
List intencyjny podpisany!
TURYSTYKA W dniu 9 paź dzier -
ni ka 2020 r. w Sta ro stwie Po -
wia to wym od by ło się spo tka -
nie do ty czą ce opra co wa nia
Po wia to wej Stra te gii Tu ry sty ki
oraz po wo ła nia Ze spo łu ds.
Opra co wa nia Po wia to wej sie ci
ście żek pie szo – ro we ro wych.

Na spo tka nie zo sta li za pro sze -
ni Bur mi strzo wie, Wój to wie z Po -
wia tu Zło tow skie go, Prze wod ni -
czą cy Ko mi sji Sa mo rzą do wej
i Po rząd ku Pu blicz ne go w Ra dzie
Po wia tu, człon ko wie Za rzą du Po -
wia tu oraz Dy rek tor Biu ra LGD
Kraj na Zło tow ska. Szcze gól nie
waż nym ele men tem dys ku sji był
te mat bu do wy sie ci ście żek pie -
szo -ro we ro wych. Kwe stię tę omó -

wio no sze ro ko, tj. z uwzględ nie -
niem kształ to wa nia ofer ty tu ry -
stycz nej, jak rów nież pod ką tem
ko niecz no ści za pew nie nia bez pie -
czeń stwa nie zmo to ry zo wa nym
miesz kań com po wia tu zło tow -
skie go. W tych dzia ła niach przed -
sta wi cie li gmin wes prze dy rek tor
biu ra Lo kal nej Gru py Dzia ła nia

„Kraj na Zło tow ska” Ma rek Ro ma -
niec, w pra ce za an ga żu ją się rów -
nież rad ni po wia to wi. 

Na sam ko niec zo stał pod pi -
sa ny list in ten cyj ny mię dzy
Gmi ną Mia sto Zło tów, a Po wia -
tem Zło tow skim, któ ry sym bo -
li zu je uzna nie stra te gii roz wo ju

„Wiel ko pol skie Zdro je” na więk -
szą ska lę.

wYDARZeNie W dniu 7 paź dzier ni -
ka 2020r. o godz. 11.00 w sa li ki no wej
ZDK w Zło to wie od by ła się uro czy sta
in au gu ra cja ro ku aka de mic kie go
2020/2021 Uni wer sy te tu III Wie ku.
Na uro czy sto ści zja wi li się przed sta wi -
cie le władz oraz jed no stek kul tu ry.

Wykład in au gu ra cyj ny pt. Zie lo na ap -
te ka – ro śli ny, któ re nam słu żą, wy gło sił
prof. WSG w Byd gosz czy dr inż. Ce za ry

Ko ście lak. W trak cie wy kła du, na któ rym
zo stał po ru szo ny mię dzy in ny mi te mat
wi ru sa SARS-CoV-2 moż na by ło do wie -
dzieć się, że wi rus ata ku je naj pierw układ
ner wo wy co po wo du je utra tę sma ku
i wę chu, dla te go do brze, że na sa li zna -
lazł się swo je go ro dza ju na tu ral ny
test – kosz pe łen ziół dzię ki cze mu ła two
by ło zwe ry fi ko wać czy wszy scy uczest -
ni cy spo tka nia są zdro wi! 
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Inauguracja roku
akademickiego
Uniwersytetu III Wieku

AKCJA 9 października obchodziliśmy dzieŃ drzeWa W parku Słonecznym. 

Uczci li śmy ten dzień w to wa rzy stwie Uczniów ze Szko ły
Pod sta wo wej Nr 2 w Zło to wie, przed sta wi cie li Ra dy Miej -
skiej w Zło to wie -Pa na Ro ma na Gły żew skie go oraz Pa na

Ja nu sza Ju sty ny, przed sta wi ciel ki Zło tow skiej Ra dy Ko biet – Pa ni Ali -

cji Fru ziń skiej oraz pra cow ni ków Urzę du Miej skie go. W ra mach ak cji
zo sta ły po sa dzo ne 3 śli wy wi śnio we oraz 30 mo drze wi.

Pol ski Klub Eko lo gicz ny na spo tka niu Za rzą du w dniu 9 paź dzier -
ni ka 2020 ro ku wy ra ził swo je peł ne po par cie dla idei dzia ła nia.

Dzień Drzewa w Złotowie
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