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9 paź dzier ni ka 2019 r. po zo sta nie waż ną da tą w dzie jach zło to wa. te go dnia,
po raz pierw szy w hi sto rii, pre zy dent pol ski od wie dził na sze mia sto. an drzej
du da przy je chał do zło to wa na za pro sze nie władz mia sta, któ re ubie ga ją się

o nada nie or de ru or ła bia łe go dla ks. pa tro na bo le sła wa do mań skie go.

Priorytety mieszkańców:
ścieżka do Blękwitu i amfiteatr

PoZnaliśmy WasZe PotrZeby

ANKIETA We wrze śniu py -
ta li śmy Na szych miesz kań -
ców, ja kie in we sty cje był by
dla nich naj waż niej sze
w przy szłym ro ku. Spe cjal -
nie przy go to wa ne an kie ty
moż na by ło zna leźć
w skrzyn kach pocz to wych
ca łe go mia sta, wy peł nić
i prze ka zać rad ne mu bądź
wrzu cić do urny w Urzę dzie
Miej skim w Zło to wie. Dziś
mo że my już pod su mo wać
wy ni ki.

Prze ana li zo wa li śmy po nad pół
ty sią ca an kiet, ja kie do nas spły -
nę ły. Wśród naj bar dziej ocze ki -
wa nych in we sty cji w czo łów ce
zna la zły się: ścież ka pie szo -ro we -
ro wa od Za gro dy Kra jeń skiej
do Blę kwi tu (gdzie po trzeb na jest
współ pra ca z Gmi na Zło tów), re -
mont am fi te atru, mo der ni za cja
par kin gów przy ul. Szkol nej i Bo -
ha te rów We ster plat te oraz mo -
der ni za cja bo isk przy al. Mic kie -
wi cza i ul. Wio ślar skiej.

HU BERT NO WAK

Nowe rozwiązania dla dłużników MZGL
Z MIASTA Miej ski Za kład Go spo dar ki Lo -
ka la mi w ostat nich trzech la tach no to wał
za dłu że nia za lo ka le ko mu nal ne rzę du 1,5
mln zł każ de go ro ku. Ze wzglę du na to, że
w lo ka lach tych ży ją oso by czę sto bę dą ce
w trud nej sy tu acji ży cio wej, Bur mistrz
zło to wa wy dał 14 paź dzier ni ka za rzą dze -
nia, w mo cy któ re go spła ty tych za dłu żeń
mo gą od by wać się w for mie od pra co wa -
nia na leż no ści na rzecz Gmi ny Mia sto Zło -
tów. 

Do od pra co wa nia MZGL wy ty po wał 64
dłuż ni ków, któ rych za dłu że nie łącz nie wy -
no si po nad 800 tys. zł. Bę dą to drob ne pra -
ce po rząd ko we i kon ser wa cyj ne nie wy ma -
ga ją ce spe cjal nych upraw nień. Po nad to
MZGL pla nu je za in sta lo wa nie u 11 dłuż ni -

ków spe cjal nych licz ni ków przed pła to wych
na cie płą wo dę. Sys tem prze zna czo ny jest
do roz li cza nia zu ży cia wo dy z funk cją sys -
te mu przed pła to we go. Dzia ła on na za sa -
dzie po dob nej do do ła do wań w te le fo nie
i wła ści ciel mo że kon tro lo wać płat ność
za zu ży cie wo dy. Każ dy kod umoż li wia zu -
ży cie okre ślo nej ilo ści m3 wo dy. W przy -
pad ku, gdy wy ko rzy sta się do ła do wa nie, do -
stęp do wo dy zo sta je od cię ty. 

Aby po now nie ko rzy stać z wo dy użyt kow -
nik mu si wpi sać ko lej ny kod któ ry wy ku pu je
od ad mi ni stra to ra. W pa mię ci cen tral ki jest
od 330- 700 ko dów i przy za ło że niu że 1 kod
od po wia da mie sięcz ne mu zu ży ciu, ze staw ko -
dów wy star czy na po nad 58 lat. 

SYL WIA MU ZIOŁ

Wi zy ta Pre zy den ta roz po czę ła się
od zło że nia kwia tów pod po mni -
kiem ks. Do mań skie go. War tę ho -

no ro wą przy po mni ku peł ni li har ce rze zło tow -
skie go huf ca, któ rym rów nież Pre zy dent Du da
oso bi ście po dzię ko wał.

