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Prezydent Andrzej Duda
gościł w Złotowie
9 PAŹDZIERNIKA 2019 R. POZOSTANIE WAŻNĄ DATĄ W DZIEJACH ZŁOTOWA. TEGO DNIA
,
PO RAZ PIERWSZY W HISTORII, PREZYDENT POLSKI ODWIEDZIŁ NA
SZE MIASTO. ANDRZEJ
DUDA PRZYJECHAŁ DO ZŁOTOWA NA ZAPROSZENIE WŁADZ MIASTA, KTÓRE UBIEGAJĄ SIĘ
O NADANIE ORDERU ORŁA BIAŁEGO DLA KS. PATRONA BOLESŁA
WA DOMAŃSKIEGO.

W

i zy ta Pre zy den ta roz po czę ła się
od zło że nia kwia tów pod po mni kiem ks. Domańskiego. Wartę honorową przy pomniku pełnili harcerze złotowskiego hufca, którym również Prezydent Duda
osobiście podziękował.

Jeszcze przed oficjalnym spotkaniem z mieszkańcami głowa naszego państwa spotkała się

POZNALIŚMY WASZE POTRZEBY

z samorządowcami powiatu złotowskiego – była
to okazja do osobistego poznania Prezydenta
i wymiany kilku zdań.
W tym czasie w Hali Złotowianka gromadzili
się mieszkańcy miasta. Kolejka była długa, jednak warto było wykazać się cierpliwością. Czas
oczekiwania na wystąpienie Prezydenta umilały występy artystyczne Chóru Nauczycielskiego

Priorytety mieszkańców:
ścieżka do Blękwitu i amﬁteatr

ANKIETA We wrześniu pytaliśmy Naszych mieszkańców, jakie inwestycje byłby
dla nich najważniejsze
w przyszłym roku. Specjalnie przygotowane ankiety
można było znaleźć
w skrzynkach pocztowych
całego miasta, wypełnić
i przekazać radnemu bądź
wrzucić do urny w Urzędzie
Miejskim w Złotowie. Dziś
możemy już podsumować
wyniki.

Przeanalizowaliśmy ponad pół
tysiąca ankiet, jakie do nas spłynęły. Wśród najbardziej oczekiwanych inwestycji w czołówce
znalazły się: ścieżka pieszo-rowerowa od Zagrody Krajeńskiej
do Blękwitu (gdzie potrzebna jest
współpraca z Gmina Złotów), remont amﬁteatru, modernizacja
parkingów przy ul. Szkolnej i Bohaterów Westerplatte oraz modernizacja boisk przy al. Mickiewicza i ul. Wioślarskiej.
HUBERT NOWAK

i Chóru „Cecylia” pod batutą Tomasza Mendyka,
Szko ła Mu zycz na I stop nia w Zło to wie oraz
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie.
Za nim Pre zy den ta ofi cjal nie przy wi tał Bur mistrz Złotowa Adam Pulit, chóry odśpiewały
Hymn Pol ski oraz Pieśń Ro dła. Prze ma wia jąc
do ponad 500 zgromadzonych na Hali mieszkańców Andrzej Duda między innymi podkreślał ro-

lę społeczeństwa w kształtowaniu losów kraju
oraz apelował o wzięcie udziału w zbliżających
się wyborach.

Prezydent RP po przemówieniu znalazł czas dla
mieszkańców na wspólne zdjęcia i uściski dłoni.
Burmistrz Złotowa serdecznie dziękuje mieszkańcom, za godne przyjęcie Prezydenta Polski.
HUBERT NOWAK

Nowe rozwiązania dla dłużników MZGL

Z MIASTA Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w ostatnich trzech latach notował
zadłużenia za lokale komunalne rzędu 1,5
mln zł każdego roku. Ze względu na to, że
w lokalach tych żyją osoby często będące
w trudnej sytuacji życiowej, Burmistrz
złotowa wydał 14 października zarządzenia, w mocy którego spłaty tych zadłużeń
mogą odbywać się w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Miasto Złotów.

Do odpracowania MZGL wytypował 64
dłużników, których zadłużenie łącznie wynosi ponad 800 tys. zł. Będą to drobne prace porządkowe i konserwacyjne nie wymagające specjalnych uprawnień. Ponadto
MZGL planuje zainstalowanie u 11 dłużni-

ków specjalnych liczników przedpłatowych
na ciepłą wodę. System przeznaczony jest
do rozliczania zużycia wody z funkcją systemu przedpłatowego. Działa on na zasadzie podobnej do doładowań w telefonie
i właściciel może kontrolować płatność
za zużycie wody. Każdy kod umożliwia zużycie określonej ilości m3 wody. W przypadku, gdy wykorzysta się doładowanie, dostęp do wody zostaje odcięty.
Aby ponownie korzystać z wody użytkownik musi wpisać kolejny kod który wykupuje
od administratora. W pamięci centralki jest
od 330- 700 kodów i przy założeniu że 1 kod
odpowiada miesięcznemu zużyciu, zestaw kodów wystarczy na ponad 58 lat.
SYLWIA MUZIOŁ

W śrOdKU M.IN.:

PrEzydENt ANdrzEJ
dudA GoŚcIł
W złotoWIE

zAKrzEWo I KrAJENKA bIły rEKord WoŚP

AKcJA szkoły Podstawowe z zakrzewa i Krajenki włączyły się w ogólnopolską akcję bicia rekordu w udzielaniu
pierwszej pomocy, będącą dziełem Fundacji Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy. rekord został pobity!
W hali sportowej w Zakrzewie zebrało się 220 osób, wśród
których byli uczniowie, nauczyciele, pracownicy Urzędu
Gminy z wójtem i zastępcą wójta na czele, strażacy, panie
z kół gospodyń i wiele innych osób.

ZłOtóW dAJE sZANsę.
KOGO NAGrOdZI
BUrMIstrZ?

FOT. AGNIESZKA BARABASZ(x2), KAMIL MAŁOLEPSZY
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czytaj również w internecie

AKTUALNOŚCI ZŁOTOWSKIE

NoWE rozWIązANIA

dlA dłużNIKóW
MzGl. MoGą
odPrAcoWAć dłuG.
GMINA oKoNEK

65-lAtKA
zAGINęłA

NA GrzybAch

Policjanci

Z kolei na krajeńskiej hali zjawiło się i zarejestrowało 400
osób – uczniów szkół podstawowych w: Krajence, Głubczynie i skórce, wraz z opiekunami. Nie zabrakło pracowników
szpitala, ratowników medycznych, z dyrektorem placówki
Joanną Harbuzińską – turek na czele i wolontariuszy.
Była to IV edycja bicia rekordu. W próbie bicia rekordu w całym kraju udział wzięło 1399 instytucji i łącznie aż 144 867
osób, co oznacza najlepszy jak dotąd wynik.

i rodzina
Przeczesywali
las. odnaleźli
zaginioną.
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Powiat wybrał PiS
złotów za Koalicją
KrAJobrAz Po WyborAch PArlAMENtArNych

złotóW

złotóW

dołączył
do Nocy
zAWodoWcóW
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WYBOrY PArLAMENtArNE Prawo i sPrawiedliwość wygrało wybory do sej-

mu 2019 w okręgu Pilskim, zwyciężyło również w Powiecie złotowskim. sam złotów Postawił
natomiast na koalicję obywatelską – to jej lista zdobyła w mieście największe PoParcie.
wśród Posłów, którzy będą rePrezentować nasz okręg w sejmie nowej kadencji znalazły się
dwie nowe osoby (choć już ze stażem Poselskim): romuald ajchler (sld) oraz krzysztof
czarnecki (Pis). o tym ostatnim mówi się jednak, że Posłem długo nie będzie, bo... może zająć stanowisko w rządzie. PoParcie udzielone mu osobiście Przez jarosława kaczyńskiego
w kamPanii wyborczej, tylko uwiarygadnia te PrzyPuszczenia...
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Muzeum ogłasza konkurs
„kozi czwartek”
ZłoTóW Muzeum Ziemi Złotowskiej zaprasza do udziału
w konkursie plastycznym pt.
Kozi czwartek. Prace nadsyłać można do 23 listopada.
Czy ktoś pa mię ta jesz cze,
co to jest „Kozi czwartek”? To
obrzęd ludowy, w okresie powo jen nym
prak ty ko wa ny
jesz cze m.in. w Sta rej Wi śniewce czy Świętej. W tym
dniu od by wa ła się za ba wa,
a jej głównym jej elementem
by ło wej ście prze bie rań ców,
postaciujących: diabła, Cygana, koguta, niedźwiedzia owiniętego w grochowiny i żywej
ko zy (sym bo lu płod no ści)
pro wa dzo nej na po stron ku.
W okresie międzywojennym
koza była już reprezentowana przez przebierańca w masce. Wszystkie te postacie zaczy na ły tań czyć, wcią ga jąc
do ogól nej za ba wy ze bra ne
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w pomieszczeniu osoby.
Aby przypomnieć te zwycza je, zło tow skie mu zeum
ogłasza konkurs. Zadanie polega na wykonaniu pracy plastycznej: koziej maski zakłada nej na prze bie rań ca lub
prze strzen nej ko ziej gło wy
w spo sób trwa ły osa dzo nej
na 1 m kiju, która może wydawać dźwięk kłapania. Konkurs bę dzie trwa do 2 lu te go 2020 r. Prze pro wa dzo ny
zostanie w trzech kategoriach
wiekowych: od przedszkolaków do dorosłych. Prace należy składać w siedzibie muzeum w ter mi nie do 23
listopada 2019 r. Prace będą
pre zen to wa ne na wy sta wie
kon kur so wej w Mu zeum
w dniach od 28 listopada 2019
r. do 2 lutego 2020 r. Muzeum
ja ko or ga ni za tor kon kur su
przyzna nagrodę główną. Pozo sta łe na gro dy bę dą wy ni kiem ple bi scy tu osób zwie dzających wystawę. Wszyscy
lau re aci wraz z opie ku na mi
zostaną zaproszeni na uroczyste za mknię cie wy sta wy
w dniu 2 lutego 2020 r.
Regulamin dostępny jest
na
stronie
internetowej
www.muzeum-zlotow.pl

XXii BUcZkoWska konferencja naUkoWa

Z

90 Lat Szkół na Złotowszczyźnie

GM. LIPKA W Wiejskim Domu kultury W Wielkim Buczku oDByła się konferencja naukoWa. to
już XXii eDycja, której W tym roku tematem Było „90 lat szkół polskich na złotoWszczyźnie”.

