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1. Kto jest podmiotem fi nansującym projekt?
państwami Darczyńcami są Norwegia, islandia i  Lichtenstein 

– państwa członkowskie europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
Kraje te nie są członkami Unii europejskiej, a pomimo tego korzy-
stają z unijnego rynku bez barier celnych. W związku z tym kraje te 
utworzyły mechanizm fi nansowy, który wspiera kraje członkow-
skie UE� 

2. Czym jest Program Rozwój Lokalny?
program rozwój Lokalny to pilotażowy program skierowany do 

miast małych i średnich, które ze względu na borykanie się z szere-
giem problemów natury środowiskowej, gospodarczej, społecznej 
czy instytucjonalnej znalazły się na liście 255 miast tracących swo-
je funkcje. 

3. Jakie są cele Programu?
Wzmocnienie spójności społecznej i  gospodarczej poprzez 

podniesienie jakości życia dla wszystkich mieszkańców (w  tym 
grup defaworyzowanych) i użytkowników średnich i małych miast.

4. Kto mógł ubiegać się o środki?
Małe i  średnie miasta zakwalifi kowane przez Strategię na 

rzecz Odpowiedzialnego rozwoju do grona 255 miast z najtrud-
niejszą sytuacją społeczno-gospodarczą. 

5. Jak wyglądał proces pozyskania środków?
Nabór został podzielony na iii etapy:
•  etap i – Zarys projektu – kwiecień – czerwiec 2019 – złożenie 

fi szki projektowej (max. 255 miast)
•  etap ii – Kompletna propozycja projektu – styczeń – paź-

dziernik 2020 (54 miasta najlepiej ocenionych w i etapie).
•  etap iii – realizacja – kwiecień 2021 – kwiecień 2024 (ok. 

15 miast)

6. Jakie były warunki fi nansowe naboru?
•  całkowity budżet programu: 117,6 mln euro
•  Wartość dofi nansowania: od 3 do 10 mln euro. 
•  poziom dofi nansowania: do 100% kosztów kwalifi kowalnych

7. Jaki powinien być zakres tematyczny projektu?
Każdy projekt musiał dotyczyć dwóch obszarów programowych: 
•  rozwój lokalny i ograniczanie ubóstwa (plan rozwoju Lokal-

nego)

Fundusze Norweskie
w pytaniach i odpowiedziach

•  Dobre zarządzanie, odpowiedzialne instytucje, transparent-
ność (plan rozwoju instytucjonalnego)

8. Jaka jest idea projektów?
projekty powinny być:
•  Nastawione na poprawę poziomu życia mieszkańców i użyt-

kowników miast  (z udziałem społeczności),
•  Zakładające realizację zintegrowanej, przemyślanej, długo-

falowej wizji rozwoju i funkcjonowania miasta,
•  Odpowiadające na kluczowe problemy, bariery rozwoju,
•  Wykorzystujące mocne strony, potencjały rozwojowe,
•  Zmierzające do zahamowania lub spowolnienia negatyw-

nych trendów rozwojowych lub katalizowania pozytywnych 
zmian,

• cechy: kompleksowość, komplementarność, wielotematycz-
ność, modelowość, zintegrowane.

9. Jakie główne problemy i  wyzwania miał rozwiązywać Plan 
Rozwoju Lokalnego?

•  pogarszająca się jakość powietrza,
•  wyludnienie, migracja z miast średnich i małych do większych 

miast i obszarów metropolitalnych,
•  starzenie się społeczeństwa,
•  brak lub niski poziom standardów dostępności, 
•  słabszy wzrost gospodarczy/ niski poziom przedsiębiorczości 

lokalnej,
•  postępująca suburbanizacja
•  marginalizacja dzielnic miejskich, w  których kumulują się 

problemy społeczno-gospodarcze,
•  niski stopień bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

10. Jakie główne problemy i  wyzwania miał rozwiązywać Plan 
Rozwoju Instytucjonalnego?

•  Niewystarczającą wiedzę i kompetencje urzędników do pro-
wadzenia skutecznej polityki rozwoju,

•  brak umiejętności/kompetencji w  zakresie prawidłowego 
diagnozowania problemów i wyzwań rozwojowych oraz wy-
boru adekwatnych do nich środków zaradczych,

•  niejasny podział zadań pomiędzy poszczególnymi komórka-
mi/ jednostkami samorządu,

•  nadmierną biurokrację,
•  brak standardów lub niski poziom transparentności,
•  brak zaufania społeczności do lokalnych instytucji 

publicznych i ich kompetencji,
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•  niewystarczający dialog między urzędnikami/ władzami 
a mieszkańcami i innymi grupami lokalnych interesariuszy.

11. Jakie działania można finansować w ramach projektu?
Wszystkie kwalifikowalne projektowe działania inwestycyjne 

i  nieinwestycyjne mają służyć przygotowaniu, opracowaniu jak 
i  wdrożeniu działań służących zintegrowanemu i  zrównoważo-
nemu rozwojowi miasta. Wszystkie działania mają odpowiadać 
zidentyfikowanym problemom i wpisywać się w wyznaczone cele 
rozwojowe miasta.

12. Jakie były inne obowiązkowe zasady, które musiał speł-
niać projekt?

•  Opracowanie prL i pri – nie było możliwości składania jed-
nego dokumentu,

•  zachowanie podziału środków 60/40 – max. 60% działania 
inwestycyjne i min. 40% działania nieinwestycyjne,

•  objęcie projektem (prL) min. 3 wymiarów obowiązkowych,
•  objęcie projektem (pri) min. 4 wymiarów obowiązkowych,
•  zaplanowanie w  budżecie środków (min. ok. 700 tys. zł) na 

współpracę zagraniczną (partnerstwo z krajami Darczyńcami),
•  zaplanowanie w  budżecie środków w  ramach działań upo-

wszechniających efekty projektu,
•  realizacja projektu z  udziałem mieszkańców (partycypacja 

społeczna),
•  stosowanie standardów dot. dostępności efektów projektu 

do osób ze szczególnymi potrzebami.

13. Co było ważne i dodatkowo punktowane w projekcie?
•  Szerokie włączenie mieszkańców w  prace nad projektem 

oraz jego realizację,
• zainicjowanie w ramach projektu partnerstw krajowych,
• spójność oraz logika projektu – wszystkie przedsięwzię-
cia/działania musiały rozwiązywać zidentyfikowane pro-
blemy, być oparte na potencjałach miasta oraz realizować 
wyznaczone cele,

•  szerokie spektrum działań – tematyka projektu jest szeroka, 
dlatego premiowane były działania zintegrowane, komple-
mentarne, obejmujące swoim zasięgiem jak najwięcej obsza-
rów funkcjonowania miasta,

•  ciekawy pomysł na rozwój miasta,
•  możliwość replikowania działań przez inne gminy/miasta.

14. Kto uczestniczył w opracowywaniu projektu?
projekt był opracowywany przez pracowników Urzędu Miej-

skiego przy udziale urzędników pozostałych jednostek gminnych, 
a  także lokalnych organizacji pozarządowych, przedsiębior-
ców oraz mieszkańców. W  wyniku zrealizowanych aktywności  
w  zakresie włączenia lokalnej społeczności w  opracowywanie 
projektu zaangażowanych było ok. 4 000 osób. W realizację pro-
jektu zaangażowani byli ponadto doradcy ze Związku Miast pol-
skich�

15. Jak wyglądał proces opracowania projektu?
proces opracowywania projektu rozpoczął się od przeprowa-

dzenia dogłębnej diagnozy deficytów, problemów i barier rozwo-
jowych miasta. etap ten zakończył się identyfikacją problemów 
głównych i  szczegółowych. Następnie przeprowadzona została 
analiza potencjałów i mocnych stron miasta. Na bazie zrealizowa-
nych tych dwóch etapów dokonano określenia wizji miasta oraz 
celów projektu. W  kolejnym etapie przystąpiono do określania 
i wyboru działań projektowych. Na każdym z etapów zaangażowa-
ni byli mieszkańcy miasta, organizacje pozarządowe, przedsiębior-
cy oraz przedstawiciele jednostek publicznych.

16. Czy mieszkańcy brali udział w opracowywaniu projektu?
Na każdym etapie opracowywania projektu na różne sposoby 

włączani byli mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarzą-
dowe oraz przedstawiciele jednostek publicznych działających 
w mieście. W tego efekcie, w wyniku zrealizowanych aktywności 
w zakresie włączenia lokalnej społeczności w opracowywanie pro-
jektu zaangażowanych było ok. 4 000 osób.

Fundusze Norweskie
RozwijaMy Złotów
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17. Kto zgłaszał przedsięwzięcia do realizacji?
przedsięwzięcia do projektu mogła zgłosić każda zaintereso-

wana osoba. Nabór przedsięwzięć do realizacji prowadzony był 
przez kilka tygodni i  towarzyszyła mu szeroka kampania promo-
cyjna, wykorzystująca różne kanały komunikacji z mieszkańcami. 
Swoje pomysły można było zgłaszać za pomocą różnych form i me-
tod, w tym z wykorzystaniem tradycyjnego sposobu papierowego 
oraz możliwości wypełnienia internetowego formularza. przepro-
wadzono:

•  nabór otwarty dla mieszkańców,
•  nabór wewnętrzny przeprowadzony we wszystkich jednost-

kach gminnych,
•  nabór wśród ościennych gmin,
•  nabór wśród przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, 

radnych Miejskich, rady Kobiet, rady Seniorów.
W wyniku przeprowadzonych naborów pomysłów na przedsię-

wzięcia, wpłynęło 684 propozycji przedsięwzięć.

18. W jaki sposób przedsięwzięcia do realizacji były wybiera-
ne?

przed przystąpieniem do zbierania pomysłów na przedsięwzię-
cia określono kryteria ich wyboru. Z  uwagi na wybraną szeroką 
formę zbierania pomysłów, zdecydowano o dokonaniu oceny dwu 
etapowej: formalnej i merytorycznej. 

celem dokonania oceny formalnej zgłoszonych pomysłów na 
przedsięwzięcia była weryfikacja wstępna pod kątem obranego 
kierunku rozwoju miasta oraz realności i  wykonalności. Kryteria 
wyboru oceny merytorycznej zostały opracowane w taki sposób, 
aby możliwe było zidentyfikowanie tych pomysłów, które poten-
cjalnie mogą negatywnie wpływać na miasto oraz tych, które w po-
siadają największy potencjał rozwojowy, wykorzystują kluczowe 
potencjały oraz są ściśle związane z określonymi celami strategicz-
nymi.

Ocena była dokonywana indywidualnie, łącznie przez kilka-
naście osób: Zespół redakcyjny (pracownicy Urzędu Miejskiego 
bezpośrednio pracujący przy projekcie) oraz Zespół Kluczowych 
Specjalistów (kierownicy jednostek miejskich oraz radni Miejscy).

19. Jakie działania zaplanowano do realizacji w ramach pro-
jektu?

Z  uwagi na konieczność wskazania w  projekcie przedsię-
wzięć z  obszarów obowiązkowych (gospodarczy, społeczny  
i   środowiskowy) w prL i pri oraz obligatoryjny podział na dzia-
łania inwestycyjne i  nieinwestycyjne, całość projektu jest wielo-
wymiarowa i swoim zakresem obejmuje wiele różnych obszarów 
życia. 