Jesz cze przed ofi cjal nym spo tka niem z miesz -
kań ca mi gło wa na sze go pań stwa spo tka ła się

z sa mo rzą dow ca mi po wia tu zło tow skie go – by ła
to oka zja do oso bi ste go po zna nia Pre zy den ta
i wy mia ny kil ku zdań.

W tym cza sie w Ha li Zło to wian ka gro ma dzi li
się miesz kań cy mia sta. Ko lej ka by ła dłu ga, jed -
nak war to by ło wy ka zać się cier pli wo ścią. Czas
ocze ki wa nia na wy stą pie nie Pre zy den ta umi la -
ły wy stę py ar ty stycz ne Chó ru Na uczy ciel skie go

i Chó ru „Ce cy lia” pod ba tu tą To ma sza Men dy ka,
Szko ła Mu zycz na I stop nia w Zło to wie oraz
ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Zło to wie.

Za nim Pre zy den ta ofi cjal nie przy wi tał Bur -
mistrz Zło to wa Adam Pu lit, chó ry od śpie wa ły
Hymn Pol ski oraz Pieśń Ro dła. Prze ma wia jąc
do po nad 500 zgro ma dzo nych na Ha li miesz kań -
ców An drzej Du da mię dzy in ny mi pod kre ślał ro -

lę spo łe czeń stwa w kształ to wa niu lo sów kra ju
oraz ape lo wał o wzię cie udzia łu w zbli ża ją cych
się wy bo rach.

Pre zy dent RP po prze mó wie niu zna lazł czas dla
miesz kań ców na wspól ne zdję cia i uści ski dło ni.

Bur mistrz Zło to wa ser decz nie dzię ku je miesz -
kań com, za god ne przy ję cie Pre zy den ta Pol ski.

HU BERT NO WAK

Prezydent Andrzej Duda
gościł w Złotowie
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Mądrze wykorzystaj
deszczówkę
ZMIASTA Na Pla cu Ko -
ściusz ki w Zło to wie sta nął
dzban wod ny. Jest to pierw -
szy ta ki w Zło to wie i usta -
wio ny przez MZGL po jem nik
do gro ma dze nia desz czów ki
na miej scu w ce lu po now ne -
go jej wy ko rzy sta nia. 

Gro ma dze nie wo dy do po -
jem ni ków za pew nia mniej sze
ob cią że nia sys te mu ka na li za cyj -
ne go, co po ma ga zre du ko wać
miej sco we pod to pie nia.

Po sia da nie ta kie go zbior ni ka
nie sie ze so bą sa me ko rzy ści:

dzię ki nie mu uni ka my opłat
zwią za nych z od pro wa dza niem
nie wy ko rzy sta nej desz czów ki
do sie ci ka na li za cyj nej, ak tyw nie
przy czy nia my się do ochro ny
śro do wi ska i oszczę dza my cen -
ne za pa sy wo dy pod ziem nej. Ze -
bra na w ten spo sób wo da na -
da je się do pod le wa nia
upra wia nych przez nas ro ślin.

MZGL pla nu je ko lej ne za ku py,
jed nak za chę ca my do za in we -
sto wa nia w zbior nik we wła -
snym za kre sie.

syl wiA Mu zioł

Darmowe autobusy na Wszystkich Świętych
KOMUNIKACJA Uro czy stość Wszyst kich Świę tych to dzień,
w któ ry po świę ca my na szym bli skim zmar łym oso bom. To
rów nież wzmo żo ny ruch ko mu ni ka cyj ny, w szcze gól no ści
w oko li cach cmen ta rzy. Aby uła twić do jazd na cmen tarz ko -
mu nal ny dla miesz kań ców na sze go mia sta, Urząd Miej ski
w Zło to wie uru cho mi w dniach od 31 paź dzier ni ka do 2 li sto pa -
da dar mo we po łą cze nia au to bu so we.

W prze pro wa dzo nej pro ce du rze za py ta nia o ce nę naj bar dziej
ko rzyst ną ofer tę przed sta wi ła fir ma ARTMON i to jej spe cjal ny
au to bus ku rso wał bę dzie mię dzy ul. Ja strow ską a cmen ta rzem
przy ul. Choj nic kiej. 

Za chę ca my do zo sta wie nia sa mo cho dów w do mach i sko -
rzy sta nia z dar mo we go trans por tu.

Hu bert no wAk

Autobus specjAlny KieruneK cmentArz. obowiązuje w dniAch 31.10-2.11.2019

Złotów daje szansę!
ZMIASTA Urząd Miej ski w Zło to wie pla nu je
w naj bliż szym cza sie utwo rze nie na swo jej stro -
nie in ter ne to wej www.zlo tow.pl za kład ki pn.
ZŁOTÓW DAJE SZANSĘ.