godnie z tradycją spotkanie rozpoczęto Hymnem Krajny, a przybyłych gości z wielką przyjemno ścią przy wi ta ła Pro fe sor
Jowita Kęcińska-Kaczmarek.
Prowadzący tegoroczną konferencję Marek Chołodowski rozpoczął cześć naukową.
Jako pierwszy referat na temat „Roli szkół
polskich na Złotowszczyźnie w propagowaniu idei Związku Polaków w Niemczech”
wygłosił Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski,
następnie Prof. Jowita Kęcińska-Kaczmarek
w swojej prelekcji pt. „Izydor Maćkie-
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wicz – w rocznicę śmierci” przedstawiła postać polskiego patrioty, działającego w czasie tworzenia się II Rzeczypospolitej Polskiej.
Ostatnim elementem części naukowej była prezentacja wsi Złotowszczyzny. O tym
jak tworzyły się i funkcjonowały polskie
szkoły w okresie międzywojennym, mówili
licznie przybyli przedstawiciele poszczególnych wsi.
Wójt Gminy Lipka Przemysław Kurdzieko w swoim podziękowaniu oddał cześć Pani Prof. Jowicie Kęcińskiej-Kaczmarek

WYDAWCA
agencja promocyjno – Wydawnicza meDia s. c.
Gabriela ciżmowska, elżbieta możejko, michał nicpoń,
ul. sikorskiego 33, 64-920 piła.
kontakt: tel. +48 604 443 359,
www.glosonline.pl

i wszystkim „Krajniakom” z Wielkiego
Buczka za propagowanie polskiej kultury
krajeńskiej i tradycji.
Podczas XXII Buczkowskiej Konferencji Naukowej wyłoniono kolejnych laureatów „Złotego Buka” oraz rozstrzygnięto
konkurs plastyczny „Moja Matka Boska
Ra do sna – Le śna”, do któ re go zgło szo no 102 prace.
Serdecznie dziękujemy organizatorom
za coroczne konferencje, które przybliżają
społeczności historię i kulturę naszego reźródło: UG Lipka
gionu.
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Zaginęła na grzybobraniu
Znaleźli ją policjanci

O

GM. OKONEK DWie mieszkanki okonka (poW. złotoWski) rozDzieliły się na GrzyBoBraniu.
65-latka nie Wróciła Do Domu przeD zmrokiem. na noGi postaWiona została miejscoWa policja,
której po kilkuDziesięciu minutach przeczesyWania lasu, uDało się oDnaleźć koBietę.

zaginięciu 65-latki
poinformowała jej
córka, która razem
z matką wybrała się
na grzybobranie w okolicach
Okonka. Jak wynikało ze zgłoszenia, kobiety rozdzieliły podczas grzybobrania. Kiedy zapadał już zmrok mieszkanka
Okonka zorientowała się, że jej
mama prawdopodobnie zgubiła
się i powiadomiła o tym fakcie
policję.
Z przekazanych przez zgłaszającą informacji wynikało,
że 65-latka przewlekle choruje
na cukrzycę i niezwłocznie powinna zażyć insulinę. Sytuacja
była więc bardzo poważna, dla-

tego wszyscy policjanci pełniący służbę w Komisariacie Policji w Okonku włączyli się w poszukiwania. Do poszukiwań
włączyli się również członkowie
rodziny zaginionej.
– Z uwagi na złe warunki atmosferyczne mgłę i zapadający
zmrok oraz słaby stan zdrowia
zaginionej, prowadzone były
bardzo intensywne czynności
poszukiwawcze, które trwały kilkadziesiąt minut. Na szczęście
działania zakończyły się sukcesem. Tego samego wieczora policjanci z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego przeczesując
pieszo kompleks leśny od miejsca, gdzie kobiety rozpoczęły

Włamywacz - recydywista
aresztowany
ZŁOTÓW Złotowscy kryminalni
zatrzymali 32-latka podejrzewanego o dokonanie serii włamań do piwnic, pomieszczeń
gospodarczych, garaży i innych
budynków na terenie powiatu
złotowskiego. Policjanci odzyskali większość skradzionego
mienia, w tym m.in. dwa markowe rowery oraz znacznej
wartości sprzęt budowlany.
Mężczyzna był kompletnie zaskoczony widokiem mundurowych, którzy w jego mieszkaniu
znaleźli przedmioty pochodzące
z przestępstw, w tym m.in. dwa
markowe rowery górskie, markowy sprzęt budowlany, elektronarzędzia oraz profesjonalną wiatrówkę z lunetą optyczną.

Zatrzymany traﬁł do policyjnego
aresztu.
Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie
mężczyźnie zarzutów dwóch kradzieży, ośmiu kradzieży z włamaniem do budynków, przywłaszczenia oraz zniszczenia mienia,
których 32-latek dopuścił się na terenie powiatu złotowskiego od listopada 2018 roku do września 2019 roku. W styczniu 2019
roku na terenie Złotowa dokonał
m.in. kradzieży samochodu Audi
A6, który został odzyskany przez
policjantów.
Pokrzywdzeni przestępczą
działalnością młodego mężczyzny
oszacowali swoje straty na ponad 50 tysięcy tys. złotych.

GM. OKONEK 10 października, kilkanaście minut przed godziną jedenastą, na odcinku drogi krajowej nr11 pomiędzy
Lotyniem a Okonkiem doszło do kolizji drogowej z udziałem samochodu ciężarowego, który z nieznanych przyczyn
zakończył jazdę w przydrożnym rowie. Ciężarówką podróżował tylko kierowca, który o własnych siłach opuścił pojazd, nie doznając żadnych obrażeń.

grzybobranie po kilku kilometrach odnaleźli 65-latkę. Kobieta była zziębnięta, zdezorientowana i przestraszona. Dzięki
natychmiastowym i intensywnym działaniom podjętym przez

okoneckich policjantów, nasza
seniorka cała i zdrowa wróciła
do domu – relacjonuje Maciej
Forecki, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.
źródło: kpp ZłoTóW
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PiS wygrywa w okręgu i powiecie

Koalicja w Złotowie

P

PO WYBORACH PrAwo i SPrAwiedliwość wygrAło wybory do Sejmu 2019 w okręgu PilSkim, zwyciężyło również w Powiecie złotowSkim. SAm złotów PoStAwił nAtomiASt nA koAlicję obywAtelSką. „indywiduAlnym” zwycięzcą wyborów w okręgu jeSt kAndydAt koAlicji obywAtelSkiej, jAkub rutnicki, nA którego zAgłoSowAło PonAd 39 tySięcy wyborców, mimo że miAł drugie miejSce nA liście.

aństwowa Komisja Wyborcza opublikowała pełne wyniki wyborów
do Sejmu. W okręgu pilskim wygrało je Prawo i Sprawiedliwość, które wprowadzi czterech
parlamentarzystów. Z ramienia PiS
okręg nr 38 reprezentować będą:
Krzysztof Czarnecki, Marcin Porzucek, Marta Kubiak i Grzegorz
Piechowiak.
Koalicja Obywatelska w nowej
kadencji będzie mieć jeden mandat poselski mniej niż dotychczas.
Mandaty poselskie z ramienia PO
w okręgu nr 38 zdobyli: Jakub Rutnicki, Maria Janyska i Killion Munyama.
Warto dodać, że Jakub Rutnicki (nr 2 na liście KO) zdobył największą liczbę głosów spośród

Jakub Rutnicki (KO) zdobył największą ilość głosów w okręgu 38

wszystkich kandydatów w okręgu
pilskim (39 344).
– To wspaniały wynik, dzięki
któremu będą miał zaszczyt dalej
zasiadać w sejmie i reprezentować
moich wyborców. Poparcie przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Bardzo dziękuje każdemu kto
oddał na mnie swój głos, wspierał
i pomagał podczas kampanii. Takie poparcie mobilizuje do jeszcze
większej pracy. Obiecuje, że tak
właśnie będzie – bo dla mnie działanie na rzecz regionu i ludzi tu
mieszkających było, jest i będzie
najważniejsze – skomentował Jakub Rutnicki.
W Sejmie ponownie zasiadał
będzie również Krzysztof Paszyk
(PSL) oraz Romuald Ajchler (Lewica).

Adam Szejnfeld senatorem!

Praca ta i działalność dawały efekty budując jednocześnie kapitał naszego wzajemnego zaufania. Dlatego teraz mogliśmy razem
wygrać. Za wszystko co za nami bardzo serdecznie dziękuję. Teraz natomiast nadchodzi czas pracy, by Polska rozpoczęła ponowny
marsz
w
stronę
demokracji,
praworządności i rozwoju służącemu dobrej
przyszłości Polek i Polaków, tu u nas
na miejscu, tu u nas w Wielkopolsce oraz
w całym kraju – zapowiedział senator – elekt.
Jego główna konkurentka, ubiegająca się
o senatorski mandat z listy Prawa i Sprawiedliwości Jolanta Turczynowicz-Kieryłło zdobyła 69.292 głosy.
Trzeci wynik uzyskał bezpartyjny Jan Augustyn. Na kandydata zarejestrowanego
przez Komitet Wyborczy Wyborców „Ja
Obywatel RP” zagłosowało 31.285 wyborców.

WYBORY DO SENATU Kandydat Koalicji
Obywatelskiej Adam Szejnfeld wygrał
wybory do Senatu w okręgu pilskim.
Na Szejnfelda zagłosowało 77.873 wyborców.
– Bardzo serdecznie dziękuję za Wasze
poparcie i za wszystkie głosy, jakie otrzymałem od Was w wyborach do Senatu RP.
Obecny sukces to nie tylko moja wygrana.
Zwyciężyliśmy razem – powiedział po ogłoszeniu oﬁcjalnych wyników wyborów Adam
Szejnfeld. – Od 40 lat mieszkam, działam
i pracuję w Wielkopolsce Północnej. Od 30
lat biorę udział w wyborach i tych samorządowych, i tych parlamentarnych. Od 22 lat
reprezentowałem Was w polskim Parlamencie i Parlamencie Europejskim. Zawsze
w swojej działalności kierowałem się z jednej strony interesem lokalnym i regionalnym, a z drugiej strony interesem państwa.
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Oni ZdObyli mandaty pOselsKie

RepReZentanci
OKRęgu
WybORcZegO
nR 38
na WiejsKiej

Krzysztof czarnecki - pis
38 116 głosów

marcin porzucek - pis
27 077 głosów

marta Kubiak - pis
13 191 głosów

grzegorz piechowiak - pis
9 232 głosy

jakub Rutnicki - KO
39 344 głosy

maria janyska - KO
30 783 głosy

Killion munyama - KO
7 764 głosy

Krzysztof paszyk - psl
13 585 głosów

Romuald ajchler - lewica
14 438 głosów

jaK głOsOWaliśmy
sejm

OKRęg nR 38
PiS – 124 392 głosów 35,64% (cała Polska – 44,38%)
KO – 106 810 głosów 30,60% (cała Polska – 26,77%)
PSL – 48 371 głosów 13,86% (cała Polska – 8,63%)
Lewica – 46 355 głosów 13,28% (cała Polska – 12,34%)
Konfederacja – 23 123 głosów 6,62% (cała Polska – 6,76%)
pOWiat ZłOtOWsKi
Prawo i Sprawidliwość – 10 680 głosów 37,90%
Koalicja Obywatelska – 7 980 głosów 28,32%
Lewica – 3 864 głosy 13,71%
Polskie Stronnictwo Ludowe – 3 778 głosów 13,41%
Konfederacja – 1 880 głosów 6,67%
ZłOtóW
Koalicja Obywatelska – 3 051 głosów 35,21%
Prawo i Sprawiedliwość – 2 699 głosów 31,14%

