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CIEKAWOSTKI W zWiąz ku z 650–le ciem mia sta zło to Wa chce -
my za po znać miesz kań cóW i lud ność oko licz nych miej sco Wo ści

z hi sto rią oraz tra dy cja mi, dla te go dzi siaj kil ka słóW na te mat
bu dyn ku mu zeum zie mi zło toW skiej.

Bu dy nek Mu zeum Zie mi Zło tow -
skiej to uni kal ny przy kład szkie le -
to we go bu dow nic twa miesz czań -

skie go XVIII w. na Kraj nie, któ ry za cho wał
naj wię cej ele men tów pier wot ne go ukształ -
to wa nia i jest do sko na łym przy kła dem ów -
cze snej za bu do wy mia sta. Dom przy ul.
Woj ska Pol skie go 2a (do ro ku 1933 ul.
Szkol nej 2), w świe tle do ku men tu, ist niał
już w po cząt ku XIX w. Fakt ten do ku men -
tu je plan mia sta z 1810 r., a po śred nio
wzmian ka ar chi wal na z 1829 r. wy mie nia -

ją ca dom miesz kal ny wśród za bu do wy po -
se sji. 

Wcze śniej sze za pi ski w księ gach wie czy -
stych z lat 1792 – 1827 do ty czą wy łącz nie wła -
ści cie li, na by wa ją cych nie ru cho mość dro gą
prze tar gu lub kup na bez po śred nie go. W tym
cza sie par ce la prze cho dzi kil ka krot nie z rąk
do rąk, a ko lej ny mi na byw ca mi są rze mieśl ni -
cy – far bia rze, re kru tu ją cy się z licz ne go wów -
czas w Zło to wie śro do wi ska su kien ni ków. 

Po cząw szy od ro ku 1833 sy tu acja ule ga
zmia nie i dom po zo sta je w po sia da niu jed nej

Gdyby ściany
mogły mówić…

i tej sa mej ro dzi ny Wal dor.
W 1900 ro ku nie ru cho mość na -
by wa Ot to Abra ham, far biarz,
któ ry w dwa dzie ścia pięć lat póź -
niej bu du je na po zo sta łej czę ści
dział ki (w kie run ku je zio ra Ba ba)
dwu pię tro wą ka mie ni cę. Spad ko -
bier cy ostat nie go wła ści cie la emi -
gru ją z Pol ski w ro ku 1945, a za -
cho wa ne obiek ty prze cho dzą
na Skarb Pań stwa. Za gro że nie
obiek tu pla no wa ną roz biór ką (poł.
lat 60-tych XX w.), usy tu owa ne -
go przy uli cy Woj ska Pol skie go 2a,
spo wo do wa ło in ter wen cję władz
kon ser wa tor skich, któ re zde cy -
do wa ły je go re sty tu cję i ada pta -
cje na ce le mu ze al ne. Pro jek to -
wa ne pra ce re kon struk cyj ne
wy ma ga ły prze pro wa dze nia ba -
dań ar chi tek to nicz nych, któ rych
wy ko na nie zle co no ze spo ło wi
pro fe so ra Bie gań skie go z Ka te -
dry Hi sto rii Ar chi tek tu ry i Sztu ki
Po li tech ni ki War szaw skiej, któ ry
otrzy mał na gro dę rek to ra uczel -
ni. Pod czas prac re no wa cyj nych
i bu dow la nych od two rzo no wy -
gląd i wcze śniej szy układ po -
miesz czeń. 