Za kład ka ta bę dzie mia ła na ce lu pre zen ta cje
osią gnięć miesz kań ców Zło to wa w każ dej dzie dzi -
nie, jak i osób zrze szo nych w zło tow skich klu bach
spor to wych w róż nych dys cy pli nach.

Je śli Wy, Wa sze dzie ci al bo Wa si zna jo mi od no -
szą suk ce sy na are nie wo je wódz kiej, kra jo wej czy
mię dzy na ro do wej ko niecz nie daj cie nam o tym
znać! Chcie li by śmy wy róż niać i na gra dzać spor tow -
ców, na ukow ców, li te ra tów i in nych, któ rych osią -
gnię cia są god ne za pre zen to wa nia. 

Pro si my o prze sy ła nie in for ma cji o oso bach, któ -
re re ali zu jąc swo je pa sje osią ga ją zna czą ce suk ce -
sy!!

Nie zbęd ne in for ma cje: imię i na zwi sko, dys cy -
pli na spor to wa/na uko wa/ka te go ria kon kur su, zdo -
by ty ty tuł (miej sce), na zwa, da ta i miej sce za wo -
dów pro si my prze sy łać na ad res ma ilo wy
pro mo cja@zlo tow.pl.

Hu bert no wAk

Złotowskie szkoły „sprzątały świat” 
AKCJA Trze ci week end wrze śnia za re zer wo -
wa ny jest co ro ku na sprzą ta nie na szej pla ne -
ty. Dzień Sprzą ta nia Świa ta w Zło to wie ob -
cho dzi li śmy 23 wrze śnia i ra zem z ucznia mi
zło tow skich szkół pod sta wo wych ob ję li śmy
opie ką po szcze gól ne te re ny po ło żo ne na te re -
nie mia sta.

Głów ne dzia ła nia sku pi ły się na szla ku wo kół Je -
zio ra Za le skie go, gdzie Bur mistrz Zło to wa, Adam
Pu lit od sło nił zna ki ostrze ga ją ce ko rzy sta ją cych

z pro me na dy, aby uwa ża li na obec ne w tym śro -
do wi sku ża by i je że.

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 2 mie li oka -
zję wy słu chać pre lek cji prze pro wa dzo nej przez
Krzysz to fa Łat ko, pra cow ni ka Pań stwo wej In spek -
cji Ochro ny Ro ślin i Na siew nic twa Od dział w Zło -
to wie, na te mat ogrom ne go wpły wu środ ków
ochro ny ro ślin na śro do wi sko wod ne oraz or ga ni -
zmów ży ją cych w wo dzie i wo kół niej. Pan Krzysz -
tof mó wił rów nież o tym, jak pra wi dło wo za cho -

wy wać się, ko rzy sta jąc z akwe nów wod nych np.
pod czas węd ko wa nia.

Pra cu ją cy w Nad le śnic twie Zło tów Bar tło miej
Sij ke przed sta wił uczniom wszyst kie ro dza je fau ny
i flo ry ota cza ją ce no wo wy bu do wa ny szlak, po ka -
zał licz ne cie ka wost ki, wska zał zie leń, któ ra do mi -
nu jąc, sta je się wręcz pa so ży tem za głu sza ją cym na -
tu ral nie ro sną cą w tym śro do wi sku ro ślin ność,
a tak że od krył śla dy czyn nie dzia ła ją ce go na tym
ob sza rze bo bra. An nA Po znAń skA
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Wpo nie dzia łek, 30 wrze śnia 2019
r. do szło do ata ku ter ro ry stycz -
ne go na taj ny, woj sko wy In sty -

tut Ba dań Cza so prze strzen nych” – wszyst kie
śla dy po tym ata ku pro wa dzi ły do Zło to wa,
gdzie ter ro ry ści po zo sta wi li al bum ze sta ry mi
zdję cia mi. Za da niem uczest ni ków by ło od na -
leźć bu dyn ki z tych fo to gra fii i za po biec ka ta -
stro fie cza so prze strzen nej.

Na ta ką przy go dę pod na zwą „Chro no nau -
ci” stwo rzo ną przez Wojt ka Ku śmier ka ru szy -
ło 57 osób, po dzie lo nych na 11 ze spo łów. Naj -
lep szym oka zał się ten re pre zen to wa ny przez

eki pę „Chodź na dwór” i to oni zgar nę li kom -
plet 6 dys ków do DiscGolfa i pu char prze chod -
ni.