Lewica – 1 367 głosów 15,77%
Polskie Stronnictwo Ludowe – 986 głosów 11,38%
Konfederacja – 563 głosy 6,50%

FReKWencja

senat

OKRęg WybORcZy nR 38
sZejnFeld adam – 77 873 głosów 43,64%
tuRcZynOWicZ-KieRyłłO jolanta – 69 292 głosów 38,83%
augustyn jan – 31 285 głosów 17,53%
pOWiat ZłOtOWsKi
AUGUSTYN Jan – 5 061 głosów 18,04%
TURCZYNOWICZ-KIERYŁŁO Jolanta – 11 146 głosów 39,73%
SZEJNFELD Adam – 11 845 głosów 42,23%

Powiat złotowski – 53,72%
Gm. Jastrowie – 49,25%
Gm. Krajenka – 57,07%
Gm. Lipka – 48,53%
Gm. Okonek – 47,27%
Gm. Tarnówka – 52,66%
Gm. Zakrzewo – 56,33%
Gm. Złotów – 50,52%
M. Złotów – 60,68%

www.glosonline.pl

cZy musi taK być?

tony odpadów

po Wszystkich Świętych...
z GRZEGORZEM BIAŁASEM, PrezeSem zAkłAdu energetyki ciePlnej i uSług
komunAlnych SP. z o.o. w jAStrowiu rozmAwiA GABRIELA CIżMOWSKA
Panie prezesie, przed nami Dzień Wszystkich
Świętych. Polacy tego i kolejnego dnia tłumnie
odwiedzają cmentarze. Przy tej okazji przyozdabiają groby, stawiając z roku na rok coraz więcej
kwiatów i zniczy. Niedawno zwrócił się pan
z apelem, aby ograniczyć te zwyczaje. Czym było
to podyktowane?
– Faktycznie, zwróciłem się z apelem do proboszczów naszej gminy, aby zechcieli zwrócić uwagę ludziom, że o naszej pamięci o zmarłych nie świadczy
to, ile kwiatów przyniesiemy, czy ile zniczy zapalimy.
jako administratorzy cmentarza obserwujemy, że
groby są coraz bardziej zastawiane. często staramy
się, aby nasz grób nie odstawał od innych. i tak spirala się nakręca... rzadko jednak uświadamiamy sobie, że te wszystkie ozdoby po kilku dniach zamieniają się w śmieci. Są to dodatkowe tony odpadów,
które trzeba z cmentarza wywieźć. dlatego zaapelowałem, żeby ograniczyć ilość stawianych kwiatów
czy zniczy, a zamiast tego, jeśli ktoś jest wierzący, zamówić mszę św. w intencji zmarłego lub przyjść
za jakiś czas i zapalić kolejną lampkę, a nie kumulować wszystko w jeden dzień...
– Mówił pan o tym, że po Wszystkich Świętych
zbieracie tony odpadów, poruszając problem
wywiezienia ich z cmentarza. To jednak dopiero
czubek góry lodowej, ponieważ odpady te trzeba zutylizować...
r

e
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oczywiście, a dodać trzeba, że wszystkie one trafiają
do odpadów zmieszanych, czyli na wysypisko, ponieważ nie jesteśmy wstanie wyselekcjonować
z nich poszczególnych frakcji. Próbowaliśmy nawet
oddzielać kiedyś odpady bio od plastiku czy szkła,
ale gra okazała się niewarta świeczki. Po pierwsze
większość z nich, na przykład plastik, nie nadaje się
do ponownego przetworzenia, a po drugie trzeba
było to robić ręcznie, zatrudniając ludzi, którym
trzeba zapłacić. jedynym sensownym rozwiązaniem jest ograniczenie ilości kupowanych ozdób,
bo powtarzam jeszcze raz – nie to świadczy o naszej
pamięci... zachęcam też do używania wymiennych
wkładów, a nie do kupowania za każdym razem nowego znicza.
m

A

Jak proboszczowie przyjęli apel?
– raczej przychylnie, za co bardzo im dziękuję. nie
ukrywam jednak, że „dostało” im się przy tej okazji
rykoszetem, ponieważ spotkali się krytyką, że chcą
dostać więcej ofiar za msze odprawiane w intencji
zmarłych. dlatego jeszcze raz zaznaczam: to był
nasz apel, a proboszczowie przekazali go jedynie
wiernym.
Mówiąc o krytyce, przyzna pan, że jesteście
ostatnio nieco pod obstrzałem. Ludziom nie podoba się na przykład to, że śmietniki na cmentarzu ustawione są przy wejściu, a nie przy alejkach. Dlaczego je przestawiliście?
– odpowiedź jest prosta. jeździmy po śmieci coraz
większym sprzętem, bo tak jest ekonomiczniej,
a cmentarne alejki nie są do tego przystosowane.
jeśli z kolei rozstawilibyśmy pojemniki na alejkach,
to musielibyśmy zatrudnić ludzi, żeby ręcznie te
śmieci wynieśli. dlatego odpowiadając na zarzuty
zwracam uwagę, że jeśli ktoś dał radę wnieść kwiaty
czy znicze na cmentarz, to powinien również poradzić sobie z ich uprzątnięciem i wyniesieniem
do kontenera przy bramie.
Sporą burzę wywołał także apel skierowany
do burmistrza Jastrowia, aby rozważył możliwość podniesienia odpłat za utrzymanie grobów na administrowanych przez was cmentarzach...
o

g
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– Faktycznie, wystąpiliśmy z takim apelem. opłaty
za utrzymanie grobów nie były regulowane od lat
i wynoszą 15 złotych za rok. wnoszone są za 20 lat
czyli opłata cmentarna wynosi 300 złotych. nie są to
wielkie pieniądze, zważywszy, że koszty utrzymania
cmentarzy rosną. za sam wywóz śmieci gmina jastrowie płaci w skali roku 150 tysięcy złotych. jak
wiadomo, wszędzie stawki za wywóz odpadów poszły mocno w górę. my podlegamy pod związek
międzygminny Prgok i to on ustala taryfy. za 8
miesięcy roku, który objęła już podwyżka, miasto
i gmina jastrowie zapłaciła 56.000 zł za wywóz odpadów, podczas gdy za ten sam okres do kasy gminy wpłynęło tylko 9.200 zł z tytułu opłat za miejsce
na cmentarzu. koszt wywozu odpadów według deklaracji miesięcznie to 8.800 zł, podczas kiedy
w ubiegłym roku było to ok. 4.000 zł. to kolosalna różnica. oczywiście koszty te pokrywa gmina (podkreślam – nasza Spółka nie ma tu żadnego
zysku), ale należy uświadomić sobie, że za te pieniądze można byłoby zrobić coś innego, na przykład
zbudować odcinek chodnika.
decyzja co do tego, czy opłaty cmentarne zostaną
podniesione, należy oczywiście do burmistrza, który
być może będzie chciał temat ten skonsultować
z radnymi. my jako spółka gminy zwracamy jedynie
uwagę, że koszty utrzymania cmentarzy (nie tylko
wywóz odpadów) stale wzrastają, więc pokrycie
przez mieszkańców choćby części tych podwyżek,
byłoby zasadne...
z
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Nagrody dla nauczycieli
ZŁOTÓW Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 14 października, w Urzędzie Miejskim
w Złotowie miała miejsce miła uroczystość. Burmistrz
Adam Pulit wręczył nauczycielom oraz dyrektorom szkół
i przedszkoli nagrody
za szczególne osiągnięcia
w roku szkolnym 2018/2019.
Zaproszenie
bur mi strza
do wspól ne go świę to wa nia
DEN przyjęli także: zastępca
burmistrza Małgorzata Chołodowska, skarbnik Gminy Miasto Zło tów Ja dwi ga Skórcz,
prezes Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich w Złotowie – Do-

rota Sobiegraj, przedstawiciel
Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Złotowie Elżbieta Jaster oraz przewod ni czą ca
Za kła do wej
Ko mi sji „NSZZ So li dar ność”
Pra cow ni ków Oświa ty i Wy cho wa nia Ma rio la Ko ło dziej.
Uroczystość rozpoczął występ
ar ty stycz ny uczniów Ze spo łu
Szkół Katolickich w Złotowie
pod kierunkiem pań Anety Gortat -Kruk, An ny Mi nor -Czyż
i Aurelii Misztal.
Podczas uroczystości ślubowanie złożyły 2 nauczycielki:
Anita Ślawska oraz Ilona Decobert, które w okresie wakacji

zdały egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Burmistrz wręczył także nagrody
dyrektorom szkół i przedszkoli
za skuteczne kierowanie placówką, zaangażowanie oraz szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej,
wychowawczej
i opiekuńczej.
Nagrody otrzymali: Dyrektor
Publicznego Przedszkola nr 1
Pani Mariola Surma, Dyrektor
Publicznego Przedszkola nr 2
Pani Jolanta Kurowska, Dyrektor Pu blicznego Przedszko la
nr 3 Pani Gabriela Kawa, Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 4 Pani Jowita Bednarska,
Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1 Pani Maria Monika Klein,
Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Pani Beata Buczkowska-Linke, Dyrektor Szkoły
Podstawo wej nr 3 Pan Karol
Wójcik oraz Nauczycielka Publicznego Przedszkola nr 1 Pani Teresa Szmyt, Nauczycielka
Publicznego Przedszkola nr 2
Pani Beata Trawka, Nauczycielka Pu blicznego Przed szkola
nr 3 Pani Violetta Klejdysz, Nauczycielka Publicznego Przedszkola nr 4 Pani Małgorzata Logaciuk, Nauczycielka Szkoły
Podstawowej nr 1 Pani Anna
Mazurek, Nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 Pani Anna
Go la-Kleszcz,
Nauczy ciel
Szkoły Podstawowej nr 3 Pan
Jakub Kokowski. Ponadto nagrodę ufundowaną przez Stowarzy szenie Rodzin Kato lickich w Złotowie otrzy mały:
Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha Pani
Danuta Łoboda, Nauczycielka
Katolickiej Szkoły Podstawowej Pani Aurelia Misztal.

Związek Gmin krajny
wyróżniony w Wielkopolsce!

