na pytanie, jak postrzega
sztukę fotografowania, odpowiada: „Jest to szukanie i dostrzeganie piękna życia, poznawa nie dru gie go czło wie ka
po przez czy ta nie z je go oczu
i twarzy, szukanie doświadczeń
i mądrości życiowej, to droga
wyrażania własnego spojrzenia
na życie, odkrywanie prostoty
istnienia, sposób dzielenia się
oso bi sty mi do świad cze nia mi,
forma przekazu ważnych myśli”.

Kolejny sezon Klubu 50+ za nami!
MiejskA BiBLiotekA PuBLiCzNA w złotowie Od jedenastu lat, co tydzień spotyka się w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Złotowie grupa wspaniałych, aktywnych i pełnych wigoru seniorek. Działania podejmowane w ramach
zajęć zaskoczyłyby niejednego. Wielkim błędem myśleć, że
tematem przewodnim spotkań są wnuki, choroby, czy przepisy kulinarne. Owszem- pojawiają się, ale tylko czasami.
Częściej rozmowy toczą się na temat smartfonów, nowo
odkrytych „eliksirów młodości”- kosmetyków, zabiegów,
naleweczek czy romantycznych historii z przeczytanych
książek. Podczas zajęć Panie zajmują się programowaniem,
grają na bum-bum rurkach, za pomocą tabletów w kahoota
albo inne interaktywne gry edukacyjno-towarzyskie.
Na spotkaniach powstają też piękne prace rękodzielnicze.

MuzeuM zieMi złotowskiej

Klubowiczki organizują sobie wycieczki rowerowe, spacery
z kijkami, wyjazdy. Największą wartością środowych spotkań Klubu „+-50” jest integracja, ucieczka od samotności,
wzmocnienie poczucia własnej wartości, bycia potrzebną,
niezależną i nowoczesną. Seniorki są pełne wzajemnego
zrozumienia, dają sobie siłę, motywują do wyjścia z domu,
eleganckiego ubrania, zrobienia makijażu. Wspólnie poznają nowinki techniczne, przełamują lęki i stereotypy, a kiedy
trzeba- wspierają w trudnych sytuacjach życiowych. Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 odbyło się w kręgielni.
Wszystkie Panie celująco zdały egzamin i otrzymały promocję do następnej- dwunastej klasy. Życzymy udanych, bezpiecznych i zdrowych wakacji!
SYLWIA MRÓZ

Magia fotograﬁi: Wakacyjny Klub
Małego Muzealnika zaprasza!

Muzeum Ziemi Złotowskiej pragnie zaprosić wszystkie dzieci
w wieku 10-15 lat do kreatywnego spędzenia okresu letniego w Wakacyjnym Klubie Małego Muzealnika. W tym roku
będziemy odkrywać magię fotograﬁi, współpracując na zajęciach ze złotowską fotografką – Katarzyną Sypniewską.

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. 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 ko rzystanie
z możliwości fotografii. Różnorodny program zajęć sprawi, ze
dzieci poprzez pracę twórczą zapoznają się z wybranymi wątkami historii Ziemi Złotowskiej
oraz dziedzictwem historyczno-kultu ro wym zgro madzo nym
w muzeum.
Udział w warsz ta tach jest
bezpłatny, jednak ze względu
na ograniczone możliwości loka lo we za le ca ne są za pi sy,
w siedzibie muzeum lub pod nr
telefonu 67 263 28 72. Preferowana grupa wiekowa 10-15 lat.
KAMILA KRZANIK-DWORAKOWSKA

Kolory złotowskiej codzienności czyli Fotograﬁczna Noc Muzeów

wYDArzeNie W sobotę 18 maja 2019
odbyła się w złotowskim muzeum Fotograﬁczna Noc Muzeów. Wieczór rozpoczęło otwarcie wystawy fotograﬁcznej
„Kolory złotowskiej codzienności” Katarzyny Sypniewskiej.

Prace jej autorstwa wielokrotnie zdobywały
tytuły „zdjęć dnia” min., na ogólnopolskim portalu fotograﬁcznym Ateliora. Wyróżniane były
również na międzynarodowych kontach na In-

stagramie, gdzie największą popularnością cieszyły się zdjęcia „uliczki” – łącznika ulic Dworzaczka i Kościelnej. Czasową wystawę fotograﬁi uzupełnią stare aparaty z prywatnej
kolekcji Zbigniewa Niewiadomskiego. Artysta
i kolekcjoner zgromadził ciekawy zbiór, o którym chętnie opowiadał gościom muzealnym.
W trakcie wieczoru wykonywano zdjęcia grupowe przed budynkiem. Salonik mieszczański
posłużył tej nocy jako atelier fotograﬁczne. Na-

tomiast w podwórku muzealnym można było
wcielić się w Krajniaka w stroju krajeńskim wykorzystując ściankę fotograﬁczną. Wydarzenie odbyło się przy współudziale członków Złotowskiego Klubu Fotograﬁcznego. Goście
muzealni mogą pobrać sobie zdjęcia z Fotograﬁcznej Nocy Muzeów z wydarzenia na proﬁlu facebookowym Muzeum Ziemi Złotowskiej. Polecamy!
KAMILA KRZANIK-DWORANOWSKA