Na stęp nie w Ma ga zy nie Bi stro prze nieść się
moż na by ło w róż ne czę ści świa ta. Wie rzy ca,
Gó ry Sto ło we, Gre en Ve lo, Mon go lia, Ne pal,
Rio Na po – i to wszyst ko na wet nie ru sza jąc
się z krze sła! Ca łość spa jał Ro man Jar czyń ski,
któ ry wpro wa dzał go ści w li rycz ny na strój mu -
zy ką Bu ła ta Oku dża wy, swo ich kom po zy cji
i bal lad że glar skich.

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 sa dza nie do le ci”, w któ -
rej Kin dze Ko ryc kiej głów ną na gro dę za -
pew ni ło „Z prą dem Rio Na po”. Wszy scy
zwy cięz cy otrzy ma li „bon na szpej” w wy -
so ko ści 400 zł na re ali za cję ko lej nych wy -
praw.

Gość spe cjal ny, czy li po dróż nik Do mi -
nik Szmaj da opo wia dał o swych wy pra -
wach do Kon go, o dżun gli, pac kra ftach
o pig me jach i re la cjach mię dzy ludz kich.

ZŁO TOW SKI KOR PUS EKS PE DY CYJ NY

Kocioł pełen przygód
WYDARZENIE KO CIOł 2019 tO już IX EDy Cja FE stI Wa Lu RE La CjI Z PO DRó ży. W tyM RO Ku OR -
Ga NI Za tO RZy, CZy LI ZłO tOW sKI KOR Pus EKs PE Dy Cyj Ny, Za PRO PO NO Wa LI uCZEst NI KOM GRę MIEj sKą. 

Pożegnanie pełne
wzruszeń
WIZYTA Na po cząt ku paź dzier ni ka go ści li śmy nie wiel ką
de le ga cję na szych fran cu skich part ne rów z La Fe le che. By ła
to wi zy ta po że gnal na, któ rej prze wo dził od cho dzą cy
na eme ry tu rę wie lo let ni mer te go mia sta, Guy -Mi chel
Chau ve au.

Współ pra ca po mię dzy na szy mi mia sta mi roz po czę ła się w 2011
ro ku, kie dy mer La Fle che wraz z ów cze snym Bur mi strzem Zło to -
wa, Sta ni sła wem Weł nia kiem, pod pi sa li umo wę part ner ską o ści -
słej i wie lo wy mia ro wej współ pra cy.

8 lat part ner stwa wy peł nio ne by ło wza jem ny mi wi zy ta mi, wy -
mia na mi uczniów, udzia ła mi w za wo dach spor to wych i dzie le -
niem się do świad cze nia mi oraz roz wią za nia mi w po pra wie funk -
cjo no wa nia miast.

W emo cjo nal nym po że gna niu uczest ni czy li przed sta wi cie le
obec nej wła dzy Zło to wa, Rad ni, or ga ni za cje współ pra cu ją ce z mia -
stem part ner skim oraz za pro sze ni go ście. Mer Chau ve au za po -
wie dział, że pod czas swo jej eme ry tu ry z pew no ścią jesz cze od -
wie dzi Zło tów – z ca łą pew no ścią je sie nią, gdyż te go rocz ny wy syp
grzy bów wpra wił ich w nie ma łe osłu pie nie!           HU BERT NO WAK

Nowe Horyzonty Edukacji
Filmowej w Kinie Rodło 
PROJEKT Od paź dzier ni ka
do koń ca kwiet nia przy szłe -
go ro ku w Ki nie Ro dło re ali -
zo wa ny bę dzie pro jekt edu -
ka cyj ny „No we Ho ry zon ty
Edu ka cji Fil mo wej”. W pro -
jek cie weź mie udział bli -
sko 800 uczniów ze wszyst -
kich zło tow skich szkół
pod sta wo wych. 

„No we Ho ry zon ty Edu ka cji
Fil mo wej” to od by wa ją ce się
przez ca ły rok szkol ny pro jek -
cje ki no we dla uczniów, re ali -
zo wa ne w ra mach cy kli te ma -
tycz nych, do sto so wa nych
do wszyst kich eta pów edu ka -
cyj nych. Każ dy po kaz po prze -
dza pre lek cja mul ti me dial na,
wpro wa dza ją ca uczest ni ków
w te ma ty po dej mo wa ne w da -
nym fil mie. Ca ły pro gram NHEF
jest zgod ny z pod sta wą pro gra -
mo wą MEN.