N

NAGRODA ZWiąZek Gmin krajny już po raZ druGi doceniony Został W konkursie puchar recyklinGu, W kateGorii „aktyWni W Wielkopolsce”. naGroda
WręcZona Została podcZas urocZystej Gali międZynarodoWeGo konGresu
ochrony ŚrodoWiska envicon environment 2019.

agrodę za najlepsze
wyniki w selektywnej zbiórce odpadów
w
województwie
wielkopolskim oraz sukcesywnie
prowadzoną edukację ekologiczną wręczył Katarzynie Trawce,
przedstawicielowi Związku Gmin
Krajny członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Jacek Bogusławski oraz Magdalena Dutka, prezes zarządu Abrys,
organizator kongresu.Międzynarodowy Kongres Envicon Environment jest największym i najbardziej
rozpoznawalnym
wydarzeniem dotyczącym ochrony środowiska w Polsce. Od lat
każdego roku gromadzi ekspertów z branży, przedstawicieli biznesu, firm komunalnych działających w tym obszarze, czy
organizacje branżowe. Silnie reprezentowani są także przedstawiciele administracji rządowej
i samorządowej oraz naukowcy.

Tegoroczna, 23. edycja kongresu
trwała dwa dni, w trakcie których
odbyło się siedem sesji i paneli
dyskusyjnych oraz niemal 50 wystąpień. Kongresowi towarzyszy
także wspaniała, uroczysta gala,
podczas której ogłaszane są wyniki kilku środowiskowych konkursów m.in. Puchar Recyklingu.
Konkurs Puchar Recyklingu jest organizowany od 1999 roku i jest jedynym w Polsce przedsięwzięciem, które w sposób
kompleksowy ocenia selektywną
zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie – mówi
Mariola Górniak, dyrektor departamentu środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego.
W tym roku kapituła konkursu
doceniła podmioty realizujące najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów, a także
prowadzące ciekawą i skuteczną
edukację ekologiczną.
Zwią zek Gmin Kraj ny na grodzony został za stworzenie
ciekawego i skutecznego syste mu edu ka cji eko lo gicz nej
w 2018 roku. Poprzez działania prak tycz ne, ja ki mi by ły
różnego rodzaju imprezy ple-

nerowe, eventy oraz konkursy
o cha rak te rze eko lo gicz nym
Pra cow ni cy Związ ku Gmin
Krajny promowali system selektywnego zbierania odpadów
ko mu nal nych, uświa da mia li
uczest ni ków o za gro że niach
wy ni ka ją cych z nie pra wi dło wego gospodarowania odpadami oraz upowszechniali pozytywne wzorce zachowań wobec
środowiska naturalnego.
– Nasze działania zauważone
zostały przez kapitułę konkursu,
co bardzo nas cieszy i motywuje do dalszej pracy – mówi Katarzyna TrawkaPodinspektor ds.
edukacji ekologicznej, sprawozdawczości i zamówień publicznych. – Celem, do którego zmierzamy,
jest
osiągnięcie
światowych poziomów recyklingu oraz gospodarka zero waste.
Aby to było możliwe, potrzeba
nam społeczeństwa świadomego swojej odpowiedzialności
za otoczenie. Celem jest również
zmiana postrzegania odpadów
nie jako śmieci, a cenne i wartościowe surowce, nadające się
do dalszego przetworzenia i wykorzystania – dodaje.
Gabriela Ciżmowska

Wyjaśniamy: nadal jest szansa
na poszerzenie granic miasta
Z SESJI Jak pisaliśmy we
wrześniowym wydaniu Głosu
Złotowskiego, radni nie podjęli uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Złotów. Decyzja ta nie wyklucza
jednak poszerzenia granic
miasta w przyszłości, o co zabiega burmistrz.
– Dobrze, że tak się stało – tłumaczy burmistrz Adam
Puilit. – Gdybyśmy teraz przystąpili do zmian Studium, niepotrzebnie wydalibyśmy pieniądze. Od jakiegoś czasu

rozważamy bowiem przystąpienie do rozmów nad poszerzeniem granic miasta Złotowa.
Gdybyśmy teraz przygotowali
Studium dla naszych obecnych
granic
administracyjnych,
za chwilę mogłoby być ono nieaktualne.
Jak tłumaczy burmistrz, miasto do planowanego rozwoju potrzebuje oddechu. Do pomysłu
tego próbuje zachęcić radnych.
Wentylem bezpieczeństwa mają być obrzeża Gminy Złotów.
Decyzja na temat przystąpienia do ewentualnych rozmów
o poszerzeniu granic miasta jest
jednak dopiero przed radnymi.
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Prezydent Andrzej Duda
gościł w Złotowie
9 października 2019 r. pozostanie ważną datą w dziejach złotowa. tego dnia,
po raz pierwszy w historii, prezydent polski odwiedził nasze miasto. andrzej
duda przyjechał do złotowa na zaproszenie władz miasta, które ubiegają się
o nadanie orderu orła białego dla ks. patrona bolesława domańskiego.

W

i zy ta Pre zy den ta roz po czę ła się
od zło że nia kwia tów pod po mni kiem ks. Domańskiego. Wartę honorową przy pomniku pełnili harcerze złotowskiego hufca, którym również Prezydent Duda
osobiście podziękował.
Jeszcze przed oficjalnym spotkaniem z mieszkańcami głowa naszego państwa spotkała się

z samorządowcami powiatu złotowskiego – była
to okazja do osobistego poznania Prezydenta
i wymiany kilku zdań.
W tym czasie w Hali Złotowianka gromadzili
się mieszkańcy miasta. Kolejka była długa, jednak warto było wykazać się cierpliwością. Czas
oczekiwania na wystąpienie Prezydenta umilały występy artystyczne Chóru Nauczycielskiego

PoZnaliśmy WasZe PotrZeby

Priorytety mieszkańców:
ścieżka do Blękwitu i amﬁteatr
ANKIETA We wrześniu pytaliśmy Naszych mieszkańców, jakie inwestycje byłby
dla nich najważniejsze
w przyszłym roku. Specjalnie przygotowane ankiety
można było znaleźć
w skrzynkach pocztowych
całego miasta, wypełnić
i przekazać radnemu bądź
wrzucić do urny w Urzędzie
Miejskim w Złotowie. Dziś
możemy już podsumować
wyniki.

Przeanalizowaliśmy ponad pół
tysiąca ankiet, jakie do nas spłynęły. Wśród najbardziej oczekiwanych inwestycji w czołówce
znalazły się: ścieżka pieszo-rowerowa od Zagrody Krajeńskiej
do Blękwitu (gdzie potrzebna jest
współpraca z Gmina Złotów), remont amﬁteatru, modernizacja
parkingów przy ul. Szkolnej i Bohaterów Westerplatte oraz modernizacja boisk przy al. Mickiewicza i ul. Wioślarskiej.
Hubert Nowak

i Chóru „Cecylia” pod batutą Tomasza Mendyka,
Szko ła Mu zycz na I stop nia w Zło to wie oraz
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie.
Za nim Pre zy den ta ofi cjal nie przy wi tał Bur mistrz Złotowa Adam Pulit, chóry odśpiewały
Hymn Pol ski oraz Pieśń Ro dła. Prze ma wia jąc
do ponad 500 zgromadzonych na Hali mieszkańców Andrzej Duda między innymi podkreślał ro-

lę społeczeństwa w kształtowaniu losów kraju
oraz apelował o wzięcie udziału w zbliżających
się wyborach.
Prezydent RP po przemówieniu znalazł czas dla
mieszkańców na wspólne zdjęcia i uściski dłoni.
Burmistrz Złotowa serdecznie dziękuje mieszkańcom, za godne przyjęcie Prezydenta Polski.
Hubert Nowak

Nowe rozwiązania dla dłużników MZGL

Z MIASTA Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w ostatnich trzech latach notował
zadłużenia za lokale komunalne rzędu 1,5
mln zł każdego roku. Ze względu na to, że
w lokalach tych żyją osoby często będące
w trudnej sytuacji życiowej, Burmistrz
złotowa wydał 14 października zarządzenia, w mocy którego spłaty tych zadłużeń
mogą odbywać się w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Miasto Złotów.

Do odpracowania MZGL wytypował 64
dłużników, których zadłużenie łącznie wynosi ponad 800 tys. zł. Będą to drobne prace porządkowe i konserwacyjne nie wymagające specjalnych uprawnień. Ponadto
MZGL planuje zainstalowanie u 11 dłużni-

ków specjalnych liczników przedpłatowych
na ciepłą wodę. System przeznaczony jest
do rozliczania zużycia wody z funkcją systemu przedpłatowego. Działa on na zasadzie podobnej do doładowań w telefonie
i właściciel może kontrolować płatność
za zużycie wody. Każdy kod umożliwia zużycie określonej ilości m3 wody. W przypadku, gdy wykorzysta się doładowanie, dostęp do wody zostaje odcięty.
Aby ponownie korzystać z wody użytkownik musi wpisać kolejny kod który wykupuje
od administratora. W pamięci centralki jest
od 330- 700 kodów i przy założeniu że 1 kod
odpowiada miesięcznemu zużyciu, zestaw kodów wystarczy na ponad 58 lat.
sylwia muZioł
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Darmowe autobusy na Wszystkich Świętych

KOMUNIKACJA Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień,
w który poświęcamy naszym bliskim zmarłym osobom. To
również wzmożony ruch komunikacyjny, w szczególności
w okolicach cmentarzy. Aby ułatwić dojazd na cmentarz komunalny dla mieszkańców naszego miasta, Urząd Miejski
w Złotowie uruchomi w dniach od 31 października do 2 listopada darmowe połączenia autobusowe.

W przeprowadzonej procedurze zapytania o cenę najbardziej
korzystną ofertę przedstawiła firma ARTMON i to jej specjalny
autobus kursował będzie między ul. Jastrowską a cmentarzem
przy ul. Chojnickiej.
Zachęcamy do zostawienia samochodów w domach i skorzystania z darmowego transportu.
Hubert nowAk

Autobus specjAlny KieruneK cmentArz. obowiązuje w dniAch 31.10-2.11.2019

Mądrze wykorzystaj
deszczówkę
Z MIASTA Na Placu Kościuszki w Złotowie stanął
dzban wodny. Jest to pierwszy taki w Złotowie i ustawiony przez MZGL pojemnik
do gromadzenia deszczówki
na miejscu w celu ponownego jej wykorzystania.

Gromadzenie wody do pojemników zapewnia mniejsze
obciążenia systemu kanalizacyjnego, co pomaga zredukować
miejscowe podtopienia.
Posiadanie takiego zbiornika
niesie ze sobą same korzyści:

dzięki niemu unikamy opłat
związanych z odprowadzaniem
niewykorzystanej deszczówki
do sieci kanalizacyjnej, aktywnie
przyczyniamy się do ochrony
środowiska i oszczędzamy cenne zapasy wody podziemnej. Zebrana w ten sposób woda nadaje się do podlewania
uprawianych przez nas roślin.
MZGL planuje kolejne zakupy,
jednak zachęcamy do zainwestowania w zbiornik we własnym zakresie.
sylwiA Muzioł

Złotów daje szansę!