Łącznie w projekcie wskazano 37 działań (podstawo-
we – realizowane w ramach dofinansowania oraz uzu-
pełniające – realizowane z innych środków), w ramach 
których znalazło się ponad 200 różnych wydatków. te 
najważniejsze z nich to:
• opracowanie kilku dokumentów strategicznych w za-

kresie funkcjonowania miasta w  różnych obszarach 
(np. studium uwarunkowań, program ochrony środo-
wiska i in.),

• opracowanie kilkunastu dokumentacji - projektów 

budowlanych, do inwestycji zaplanowanych do reali-
zacji w ramach projektu oraz po jego zakończeniu,

• działania edukacyjne w zakresie ekologii, partycypa-
cji społecznej, integracji trzech sektorów, przedsię-
biorczości,

• działania aktywizujące mieszkańców w  tym zajęcia 
dla seniorów, dowóz dla seniora i inne,

• szkolenia dla pracowników jednostek publicznych ,
• audyty funkcjonowania jednostek publicznych, 
• wdrożenie rozwiązań usprawniających funkcjonowa-

nie jednostek publicznych,
• utworzenie Miejskiego Biura Karier oraz centrum 

Wsparcia Aktywności i przedsiębiorczości,
• rozbudowa ścieżek rowerowych,
• budowa tężni,
• budowa centrum Multiopieki,
• rozbudowa przedszkola nr 2,
• rozbudowa basenu m.in. o strefę rekreacji dla dzieci,
• remont biblioteki,
• uzbrojenie terenu inwestycyjnego (36 ha),
• montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach pu-

blicznych.

20. Jak wyglądała ocena merytoryczna projektu?
Ocena merytoryczna projektu została dokonana przez 3 nie-

zależnych ekspertów wybranych przez Ministerstwo Funduszy 
i polityki regionalnej. Nie wiemy kim były osoby oceniające – ich 
tożsamości nie zostały ujawnione. Ocena merytoryczna została 
dokonana na podstawie opracowanych kryteriów oceny meryto-
rycznej, które w przypadku tego naboru były bardzo rozbudowane 
i drobiazgowe. świadczy o tym choćby ich objętość przekraczająca 
50 stron maszynopisu. Łącznie można było uzyskać maksymalnie 
230 punktów za ocenę całego wniosku. punktacja naszego wnio-
sku była następująca:

• Ocena eksperta nr 1 – 184 pkt
• Ocena eksperta nr 2 – 207 pkt
• Ocena eksperta nr 3 – 195 pkt

Łączna nota, jaką otrzymaliśmy (średnia z  3 ocen) wyniosła 
195,33 pkt, co pozwoliło uplasować się na 6 miejscu w skali kraju 
oraz na 1 miejscu w Wielkopolsce. 

21. Na jaką wartość został złożony projekt?
Wniosek został złożony na kwotę 33 751 000 zł, tj. 7 933 

449,26 euro. 

22. Jak warunki naboru zmieniono?

W  wyniku zmiany warunków, do dofinansowania 
wybrano 29 miast. Wszystkie miasta otrzymały taką 
samą wartość dofinansowania ok. 3,5 mln euro ≈ 16 
milinów złotych. Każde z miast dodatkowo może 
także wnioskować o  dofinansowanie wybranych 
przedsięwzięć do kwoty 2,5 mln złotych ze środ-
ków programu Operacyjnego pomoc techniczna.
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powiat Złotowski ma mnóstwo powodów do dumy – zachwycające 
bogactwo naturalne i przyrodnicze, aktywni i zaangażowani mieszkańcy, 
proekologiczne inicjatywy. Burmistrz Miasta Złotowa Adam pulit wystą-
pił z inicjatywą utworzenia organizacji, która umożliwi stworzenie jedne-
go spójnego produktu turystycznego. Do tego przedsięwzięcia chętnie 
przyłączyli się: piotr Wojtiuk Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie, Stefan 
Kitela Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka, Marek Buława Wójt Gminy Za-
krzewo oraz piotr Lach Wójt Gminy Złotów. Wspólnie wypracowane cele 
i założenia doprowadziły do podpisania Listu intencyjnego o następującej 
treści: 

„Mając na uwadze potrzeby rozwoju gmin wyrażają wolę utworzenia lo-
kalnej organizacji turystycznej działającej w formie stowarzyszenia o nazwie 
„Wielkopolskie Zdroje” Lokalna Organizacja Turystyczna (WZLOT) oraz przy-
stąpienie do tego stowarzyszenia w charakterze członków założycieli.

Podstawowymi celami Stowarzyszenia będzie kreowanie i upowszech-
nianie wizerunku regionu jako atrakcyjnego turystycznie, działanie na rzecz 
rozwoju turystyki, a także integracja środowisk samorządu terytorialnego, go-
spodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych 
rozwojem turystycznym regionu.”

Jest to przełomowa chwila, ponieważ pokazuje, że wspólnymi siłami 
można stworzyć produkt, który przyciągnie do powiatu turystów, a także 
umożliwi utworzenie nowych miejsc pracy. potwierdzeniem tego jest wy-
jątkowe miejsce, w którym podpisano list, a mianowicie przystań Jezioro 
Marzeń. Jest to barka stworzona przez parę z wielkimi marzeniami, która 
pływa po Jeziorze Sławianowskim. Właściciele okolicznych Agroturystyk 
oraz domków chętnie polecają to miejsce swoim gościom. taka współpra-
ca między przedsiębiorcami ogromnie cieszy, jednak żeby funkcjonowała 
lepiej jest potrzebne narzędzie, które będzie zrzeszać podobne podmioty 

i tworzyć gotową ofertę dla potencjalnego turysty. 
całość prac, która doprowadziła do podpisania Listu inten-

cyjnego można podsumować słowami Henrego Forda „Zebranie 
się razem to początek, trzymanie się razem to postęp, wspólna pra-
ca to sukces!”. 

Urząd Miejski w Złotowie

Położenie nieruchomości:
ul. powstańców w Złotowie.
Nr geodezyjny nieruchomości: 
72/10 o powierzchni 5,1499 ha, 72/12 i 72/24 o łącznej po-

wierzchni 7,3933 ha, 72/15 o powierzchni 2,9151 ha, 72/20 o po-
wierzchni 5,0329 ha, obręb Złotów 91.

Opis nieruchomości: 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, aktualnie użytkowana 

rolniczo. położona poza centrum miasta przy drodze wojewódzkiej 
nr 188. przeznaczona na sprzedaż zgodnie z Zarządzeniem Burmi-
strza Miasta Złotowa nr 94.2020 z dnia 4 maja 2020 r.

Przeznaczenie: 
Obszar jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego zgodnie z  uchwałą rady Miejskiej w Złotowie  
nr XLi.297.2018 z dnia 25 czerwca 2018.

Przeznaczenie terenu:
U, U/p – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyj-

nych, składów i magazynów – tereny te stanowią znaczną większość,
KD-D – tereny dróg publicznych – droga dojazdowa,
Kx – tereny komunikacji pieszo-rowerowej,
ZO – tereny zieleni ogólnodostępnej,
e – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka.
Dodatkowe uwagi: 
możliwe jest wydzielenie w ramach terenu mniejszych działek  

w zależności od potrzeb inwestora.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

WZLOT w przyszłość!
19 sierpnia 2021 roku pięciu Włodarzy z Powiatu 

Złotowskiego podpisało List Intencyjny dotyczący 
powstania Lokalnej Organizacji Turystycznej o nazwie 
Wielkopolskie Zdroje – Lokalna Organizacja Tury-
styczna w skrócie WZLOT.

Zainwestuj w Złotowie!
Teren inwestycyjny nr 1

Zdjęcie z podpisania Listu Intencyjnego między Włodarzami Powiatu Złotowskiego

Teren Inwestycyjny nr 1 przy ulicy Powstańców
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Kaplica 
– odnowiona!

Od wielu lat kaplica ewangelicka przy ul. Staszica w Złotowie stała 
niewykorzystana. Wzniesiony w 1906 roku w stylu neogotyckim obiekt 
jest materialnym świadectwem historii miasta i istniejącej tu od 1642 
roku gminy ewangelickiej. po 1945 roku budynek pełnił funkcję kostni-
cy, od połowy lat 90-tych XX w. był nieużytkowany. W 2017 roku został 
wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Jako muzealnicy staramy 
się dbać o szacunek dla wszystkich nacji, które zamieszkiwały przez wieki 
nasze tereny. Na terenie nieczynnego cmentarza spoczywają prochy ka-
tolików i ewangelików, polaków i Niemców, działaczy polonijnych – wiel-
kich patriotów, a także dwa tysiące żołnierzy walczących o przełamanie 
Wału pomorskiego. Kaplica niszczała, a w muzeum brakuje przestrzeni 
na prezentację tematyki wojennej, dramatycznej przeszłości Złotowsz-
czyzny. Muzeum wraz ze Stowarzyszeniem rekonstrukcji Historycznej 
„tOBie OJcZYZNO” wyraziło zainteresowane adaptacją budynku kaplicy 
na wspólne działania kulturalne. Właścicielem kaplicy jest Gmina Miasto 
Złotów, która podjęła działania mające na celu ratowanie tego niszczeją-
cego zabytku i przywrócenie jego pierwotnego wyglądu. prace przepro-
wadzone na podstawie pozwolenia wydanego przez Delegaturę WUOZ 
w pile obejmowały wymianę pokrycia dachowego na dachówkę karpiów-
kę, ręczne oczyszczenie ceglanych elewacji, wymianę wtórnej stolarki 
drzwiowej na nową drewnianą oraz renowację ślusarki okiennej wraz z 

Dzięki dotacji z budżetu Miasta w wysokości 300 tys zł, Miejski Zakład Gospodar-
ki Lokalami w Złotowie realizuje przyłączenia budynków komunalnych do miejskiej 
sieci ciepłowniczej. 