Za ję cia bę dą od by wać się raz
w mie sią cu. Każ dy film pod da -
ny jest ana li zie psy cho lo gicz nej,
z któ rej mo gą ko rzy stać ro dzi -
cie i na uczy cie le, ze wska za -
niem związ ków te ma tów po -
ru sza nych w fil mach
z pod sta wą pro gra mo wą. Fil -
mo gra fia jest bo ga ta i obej mu -
je pro duk cje naj now sze, kla sy -
ki ki na, jak i ty tu łu, któ re
zo sta ją spro wa dzo ne do Pol ski
spe cjal nie na po trze by pro gra -
mu.

Przed każ dym fil mem od by -
wać się bę dzie mul ti me dial na
pre lek cja po świę co na opi sa ne -
mu w fol de rze za gad nie niu lub
spo tka nie z go ściem. Na uczy -
cie le do sta ją in ter dy scy pli nar -
ne ma te ria ły dy dak tycz ne (in -
for ma cje o fil mie i re ży se rze,
sce na riu sze lek cji, kar ty pra cy,
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 ro dzin nych dys ku sjach fil -
mo wych w do mu. Po se an sie
naj młod si ucznio wie mo gą
wziąć udział w warsz ta tach lub
kon kur sach pla stycz nych, na to -
miast star si – w dys ku sjach dla
chęt nych.

HU BERT NO WAK
NA POD STA WIE NHEF.PL.

Ekologia nie zna granic
WIZYTA Pro jekt „Z eko lo gią po nad gra ni ca mi” jest trak to wa ny
przez nas bar dzo po waż nie. I do słow nie. Dla te go od 16 do 21 wrze -
śnia 2019 r. w Zło to wie go ści ła 11-oso bo wa de le ga cja na uczy cie li
i uczniów z mia sta part ner skie go Nie śwież (Bia ło ruś). 

Ce lem tej wi zy ty by ło przede wszyst kim za po zna nie dy rek to rów i na -
uczy cie li z Bia ło ru si z pol skim sys te mem oświa ty i jej re for mą oraz z dzia ła -
nia mi re ali zo wa ny mi za rów no w pla ców kach oświa to wych jak i przez Urząd
Miej ski w Zło to wie na rzecz ochro ny śro do wi ska.

Przez pięć dni go ście wspól nie z na szy mi ucznia mi re ali zo wa li dzia ła nia
pro jek to we za rów no w Zło to wie i oko li cach, a tak że Gdań sku czy To ru niu.
Go ście z Nie świe ża od wie dzi li szko ły pod sta wo we i przed szko la na sze go
mia sta, za po zna li się z ich ba zą dy dak tycz ną i spor to wą, ob ser wo wa li za ję -
cia z ucznia mi pro wa dzo ne przez pol skich na uczy cie li. Dzię ki uprzej mo ści
Sta ro stwa Po wia to we go w Zło to wie moż li wa by ła rów nież wi zy ta cja Cen -
trum Kształ ce nia Za wo do we go i Usta wicz ne go w Zło to wie, gdzie szcze gó -
ło wo za po zna li się z kie run ka mi za wo do wy mi. Z ca łą pew no ścią był to ko -
lej ny do bry krok w kie run ku do sko na łej współ pra cy mię dzy na szy mi mia sta mi.

DA NU TA SZEW CZUK, BE ATA BUCZ KOW SKA -LIN KE
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JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES?
Te go rocz na edy cja fe sti wa lu

zwią za na by ła ze sło wem „suk -
ces”. Za pro sze ni go ście (m. in. Lu -
xtor pe da, Exo dus 15, Ana tom,
Mu ode Ko ty) dzie li li się z in ny mi
co ono ozna cza i jak ten suk ces
osią gnąć. Są nie rzad ko po wie lu
przej ściach i do brze wie dzą, że
cho dzi nie tyl ko o roz głos czy pie -
nią dze, nie tyl ko o cięż ką pra cę
i speł nia nie ma rzeń. Aby się na -
praw dę roz wi jać i dojść do szczę -
ścia, po trze ba cze goś wię cej.

Sa ma idea Pro jek tu Kost ka
rów nież roz wi ja się bły ska wicz -
nie. Z ro ku na rok po ziom pro fe -
sjo na li zmu ro śnie. Sztab lu dzi dba
o lo gi sty kę, na gło śnie nie, opra -
wę wi zu al ną, a na wet o szcze -
gó ły ta kie jak że laz ko czy mar -
ke ry do pod pi sy wa nia
au to gra fów. Każ dy wie, co
do nie go na le ży. Ar ty sta wy stę -
pu ją cy na sce nie mo że dzię ki te -
mu my śleć tyl ko o wy stę pie. 