Z MIASTA Urząd Miejski w Złotowie planuje
w najbliższym czasie utworzenie na swojej stronie internetowej www.zlotow.pl zakładki pn.
ZŁOTÓW DAJE SZANSĘ.

Złotowskie szkoły „sprzątały świat”

AKCJA Trzeci weekend września zarezerwowany jest co roku na sprzątanie naszej planety. Dzień Sprzątania Świata w Złotowie obchodziliśmy 23 września i razem z uczniami
złotowskich szkół podstawowych objęliśmy
opieką poszczególne tereny położone na terenie miasta.

Główne działania skupiły się na szlaku wokół Jeziora Zaleskiego, gdzie Burmistrz Złotowa, Adam
Pulit odsłonił znaki ostrzegające korzystających

z promenady, aby uważali na obecne w tym środowisku żaby i jeże.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 mieli okazję wysłuchać prelekcji przeprowadzonej przez
Krzysztofa Łatko, pracownika Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiewnictwa Oddział w Złotowie, na temat ogromnego wpływu środków
ochrony roślin na środowisko wodne oraz organizmów żyjących w wodzie i wokół niej. Pan Krzysztof mówił również o tym, jak prawidłowo zacho-

wywać się, korzystając z akwenów wodnych np.
podczas wędkowania.
Pracujący w Nadleśnictwie Złotów Bartłomiej
Sijke przedstawił uczniom wszystkie rodzaje fauny
i ﬂory otaczające nowo wybudowany szlak, pokazał liczne ciekawostki, wskazał zieleń, która dominując, staje się wręcz pasożytem zagłuszającym naturalnie rosnącą w tym środowisku roślinność,
a także odkrył ślady czynnie działającego na tym
obszarze bobra.
AnnA PoznAńskA

Zakład ka ta będzie miała na celu prezentacje
osiągnięć mieszkańców Złotowa w każdej dziedzinie, jak i osób zrzeszonych w złotowskich klubach
sportowych w różnych dyscyplinach.
Jeśli Wy, Wasze dzieci albo Wasi znajomi odnoszą sukcesy na arenie wojewódzkiej, krajowej czy
mię dzy na ro do wej ko niecz nie daj cie nam o tym
znać! Chcielibyśmy wyróżniać i nagradzać sportowców, naukowców, literatów i innych, których osiągnięcia są godne zaprezentowania.
Prosimy o przesyłanie informacji o osobach, które realizując swoje pasje osiągają znaczące sukcesy!!
Niezbędne informacje: imię i nazwisko, dyscyplina sportowa/naukowa/kategoria konkursu, zdobyty tytuł (miejsce), nazwa, data i miejsce zawodów pro si my prze sy łać na ad res ma ilo wy
promocja@zlotow.pl.
Hubert nowAk
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nowe Horyzonty edukacji
filmowej w kinie rodło

PROJEKT Od października
do końca kwietnia przyszłego roku w Kinie Rodło realizowany będzie projekt edukacyjny „Nowe Horyzonty
Edukacji Filmowej”. W projekcie weźmie udział blisko 800 uczniów ze wszystkich złotowskich szkół
podstawowych.

Kocioł pełen przygód
W

WYDARZENIE KOCIOŁ 2019 TO JUż IX EDyCJA FESTIWALU RELACJI Z PODRÓży. W TyM ROKU ORGANIZATORZy, CZyLI ZŁOTOWSKI KORPUS EKSPEDyCyJNy, ZAPROPONOWALI UCZESTNIKOM GRĘ MIEJSKą .

poniedziałek, 30 września 2019
r. doszło do ataku terrorystycznego na tajny, wojskowy Instytut Badań Czasoprzestrzennych” – wszystkie
ślady po tym ataku prowadziły do Złotowa,
gdzie terroryści pozostawili album ze starymi
zdjęciami. Zadaniem uczestników było odnaleźć budynki z tych fotograﬁi i zapobiec katastroﬁe czasoprzestrzennej.
Na taką przygodę pod nazwą „Chrononauci” stworzoną przez Wojtka Kuśmierka ruszyło 57 osób, podzielonych na 11 zespołów. Najlepszym okazał się ten reprezentowany przez

Pożegnanie pełne
wzruszeń

ekipę „Chodź na dwór” i to oni zgarnęli komplet 6 dysków do DiscGolfa i puchar przechodni.
Następnie w Magazynie Bistro przenieść się
można było w różne części świata. Wierzyca,
Góry Stołowe, Green Velo, Mongolia, Nepal,
Rio Napo – i to wszystko nawet nie ruszając
się z krzesła! Całość spajał Roman Jarczyński,
który wprowadzał gości w liryczny nastrój muzyką Bułata Okudżawy, swoich kompozycji
i ballad żeglarskich.
Wy stą pie nia po dróż ni ków po dzie lo ne
by ły na dwie ka te go rie: „Wo kół Ko mi na”

w któ rej zwy cię żył „De toks” Prze my sła wa Gon dzi ka i Krzysz to fa So biesz czy ka
oraz „Tam gdzie sadza nie do leci”, w której Kindze Koryckiej główną nagrodę zapew ni ło „Z prą dem Rio Na po”. Wszy scy
zwycięzcy otrzymali „bon na szpej” w wysokości 400 zł na realizację kolejnych wypraw.
Gość spe cjal ny, czy li po dróż nik Do mi nik Szmajda opowiadał o swych wyprawach do Kon go, o dżun gli, pac kra ftach
o pig mejach i relacjach międzyludzkich.
złotowski korPus eksPeDycyjny

WIZYTA Na początku października gościliśmy niewielką
delegację naszych francuskich partnerów z La Feleche. Była
to wizyta pożegnalna, której przewodził odchodzący
na emeryturę wieloletni mer tego miasta, Guy-Michel
Chauveau.

Współpraca pomiędzy naszymi miastami rozpoczęła się w 2011
roku, kiedy mer La Fleche wraz z ówczesnym Burmistrzem Złotowa, Stanisławem Wełniakiem, podpisali umowę partnerską o ścisłej i wielowymiarowej współpracy.
8 lat partnerstwa wypełnione było wzajemnymi wizytami, wymianami uczniów, udziałami w zawodach sportowych i dzieleniem się doświadczeniami oraz rozwiązaniami w poprawie funkcjonowania miast.
W emocjonalnym pożegnaniu uczestniczyli przedstawiciele
obecnej władzy Złotowa, Radni, organizacje współpracujące z miastem partnerskim oraz zaproszeni goście. Mer Chauveau zapowiedział, że podczas swojej emerytury z pewnością jeszcze odwiedzi Złotów – z całą pewnością jesienią, gdyż tegoroczny wysyp
grzybów wprawił ich w niemałe osłupienie!
Hubert nowAk

ekologia nie zna granic

WIZYTA Projekt „Z ekologią ponad granicami” jest traktowany
przez nas bardzo poważnie. I dosłownie. Dlatego od 16 do 21 września 2019 r. w Złotowie gościła 11-osobowa delegacja nauczycieli
i uczniów z miasta partnerskiego Nieśwież (Białoruś).

Celem tej wizyty było przede wszystkim zapoznanie dyrektorów i nauczycieli z Białorusi z polskim systemem oświaty i jej reformą oraz z działaniami realizowanymi zarówno w placówkach oświatowych jak i przez Urząd
Miejski w Złotowie na rzecz ochrony środowiska.
Przez pięć dni goście wspólnie z naszymi uczniami realizowali działania
projektowe zarówno w Złotowie i okolicach, a także Gdańsku czy Toruniu.
Goście z Nieświeża odwiedzili szkoły podstawowe i przedszkola naszego
miasta, zapoznali się z ich bazą dydaktyczną i sportową, obserwowali zajęcia z uczniami prowadzone przez polskich nauczycieli. Dzięki uprzejmości
Starostwa Powiatowego w Złotowie możliwa była również wizytacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, gdzie szczegółowo zapoznali się z kierunkami zawodowymi. Z całą pewnością był to kolejny dobry krok w kierunku doskonałej współpracy między naszymi miastami.
DAnutA szewczuk, beAtA buczkowskA-linke

„No we Ho ry zon ty Edu ka cji
Fil mo wej” to od by wa ją ce się
przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycz nych,
do sto so wa nych
do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedza pre lek cja mul ti me dial na,
wpro wa dza ją ca uczest ni ków
w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program NHEF
jest zgodny z podstawą programową MEN.
Zajęcia będą odbywać się raz
w miesiącu. Każdy film poddany jest analizie psychologicznej,
z której mogą korzystać rodzicie i na uczy cie le, ze wska za niem związków tematów poru sza nych
w
fil mach
z podstawą programową. Filmografia jest bogata i obejmuje produkcje najnowsze, klasyki ki na, jak i ty tu łu, któ re
zostają sprowadzone do Polski
specjalnie na potrzeby programu.

Przed każdym filmem odbywać się będzie multimedialna
prelekcja poświęcona opisanemu w folderze zagadnieniu lub
spotkanie z gościem. Nauczyciele dostają interdyscyplinarne materiały dydaktyczne (infor ma cje o fil mie i re ży se rze,
scenariusze lekcji, karty pracy,
opi nie psy cho lo gów etc.)
do wy ko rzy sta nia za rów no
pod czas za jęć szkol nych jak
i przy rodzinnych dyskusjach filmowych w domu. Po seansie
naj młod si ucznio wie mo gą
wziąć udział w warsztatach lub
konkursach plastycznych, natomiast starsi – w dyskusjach dla
chętnych.
Hubert nowAk
nA PoDstAwie nHef.Pl.
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DZIAło SIę W BIBlIotEcE

WERNISAŻ 3 października,
w MBP w Złotowie odbył się
wernisaż młodej lipczanki. Bohaterką wieczoru i autorką
prezentowanych dzieł była
Wanessa Bąkowska- 10 letnia
uczennicą IV kl. szkoły podstawowej w Lipce.

Waneska kocha muzykę, taniec,
konie. Jej pasją jest też malowanie obrazów. Podczas ich tworzenia wykorzystuje różnorodne,
dość nietypowe narzędzia malarskie np. sznurek, balony, folie,
patyczki kosmetyczne czy plastikowe kubki.
Wystawę otworzyła Sylwia
Mróz – dyrektorka złotowskiej biblioteki, która wraz z Angeliką
Leszczyńską – prezesem Fundacji
„Złotowianka” (inicjatorką i współorganizatorką wydarzenia) przywitały przybyłych gości. O twórczości małej artystki opowiedziała
jej mama – Pani Karolina Bąkowska – przewodnicząca złotowskiego oddziału Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego.