Na ten rok zaplanowaliśmy trzy budynki - mówi Kierownik MZGL Jarosław Bobek - 
obecnie mieszkańcy budynku przy ul. Grochowskiego 5 czekają już tylko na urucho-
mienie dostawy ciepła. W budynku przy ul. Domańskiego 10 mamy gotowe przyłą-
cze, trwają prace instalacyjne w lokalach, natomiast planowany na ten rok budynek 
przy ul. Piotra Skargi jest na etapie projektowania i uzgodnień m.in. z konserwatorem 
zabytków. Zakończenie inwestycji pozwoli na likwidację 29 sztuk starych urządzeń 
grzewczych (kopciuchów) i tym samym wpłynie na poprawę powietrza w mieście, przy 
jednoczesnej poprawie komfortu życia lokatorów 18 mieszkań komunalnych.

uzupełnieniem oszklenia. pierwszy etap prac remontowo-konserwator-
skich zakończył się w 2020 roku. Kolejnym etapem wykonanym w 2021 
roku była renowacja wnętrza kaplicy, oczyszczenie posadzki, konserwacja 
zachowanej ornamentalnej dekoracji malarskiej na pseudokolebkowym 
stropie oraz konserwacja i odtworzenie pierwotnej polichromii ścian 
znajdującej się pod wtórnymi powłokami malarskimi. Możliwość sfinan-
sowania remontu ze środków wojewódzkich i zaadaptowania przestrzeni 
kaplicy wpływa na wzrost oferty kulturalnej naszego obszaru, a przede 
wszystkim ochronę zabytkowego obiektu od zapomnienia i zniszczenia. 
pomieszczenia niszczejącej dotychczas kaplicy mogą zostać przystosowa-
ne do działań edukacyjnych i wystawienniczych. Obiekt będzie służył jako 
dodatkowa sala ekspozycyjna Muzeum Ziemi Złotowskiej, nawiązująca 
do położonego obok cmentarza wojennego. Odnowiona kaplica jest do-
skonałym miejscem do prezentacji tablic i obrazów upamiętniających mi-
litarne epizody historii Złotowszczyzny. Kaplica będzie miejscem pamięci 
o różnych narodowościach, które żyły w Złotowie - wszystkie zaprezento-
wane za pomocą prostych tablic wykonanych z trwałych materiałów. Za-
kupione wyposażenie: system szybkiego nagrzewania, oświetlenie punk-
towe, rzutnik multimedialny i rozwijany ekran, składane krzesła pozwolą 
na wykorzystanie sali kaplicy na spotkania towarzyszące składaniu wień-
ców na cmentarzu wojennym (31.01, 8.05, 1.09), spotkania zaduszkowe, 
koncerty kameralne, spotkania NGO, lekcje z zakresu edukacji regional-
nej. planowana w przyszłości interaktywno-historyczna funkcja zakłada 
umiejscowienie w budynku urządzenia, które byłoby połączone z interne-
tem i umożliwiałoby nowoczesną formę zdobywania informacji

Muzeum Ziemi Zlotowskiej

Kolejna inwestycja MZGL

Wnętrze kaplicy przed remontem Wnętrze kaplicy po pracach konserwa-
torskich

Kaplica przy ulicy Staszica przed remontem
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15 września 2021 roku odbyło się oficjalne otwarcie długo wyczeki-
wanej przez Warsztat terapii Zajęciowej w Złotowie windy. Symboliczne-
go przecięcia czerwonej wstęgi dokonał Burmistrz Miasta Złotowa Adam 
pulit, przewodniczący rady Miejskiej w  Złotowie Jakub pieniążkowski, 
oraz przedstawiciel Uczestników WtZ pan Łukasz.

Głównym celem tej inwestycji była likwidacja barier architektonicz-
nych budynku przy ulicy Hubego, dzięki czemu obiekt  stał się miejscem 
dostępnym dla każdego. 

Uczestnicy! To Wy dajcie nam siłę do działania, to też dzięki Wam pojawia-
ją się nowe pomysły i rozwiązania, które staramy się dla Was wprowadzać w ży-
cie, a każdy Wasz uśmiech utwierdza nas w przekonaniu, że dla naszej Warsz-
tatowej Rodziny nie ma rzeczy niemożliwych – stwierdziła Stela Mazurek 
pracownik Warsztatów terapii Zajęciowej na zakończenie wydarzenia.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 177 037,29  zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Złotowie

Burmistrz Miasta Złotowa przypomina, że od 1 maja 2018 rok 
obowiązuje uchwała antysmogowa, podjęta przez Sejmik Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Zakazuje ona stosowania najgorszej 
jakości paliw stałych, w tym bardzo drobnego miału, czy węgla bru-
natnego.

Kotły starsze, które nie spełniają norm nałożonych w uchwale,  
będą musiały zostać wymienione w trzech etapach:

– do 1 stycznia 2024 r. - kotły bezklasowe
– do 1 stycznia 2026 r. - miejscowe ogrzewacze pomieszczeń 

(piece kominki, kozy)
– do 1 stycznia 2028 r. - kotły klasy 3 i 4
Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie 

uchwał, przy zachowaniu pełnej sprawności eksploatacyjnej (speł-
niające wymogi rozporządzenia Komisji Ue (ekoprojektu) mogą 
być użytkowane dożywotnio. 

Windą 
do Warsztatów Terapii Zajęciowej!

przy okazji chcemy przypomnieć i  zachęcić  do  możli-
wości skorzystania z dofinansowania z programu „Czyste 
Powietrze” na wymianę starych i  nieefektywnych źródeł 
ciepła i przeprowadzenia termomodernizacji budynków jed-
norodzinnych. Szczegółowe informacje oraz pomoc w przy-
gotowaniu wniosku w ramach programu „czyste powietrze” 
mieszkańcy mogą uzyskać w  Urzędzie Miejskim, kontakt:  
tel. 67 263 2640 wew. 19, mail: zieloneokienko@zlotow.pl

przypominamy, że od 1 lipca 2021 
roku każdy Właściciel lub Zarządca bu-

dynku ma obowiązek złożenia deklaracji do 
centralnej ewidencji emisyjności Budynków (ceeB) dotyczącej źró-
deł ciepła i  źródeł spalania paliw w  budynkach mieszkalnych oraz 
niemieszkalnych.

termin złożenia deklaracji  mija 30.06.2022r. w  przypadku bu-
dynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów 
będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub 
spalania paliw. termin ten obowiązuje również przy wymianie sta-
rych źródeł ciepła na nowe.

Deklarację możemy złożyć w  formie elektronicznej na stronie 
http://www.zone.gunb.gov.pl/lub papierowej.

Druki deklaracji oraz ewentualną pomoc w wypełnieniu uzyska-
ją państwo  w pokoju 14 lub „Zielonym okienku” Urzędu Miejskiego 
w Złotowie.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe!

CEBB

100. mieszkanie
oddane w ręce mieszkańców, 

czyli jak Złotów spełnia marzenia o własnym lokum 

15 nowych najemców mieszkań, znajdujących się w bloku przy  
ul. Sienkiewicza 2 Złotowskiego towarzystwa Budownictwa Społecznego 
odebrało klucze do swoich upragnionych lokali bezpośrednio z rąk burmi-
strza Złotowa podczas uroczystego otwarcia inwestycji w poniedziałek, 
27 września o godz. 14.00. to już 100 mieszkań udostępnionych na prefe-
rencyjnych zasadach najmu, z których korzysta ponad 250 mieszkańców 
Złotowa. Burmistrz Miasta Złotowa Adam pulit zachęca w ten sposób 
Złotowian do osiedlania się i wiązania swojej przyszłości z tym urokliwym 
i wygodnym do życia miastem.

inwestycja spółki miejskiej przy ul. Sienkiewicza kosztowała blisko  
3,8 mln zł, a realizacja zamknęła się w planowanych kosztach. W efekcie, 
powstało 15 lokali mieszkalnych, zespół 5 garaży oraz budynek gospo-
darczy składający się z 17 pomieszczeń. W celu skorzystania z oferty Zło-
towskiego tBS najemcy zobowiązani są do wniesienia wkładu własnego 
w postaci partycypacji w kosztach budowy, dzięki czemu uzyskują prawo 
do najmu mieszkania na preferencyjnych, długoterminowych warunkach.

po oddaniu do użytku budynku przy ul. Sienkiewicza, zasoby Złotow-
skiego tBS składać się będą z: 100 lokali mieszkalnych, 25 garaży, 2 lokali 
użytkowych oraz 17 pomieszczeń gospodarczych.  Budynki stanowiące 
własność ZtBS zlokalizowane są przy ul. Wańkowicza, Kocika oraz Sien-
kiewicza, a łącznie w zasobach spółki zamieszkuje 253 mieszkańców Zło-
towa�

Zdjęcie z oficjalnego otwarcia windy przy Warsztatach Terapii Zajęciowej
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MAMY MOC! 
WARSZTATY DLA MAM

We wrześniu Miejska Biblioteka publiczna ruszyła z zajęciami dla 
mam pt. „MAMY MOc!”. W programie spotkań znalazły się warsztaty flo-
rystyczne, wizerunkowe, stolarskie, motywacyjne i  z  grafiki komputero-
wej. ich celem jest wsparcie złotowskich mam w dążeniu do samorealiza-
cji, wzmocnienie poczucia własnej wartości, podwyższenie kompetencji, 
odkrycie nowych talentów i co najważniejsze ułatwienie powrotu do pra-
cy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi. Dzięki warsztatom mamy 
otworzą się na nowe działania, nabędą nowe umiejętności, nauczą się 
dbać o siebie i poznają możliwości zatrudnienia. Niewątpliwie zwiększy to 
ich zawodową atrakcyjność i ułatwi powrót do pracy.

podczas pierwszych warsztatów panie poznały tajniki układania 
kompozycji kwiatowych. pod okiem florystki Lili Karłowskiej z Kwiaciar-
ni Chabrowej powstały piękne boxy kwiatowe. Mamy dowiedziały się jak 
wygląda praca w kwiaciarni, jak dobiera się i przygotowuje się kwiaty do 
bukietów. Na zakończenie każda z uczestniczek ozdabiała słonecznika. 
Wszystkie kompozycje kwiatowe panie mogły zabrać do domu. W trakcie 
trwania warsztatów dla dzieci zorganizowane były animacje w ramach za-
jęć Oseskowego Klubiku Bajkowego. Bibliotekarki z MBp przygotowały 
sporo atrakcji m.in. czytały bajki, przygotowały tor przeszkód oraz śpie-
wały i tańczyły razem z dziećmi.

Spotkania dofinansowane są z programu grantowego Fundacji BGK 
Skrzydła dla mamy – edycja ii i trwać będą od września do grudnia.  
Finałem projektu „MAMY MOc!” będzie profesjonalna sesja zdjęciowa  
w przestrzeni bibliotecznej. Wszystkie warsztaty odbywają się w MBp 
bezpłatnie.  Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida

Spacer i śmiech 
jako recepta na zdrowie? 

Nie od dziś wiadomo , że spacery podnoszą naszą odporność, kiedy 
spacerujemy w słoneczny dzień zwiększamy wydzielanie witamy D, która 
pomaga zachować zdrowe kości i zęby. Jeśli zabrać ze sobą dobry humor 
i dużo śmiechu to jest najlepszy sposób na długie i zdrowe życie. Korzysta-
my więc z  dobrej pogody bo jak wiadomo:

Sport to zdrowie i śmiech to zdrowie . 
Więc spacerujmy i śmiejmy się. 
Zapraszamy wszystkich seniorów!
Nadal prowadzony jest nabór uczestników do Klubu Seniora, warun-

kiem koniecznym jest posiadanie wieku emerytalnego.
Serdecznie zapraszamy Seniorów na odbywające się w Klubie zajęcia 

gimnastyczne (gimnastyka ogólnorozwojowa, zdrowy kręgosłup, pilates, 
fitness dla seniorów - intensywność i ćwiczenia dostosowane do indywi-
dualnych potrzeb), zajęcia plastyczne (decoupage, mixmedia, 
filc, wstążki, lalkarstwo filc, wiklina z papieru, scrapbooking, ba-
tik-artystyczne barwienie tkanin, florystyczne, biżuteria, ogól-
noplastyczne) zajęcia wokalne, a  także spotkania tematyczne 
z pielęgniarką, policją, psychologiem.