Wnę trze na wią za ło do sta nu
po pierw szej prze bu do wie z 1833
ro ku, co wy ma ga ło nie licz nych

zmian. Za cho wa no ofi cy nę z 1875
ro ku w pier wot nej for mie szkie -
le to wo–mu ro wa nej.  Ca łość pro -
jek tu za koń czo no po trzech la -
tach w 1966 r. Jed ną
z cie ka wo stek bu dow la nych za -
byt ko we go do mu sza chul co we -
go jest sze ro ki ko min no ga wi co -
wy obej mu ją cy „czar ną kuch nię”.
W je go ścia nach za cho wa ły się
trzy ko min ki ogrze wa ją ce przy -
le głe po miesz cze nia i słu żą ce
rów no cze śnie ja ko pa le ni ska ku -
chen ne. Mu zeum po sia da piw ni -
cę skle pio ną ko leb ko wo – ma te -
ria łem jest ce gła, a w przy zie miu
ka mie nie. 

Kon struk cja szkie le to wa wy -
peł nio na jest ce gła mi i tyn kiem
od uli cy, gli na i bru sa mi od stro -
ny ogro du. Ca łość przy kry wa ła -
ma ny dach po kry ty da chów ką.
Bu dy nek ma par ter ce gla ny, zaś
pię tro sza chul co we. Ja ko su row -
ca na kon struk cję szkie le to wą
mu zeum uży to drew na dę bo we -
go, so sno we go i mo drze wio we -
go. 

W zre kon stru owa nej ka mie -
nicz ce miesz czań skiej jest dzie -
więć po miesz czeń o łącz nej po -
wierzch ni wy sta wo wej 231
me trów.



aktualności złoToWSkIEII informator urzędu miejskiego w złotowie
M A T E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y

INWESTYCJE Wśród Wie lu ogra ni czeń ja kie zo sta ły Wpro Wa dzo ne W ra mach Wal ki z Wi -
ru sem sars – coV – 2 zło tóW sta ra się nie za trzy my Wać, a Wręcz prze ciW nie – roz Wi jać

się i mo der ni zo Wać z za sto so Wa niem Wszel kich środ kóW ostroż no ści.

Czas pandemii  
nie hamuje rozwoju

Obec nie koń czo ne są
pra ce nad je zio rem
„Ba ba”. Prze nie sio -
no cał ko wi cie oświe -

tle nie tak, aby po praw nie funk -
cjo no wa ło i nie by ło za le wa ne tak
jak w po przed nich la tach. Za in -
sta lo wa ne zo sta ły ener go osz częd -
ne ża rów ki LED. W trak cie bu -
do wy po zo sta ły ścież ki, a tak że
trwa ob sa dza nie te re nu no wą ro -

ślin no ścią ob ję te go mo der ni za cją
w ce lu zwięk sze nia bio róż no rod -
no ści. 

Trwa ją pra ce re mon to we w Do -
mu Pol skim, aby speł niał on
wszyst kie nie zbęd na wa run ki bez -
pie czeń stwa po ża ro we go. Pra ce
bu dow la ne ma ją na ce lu pod nie -
sie nie od por no ści po ża ro wej scho -
dów, do dat ko wo pod czas prac
elek trycz nych in sta lo wa ne są alar -
my oraz czuj ni ki dy mu. 

W dniu 15 kwiet nia 2020 ro ku
zo sta ły otwar te ofer ty ce no we
zwią za ne z re mon tem Ka pli cy św.
Ro cha, a umo wa zo sta nie pod pi -
sa na ze „Spół dziel nią Rze mieśl -
ni czą – Kraj na”, co przy czy ni się
do roz po czę cia prac w naj bliż -
szym cza sie. 

10 kwiet nia 2020 ro ku pod pi -
sa no umo wę na re mont na ul. Po -
lnej. Obec nie trwa ją pra cę
nad opra co wa niem tym cza so wej
or ga ni za cji ru chu, któ ra umoż li -
wi roz po czę cie pla no wa nych prac.
Za kres prac jest bar dzo sze ro ki
i bę dzie obej mo wał:- li kwi da cję
na po wietrz nej li nii oświe tle nio wej
oraz za in sta lo wa nie przy oka zji
wy ko pu li nio we go, dzię ki cze mu
ka ble bę dą prze bie gać pod zie mią,
ener go osz częd ne go miej skie go
oświe tle nia,- po wsta nie no wa sieć
desz czo wa,- zo sta nie uło żo na no -
wa na wierzch nia z kost ki be to no -
wej drob no wy mia ro wej tzw. „Po -
lbru ku”.