Wanessa jest niepełnosprawną
dziewczynką z zespołem Downa,
która na płótno przelewa swoją
wrażliwość i miłość do otaczającego ją świata. Wrażliwość osób niepełnosprawnych nie jest ani odrobinę mniejsza od ludzi zdrowych.
Wręcz przeciwnie!- podkreśliła Pani Karolina.
Spotkanie uświetnił występ
trzech wokalistek – wychowanek
Aleksandry Kapustyńskiej z Okoneckiego Centrum Kultury: Julii Kusiak, Julii Chareńska i Anny Mazuruk.
Największą niespodzianką wywołującą okrzyk zachwytu Wanessy był przyjazd kolegów i koleżanek
z
klasy
wraz
z wychowawczynią i panią dyrektor Ewą Polańską – Ciechanowską
ze Szkoły Podstawowej w Lipce.
Wiele pięknych prac (wycenionych przez mamę) znalazło nowego właściciela. Pieniądze zbierała
Fundacja „Złotowianka” z przeznaczeniem na rozwój talentu tejże
podopiecznej.
mBP złotóW

Zakodowana noc w bibliotece

WYDARZENIE 5 października
ok. 16.00 bibliotekach w kraju
organizowało „Noc Bibliotek”
pod ogólnopolskim hasłem
„Znajdźmy wspólny język”.
Wpisały się w to przeróżne
działania proponowane przez
książnice: od podróży kulinarnych, przez spotkania autorskie, noce detektywów po zajęcia językowe czy migowe.

Miejska Biblioteka Publiczna im.
Cypriana Norwida również włączyła się do inicjatywy, proponując uczestnikom „Zakodowaną noc
z bibliotece”.
W ramach siedmiogodzinnej zabawy przewidzianych zostało wiele atrakcji oscylujących wokół programowania, szyfrów, zagadek
tajemnic i... nowych technologii.
Większość stanowisk rozlokowana była w siedzibie biblioteki w taki
sposób, by odwiedzający mogli po-

znać wiele jej zakamarków.
Ogromne emocje wzbudziła też
gra miejska pt. „zaBOOKowany
Złotów”. Zadaniem uczestników
było odnalezienie 20 książek ukrytych w obrębie całego Złotowa.
Kluczem do ich odnalezienia były
zagadki zamieszczone na bibliotecznym facebooku. Bawili się
wszyscy – duzi i mali, a frekwencja była zadziwiająca.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę!
mBP złotóW

Urząd miejski W złotoWie
al. PiaSta 1, 77-400 Złotów
tel.: +48 67 263 26 40
Fax: +48 67 265 00 25

WWW.zlotoW.Pl
Szukaj nas na
urzad@zlotow.pl

/urzad.miejski.zlotow

/zlotow.wielkopolskiezdroje

FOT. Jakub Grabiński

Niezwykłe obrazy Wanessy

Projekt Kostka 2019 – Sukces!
TakIego sukcesu ZłoTóW daWNo NIe WIdZIał: koNcerTy I WarsZTaTy Na NajWyżsZyM PoZIoMIe, ZaBaWa
I doBre WarToścI, PrZycIągające Z roku Na rok coraZ WIęcej MłodZIeży Z całego kraju. ZakońcZyło sIę
Ich TrZydNIoWe śWIęTo Pod NaZWą ProjekT kosTka, orgaNIZoWaNe PrZeZ MIsjoNarZy śWIęTej rodZINy.
charakTeru – jak ZWykLe – dodaWał Mu doMINujący gaTuNek MuZycZNy: hIP-hoP.

JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES?
Tegoroczna edycja festiwalu
związana była ze słowem „sukces”. Zaproszeni goście (m. in. Luxtorpeda, Exodus 15, Anatom,
Muode Koty) dzielili się z innymi
co ono oznacza i jak ten sukces
osiągnąć. Są nierzadko po wielu
przejściach i dobrze wiedzą, że
chodzi nie tylko o rozgłos czy pieniądze, nie tylko o ciężką pracę
i spełnianie marzeń. Aby się naprawdę rozwijać i dojść do szczęścia, potrzeba czegoś więcej.
Sama idea Projektu Kostka
również rozwija się błyskawicznie. Z roku na rok poziom profesjonalizmu rośnie. Sztab ludzi dba
o logistykę, nagłośnienie, oprawę wizualną, a nawet o szczegóły takie jak żelazko czy markery
do
podpisywania
autografów. Każdy wie, co
do niego należy. Artysta występujący na scenie może dzięki temu myśleć tylko o występie.
– Już rozmawialiśmy o tym
i stwierdzamy, że PK jest jednym
z najlepszych, jak nie najlepszym
festiwalem
chrześcijańskim
w Polsce – mówi Rosa z zespołu
Muode Koty.
W całym wydarzeniu nikt nie
ukrywa, że chodzi o wartości
chrześcijańskie, o Pana Boga.
„Jest profesjonalnie i tak ma być.
Musimy pokazywać i robić najwyższy poziom dla Boga” – wyjaśnia Krzysztof Sowiński, który
wraz z raperem Anatomem
współprowadził spotkania proﬁlaktyczne dla młodzieży. Kolejny
raz skorzystało z nich około tysiąca osób. Ich słowa i modlitwa
traﬁały prosto do serca. Cecylia,

jedna z uczestniczek powiedziała: „Nie zdążyłam otworzyć oczu,
a już leciały mi łzy. Byli prawdziwi w tym, co mówili, nie ukrywali tego, że nie byli święci. Teraz, kiedy to wspominam, to
czuję się naprawdę wolna. Jakby
cały ciężar odszedł. Pierwszy raz
przeżyłam coś takiego.”

SPRAWDZONE SPOSOBY…
Organizatorzy korzystając
z kilkuletniego doświadczenia
starają się rozwijać to, co sprawdziło się do tej pory. Warsztaty
(tym razem taneczne), „Raban
na mieście”, czyli radosny przemarsz ulicami Złotowa, Strefa
Modlitwy z możliwością adoracji
i spowiedzi podczas koncertów – to tylko niektóre sposoby
przyciągające coraz więcej osób.
Nieodłącznym elementem
Projektu Kostka stał się też Ogólnopolski „PK Hip-Hop Festiwal”.
W tym roku aż 14 zakwaliﬁkowanych uczestników pokazało
się na scenie przed jury. Wyłoniono najlepszych, w tym laureata Wojtka Błęckiego o pseudonimie „Dziwak”. Oprócz nagród
pieniężnych został nominowany
do koncertu debiutów fundacji
Chrześcijańskie Granie w Warszawie. „Czuję radość, spokój
i wiem, że muszę włożyć trochę
pracy. Bardzo zmotywował mnie
wynik konkursu i mam nadzieję,
że przełoży się to na moją twórczość. Zostałem wyróżniony
wśród tych kilkunastu ludzi, którzy też włożyli dużo siły, żeby coś
pokazać, więc to jest sukces dany od Pana Boga” – relacjonuje
skromnie zwycięzca.

… I NOWOŚCI
two Martyny, która słucha LuxtorSwoista świeżość Projektu pedy od pięciu lat. Jest osobą młoKostka wynika z faktu, że tworzą dą i przebywa w różnym towarzygo młodzi – to ich pomysły i reali- stwie, a ich muzyka wpływa na jej
zacja. Mają wyjątkową okazję życie tak, aby go nie zmarnować.
sprawdzić się w poważnym przedWszystko to ma jednak zawsze
sięwzięciu, wykazać się kreatyw- prowadzić do źródła prawdziwenością. W tym roku z dumą zapre- go sukcesu. Projekt Kostka podzentowali aplikację mobilną powiada, że jest nim Chrystus.
„Projekt Kostka” zawierającą termi- „Młodzi szukają Jezusa, chcą z nim
narz, opisy gwiazd i mapę. Po raz być. Chcą umocnienia, uzdrowiepierwszy również funkcjonowała nia z lęków. U pewnej dziewczyStrefa Dziecka, w której rodzice ny pojawiły się łzy radości, kiedy
mogli liczyć na opiekę nad swoimi przeczytała Słowo z obietnicą
dziećmi w czasie trwania koncer- uzdrowienia. Najważniejsze jest to,
tów. Popularnością cieszyły się też że będą wracać do świata umocwarsztaty taneczne prowadzone nieni łaską” – stwierdza Ania ze
przez siostrę Esterę – zakonnicę Strefy Modlitwy.
tańczącą hip-hop.
Jak zatem osiągnąć sukces?
Dobry przebieg całości gwaran- „Szukać Pana Boga każdego dnia,
tuje struktura organizacyjna zło- mimo, że życie z Bogiem nie zażona z kilkudziesięciu liderów i wo- wsze jest łatwe i być wiernym
lontariuszy. Patrycja opowiada: w tym, co robimy” – mówią
„Jestem liderką pierwszy rok. Cie- dziewczyny z Exodus 15. Projekt
szę się otwartością ludzi, którzy Kostka pokazał to w tej edycji
tworzą taką rodzinę. Bardzo mo- bardzo wyraźnie. Kiedy już opadtywują mnie do pracy wolontariu- ną emocje, pozostanie utwiersze, bo tworzą zgraną grupę”. Z ko- dzone przekonanie, które wyralei Jachu, który jest liderem od paru ził Lucas Vuitton: „Ciężka praca,
lat, mówi: „Najbardziej podoba mi ale ja jeszcze nie osiągnąłem suksię to, że mogę być częścią PK i sa- cesu. Sukcesem jest dopiero żytysfakcja, że ludzie się bawią, mó- cie wieczne”.
wią, że było super, bo widać, że ta
Za rok czeka nas dziesiąta – jupraca daje owoce. Można nauczyć bileuszowa edycja Projektu Kostsię tutaj pracy z ludźmi, odpowie- ka. Jest już cała masa pomysłów,
dzialności za wydarzenie, co przy- ale na razie to tajemnica.
daje się też w życiu.”
Na pewno będzie ciekawie
i atrakcyjnie. Złotów znów zapełSEDNO SPRAWY
ni się młodymi, radosnymi ludźProjekt Kostka nie jest typo- mi, którzy będą mogli świętować
wym wydarzeniem festiwalowym, w atmosferze dobra i życzliwoponieważ posiada też głęboki wa- ści, rozwijając przy tym swoje palor duchowy. Nieoceniony jest tu sje.
Wiktoria Brzezińska,
pozytywny przekaz w muzyce.
ks. adam Gaca msF
Dobry przykład stanowi świadec-
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Za nami Noc Zawodowców 2019 Edycja 2.0
w złotowie i ratajach

S

wydarZenie TO JUż dRUgA EdyCJA TEgO WydARZENIA W WIELKOPOLSCE. RóWNOLEgLE OdByŁA SIę ONA 04.10.2019 R. W 13 MIASTACh WOJEWódZTWA. PATRONAT
NAd PRZEdSIęWZIęCIEM OBJąŁ MARSZAŁEK WOJEWódZTWA WIELKOPOLSKIEgO – PAN MAREK WOźNIAK. WydARZENIE MA NA CELU PROMOWANIE WśRód MŁOdZIEży KSZTAŁCENIA ZAWOdOWEgO I dUALNEgO, ZAPOZNANIE MŁOdZIEży Z OfERTą KSZTAŁCENIA ZAWOdOWEgO W REgIONIE, UMOżLIWIENIE BEZPOśREdNIEgO KONTAKTU Z NAUCZyCIELAMI
PRZEdMIOTóW ZAWOdOWyCh ORAZ PRACOdAWCAMI, POSZERZENIE WIEdZy Z ZAKRESU dORAdZTWA ZAWOdOWEgO I BUdOWANIA KARIERy EdUKACyJNO-ZAWOdOWEJ.