 Klub Seniora w Złotowie

Seniorki z Klubu Seniora

Uczestniczki projektu Mamy Moc
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W maju swoją premierę miał długo wyczekiwany Quest „Szlakiem  
przyrodniczych podbojów Złotowa - Wielkopolskich Zdrojów”.  

przypomnijmy, jest to gra terenowa, w którą można grać praktycznie 
w dowolnej chwili, indywidualnie, jak i grupowo. Łączy w sobie elementy 
zabawy i nauki, poszukiwań i radości odkrywania. podążając według 
wskazówek znajdujących się na karcie wyprawy, poznajemy najciekawsze 
atrakcje danego miejsca. Jest to świetny pomysł na spędzenie czasu, za-
równo dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Quest ten obejmuje swym zasięgiem  park Zwierzyniec - jeden z naj-
cenniejszych obszarów zielonych Złotowa, a jego początek ma miejsce 
przy ulicy partyzantów. Dzięki tablicom, wskazówkom i bacznej obser-
wacji terenu - po rozwiązaniu wierszowanych zagadek, piechur pozna 
hasło, które doprowadzi go do ukrytego w leśnym gąszczu „skarbu”.                                    
czas przejścia szacuje się na ok 60 min.

Quest powstał przy współpracy Miejskiej Biblioteki publicznej, Nad-
leśnictwa Złotów oraz złotowskich szkół – Szkoły podstawowej nr 1 
im. Stanisława Staszica, Szkoły podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza 
oraz Szkoły podstawowej nr 3. Opiekę nad nim sprawował Urząd Miejski 
w Złotowie.

Quest można pobrać w Miejskiej Bibliotece publicznej, Urzędzie Mia-
sta Złotów, Muzeum Ziemi Złotowskiej, informacji turystycznej w Złoto-
wie i na stronie internetowej: https://zlotow.pl/QUeSt_po_Zlotowie.html�

Założeniem projekt pod nazwą „Kraj_na You tube” było przypomnie-
nie młodzieży jakie wartości kulturalne i historyczne kryje w sobie region, 

w  którym mieszkają – na Krajnie. Uczestnicy podzielili się na 
grupy robocze, gdzie pracowali nad wybranym przez siebie te-
matem: historia, architektura, obrzędy i haft krajeński. ideą było 
pokazanie tego co jest wartościowe nowoczesnym, młodzie-
żowym okiem. Dlatego też nośnikiem informacji był kanał You 

Q U E S T
„Szlakiem  przyrodniczych podbojów Złotowa- Wielkopolskich Zdrojów”

Warto wspomnieć, ze to już trzeci Quest, jaki powstał o Złotowie,  
za ich rozwiązanie i zgłoszenie się z nimi do Urzędu Miejskiego w Złoto-
wie przewidziana jest specjalna nagroda od Burmistrza Miasta Złotowa 
Adama pulita.

Zachęcamy do zabawy!
 Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie

R ó w n a ć  S z a n s e
Złotowski Dom Kultury w ubiegłym roku stanął do regionalnego konkursu grantowego z programu „Równać 

Szanse.” Projekt pod nazwą „Kraj_na You Tube” spotkał się z aprobatą jury i na początku 2021 roku  podpisano 
umowę realizacji projektu. 

15 młodych, zdolnych ludzi pod okiem pracowników ZDK realizowało projekt od początku marca 2021 r., 
a fi nał projektu odbył się 30.08.2021 roku w sali kinowej ZDK.

tube. Zanim nakręcono pierwszy fi lm każda grupa spotkała się 
z  ekspertami (Weronika chałubek, Joanna Skiera, Kamila Krza-
nik-Dworanowska), którzy przyczynili się do pogłębienia przez 
nich wiedzy. W  efekcie powstało kilka fi lmików, które można 
obejrzeć na specjalnie założonym do tego projektu kanale. Mło-
dzież nagrała również Hymn Krajny, w  nowoczesnej aranżacji, 
którą skomponował Stanisław Ogorzałek.

30.08.2021 odbył się pokaz fi nałowy gdzie zaproszonym go-
ściom pokazano fi lm, zmontowany z  poszczególnych odcinków 
wyreżyserowanych i  zagranych przez złotowską młodzież. po-
kazali w  swoich fi lmach to co jest dzisiaj dla nich w  Krajnie naj-
ważniejsze. Zainspirowani haftem, stworzyli młodzieżowy ubiór, 
który miał wiele elementów krajeńskich. Odświeżyli swoją wie-
dzę na temat historii, by w adekwatnym do swojego wieku języku 
przekazać ją dalej. Zagłębili się w tradycyjne obrzędy krajeńskie, 
by odnaleźć je w teraźniejszości. pokazali obiekty ważne dla Zło-
towa, tak by znowu było atrakcją turystyczną.

W  projekcie wzięło udział 15-tu uczestników ze Szkół 
podstawowych ze Złotowa, byli to: Jan Bajor, Adam czapla, Marianna 
Grobelska, Leszek Leszczyński, Anna Lis, Sandra Łukianiuk, Julia Mało-
lepsza-Kroplewska, Maja Manikowska, Nikodem Matuszyk, Wojciech 
Misztal, Jakub Schulz, Zofi a Smoguła, Krzysztof Suchy, teresa Suchy 
i Adam Zachęć.  podczas pierwszego spotkania młodzież nazwała swoją 
grupę  „Krajna Z”.

 Złotowski Dom Kultury

Finał projektu „Równać Szanse”
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Kultura i sport
RozwijaMy Złotów

Uroda kwiatów zachwyca na obrazach od wieków. rośliny na płótnach 
nie pachną, mają za to wiele innych zalet. Kwiaty utrwalone za pomocą 
prac artystycznych zachowają świeżość znacznie dłużej niż prawdziwe. 
Objawiają nam piękno i różnorodność natury, zachwycają intrygujący-
mi walorami, oczarowują wspaniałymi kolorami. cieszą oczy i zastępują 
słowa. Są jak symbole – wyrażają uczucia i nastroje. Kwiaty w sztuce nie 
więdną!

tematem twórczości ireny Bieleckiej i Jerzego Brzezińskiego są 
przede wszystkim motywy fl oralne: haftowane kompozycje roślinne, 
papierowe bukiety, malowane kwiaty. W pracach złotowskich artystów 
można podziwiać bogactwo kwiatów – maki, chabry, przebiśniegi, kroku-

Zapraszamy państwa na pierwszą wizytę w odrestaurowanej kaplicy 
poewangelickiej w Złotowie przy ul. Staszica w Złotowie oraz spacer po 
cmentarzach tworzących złotowską nekropolię!

W południowej części miasta znajduje się kompleks cmentarzy przez 
wielu nazywany „Złotowskimi powązkami”. Na terenie cmentarza kato-
lickiego spoczywa wielu zasłużonych dla miasta obywateli. Są wśród 
nich działacze Związku polaków w Niemczech, nauczyciele, rzemieślni-
cy, kupcy.

Za cmentarzem katolickim upamiętniono w zbiorowych mogiłach 
około 1400 żołnierzy polskich i radzieckich poległych w czasie wyzwala-
nia Ziemi Złotowskiej. Są wśród nich wyzwoliciele naszego miasta, żołnie-
rze 11. pułku piechoty iV Dp i Armii Wp, są zdobywcy Wału pomorskie-
go. cmentarz wojenny jest swoistym „memento” dla przyszłych pokoleń, 
miejscem zadumy i refl eksji nad losami naszych przodków.

Skrajną część złotowskiej nekropolii zajmuje teren dawnego cmenta-
rza ewangelickiego, dziś splantowany i upamiętniony obeliskiem oraz nie-
wielkim lapidarium ocalałych nagrobków wraz z inskrypcjami. Wśród nich 
płyta bardzo zasłużonego dla Złotowa burmistrza carla Brandta.

Rozkwiecona Jesień 
– nowa wystawa 
w Muzeum Ziemi Złotowskiej

Piwonie, róże, bukiet polnych kwiatów. Motyw w 
sztuce mało odkrywczy, ale w tym tkwi jego atut  – 
sprawdzone, klasyczne piękno. 

sy, lilie, tulipany, piwonie, irysy, niezapominajki, róże czy bzy oraz różne 
kłosy zbóż i traw. prezentujemy te wspaniałe twórcze bukiety, aby mimo 
jesiennej aury zatrzymały w naszym muzeum wieczną wiosnę. Zaprasza-
my na wystawę złotowskich twórców, którzy od 2010 roku należą do Klu-
bu Artystów „pasja”.

 Muzeum Ziemi Złotowskiej

 „Złotowskimi 
   Powązkami”

„Umarłych wieczność trwa dotąd, dokąd pamięcią im się płaci
Chwiejna waluta. 

Nie ma dnia, by ktoś wieczności swojej nie stracił”
Wisława Szymborska

Nie pozwólmy, by cmentarze ewangelicki, katolicki i wojsko-
wy popadały w zapomnienie lub nie wzbudzały zainteresowania 
wśród żyjących.

Muzeum Ziemi Złotowskiej
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– Pszczoły to jedne z najpożytecz-
niejszych owadów, ponieważ zapyla-
jąc rośliny i  kwiaty, zapewniają nam 
życie i  przetrwanie na ziemi – mówi 
Małgorzata chołodowska, zastęp-
ca burmistrza Złotowa. – Złotów, 
z  uwagi na swoje warunki naturalne 
i  bogactwo przyrodnicze, niezwykle 
ceni wszelkie inicjatywy proekologicz-
ne, gwarantujące zrównoważony roz-
wój naszemu środowisku naturalnemu. 
Dlatego w  szczególny sposób co roku 
świętujemy Wielki Dzień Pszczół, aby 
przybliżyć mieszkańcom znaczenie ich 
codziennej pracy dla naszego ekosyste-
mu. To także okazja do zachęcenia 
złotowian do tworzenia łąk kwietnych, 
które są domem dla wielu gatunków 
zwierząt i  roślin oraz zapewniają ochronę bioróżnorodności w  naszej przyro-
dzie. Chcemy, aby Złotów był zielonym miastem, neutralnym dla klimatu. Aby 
żyło się tu lepiej – nie tylko mieszkańcom, ale także roślinom i  zwierzętom, 
w tym pszczołom – zapewnia Małgorzata chołodowska.

tydzień pszczoły zorganizowany pod hasłem „Krajna miodem płynąca” 
obfitował w wiele wydarzeń realizowanych w Zagrodzie Krajeńskiej i on

-line – bogaty kalendarz 
zapewniał atrakcje dla 
młodszych i  starszych 
mieszkańców Złotowa. 
tydzień zainicjowany zo-
stał w niedzielę, 1 sierp-
nia pokazem ula z pasieki 
edukacyjnej, prelekcjami 
pszczelarzy, zajęciami 
edukacyjnymi dla dzie-
ci i  otwarciem wystawy 
pamiątek pszczelarskich 
w Zagrodzie Krajeńskiej. 
Podczas kolejnych dni 
obchodów Dnia pszczół 
mieszkańcy mogli od-
wiedzić wystawę pszcze-
larską lub wziąć udział 
w  warsztatach on-line, 
podczas których składa-
no pszczoły z  origami, 
poznawano przepisy na 
regionalne słodkości na 
bazie miodu. Organiza-
torzy ujawnili także, ile 

miodu zebrano z  uli ustawionych na dachu sali sesyjnej, a  ra-
tuszowy miód można było wygrać w konkursie. Finał tygodnia 
pszczoły miał miejsce w Wielkim Dniu pszczół, czyli w niedzielę, 
8 sierpnia�

Jak zrobić pszczołę z origami? Jak zbudować domek dla owadów? O tym wszystkim przekonali się mieszkańcy 
Złotowa podczas obchodów Tygodnia Pszczoły zorganizowanego w dniach 1-8 sierpnia z okazji przypadającego 
na 8 sierpnia Wielkiego Dnia Pszczół.