W związ ku z pla no wa ny mi roz -
le gły mi pra ca mi pro si my miesz -
kań ców o wy ro zu mia łość i cier -
pli wość, po nie waż ma ją one
na ce lu po lep sze nie ja ko ści funk -
cjo no wa nia spo łe czeń stwa oraz
zwięk sze nia bez pie czeń stwa
na dro dze. Prze ka za nie pla cu bu -
do wy za pla no wa ne jest
na dzień 24 kwiet nia 2020 ro ku.

Po nad to za kon trak to wa ne zo -
sta ło za pro jek to wa nie i wy ko na -
nie do świe tle nia 3 no wych przejść
dla pie szych przy na stę pu ją cych
uli cach: Bo le sła wa Krzy wo uste -
go na wy so ko ści blo ku nr 7, Gru -
dziń skiej na wy so ko ści bu dyn ku
nr 1, Mic kie wi cza na wy so ko ści
bu dyn ku nr 20,8. Wy bór miejsc

zo stał prze pro wa dzo ny po kon sul -
ta cji z Po li cją w ce lu zwięk sze nia
bez pie czeń stwa pie szych w tych
re jo nach. 

W ra mach pro jek tu bu dże tu
oby wa tel skie go pla no wa na jest
roz bu do wa po la do Disc Gol fa o 6
ko lej nych doł ków, do dat ko wo po -
wsta ną 2 obiek ty ma łej ar chi tek -
tu ry, któ re bę dą do dys po zy cji gra -
czy. 

Zło tow skie Cen trum Ak ty wi -
za cji Spo łecz nej wdro ży ło we
wła snym za kre sie dzia ła nia ma ją -
ce na ce lu po pra wę es te ty ki po -
szcze gól nych obiek tów, a tak że
uspraw nie nie ich funk cjo no wa nia
w póź niej szym cza sie. Na pły wal -
ni „La gu na” wy ko na no re mont
ścian we wnętrz nych oraz ka bin
prze bie ral ni w szat niach dam skiej
i mę skiej. Do dat ko wo wy czysz -

Prace nad jeziorem „Baba”

Dom Polski w Złotowie

Ulicę Polną w Złotowie czeka remont

Pola Disc-Golf Parku zostaną rozbudowane
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zycie to nowa
supermoc!

WZło to wie zna la zły się
oso by, któ re w ra mach
wo lon ta ria tu i pod pa -

tro na tem Bur mi strza Mia sta Zło to -
wa chcą uszyć nie od płat nie ma secz -
ki dla miesz kań ców Zło to wa. trzy
nie zwy kle uta len to wa ne ko bie -
ty: pa try cja szla ga – Wódz, emi -
lia tho mas – czar nec ka oraz pau -
li na brew ka za in spi ro wa ły gru pę
osób, do od ku rze nia spod war stwy
ku rzu ma szy ny do szy cia i przy łą -
cze nia się do ak cji szy cia ma se czek
dla Zło to wian. 

Jest to gru pa oko ło 50 osób,
w tym na wet męż czyź ni, a za an ga -
żo wa li się nie tyl ko miesz kań cy Zło -
to wa, ale tak że oso by z ca łe go po -
wia tu. Nie dłu go po tem do ak cji
włą czy ła się gru pa z „Ma ma w mia -
stecz ku Zło tów”, któ rej przed sta wi -
cie lem jest San dra Przy by szew ska -
Pą czek.