zkołę Podstawową nr 3 w Złotowie odwiedziło ponad 400
uczniów z powiatu złotowskiego z 19 szkół podstawowych, a także rodzice ze swoimi dziećmi. Zaproszonych gości oraz młodzież
powitała Dyrektor Centrum Wsparcia
Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile Pani Ewa Krupka-Zaręba – organizator wydarzenia – oraz
Zastępca Burmistrza Miasta Złotowa
Pani Małgorzata Chołodowska. Obecny był również Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki UMWW
w Poznaniu Pan Czesław Kruczek.
Imprezę rozpoczął dynamiczny pokaz karate zaprezentowany przez Klub

Karate Tradycyjnego Shoto w Pile jako przykład pasji i sukcesu zawodowego. Pozostali Partnerzy – pracodawcy, rze mieśl ni cy pre zen to wa li się
w Strefie Przedsiębiorców. Młodzież
mo gła bez po śred nio po roz ma wiać
z przed sta wi cie la mi firm, po znać
warsz tat ich pra cy, kom pe ten cje
i umiejętności przez nich oczekiwane
oraz zapotrzebowanie na pracowników
w danym zawodzie.
Podczas kolejnej części – konkursowej – odbywały się grupowe potyczki i rozgrywki indywidualne. Młodzież
wy ka zy wa ła się umie jęt no ścia mi
zręcznościowymi wcielając się w role: krawca, cukiernika, florysty i fry-

w Strefie PrZedSiębiorców byli Z nami:
1. ROMB S.A. – Złotów
2. Pol-Soft Sp. z o.o. – Złotów
3. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Piła
4. Nadleśnictwo Złotów, Regionalny Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
„Zwierzyniec”
5. PILOT Robert Łobodziński – Krajenka
6. Eligiusz Pawłowski, rzeźbiarz, malarz, artysta – Złotów
7. Usługi krawiecko–hafciarskie LuLu Aleksandra Klityńska – Piła
8. Klub Karate Tradycyjnego „Shoto” w Pile
Muzyczne tło Strefy Przedsiębiorców zapewniła muzyka firmy Victor 11,
która jednocześnie ufundowała część nagród podczas wydarzenia.

zjera w konkursie „Spróbuj być zawodowcem”.
Wybraliśmy także „Mistrza sortowania” w grze o tej samej nazwie pokazując, że bycie zawodowcem jest
EKO. Uczestnicy tej zabawy sortowali śmieci – odpady z pracy zawodowców. W konkursie plastycznym zgłoszonych wcześniej zespołów ze szkół
podstawowych pn. „Stwórz hasło i logo Ekozawodowca” uczniowie wykonali plakaty, które nawiązują do trendu eko, wpisującego się w tak ważną
dla naszego społeczeństwa ideę dbania o środowisko. Jak widać bycie eko
ma swoje odbicie w pracy zawodowców. Konkurs zostanie rozstrzygnięty
wkrótce.
W dalszej części uczniowie wędrowali
po salach warsztatowych gdzie poznawali kierunki kształcenia szkół branżowych, technicznych i policealnych.
Łącznie w Złotowie zaprezentowano 32 zawody w przeprowadzonych
53 warsztatach zawodowych.
Zawody z jakimi zapoznawała się
młodzież to:
technik elektryk, technik elektronik,
technik mechatronik, technik pojazdów
samochodowych, kierowca mechanik
i mechanik pojazdów samochodowych,
technik logistyk, technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik ekonomista,
technik handlowiec, technik fotograﬁi

i multimediów, technik reklamy, cukiernik, ogrodnik, ﬂorysta, technik usług kosmetycznych, technik BHP, krawiec, hafciarka, kaletnik, rymarz, rzeźbiarz
w drewnie, malarz, technik leśnik, drwal,
pilarz, ślusarz, operator CNC, operator
obrabiarek skrawających, tokarz, spawacz, instruktor sportów walki oraz
w LO mundurowym – kierunek bezpieczeństwo narodowe.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie udzielała
indywidualnych konsultacji z doradztwa zawodowego. Ponadto doradcy zawodowi Poradni i CWRKDiZ w Pile
przeprowadzili 4 grupowe warsztaty
z doradztwa zawodowego i planowania
kariery.
Na koniec tych wszystkich działań,
na placu szkoły, naszą Noc wzbogacił
ponownie pokaz laserowy niezawodnej
grupy Visual Sensation Laser Shows
& Technologies Jarosław Nadolny.

Dziękujemy serdecznie Miastu Złotów, Burmistrzowi Miasta Złotów Adamowi Pulitowi i Zastępcy Burmistrza
Małgorzacie Chołodowskiej, bez których
to wydarzenie nie miałoby miejsca.
Dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie oraz jej uczniom,
gronu pedagogicznemu i pracownikom,
wszystkim współorganizatorom, uczestnikom oraz zaproszonym gościom. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za zaangażowanie sił, czasu, chęci i dobrej woli
do tego, aby to wydarzenie odbyło się
w takiej formie.
Wyrażamy nadzieję, że tegoroczna Noc Zawodowców 2019 Edycja 2.0
będzie dla młodzieży, wybierającej
wkrótce dalszą drogę edukacyjno-zawodową, pozytywnym impulsem do zastanowienia i konstruktywnych przemyśleń – jaki kierunek dalszej edukacji
wybrać i jak odnaleźć się na lokalnym
rynku pracy.

SZkoły PreZentujące kierunki kSZtałcenia
PodcZaS nocy w Złotowie
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Złotowie.
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Marszałek w Zakrzewie

W

WIZYTA Marszałek WoJeWództWa Wielkopolskiego Marek Woźniak odWiedził zakrzeWo. naJWażnieJszyM punkteM, oprócz spotkania z MieszkańcaMi, było podpisanie listu intencyJnego
W spraWie poWołania regionalneJ instytucJi kultury – centruM idei rodła.

izyta odbyła się
z inicjatywy wójta gminy Zakrzewo, Marka Buława, oraz radnego Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego,
Henryka Szopińskiego.
Pierwszym punktem pobytu
marszałka było spotkanie z radnymi Rady Gminy Zakrzewo oraz
sołtysami w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Zakrzewie. Wójt
Marek Buława powitał serdecznie
gościa i przedstawił zakres wspólnie zrealizowanych przez oba samorządy inicjatyw na przestrzeni
ostatnich lat dziękując przy tym
marszałkowi za przychylność
i wsparcie.
Marszałek Marek Woźniak podziękował za zaproszenie i przyznał, że rzeczywiście gminy podobne do Zakrzewa są obarczone
pewnymi ograniczeniami, niemniej obiecuje, iż będzie zwracał większą uwagę na problemy
mniejszych samorządów położonych na rubieży województwa.
Podkreślił jednocześnie, że pomimo dużej odległości z perspektywy Poznania dostrzega Zakrzewo, znaczenie i osiągnięcia gminy,
zarówno pod względem rozwoju

infrastruktury, jak i olbrzymiej roli kulturalnej. Przywołał przy tym
m.in. Blues Express Festiwal,
sztuki Grupy Spektaklowej i działalność Domu Polskiego w Zakrzewie, które zostały ocenione
wysoko. Sporo uwagi marszałek
Woźniak poświęcił też zasadom
ﬁnansowania przyszłych zadań
realizowanych ze źródeł unijnych
jak i polityce państwa, która bardziej skupia się na wyrównywaniu dysproporcji pomiędzy regionami. Uwarunkowania są takie,
że Wielkopolska (bez względu
na to, czy to Zakrzewo czy Poznań) jako całość oceniana jest
wysoko, postrzegana jako woje-

wództwo bogate i to w przyszłości może stanowić dla nieco
uboższych gmin problem. M.
Woźniak zadeklarował jednak
swoje pełne wsparcie dla działań
i inicjatyw gminy Zakrzewo i zrozumienie dla problemów, jakimi
borykają się na co dzień mieszkańcy.
Dowodem wsparcia Marszałka
Woźniaka był symboliczny akt, jaki miał miejsce w Domu Polskim.
W historycznej Sali Rodła,
w obecności pana Alfonsa Tomke
i zaproszonych gości, w imieniu
władz województwa, wraz z wójtem oraz dyrektor Domu Polskiego, marszałek parafował list in-

tencyjny w którym wyrażono wolę współpracy w zakresie powstania Centrum Idei Rodła. W zamyśle inicjatorów
ma być to
regionalna instytucja kultury, służąca popularyzacji idei Rodła, inspirująca i wspierająca nowe inicjatywy obywatelskie, społeczne
i kulturalne jak i zachęcająca
do czynnego uczestnictwa w budowie tożsamości europejskiej,
prowadząca działania edukacyjne
zmierzające do trwałego poszanowania różnorodności, tolerancji,
szacunku dla wolności i praw
człowieka zgodnie z ideami i tradycją Rodła.
źRÓdło: UG ZAKRZEWo

Jest nowy skarbnik gminy
TARNÓWKA Już po raz trzeci odbył się Tarnówczyński Bieg
Nad Gwdą. Na starcie biegu stanęło około 90 zawodników,
dorosłych i dzieci. W przerwach pomiędzy biegami przeprowadzono loterię, z której zebrane pieniądze przeznaczone
będą dla Wojtka Cetery, podopiecznego Fundacji Złotowianka. Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Ptuszy przygotowało dla uczestników biegu ciepły posiłek.
EWA BRożEK
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i najlepszych życzeń w związku z zakończeniem kariery zawodowej dla pani Czesławy
Wilk, która pracę w tej roli rozpoczęła 1 października 1997 r.
Nowy skarbnik, Damian
Czajka, ma 41 lat, wykształcenie wyższe ekonomiczne i jest
wieloletnim pracownikiem Referatu Finansowego Urzędu
Gminy w Zakrzewie, gdzie zajmował się m.in. wymiarem podatków i opłat, zaś przez ostatnie miesiące był zastępcą
skarbnika.źRÓdło: UG ZAKRZEWo

GM. ZAKRZEWO Podczas
wrześniowej sesji Rady Gminy Zakrzewo, na wniosek
wójta, na stanowisko skarbnika powołany został Damian
Czajka, który w tej roli zastąpi
Czesławę Wilk.
Dotychczasowa pani skarbnik po 22 latach sprawowania
tej funkcji zdecydowała
o przejściu na emeryturę. Sesja ta była też niepowtarzalną
okazja do złożenia serdecznych
podziękowań za lata ciężkiej
i odpowiedzialnej pracy jak
a
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Jastrowie przymierza się
do budżetu obywatelskiego

w przedziale od 5 tys. do 20 tys.
złotych. Proponowane mogą być
zarówno działania inwestycyjne,
jak i nieinwestycyjne, zlokalizowane na terenie miasta lub wsi
gminy Jastrowie. Zgłoszenia mogą obejmować: inwestycje, działania kulturalne, sportowe oraz
oświatowe.
Do złożenia wniosku uprawniony będzie każdy mieszkaniec
miasta i gminy Jastrowie. W przypadku osoby nieletniej będzie musiała być dołączona zgoda opiekuna prawnego na złożenie
wniosku. Każdy może złożyć tylko jeden projekt oraz każdy będzie mógł zagłosować tylko
na jedno zadanie. Do realizacji
przyjęte zostaną te projekty, które
w otwartym głosowaniu mieszkańców uzyskają najwięcej głosów.