Krajna miodem płynąca,
czyli Tydzień Pszczoły w Złotowie

– W Wielki Dzień Pszczół chcieliśmy spotkać się ponownie z mieszkańcami 
w  Zagrodzie Krajeńskiej – mówi Małgorzata chołodowska, zastępca bur-
mistrza Złotowa – Zorganizowaliśmy tam warsztaty z  budowania domków 
dla owadów i warsztaty plastyczne, wykorzystujące sztukę skręcania papieru 
celem złożenia z niego pszczoły. Wszyscy obecni tego dnia w Zagrodzie Krajeń-
skiej otrzymali od nas także nasiona łąk kwietnych – w ten sposób chcieliśmy 
symbolicznie dać nowy początek wdrażanej dzięki dofinansowaniu z Funduszy 
Norweskich wizji Złotowa – Wielkopolskich Zdrojów – miasta przyjaznego śro-
dowisku i pszczołom. Zasiewając łąki kwietne w naszych ogrodach dokładamy 
własną cegiełkę do zrównoważonego rozwoju całego miasta – zachęcamy więc 
mieszkańców do dbałości o nasz wspólny dom dla ludzi, roślin i zwierząt – pod-
kreśla Małgorzata chołodowska. Urząd Miejski w Złotowie

CIASTECZKA MIODOWE 
są  DOBRE 

NA KAŻDĄ OKAZJĘ !!!
Nasze miodowe ciasteczka pojawiły się u nas za sprawą naszej 

ireny, która robiąc quillingowe pszczółki z seniorkami pomyślała, że 
przy pracy dobrze wszystkim zrobi „małe co nieco” z odrobinką mio-
du. Miała rację, bo kręciło się po nich quillingowe paski lepiej, szybciej, 
chętniej. Magia słodkości działa od zawsze i nie tylko w bajkach!!!

Przepis na ciasteczka:
 3 szklanki mąki,  20 dkg masła,  0,5 szklanki cukru,
 3 jajka,  1 cukier waniliowy,  6 łyżek miodu,
 1 łyżeczka imbiru,  1,5 łyżeczki sody.
Wszystko dobrze wygnieść i na godzinkę zostawić w lodówce.
po godzinie ciasto można rozwałkować na około 6 mm i wykroić 

ciasteczka�
piec 10 min. w temperaturze 180-190 °c.
i już !!!

 Senior Wigor w Złotowie

Kultura i sport
RozwijaMy Złotów

Warsztaty tworzenia pszczoły metodą 
quillingu

Uczestnicy warsztatów z budowania 
domków dla owadów
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Muzeum Ziemi Złotowskiej
po raz kolejny z nagrodą Izabella!

  

W pierwszą sobotę sierpnia Miejska Biblioteka publiczna zorganizo-
wała dla mieszkańców Złotowa i  okolic imprezę plenerową „Wakacyjne 
BiblioGranie”. Na młodzież, dzieci i całe rodziny czekało sporo atrakcji. Do 
współpracy przy realizacji tego wydarzenia zaproszeni zostali miłośnicy 
gier planszowych z grupy Chaos Games z piły oraz Łukasz Gmurczyk inicja-
tor idei „chodź na dwór” propagującej aktywne spędzanie wolnego czasu 
w gronie rodziny i przyjaciół na świeżym powietrzu. 

Na skwerku przed siedzibą Miejskiej Biblioteki publicznej oraz na bi-
bliotecznym tarasie rozstawione zostały namiotowe games roomy, czyli 
stanowiska do gier klasycznych, strategicznych, familijnych, karcianych, 
słownych i liczbowych. Każdy chętny mógł nauczyć się grać, zagrać, a nawet 
wziąć udział w  turniejach i  wygrać nagrodę. tuż obok ustawione zostały 
różnego rodzaju gry podwórkowe. Wykonane z naturalnych tworzyw i z re-
cyklingu zabawy takie jak: cornhole, połącz cztery, rurorzut, spadające kule, 
disc golf cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczestników. Bawili się 
wszyscy, mali i duzi.    Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida

7 września 2021 roku miała miejsce miła uroczystość dla złotowskich muzealników i przyjaciół 
złotowskiego muzeum. W siedzibie Muzeum Narodowego rolnictwa i przemysłu rolno-Spożyw-
czego w  Szreniawie odbyło się spotkanie z  okazji wręczenia nagród i  wyróżnień w  Konkursie na 
Wydarzenie Muzealne roku w  Wielkopolsce. Spotkanie było poświęcone podsumowaniu dwóch 
kolejnych edycji konkursu – izabella 2019 i izabella 2020. W gronie nagrodzonych i wyróżnionych – 
w obu edycjach konkursu – było również Muzeum Ziemi Złotowskiej. 

W konkursie izabella 2019 nasze muzeum otrzymało iii nagrodę w kategorii „działalność eduka-
cyjna” za projekt „“Wzory haftu krajeńskiego””. W edycji konkursu za rok 2020 otrzymało pierwszą 
nagrodę w kategorii „Działalność naukowa i wydawnicza” za projekt “Dawny Złotów” i “Jubileusz 
650-lecia miasta”. W  imieniu muzeum nagrody z  rąk Marka Woźniaka Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego odebrała dyrektor Kamila Krzanik-Dworanowska w towarzystwie: Wioletta Bed-
narz, adiunkt muzealny oraz Dorota Angutek, współautorka nagrodzonego projektu o hafcie. Orga-
nizatorem konkursu jest Fundacja Muzeów Wielkopolskich pod patronatem Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Nagrody i wyróżnienia przyznawane w tym konkursie mają dla środowiska 
wielkopolskich muzealników szczególne znaczenie i szczególną wartość, ponieważ w składzie kapi-
tuły konkursu są muzealnicy oraz związani z muzealnictwem przedstawiciele środowiska naukowe-
go z różnych ośrodków w kraju.

Dziękujemy wszystkim, który przyczynili się do tych wyróżnień: inicjatorom i pomysłodawcom 
nagrodzonych projektów, autorom publikacji: Dorocie Angutek, Jowicie Kęcińskiej-Kaczmarek, An-
drzejowi Kowalskiemu, Joachimowi Zdrence, wszystkim pracownikom muzeum, którzy przyczynili 
się do realizacji projektów, członkom rady Muzealnej, przyjaciołom muzeum, muzealnym gościom, 
odbiorcom naszych działań – wydarzeń i wydawnictw, Gminie Miasto Złotów i Adam pulit - Bur-
mistrz Złotowa za wsparcie, Jury konkursu iZABeLLA za docenienie działań małego regionalnego 
muzeum!  Muzeum Ziemi Złotowskiej

WAKACYJNE BIBLIOGRANIE

Kultura i sport
RozwijaMy Złotów

Zdjęcia z rozgrywek podczas Wakacyjnego Bibliogrania
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Dźwięki w Parku Miejskim!
Muszlę koncertową w Parku Miejskim pamięta-

ją starsi mieszkańcy miasta. Była jedną z głównych 
atrakcji. Scena w pięknych okolicznościach przyrody, 
zawsze nastraja pozytywnie. Od tego roku Muszla 
ponownie zaprasza muzyką mieszkańców Złotowa  
do Parku Miejskiego. 

Muszla nie miała dobrej prasy, podczas jej budowania towarzyszyły 
niepochlebne komentarze. Mimo to powstała i od samego początku jej 
użytkowania wiadomo było, że spełni swoją rolę. Jest jednym z elemen-
tów projektu pod nazwą „rewitalizacja terenów zielonych”, a inwestycję 
rozpoczęto jeszcze w 2020 roku. park Miejski zyskał wiele nowych nasa-
dzeń, oraz swój punkt centralny – Muszlę Koncertową. Otwarcie odbyło 
się w pierwszej połowie sierpnia 2021. Dwa koncertowe dni przyciągnęły 
do parku licznych mieszkańców, którym śpiewający park bardzo przypadł 
do gustu. Koncert inauguracyjny poprzedziło uroczyste przecięcie wstęgi 
Burmistrza Miasta Złotów Adama pulita wraz z przedstawicielami stowa-
rzyszeń kulturalnych. pierwsze dźwięki jakie wydobyły się z Muszli to gra 
na rogu. przez dwa kolejne dni – 14 i 15 sierpnia mieszkańcy Złotowa mo-
gli spędzić czas w cieniu drzew, które znajdują się w parku Miejskim przy 
koncertach estery Naczk i słynnym od kilku już lat projekcie muzycznym 
pod nazwą „Herbata u Bułata.” Muszla to nie tylko koncerty to również 
próby artystów złotowskich związanych z muzyką. Złotów może się po-
chwalić się chórami: Nauczycielskim i towarzystwa im św. cecyli, Orkie-
strą Dętą OSp, kapelą podwórkową No to cyk oraz licznymi inicjatywami 
muzycznymi. Jeszcze w sierpniu 2021 odbył się koncert Kapeli No to cyk, 
oraz otwarta próba Orkiestry Dętej. Mieszcząca się nieopodal Szkoła Mu-
zyczna a w szczególności jej adepci też nie raz skorzystaj z ą tego obiektu. 
Do końca roku odbyło się kilka wydarzeń muzycznych między innymi – 
koncert pawła Nowaka pod nazwą „piaf po polsku.” i koncert zespołu „trzy 
gitary.”  Opiekę nad Muszlą Koncertową sprawuje Złotowski Dom Kultury.

  Złotowski Dom Kultury

Kolorowa jesień seniorów

Kultura i sport
RozwijaMy Złotów

W naszym wigorowym ogródku z żalem żegnamy lato. Było piękne i po-
zwalało nam przez kilka wspaniałych tygodni cieszyć się nim przesiadując 
przed Wigorem . W zieleni piliśmy południową kawkę jedząc pyszne ciasta 
i  słodkie niespodzianki z  truskawkami, malinami, porzeczkami, rabarba-
rem, wiśniami, tak że ach!!! przygotowywały je dla nas panie Lucyna i ire-
na, które od zawsze są z nami i wiedzą co zrobić, aby było pysznie i miło.