– Już roz ma wia li śmy o tym
i stwier dza my, że PK jest jed nym
z naj lep szych, jak nie naj lep szym
fe sti wa lem chrze ści jań skim
w Pol sce – mó wi Ro sa z ze spo łu
Mu ode Ko ty.

W ca łym wy da rze niu nikt nie
ukry wa, że cho dzi o war to ści
chrze ści jań skie, o Pa na Bo ga.

„Jest pro fe sjo nal nie i tak ma być.
Mu si my po ka zy wać i ro bić naj -
wyż szy po ziom dla Bo ga” – wy -
ja śnia Krzysz tof So wiń ski, któ ry
wraz z ra pe rem Ana to mem
współ pro wa dził spo tka nia pro fi -
lak tycz ne dla mło dzie ży. Ko lej ny
raz sko rzy sta ło z nich oko ło ty -
sią ca osób. Ich sło wa i mo dli twa
tra fia ły pro sto do ser ca. Ce cy lia,

Projekt Kostka 2019 – Sukces!
Ta kIe go suk ce su Zło TóW daW No NIe WI dZIał: koN cer Ty I WarsZ Ta Ty Na Naj Wyż sZyM Po ZIo MIe, Za Ba Wa
I do Bre War To ścI, PrZy cIą ga ją ce Z ro ku Na rok co raZ WIę cej Mło dZIe ży Z ca łe go kra ju. Za koń cZy ło sIę
Ich TrZy dNIo We śWIę To Pod Na ZWą Pro jekT kosT ka, or ga NI Zo Wa Ne PrZeZ MI sjo Na rZy śWIę Tej ro dZI Ny.

cha rak Te ru – jak ZWy kLe – do da Wał Mu do MI Nu ją cy ga Tu Nek Mu ZycZ Ny: hIP -hoP.

Niezwykłe obrazy Wanessy
WERNISAŻ 3 paź dzier ni ka,
w MBP w Zło to wie od był się
wer ni saż mło dej lip czan ki. Bo -
ha ter ką wie czo ru i au tor ką
pre zen to wa nych dzieł by ła
Wa nes sa Bą kow ska- 10 let nia
uczen ni cą IV kl. szko ły pod sta -
wo wej w Lip ce.

Wa ne ska ko cha mu zy kę, ta niec,
ko nie. Jej pa sją jest też ma lo wa -
nie ob ra zów. Pod czas ich two -
rze nia wy ko rzy stu je róż no rod ne,
dość nie ty po we na rzę dzia ma -
lar skie np. sznu rek, ba lo ny, fo lie,
pa tycz ki ko sme tycz ne czy pla sti -
ko we kub ki. 

Wy sta wę otwo rzy ła Syl wia
Mróz – dy rek tor ka zło tow skiej bi -
blio te ki, któ ra wraz z An ge li ką
Lesz czyń ską – pre ze sem Fun da cji

„Zło to wian ka” (ini cja tor ką i współ -
or ga ni za tor ką wy da rze nia) przy -
wi ta ły przy by łych go ści. O twór -
czo ści ma łej ar tyst ki opo wie dzia ła
jej ma ma – Pa ni Ka ro li na Bą kow -
ska – prze wod ni czą ca zło tow skie -
go od dzia łu Sto wa rzy sze nia Ro -
dzi ciel stwa Za stęp cze go.

Wa nes sa jest nie peł no spraw ną
dziew czyn ką z ze spo łem Do wna,
któ ra na płót no prze le wa swo ją
wraż li wość i mi łość do ota cza ją ce -
go ją świa ta. Wraż li wość osób nie -
peł no spraw nych nie jest ani odro -
bi nę mniej sza od lu dzi zdro wych.
Wręcz prze ciw nie!- pod kre śli ła Pa -
ni Ka ro li na. 

Spo tka nie uświet nił wy stęp
trzech wo ka li stek – wy cho wa nek
Alek san dry Ka pu styń skiej z Oko -
nec kie go Cen trum Kul tu ry: Ju lii Ku -
siak, Ju lii Cha reń ska i An ny Ma zu -
ruk.

Naj więk szą nie spo dzian ką wy -
wo łu ją cą okrzyk za chwy tu Wa -
nes sy był przy jazd ko le gów i ko le -
ża nek z kla sy wraz
z wy cho waw czy nią i pa nią dy rek -
tor Ewą Po lań ską – Cie cha now ską
ze Szko ły Pod sta wo wej w Lip ce.