PIENIĄDZE Jastrowie będzie
kolejną gminą, która uruchomi
Budżet Obywatelski. Mieszkańcy będą mogli składać wnioski
już w przyszłym roku. Do rozdysponowania jest 100 tys. złotych. Pojedynczy projekt powinien mieścić się w przedziale
od 5 do 20 tys. złotych.
W jastrowskim magistracie zorganizowano pierwsze spotkanie
organizacyjno – informacyjne, dotyczące Jastrowskiego Budżetu
Obywatelskiego. Jego założenia
i cele przedstawił burmistrz Piotr
Wojtiuk.
Jastrowski Budżet Obywatelski
uruchomiony zostanie w 2020 roku. Z budżetu gminy na realizację
zadań zgłaszanych przez mieszkańców przeznaczone zostanie 100 tys. złotych. Pojedyncze
zadania będą musiały zamknąć się

nagrody burmistrza Jastrowia przyznane
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ Burmistrz
Piotr Wojtiuk zaprosił dyrektorów, nauczycieli i wychowawców placówek
oświatowych z terenu Gminy i Miasta
Jastrowie, by podziękować im za ich
pracę, a wyróżniającym się osobom
przyznać nagrody.
Nauczycielom wytypowanym przez dyrektorów burmistrz przyznał nagrody za wyróżniającą się pracę dydaktyczno – wychowawczą w roku szkolnym 2018/2019, życząc
dalszych sukcesów. Uroczystość przepięknym występem uświetniła Lena Wójcicka.
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Wśród wyróżnionych dyrektorów, nauczycieli i wychowawców znaleźli się w tym roku: Dyrektor SP nr 1 w Jastrowiu – Anna Piekarska,
Dyrektor
SP
nr
2
w Jastrowiu – Stanisław Nowicki, Dyrektor
SP Sypniewo – Jacek Szewczyk, Dyrektor
SP Brzeźnica – Mirosław Budzowski, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Jastrowiu – Violetta Krzysztoń oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Jastrowiu: Magdalena Lisiecka, Dorota
Krzykowska, Teresa Ramucka, Urszula Jagodzińska, Anna Smolicz, Małgorzata Sie-

dlecka, ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jastrowiu: Anna Miałszygrosz, Karina Kuczyńska,
Anna Tomasz, Iwona Zielińska, Katarzyna Nowakowska – Glogier, Katarzyna Cielas, ze
Szkoły Podstawowej w Sypniewie: Andrzej
Karaszewski, Tomasz Piec, Iwona Wojciechowska, ze Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy: Magdalena Dopierała, Cezary Wyszyński,
Karolina Hundt, oraz z Przedszkola Samorządowego w Jastrowiu: Joanna Czyżewska, Joanna Dubicka, Katarzyna Fiuk – Grzejszczyk
i Agnieszka Lewandowska.
M. KRAUsE (UGiM JAsTRoWiE)
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Spinningi na Zaleskim

P

ZAWODY W sobotniE pRzEdpołudniE, 5 pAździERniKA, nAd JEzioREM zALEsKiM, WędKARzE z KołA MiEJsKiEgo pzW W złotoWiE oRAz KoLEdzy z zApRzyJAźnionych Kół RyWALizoWALi W zAWodAch spinningoWych o MistRzostWo KołA i o puchAR cWK „zAciszE”.

onad dwadzieścia łódeczek, łódek oraz łodzi
wypłynęło ze stanicy
przy „Zaciszu”, aby
podczas sześciogodzinnego wędkowania spróbować złowić wymiarowego okonia, sandacza lub
szczupaka.
Jak się okazało po zakończeniu wędkowania, „szczęście” dopisało nielicznym. Pośród węd-

PODSUMOWANIE Okręg Nadnotecki PZW w Pile podsumował roczną rywalizację w dyscyplinie spławikowej w ramach
Grand Prix Okręgu. Po podliczeniu wyników z pięciu zawodów rozegranych w ciągu tego roku najlepszym zespołem
okazała się reprezentacja Koła PZW Wałcz Miasto. Drugie
miejsce zajęło Koło PZW Chodzież, a trzecie miejsce „na pudle” przypadło Kołu PZW „Złota Kaczka I” z Piły. Gratulujemy!
Indywidualnie najlepszy okazał się Karol Dąbrowski z Koła
PZW Wałcz Miasto. Drugi był Roman Kijek z Koła PZW Chodzież, a trzeci Marek Obarski również z Wałcza.
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Skontaktuj się z nami! Prowadzimy sprzedaż
na terenie całego kraju.
tel.: 660-385-917
tel.: 609-935-976
tel.: (59) 833-45-36
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karzy z Koła Miejskiego PZW a trzeci Norbert Ginda – 320 pkt. „Wobler” w Złotowie, Grzegorz
w Złotowie najlepszy wynik i tyNajwiększą rybą sobotnich za- Belka oraz Monster Team „Sum”
tuł Mistrza Koła osiągnął Leszek wodów był szczupak o długo- Złotów.
Matuszewski (1600 pkt.), na miej- ści 65 cm, złowiony przez LeszSerdeczne podziękowania dla
scu drugim znalazł się Grzegorz ka Matuszewskiego.
CWK „Zacisze” za przygotowaMałaczek (1340 pkt.), a trzeci był
Najlepsi wędkarze otrzymali nie ciepłego posiłku dla zgłodniaKrzysztof Literski (1300 pkt).
puchary ufundowane przez CWK łych wędkarzy. Do zobaczenia
Wśród zaproszonych gości „Zacisze” oraz akcesoria i sprzęt w przyszłym roku, na zawodach
zwyciężył Grzegorz Karbo- wędkarski. Fundatorami nagród podlodowych, o ile mroźna powiak – 700 pkt., drugi był Prze- byli także: Koło Miejskie PZW goda pozwoli na ich przeprowamysław Kowalski – 380 pkt., w Złotowie, sklep wędkarski dzenie.
KM PZW ZłotóW
R

E

K

L

A

M

A

www.glosonline.pl

#11

Głos Złotowski | 18 października 2019

Prawie 10 milionów
dofinansowania na drogi

O

PIENIĄDZE W dELEgAtuRzE WiELKopoLsKiEgo uRzędu WoJEWódzKiEgo W piLE
zAWARto cztERnAściE uMóW nA dofinAnsoWAniE zAdAń W RAMAch funduszu dRóg
sAMoRządoWych. ich łącznA WARtość to – JAK poinfoRMoWAłA WicEWoJEWodA
WiELKopoLsKi AnEtA niEstRAWsKA – 24 MLn zł. znAczącA część tEJ KWoty, tJ. ponAd 9 MLn 800 tys. zł, tRAfi do poWiAtu złotoWsKiEgo.

niemal 9 mln zł
na realizację dwóch
inwestycji skutecznie aplikował Powiat Złotowski. Miasto i Gmina
Okonek uzyskała dofinansowanie w wysokości ponad 550 tys.
zł, a Gmina i Miasto Jastrowie – ponad 300 tys. zł.
Powiat Złotowski, w imieniu
którego umowę na doﬁnansowanie podpisali Starosta Złotowski
Ryszard Goławski, Wicestarosta
Złotowski Małgorzata Sameć
oraz Skarbnik Powiatu Grzegorz
Piękoś, pozyskał środki na realizację dwóch zadań. Pierwszy
projekt to przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej – ulicy Kolejowej w miejscowości
Lipka na odcinku 1,3 km. Wartość projektu szacowana jest

na ponad 4 mln 250 tys. zł, natomiast wartość przyznanego doﬁnansowania wynosi ponad 3
mln 300 tys. zł.
Drugie zadanie to przebudowa drogi powiatowej nr 1013P
na odcinku sześciu kilometrów
pomiędzy Sypniewem a Brzeźnicą na odcinku 6 km. Wartość
projektu szacowana jest na ponad 6 mln 980 tys. zł, natomiast
wartość przyznanego doﬁnansowania to ponad 5 mln 580 tys. zł.
– Wszystkim samorządom,
które uzyskały doﬁnansowanie
gratuluję dobrze przygotowanych wniosków [...]. Życzę Państwu wyboru jak najlepszych
wykonawców – powiedziała Wicewojewoda Wielopolski Aneta
Niestrawska.
Uzy ska nie do fi nan so wa nia
przez Powiat Złotowski to wy-

Z Kleszczyny do
Skica bezpieczniej
INWESTYCJE Jezdnia na odcinku od miejscowości Skic
do skrzyżowania z drogą prowadzącą do Górki Klasztornej
zostanie poszerzona o 1 metr.
Inwestycja zostanie zrealizowana przez Powiat Złotowski
jeszcze w tym roku.
Wy konanie tej in westy cji
będzie
możliwe
dzięki
oszczędnościom, które udało
się poczynić w związku z niższym od spodziewanego wynikiem przetargu na przebudowę
cztero kilometro wego
od cin ka
Kleszczy na-Skic.
Na ten cel Powiatowy Zarząd
Dróg w Złotowie zabezpieczone miał 300 tys. zł, tymczasem najkorzystniejsza oferta
przetargu opiewała na kwotę

nieco ponad 140 tys. zł. To nie
jedyna dobra wiadomość. Druga jest taka, że przedsiębiorstwo El-Kajo Sp. z o.o. z Bydgoszczy uporało się z robotami
bardzo szybko, tzn. w ciągu
kilku dni od rozstrzygnięcia
przetargu. By ło to możliwe
dzięki wcześniejszej owocnej
współpracy Powiatu Złotowskiego i gminy Złotów, której
efektem było przygotowanie
podbudowy pod poszerzenie.
Ekipa PZD pracuje również
w Kleszczynie. Prowadzone są
tam prace przygo to waw cze
do poszerzenia jezdni na odcinku od centrum wsi w kierunku Buntowa „Gaju”.
StaroStWo PoWiatoWe
W ZłotoWie

nik osobistych starań
Starosty Złotowskiego
wspie ra ne go
przez
człon ków
za rzą du – po przed niej
o

g

ł

i obec nej ka den cji,
a także Posła na Sejm
RP Grzegorza Piechowiaka.
źródło: PoW. ZłotoWSKi
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