Nagle odkryliśmy, że już połowa września i  powolutku zaczynamy 
przechodzić na tryb jesienny. robi się wokół  złoto, pomarańczowo, brą-
zowo i w naszym ogródku zbieramy dojrzałe własne  dynie, pyry, kabacz-
ki, fasolki. Oczywiście jak jesień to coś mile rozgrzewającego duszę i ser-
ce  wspomnieniami z naszej młodości czyli kompot z dyni!!! Zapomniany 

przez lata powoli wraca do łask. Jest zdrowy, prosty, tani i pyszny.  A do 
tego z własnej dyni , która urosła na ul. Marii panny 11. 

Nasz kompot dyniowy wigorowy na poprawę wspomnień (pamięć 
u nas nie ta co  50 lat temu i trzeba szukać wyzwalaczy) robimy tak: nasza 
renatka z Lucyną idą do ogródka. Odcinają dynię z pędu. Zabierają ja idą 
do kuchni i poddają czarom.  

Do gotującej się wody wrzucają ładnie pokrojoną w kosteczkę dynię, 
sól, cukier, odrobinę wanilii, goździki i na końcu ocet jabłkowy. proporcje 
zależą od gustu, który bywa różny. pamietamy, aby nie zrobić z dyni puree.  
i już !    Senior Wigor w Złotowie

Jesień w Seniorze Wigorze

Koncert Estery Naczk

Otwarcie Muszli Koncertowej
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Miejska Biblioteka publiczna w Złotowie w swych działaniach zawsze 
otwierała się na czytelników dbając o wizerunek biblioteki jak i zasób no-
wości książkowych. Z powodu obostrzeń pandemicznych biblioteka do 
maja 2021 wprowadziła ograniczenia w obsłudze czytelników. Obsługa 
była skoncentrowana jedynie w bibliotecznym holu, bez dostępu do re-
gałów. Wprowadzona została nowa oferta „książka na telefon”. Okazała 
się ona bardzo pomocna dla osób starszych i niepełnosprawnych, które 
chciały również korzystać w tym czasie z zasobów bibliotecznych. Dużą 
popularnością cieszyła się całodobowa WrZUtNiA KSiĄŻeK, która po-
jawiła się pod koniec roku 2020 przed wejściem do biblioteki. przez cały 
rok czytelnicy mogą korzystać z kodów LeGiMi, mając możliwość czyta-
nia książek bez ograniczenia na smartfonie. Na platformie dostępnych 
jest 20  000 książek, każdy miłośnik książki elektronicznej z pewnością 

książki, usiąść przejrzeć nowości w prasie, skorzystać z komputera, wy-
druku czy też ksero. 

W holu na piętrze powstała „StreFA MŁODZieŻ”. Jest to miejsce 
gdzie młodzież może swobodnie spędzić wolny czas. Oprócz książek i ko-
miksów znajdują się tutaj młodzieżowe gazety oraz gry planszowe. Można 
tu również skorzystać z bibliotecznych tabletów, bibliotecznego Wi-Fi czy 
naładować telefon. Jest to miejsce gdzie można usiąść, poczytać, spotkać 
się i pograć w gry, które są również dostępne do ogólnego użytkowania. 
Nie zabrakło również Superbohaterów - przestrzennych postaci Super-
mana i Spider-Mana, którzy dopełniają stylistyką ten kącik.

Metamorfoza biblioteki

znajdzie coś dla siebie. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Larix” Biblioteka dysponuje czytakami 
oraz katalogiem cyfrowych książek mówionych z ponad 2  500 tytułami.  
W roku 2021 wzbogaciła się o dodatkowy cZYtAK, czyli przenośny, bar-
dzo prosty w obsłudze odtwarzacz mp3 z głośnikiem, służący do słuchania 
audiobooków-bardzo pomocny dla ludzi niedowidzących. Mając na wzglę-
dzie udogodnienia techniczne powstała nowa strona internetowa, która 
przejrzyście i na bieżąco informuje o wszystkich wydarzeniach w biblio-
tece�

Biblioteka to nie tylko działania, ale to także budynek, o który trzeba 
dbać. 

Wraz ze zniesieniem obostrzeń, w maju czytelnicy mogli zaobserwo-
wać, jak zmieniła się biblioteka. Od kwietnia za „zamkniętymi drzwiami” 
trwały prace. pod koniec tygodnia Bibliotek 14 maja czytelnicy mogli się 
cieszyć „nowym” wyglądem pomieszczeń bibliotecznych.

ilość zakupionych nowości niejako wymusił zakup nowych regałów 
i aranżacji ich w przestrzeni budynku. Już od wejścia w holu pierwsze co 
rzuca się w oczy to duży zbiór kryminałów, oraz liczne propozycje roman-
sów i książek z dużymi literami. Znajduje się tu również drzewko z nowo-
ściami bibliotecznymi. 

Na piętrze budynku zostały wygospodarowane dwa nowe pomiesz-
czenia. pierwszy znajduje się w czytelni „pOKÓJ cicHeJ prAcY” - 
miejsce gdzie w skupieniu i ciszy można popracować. Na miejscu można 
skorzystać z komputera oraz dostępnych pomocy naukowych, książek, 
czasopism czy internetu. przy okazji zostały odświeżone ściany i  zmie-
niona aranżacja całej czytelni. pomieszczenie wizualnie się powiększyło 
dzięki innemu układowi regałów oraz boksów komputerowych, które  
w obecnej chwili stały się bardziej intymne. Swoje miejsce znalazły tu tak-
że czasopisma, a dzięki zieleni wkomponowanej między stolikami, miej-
sce to stało się bardziej przyjazne i estetyczne. Można tutaj wypożyczyć 

W Wypożyczalni dla Dzieci także zaszły zmiany. Swoje miejsce zmie-
niły książki, regały oraz stoły. ściany zostały przemalowane, co rozjaśniło 
pomieszczenie a zamiast tajemniczej Wyspy Książek, na ścianie pojawiły 
się Nowe Biblioteczne Stworki, które ubarwiają pomieszczenie. postacie 
namalowała renata Kowalczyk. Nowe, kolorowe obicia na siedziska czy 
też dywan to wszystko sprawiło, że miejsce to jest bardzo lubiane przez 
dzieci. Oseskowy Klubik Bajkowy, czyli pokoik dla najmłodszych przeszedł 
również metamorfozę. Na ścianie pojawiły się bajkowe i magiczne zwie-
rzątka leśne, które wymalowała dyrektorka MBp Sylwia Mróz. Najmłod-
sze dzieci mogą również pobawić się w artystę, malując na jednej ze ścian 
własne obrazy-kredą i pisakami.

 Na półpiętrze został zamontowany KSiĄŻKOWY ZeGAr… W tym 
roku znalazły się już na nim książki autorstwa Literackich patronów roku 
2021 - Stanisława Lema oraz cypriana Norwida.

Udogodnieniem dla czytelników są nowe oznakowania poszczegól-
nych działów oraz tablica informacyjna znajdująca się na parte-
rze budynku. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników dalsze zmia-
ny i udogodnienia będą wprowadzane w miarę możliwości Miej-
skiej Biblioteki publicznej w Złotowie. 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie

Kultura i sport
RozwijaMy Złotów
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– Złotów miastem zdrowym, zielonym, eko-
logicznym – to od lat priorytet naszych działań – 
mówi burmistrz Złotowa Adam pulit. – Chce-
my budować w  Złotowie Wielkopolskie Zdroje 
i dlatego wraz z mieszkańcami podejmujemy sze-
reg działań, aby chronić środowisko i zapewniać 
naszemu miastu zrównoważony rozwój. Troska 
o nasze otoczenie jest priorytetem każdego z nas 
– każdy z nas bowiem chce oddychać zdrowym, 
czystym powietrzem i  cieszyć się z  unikalnego 
bogactwa naturalnego złotowskich okolic. Dla-
tego jestem dumny, że cała złotowska społecz-

Złotów pobił rekord w kręceniu kółek,  
czyli Dzień bez Samochodu w stolicy Krajny

 Bicie rekordu na kółkach z 2019 r., runda rowero-
wa dookoła złotowskiej promenady, brak samocho-
dów pod miejskim ratuszem (urzędnicy docierają do 
pracy ekologicznymi środkami transportu), znakowa-
nie rowerów i możliwość bezpłatnego wypożyczenia 
złotowskich rowerów miejskich czy roweru wodnego 
„Vanessa” – to tylko niektóre z atrakcji, które przygo-
tował mieszkańcom Złotów na środę, 22 września. 
Miasto chciało w ten sposób przyłączyć się do obcho-
dów Europejskiego Dnia Bez Samochodu i zachęcić 
mieszkańców do szerszego wykorzystywania ekolo-
gicznych środków transportu.

ność angażuje się w  nasze proekologiczne inicjatywy i  jestem przekonany, że 
w  tym roku wspólnie pobijemy rekord w  kręceniu kółek z  2019 r. Wierzę, że 
nasze obchody Dnia Bez Samochodu to także dobra okazja do wyrobienia w so-
bie zdrowych nawyków częstego korzystania z  ekologicznych środków trans-

portu, jakim są rower, hulajnoga czy rolki. W środę przemieszczałem 
się w sprawach służbowych po mieście rowerem.– mówi Adam pulit, 
burmistrz Złotowa.

Złotów w  2018 r. został nagrodzony laurem eko Miasto za 
kompleksowe podejście do ochrony i poprawy jakości powietrza 
w  Złotowie. Od lat wdrażany jest w  mieście program „czyste 

ciepło”, w  ramach którego ratusz udziela dopłat mieszkańcom na wy-
mianę „kopciuchów”. Jednak główne działania polegające na zazielenia-
niu Złotowa są realizowane w  ramach akcji „Miejska Fabryka czystego 
powietrza”. tylko w  tej kadencji zasadzono w  Złotowie już 845 drzew. 
Samorząd dba także o ekologiczną infrastrukturę. pod względem gęstości 
dróg dla rowerów, Złotów jest drugim miastem w polsce – od 2017 roku 
liczba ścieżek rowerowych w Złotowie prawie się podwoiła. Liczy obecnie  
27,5 km, co oznacza 23,7 km na każde 10 km kw. powierzchni i  prawie  
15 km na 10 tys. mieszkańców.

– Mamy ambicję, aby stać się najbardziej ekologicznym miastem w  Pol-
sce – mówi burmistrz Złotowa, Adam pulit. – Ja sam, jako leśnik z zawodu, 
mam ogromne umiłowanie do natury. Bardzo się cieszę, że podzielają to także 
złotowianie i wspólnie chcemy się jak najdłużej cieszyć urokami naszej czystej 
i zdrowej Krajny. Wierzę, że dbałość o środowisko to także nasze zobowiąza-
nie wobec przyszłych pokoleń, dlatego robimy wszystko co w naszej mocy, aby 
ograniczyć nasz ślad węglowy. Cieszę się, że przyłącza się do tych naszych dzia-
łań cała złotowska społeczność – wspólnie, z mieszkańcami budujemy zielony 
Złotów każdego dnia – podkreśla Adam pulit.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu całej społeczności udało się wy-
kręcić 536 okrążeń co daje 2144 kilometry!