Wie le pięk nych prac (wy ce nio -
nych przez ma mę) zna la zło no we -
go wła ści cie la. Pie nią dze zbie ra ła
Fun da cja „Zło to wian ka” z prze zna -
cze niem na roz wój ta len tu tej że
pod opiecz nej.            mBP zło tóW

Zakodowana noc w bibliotece
WYDARZENIE 5 paź dzier ni ka
ok. 16.00 bi blio te kach w kra ju
or ga ni zo wa ło „Noc Bi blio tek”
pod ogól no pol skim ha słem
„Znajdź my wspól ny ję zyk”.
Wpi sa ły się w to prze róż ne
dzia ła nia pro po no wa ne przez
książ ni ce: od po dró ży ku li nar -
nych, przez spo tka nia au tor -
skie, no ce de tek ty wów po za -
ję cia ję zy ko we czy mi go we.

Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na im.
Cy pria na Nor wi da rów nież włą -
czy ła się do ini cja ty wy, pro po nu -
jąc uczest ni kom „Za ko do wa ną noc
z bi blio te ce”.

W ra mach sied mio go dzin nej za -
ba wy prze wi dzia nych zo sta ło wie -
le atrak cji oscy lu ją cych wo kół pro -
gra mo wa nia, szy frów, za ga dek
ta jem nic i... no wych tech no lo gii.
Więk szość sta no wisk roz lo ko wa -
na by ła w sie dzi bie bi blio te ki w ta ki
spo sób, by od wie dza ją cy mo gli po -

znać wie le jej za ka mar ków.
Ogrom ne emo cje wzbu dzi ła też
gra miej ska pt. „zaBOOKowany
Zło tów”. Za da niem uczest ni ków
by ło od na le zie nie 20 ksią żek ukry -
tych w ob rę bie ca łe go Zło to wa.
Klu czem do ich od na le zie nia by ły
za gad ki za miesz czo ne na bi blio -
tecz nym fa ce bo oku. Ba wi li się
wszy scy – du zi i ma li, a fre kwen -
cja by ła za dzi wia ją ca. 

Dzię ku je my wszyst kim uczest -
ni kom za wspól ną za ba wę! 

mBP zło tóW

jed na z uczest ni czek po wie dzia -
ła: „Nie zdą ży łam otwo rzyć oczu,
a już le cia ły mi łzy. By li praw dzi -
wi w tym, co mó wi li, nie ukry -
wa li te go, że nie by li świę ci. Te -
raz, kie dy to wspo mi nam, to
czu ję się na praw dę wol na. Jak by
ca ły cię żar od szedł. Pierw szy raz
prze ży łam coś ta kie go.”

SPRAWDZONE SPOSOBY…
Or ga ni za to rzy ko rzy sta jąc

z kil ku let nie go do świad cze nia
sta ra ją się roz wi jać to, co spraw -
dzi ło się do tej po ry. Warsz ta ty
(tym ra zem ta necz ne), „Ra ban
na mie ście”, czy li ra do sny prze -
marsz uli ca mi Zło to wa, Stre fa
Mo dli twy z moż li wo ścią ad o ra cji
i spo wie dzi pod czas kon cer -
tów – to tyl ko nie któ re spo so by
przy cią ga ją ce co raz wię cej osób.

Nie od łącz nym ele men tem
Pro jek tu Kost ka stał się też Ogól -
no pol ski „PK Hip -Hop Fe sti wal”.
W tym ro ku aż 14 za kwa li fi ko -
wa nych uczest ni ków po ka za ło
się na sce nie przed ju ry. Wy ło -
nio no naj lep szych, w tym lau re -
ata Wojt ka Błęc kie go o pseu do -
ni mie „Dzi wak”. Oprócz na gród
pie nięż nych zo stał no mi no wa ny
do kon cer tu de biu tów fun da cji
Chrze ści jań skie Gra nie w War -
sza wie. „Czu ję ra dość, spo kój
i wiem, że mu szę wło żyć tro chę
pra cy. Bar dzo zmo ty wo wał mnie
wy nik kon kur su i mam na dzie ję,
że prze ło ży się to na mo ją twór -
czość. Zo sta łem wy róż nio ny
wśród tych kil ku na stu lu dzi, któ -
rzy też wło ży li du żo si ły, że by coś
po ka zać, więc to jest suk ces da -
ny od Pa na Bo ga” – re la cjo nu je
skrom nie zwy cięz ca.