Urząd Miejski w Złotowie

Kultura i sport
RozwijaMy Złotów

Wręczenie nagród podczas Europejskiego Dnia Bez Samochodu
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Uczniowie złotowskich szkół wydawali się być bardzo zadowoleni 
z powrotu w szkolne mury. Wszyscy bardzo liczymy, że rozpoczęty nowy 
rok szkolny upłynie w zdrowej i bezpiecznej atmosferze, a nauka będzie 
mogła przebiegać zgodnie z tradycyjnym, szkolnym rytmem i stacjonarnie.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że dobrej jakości edukacja w zło-
towskich szkołach jest priorytetem dla działań samorządu. Złotów konse-
kwentnie inwestuje w infrastrukturę, kadrę i otoczenie naszych szkół – od 
października Urząd Miejski realizuje projekt „Dostępna Szkoła”, w ramach 
którego przeznaczamy niemal 2 mln zł (z  czego 1,3 mln zł to zewnętrz-
ne dofinansowanie) na likwidację barier architektonicznych w otoczeniu 
szkół, modernizację, zakup nowych pomocy dydaktycznych oraz nowo-
czesnego sprzętu, jak również dokształcanie i  podnoszenie kompetencji 
kadry nauczycielskiej. projekt pozwoli na lepsze wyposażenie złotow-
skich szkół, które dzięki temu będą skuteczniej przygotowane na wyzwa-
nia przyszłości i odpowiednio zadbają o najwyższy poziom jakości uczenia.

Niezmiennie wspieramy także naszą złotowską młodzież zachętami 
finansowymi w  formie stypendiów – w  2021 r. stypendium otrzymało  
195 uczniów, którzy nie tylko osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce, ale 
także wyróżniają się dużym zaangażowaniem społecznym i obywatelskim, 
zdolnościami artystycznymi czy talentem sportowym.

- Stale inwestujemy w  młodzież, która stanowi kapitał Złotowa – mówi 
Adam pulit, burmistrz Złotowa. - To dla nas niezwykle ważne, aby otaczać 
dzieci szczególną troską i  uwagą, ponieważ to one będą budować przyszłość 
tego miasta. Rozwijamy i dbamy o miejską oświatę, ponieważ chcemy młodych 
złotowian dobrze wyposażyć we wszystkie potrzebne im kompetencje i umie-
jętności, a  także zachęcić do ambitnego wyznaczania sobie celów życiowych 
- podkreśla burmistrz.

Oświata stanowi jeden z największych obszarów miejskich wydatków. 
W  2021 roku na utrzymanie szkół i  złotowską edukację przeznaczymy 
4 181 461,60 zł z miejskiej kasy.

Młodzi złotowianie wystartowali
w Nowy Rok Szkolny

1 września zainaugurowaliśmy Nowy Rok Szkolny w miejskich placówkach: Szkole Podstawowej nr 1 
im. Stanisława Staszica, Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza, Szkole Podstawowej nr 3.  

Burmistrz Złotowa Adam Pulit podczas swoich wizyt w Szkołach Podstawowych złożył wszystkim uczniom 
i nauczycielom życzenia niespożytych zasobów energii, entuzjazmu i otwartości na nową wiedzę oraz wielu 
sukcesów i wytrwałości w dążeniu do osiągania wszystkich celów.  

Oświata
RozwijaMy Złotów

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica
w Złotowie

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie
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Oświata
RozwijaMy Złotów

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza

Grupa Krasnale, Publiczne Przedszkole nr 1 Grupa Żabki, Publiczne Przedszkole nr 1

Publiczne Przedszkole nr 4 Publiczne Przedszkole nr 4



Oświata
RozwijaMy Złotów
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Grupa Motyle, Publiczne Przedszkole nr 1 Grupa Słoneczka, Publiczne Przedszkole nr 1

Grupa Misie, Publiczne Przedszkole nr 1

Grupa Pszczółki, Publiczne Przedszkole nr 1Grupa Biedronki, Publiczne Przedszkole nr 1

Grupa Słoneczka, Publiczne Przedszkole nr 3Grupa Pszczółki, Publiczne Przedszkole nr 3
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„Mała Książka – Wielki człowiek” to projekt, w którym zachęcamy 
wszystkie przedszkolaki z rodzicami do odwiedzania naszej biblioteki i do 
odbierania upominków. Zaproszenie maluchów to kolejna edycja progra-
mu, realizowanego w naszej bibliotece już po raz czwarty. Każdy przed-
szkolak, który przyjdzie do biblioteki i zostanie naszym małym czytelni-
kiem, otrzyma w prezencie Wyprawkę czytelniczą, a w niej: „pierwsze 
czytanki dla…” - książeczkę dostosowaną pod względem formy i treści do 
potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego czytelnika , która służyć będzie 
do zbierania naklejek zwierzaczków. Następnie za każdą wizytę w biblio-
tece zakończoną wypożyczeniem choćby jednej książeczki mały czytelnik 
otrzyma kolorową naklejkę, a po zebraniu 10 zwierzaczków uhonorowany 
zostanie specjalnym imiennym Dyplomem Małego czytelnika, potwier-
dzającym jego czytelnicze zainteresowania. rodzice natomiast otrzymają 
broszurę informacyjną przypominającą o ważnej roli czytania w rozwoju 
dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblio-

teki�
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przed-

szkolnym wraz z rodzicami do odwiedzania naszej biblioteki. 
Kampania jest realizowana przez instytut Książki oraz Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i została przygotowana 
w związku z ogólnopolską akcją „Książką połączeni”. Akcja „Mała 

„PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA

Książka – Wielki człowiek” została dofinansowana przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego programu 
rozwoju czytelnictwa.

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida 
w Złotowie

Oświata
RozwijaMy Złotów

Grupa Biedronki, Publiczne Przedszkole nr 3

Grupa Misie, Publiczne Przedszkole nr 3 Grupa Skrzaty, Publiczne Przedszkole nr 3
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Nadchodzące wydarzenia! 

Złotowska Liga Siatkówki wystartuje już 4 listopada 2021 roku!  
Mecze tradycyjnie będą rozgrywane w Hali Złotowianka przy ul. Bo-

haterów Westerplatte 9a w czwartki, o godzinie 18:30 oraz 20:00.
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem ligi, pobrania formularza 

zgłoszeniowego i przesłania na adres e-mail: sport.zcas@zlotow.pl naj-
później do 31 października br. 

reGULAMiN / FOrMULArZ ZGŁOSZeNiOWY na stronie organiza-
tora - www�zcas�zlotow�pl 

Kultura i sport
RozwijaMy Złotów

Xii edycja Złotowskiej Ligi Futsalu!
inauguracja sezonu 2021/2022 odbędzie się 8 listopada. Na zgłosze-

nia drużyn czekamy do 31 października włącznie.
Mecze będą rozgrywane w poniedziałki od godziny 17.30 w Hali Zło-

towianka�
przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: sport.

zcas@zlotow.pl  lub dostarczeniem do siedziby organizatora ZLF, Złotow-
skiego centrum Aktywności Społecznej (al. Mickiewicza 18) prosimy o za-
poznanie sie z REGULAMINEM LIGI

	Złotowskie Centrum Aktywności 
 po raz dwunasty zaprasza fanów siatkówki oraz futsalu do udziału w rozgrywkach ligowych! 

Złotowskie Centrum Aktywności



1000 dni kadencji
RozwijaMy Złotów
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Panie Burmistrzu, właśnie mija 1000 
dni, od kiedy mieszkańcy w wyborach samo-
rządowych w  2018 roku opowiedzieli się za 
pewnym kierunkiem rozwoju miasta. Okre-
śliliście Państwo wówczas 5 celów strategicz-
nych na kadencję 2018 – 2023 – jesteśmy na 
jej półmetku, więc to dobry czas na podsumo-
wanie. Co udało się zrealizować do tej pory?

– Niewątpliwie największym sukcesem tych 
1000 dni nowej kadencji samorządu jest zdobycie 
ponad 16 mln zł dofinansowania na urzeczywist-
nianie wizji „Złotów – Wielkopolskie Zdroje” kon-
sekwentnie budowanej i zaaprobowanej w proce-

sie konsultacji społecznych przez mieszkańców. To jasno pokazuje, że obraliśmy 
właściwy kierunek – odpowiadający na potrzeby i oczekiwania mieszkańców, 
doceniony przez ekspertów zewnętrznych najwyższą notą w konkursie „Rozwój 
Lokalny” w ramach Funduszy Norweskich w województwie wielkopolskim, za-
pewniający naszemu miastu zrównoważony rozwój i  dynamiczną przyszłość. 
To odważna wizja, w której stawiamy sobie ambitne cele, aby z zanieczyszczo-
nego i  położonego nieco na uboczu miasta stać się tętniącym życiem uzdro-
wiskiem zapewniającym najlepsze warunki do życia i odpoczynku. Złotów ma 
ku temu potencjał, który już w pełni wykorzystujemy i rozwijamy – budujemy 
Miasto Park, rozbudowujemy ścieżki rowerowe, tworzymy nowe tereny zielone, 
wdrażamy program Miejskiej Fabryki Czystego Powietrza, polepszamy warun-
ki inwestycyjne w  mieście. Teraz pozyskaliśmy dodatkowy, ogromny zastrzyk 
pieniędzy, który pozwoli nam jeszcze szybciej poprawić infrastrukturę sporto-
wo-rekreacyjną, zapewnić mieszkańcom lepsze warunki do rozwoju i przedsię-
biorczości, rozwinąć sektor usług zdrowotnych i  turystycznych, zapewniając 
nowe miejsca pracy i  przyciągając do Złotowa turystów i  kuracjuszy. Otwie-
ramy nowy etap w  historii Złotowa – zgodny z  oczekiwaniami mieszkańców, 
w sprzyjających warunkach bardzo dobrej kondycji finansowej miasta, z kon-
kretnymi planami i zamierzeniami. Wiemy, dokąd zmierzamy i mamy za co – 
teraz naszym zadaniem jest pomnażanie naszych wspólnych pieniędzy dzięki 
dotacjom zewnętrznym na urzeczywistnianie wizji mieszkańców – budowania 
miasta wygodnego do życia, tworzącego dobre warunki do pracy, rozwoju i od-
poczynku.

Miasto wygodne do życia to właśnie pierwszy cel strategiczny, za-
kładany do realizacji w kadencji samorządu 2018-2023, w ramach któ-
rego zaplanowaliście Państwo polepszenie infrastruktury – m.in. dróg, 
kanalizacji, parkingów, rozbudowanie infrastruktury mieszkaniowej czy 
rozwój obiektów sportowych i rekreacyjnych. Co w tym obszarze zosta-
ło zrealizowane?