… I NOWOŚCI
Swo ista świe żość Pro jek tu

Kost ka wy ni ka z fak tu, że two rzą
go mło dzi – to ich po my sły i re ali -
za cja. Ma ją wy jąt ko wą oka zję
spraw dzić się w po waż nym przed -
się wzię ciu, wy ka zać się kre atyw -
no ścią. W tym ro ku z du mą za pre -
zen to wa li apli ka cję mo bil ną

„Pro jekt Kost ka” za wie ra ją cą ter mi -
narz, opi sy gwiazd i ma pę. Po raz
pierw szy rów nież funk cjo no wa ła
Stre fa Dziec ka, w któ rej ro dzi ce
mo gli li czyć na opie kę nad swo imi
dzieć mi w cza sie trwa nia kon cer -
tów. Po pu lar no ścią cie szy ły się też
warsz ta ty ta necz ne pro wa dzo ne
przez sio strę Es te rę – za kon ni cę
tań czą cą hip -hop.

Do bry prze bieg ca ło ści gwa ran -
tu je struk tu ra or ga ni za cyj na zło -
żo na z kil ku dzie się ciu li de rów i wo -
lon ta riu szy. Pa try cja opo wia da:

„Je stem li der ką pierw szy rok. Cie -
szę się otwar to ścią lu dzi, któ rzy
two rzą ta ką ro dzi nę. Bar dzo mo -
ty wu ją mnie do pra cy wo lon ta riu -
sze, bo two rzą zgra ną gru pę”. Z ko -
lei Ja chu, któ ry jest li de rem od pa ru
lat, mó wi: „Naj bar dziej po do ba mi
się to, że mo gę być czę ścią PK i sa -
tys fak cja, że lu dzie się ba wią, mó -
wią, że by ło su per, bo wi dać, że ta
pra ca da je owo ce. Moż na na uczyć
się tu taj pra cy z ludź mi, od po wie -
dzial no ści za wy da rze nie, co przy -
da je się też w ży ciu.”

SEDNO SPRAWY
Pro jekt Kost ka nie jest ty po -

wym wy da rze niem fe sti wa lo wym,
po nie waż po sia da też głę bo ki wa -
lor du cho wy. Nie oce nio ny jest tu
po zy tyw ny prze kaz w mu zy ce.
Do bry przy kład sta no wi świa dec -

two Mar ty ny, któ ra słu cha Lu xtor -
pe dy od pię ciu lat. Jest oso bą mło -
dą i prze by wa w róż nym to wa rzy -
stwie, a ich mu zy ka wpły wa na jej
ży cie tak, aby go nie zmar no wać.

Wszyst ko to ma jed nak za wsze
pro wa dzić do źró dła praw dzi we -
go suk ce su. Pro jekt Kost ka pod -
po wia da, że jest nim Chry stus.

„Mło dzi szu ka ją Je zu sa, chcą z nim
być. Chcą umoc nie nia, uzdro wie -
nia z lę ków. U pew nej dziew czy -
ny po ja wi ły się łzy ra do ści, kie dy
prze czy ta ła Sło wo z obiet ni cą
uzdro wie nia. Naj waż niej sze jest to,
że bę dą wra cać do świa ta umoc -
nie ni ła ską” – stwier dza Ania ze
Stre fy Mo dli twy.

Jak za tem osią gnąć suk ces?
„Szu kać Pa na Bo ga każ de go dnia,
mi mo, że ży cie z Bo giem nie za -
wsze jest ła twe i być wier nym
w tym, co ro bi my” – mó wią
dziew czy ny z Exo dus 15. Pro jekt
Kost ka po ka zał to w tej edy cji
bar dzo wy raź nie. Kie dy już opad -
ną emo cje, po zo sta nie utwier -
dzo ne prze ko na nie, któ re wy ra -
ził Lu cas Vu it ton: „Cięż ka pra ca,
ale ja jesz cze nie osią gną łem suk -
ce su. Suk ce sem jest do pie ro ży -
cie wiecz ne”.

Za rok cze ka nas dzie sią ta – ju -
bi le uszo wa edy cja Pro jek tu Kost -
ka. Jest już ca ła ma sa po my słów,
ale na ra zie to ta jem ni ca.
Na pew no bę dzie cie ka wie
i atrak cyj nie. Zło tów znów za peł -
ni się mło dy mi, ra do sny mi ludź -
mi, któ rzy bę dą mo gli świę to wać
w at mos fe rze do bra i życz li wo -
ści, roz wi ja jąc przy tym swo je pa -
sje.

Wik to ria Brze ziń ska, 
ks. adam Ga ca msF
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