Wiemy, dokąd zmierzamy i mamy za co 
– burmistrz Złotowa Adam Pulit podsumowuje 1000 dni kolejnej kadencji samorządu

– Sukcesywnie poprawiamy infrastrukturę w  mieście, aby zapewnić bez-
pieczną i  ekologiczną komunikację dla pieszych, rowerzystów i  ruchu sa-
mochodowego. Nieustannie trwa modernizacja fragmentów ulic miejskich 
znajdujących się w najgorszej kondycji – wyremontowaliśmy już 14 ulic, w tej 
chwili rozpoczęły się prace na długo oczekiwanej ulicy Zamkowej. Stworzyliśmy 
ponad 250 miejsc parkingowych w mieście, w tym miejsca dla osób niepełno-
sprawnych. Konsekwentnie i  z  udziałem zewnętrznych środków realizujemy 
program wymiany starych odcinków kanalizacji, aby doprowadzić do sytuacji, 
w której miasto będzie w 100% skanalizowane, a do wszystkich punktów w Zło-
towie będzie dostarczana bardzo dobrej jakości, uzdatniona i  niechlorowana 
woda. Chcę, aby złotowska kranówka była naszym miejskim wyróżnikiem, 
zapewniającym zdrowie i oszczędność mieszkańcom. Postawiliśmy na tworze-
nie dogodnych warunków do życia w  Złotowie poprzez rozwój budownictwa 
mieszkaniowego. Wydałem 254 warunki do zabudowy, wymagające niskoemi-
syjnych źródeł ogrzewania, które dały impuls między innymi deweloperom do 
rozwijania oferty mieszkaniowej w Złotowie. W ramach ZTBS-u (Złotowskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego) udostępniliśmy mniej sytuowanym 
mieszkańcom 100 nowych lub zmodernizowanych mieszkań. Wprowadziliśmy 
program „Mieszkanie za remont”, w  ramach którego mieszkaniec partycypu-
jąc w kosztach remontu uzyskuje bardzo dobre warunki do najmu mieszkania. 
W efekcie Złotów posiada dodatnie saldo migracyjne – przybywa nam miesz-
kańców, którzy doceniają życie w mieście otoczonym wciąż rozbudowywany-Doświetlenie przejść dla pieszych przy ulicy Grudzińskich

Sala sportowa przy ulicy 8 Marca w Złotowie

Park Słoneczny
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mi terenami zielonymi, jak odrestaurowany Park Pamięci przy ulicy Staszica. 
Nie zapominamy także o  infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej – powstała 
hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 wprowadzająca do miasta nową 
dyscyplinę – squasha, stworzyliśmy trasy rowerowe oparte na 3 turystycznych 
questach. Budujemy przestrzeń do aktywnego, bezpiecznego i  ekologicznego 
wypoczynku.

Stawiacie Państwo sobie także za cel rozwijanie „miasta otwarte-
go i bezpiecznego” – chcecie poprawiać stan powietrza w Złotowie oraz 
umożliwić lepsze funkcjonowanie w mieście seniorom i osobom niesa-
modzielnym. Jak z tych obietnic się wywiązujecie?

– Konsekwentnie realizujemy nasz program Miejska Fabryka Czystego Po-
wietrza składający się z kilki zadań przyczyniających się do poprawy jakości po-
wietrza w Złotowie. Wprowadziliśmy gminny program wymiany „kopciuchów”, 
w  ramach którego przyznaliśmy już 65 dotacji. Ułatwiamy mieszkańcom do-
stęp do krajowego programu „Czyste powietrze” – tu ponad 70 dotacji, stwo-
rzyliśmy w urzędzie „zielone okienko” wspierające mieszkańców w pozyskaniu 
dotacji na wymianę źródeł ciepła. Wspólnie z  mieszkańcami systematycznie 
zazieleniamy Złotów – posadziliśmy już 845 drzew, które teraz i w przyszłości 
będą oczyszczać powietrze w mieście i produkować tlen. 

Nie zapominamy także o wsparciu dla najbardziej potrzebujących pomocy 
mieszkańców – wyremontowaliśmy 14 budynków komunalnych, dwa obiekty 
publiczne wyposażyliśmy w  nowe windy, dzięki czemu m.in. Złotowski Dom 
Kultury stał się obiektem dostępnym dla osób niepełnosprawnych. Udostępnili-
śmy pierwsze mieszkanie chronione, które pozwala osobom niepełnosprawnym 
usamodzielnić się i zaadoptować się do życia w realnym świecie. Chcemy, aby 
Złotów był miastem przyjaznym dla mieszkańców w każdym wieku, niezależnie 
od sytuacji zdrowotnej czy społecznej. 

Kolejne cele na tę kadencję samorządu dotyczą poprawienia ofer-
ty inwestorskiej, turystycznej oraz uatrakcyjnienie programu wydarzeń 
sportowo-kulturalnych. Co w tym obszarze udało się zrobić?

– Nasze jednostki sportowe i kulturalne mają za zadanie zapewnianie cie-
kawej i  spełniającej oczekiwania mieszkańców oferty spędzania w  Złotowie 
wolnego czasu i coraz bardziej się w tym specjalizują. Przekazaliśmy Spichlerz 
Złotowski do Muzeum Ziemi Złotowskiej, który został zaadaptowany między 
innymi na Centrum Informacji Turystycznej, które nie tylko doradza i obsługuje 
odwiedzających Złotów, ale jest także miejscem spotkań dla organizacji poza-
rządowych. Zależy mi, aby to miejsce tętniło życiem i stanowiło wsparcie i za-
chętę do większej aktywności społecznej mieszkańców. Wprowadziliśmy nową 
odsłonę Zagrody Krajeńskiej i kultywujemy naszą rodzimą, wyjątkową tożsa-
mość regionalną. W zakresie turystyki wciąż przed nami zadanie skoordynowa-
nia działań ponadlokalnych, prowadzonych przez sąsiadujące gminy, tak aby 
nasza oferta turystyczna była szersza i znacznie atrakcyjniejsza. Będziemy ro-
bić wszystko, aby w pełni wykorzystać potencjał turystyczny ziemi złotowskiej.

Prowadzimy także działania na rzecz promocji naszych terenów inwesty-
cyjnych – mamy do dyspozycji 36 ha przy ul. Powstańców, dla których powstał 
nowy plan zagospodarowania przestrzennego z zabudową usługową lub obiek-
tów produkcyjnych. Powołany został także w  Urzędzie Miejskim opiekun dla 
potencjalnych inwestorów, który wesprze ich w  tym skomplikowanym proce-
sie nabycia terenów i zainwestowania na nich. Wdrożyliśmy program rozwoju 
przedsiębiorczości, oferując potencjalnym inwestorom ulgi od podatku od nie-
ruchomości czy ulgi od podatku CIT możliwe do uzyskania w ramach Słupskiej 
Strefy Ekonomicznej. Marzy mi się w Złotowie inwestor z branży IT lub centrum 
logistyczne z  działalnością nieinwazyjną dla środowiska. Nasze miasto jest 
położone nieco na uboczu od głównych szlaków komunikacyjnych, natomiast 
oferuje znakomite warunki do życia i odpoczynku dla wysoko wyspecjalizowa-
nych pracowników, którzy bez korków w mieście zyskują ogromną oszczędność 
czasu dla rodziny i na rozwijanie swoich pasji czy aktywność sportową. Wierzę, 
że w dobie pracy zdalnej, gdzie uzyskujemy zasięg globalny dla swoich działań 
z  każdego miejsca wyposażonego w  infrastrukturę np. światłowodową, takie 
małe miejscowości jak Złotów będą bardzo zyskiwać na konkurencyjności, dla-
tego że są bardzo wygodne do życia. 

W ramach dotacji z Funduszy Norweskich będziemy także bardzo promo-
wać przedsiębiorczość wśród młodych ludzi, zachęcając złotowian do założe-
nia i rozwoju swoich biznesów tutaj. Dążenie do uzyskania statusu uzdrowiska 
również stanie się kołem zamachowym dla rozwoju w Złotowie sektora usług 

zdrowotnych, leczniczych, turystycznych i  okołoturystycznych – szacuje się, 
że na 1 kuracjusza przybywającego do uzdrowiska przybywa 5 nowych miejsc 
pracy. Wierzę, że będzie to magnes przyciągający nowych inwestorów do na-
szego miasta i pomysł na biznes dla właścicieli tak ważnych obiektów jak np. 
Pałac Działyńskich czy Willa Iwańskiego.

Na stronie Urzędu Miejskiego w Złotowie każdy mieszkaniec może 
sprawdzić, jak wygląda stan finansów miasta i jak zarządzacie Państwo 
miejskimi pieniędzmi. Największą część środków przeznaczacie Pań-
stwo na edukację – co się zmienia w złotowskich szkołach?

– Edukacja naszych dzieci to z  pewnością priorytet naszego samorządu. 
Bardzo dbamy o  to, aby wspierać młodzież w  ukierunkowaniu na przyszłość, 
wyborze swojej kariery i związania się z naszym miastem. Dlatego zainicjowa-
liśmy współpracę między lokalnymi przedsiębiorcami, a szkołami średnimi pro-
wadzonymi przez powiat, aby kształcenie w  szkołach drugiego szczebla było 
bardziej dopasowane do potrzeb lokalnego rynku pracy i  duży nacisk kładło 
właśnie na przedsiębiorczość, zachęcającą młodych złotowian do zakładania 
tu własnych biznesów. Wspieramy naszą złotowską młodzież także zachętami 
finansowymi w formie stypendiów – przyznaliśmy ich już 594 dla uczniów, któ-
rzy nie tylko osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce, ale także wyróżniają się 
dużym zaangażowaniem społecznym i obywatelskim, zdolnościami artystycz-
nymi czy talentem sportowym. Inwestujemy w młodzież, która stanowi kapitał 
Złotowa – to nasze dzieci budować będą przyszłość tego miasta. Nie można na 
nich oszczędzać.

 Powiedział Pan bardzo wiele o dokonaniach tej 2,5-letniej kaden-
cji obecnego samorządu. A co nie poszło po Państwa myśli, czego się nie 
udało zrealizować?

– W mojej ocenie niektóre działania idą za wolno, bardzo życzyłbym sobie 
i mieszkańcom znacznie szybszego rozwoju, m.in. w zakresie lepszego wykorzy-
stywania potencjału turystycznego Złotowa. Jednak na tej naszej drodze poja-
wiają się czasem przeszkody wydłużające czas działania. Chcę więc budować 
szeroką koalicję wśród radnych i mieszkańców na rzecz urzeczywistniania wizji 
„Złotów – Wielkopolskie Zdroje”, która unowocześni i pozwoli na lepsze wyko-
rzystanie potencjału naszego miasta w obszarze turystyki, usług zdrowotnych 
i  leczniczych, rehabilitacji, przedsiębiorczości, ekologii. Wierzę, że otwartość 
mieszkańców i zaufanie do obranego przez nas kierunku działania pozwoli nam 
wdrażać te przedsięwzięcia szybciej i efektywniej.

 I na zakończenie – nazywał się Pan „Burmistrzem z pasją!” – czy ta 
pasja do pracy na rzecz Złotowa wciąż jest w Panu żywa?

– Odkąd pamiętam zawsze uwielbiałem pracę z  ludźmi i  dla ludzi. To się 
nie zmieniło – wciąż wyzwalanie aktywności wśród innych stanowi dla mnie 
ogromne źródło satysfakcji. W swojej pracy uwielbiam kontakt z mieszkańcami, 
niezwykle inspirują mnie rozmowy o przyszłości Złotowa. Spełniam 
się, kiedy odnajduję, wraz z mieszkańcami, kompleksowe rozwiąza-
nia dla ich osobistych problemów. Dlatego lubię złotowian słuchać 
i z nimi rozmawiać – Urząd jest zawsze dla nich otwarty.

Dziękuję za rozmowę. 
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