Ma secz ki są szy te z bar dzo do -
brej ja ko ści ma te ria łu i są wie lo ra -
zo we go użyt ku, a tak że bę dą roz -
pro wa dza ne nie od płat nie wśród

miesz kań ców mia sta Zło to wa w ra -
mach ak cji „Zdro wy Zło tów”.

bur mistrz mia sta zło to wa
adam pu lit mó wi:

– Wo lon ta riusz ki po świę ca ją swój
wol ny czas dla do bra i zdro wia ca -
łej spo łecz no ści – je stem dum ny, że
Zło tów ma tak wspa nia łych miesz -
kań ców, któ rzy bez in te re sow nie

dba ją o in nych lu dzi. Chciał bym po -
dzię ko wać każ dej oso bie, któ ra
w tym trud nym cza sie dla Nas
wszyst kich zde cy do wa ła się po móc
dzie ląc się swo imi umie jęt no ścia mi
czy wie dzą. Ini cja ty wy spo łecz ne są
dla mnie in spi ra cją, któ ra mo ty wu -
je mnie jesz cze bar dziej do dzia ła -
nia.

„do bro to je dy na rzecz, któ ra
się mno ży je śli się ją dzie -
li” – po przez zmo dy fi ko wa nie cy -
ta tu Al ber ta Schwe it zer’a mo że my
śmia ło opi sać dzia ła nia, któ re są
pro wa dzo ne z ini cja tyw spo łecz -
nych, ale tak że lo kal nych przed się -
bior ców. Przy kła dem jest fir ma
ROMB S. A., któ ra prze ka za ła przy -
łbi ce ochron ne. Pre zes Klu bu Spor -
to we go Per fec ta Fut sal Zło tów pan
Ka rol Wrza lik w ra mach współ pra cy
prze ka zał ma secz ki oraz przy łbi ce.
otrzy ma ne środ ki ochro ny zo sta -
ną prze ka za ne oso bom naj bar dziej
te go po trze bu ją m.in. pra cow ni -
kom stra ży miej skiej, tar go wi ska
oraz wo lon ta riu szom. 

czo no po sadz ki przy ba se nia, a tak że spo -
iny po sa dzek w głów nych cią gach ko mu -
ni ka cyj nych. Upo rząd ko wa no te re ny ze -
wnętrz ne przy le głe do pły wal ni
i lo do wi ska, a w ce lu zwięk sze nie bez -
pie czeń stwa i funk cjo nal no ści obiek tu
oka blo wa nia sys te mów do stę po wych.
Przy wej ściu głów nym do ha li „Zło to -
wian ka” na pra wio no scho dy i upo rząd -
ko wa no jej wnę trze. Do dat ko wo po sprzą -
ta no te re ny ze wnętrz ne wo kół obiek tu.
Na obiek tach spor to wych przy ul. Mic -
kie wi cza wy ko na no na pra wę ogro dzeń
wo kół po szcze gól nych stref, a tak że scho -
dów we wnętrz nych. Kor ty te ni so we zo -
sta ły przy go to wa ne do użyt ko wa nia
po przez oczysz cze nie z nie czy sto ści, de -
mon ta żu li nii oraz upo rząd ko wa nie wi -
dow ni przy kor tach.

Przy sta dio nie miej skim przy ul. Wio -
ślar skiej upo rząd ko wa no pas zie le ni
wzdłuż ogro dze nia – usu nię to za krza cze -
nia, na pra wio no ogro dze nie, wy kar czo -
wa no pnie po ścię tych drze wach oraz wy -
rów na no te ren. Wo kół bu dyn ku
so cjal ne go upo rząd ko wa no te re ny zie lo -

ne, a środ ku oczysz czo no spo iny bu dyn -
ku, a tak że po sprzą ta no sa ni ta ria ty. Przede
wszyst kim jed nak wy sprzą ta no pły tę
głów ną bo iska.

Bio rąc pod uwa gę prze wi dy wa ny dłuż -
szy okres trwa nia prze sto ju obiek tów, pra -
cow ni cy ZCAS zde cy do wa li się na wy -

ko rzy sta nie urlo pów za le głych oraz bie -
żą cych, a część za ło gi sko rzy sta ła z tzw.
urlo pów opie kuń czych nad dzieć mi. 

Pla no wa ny dłuż szy okres prze sto ju
obiek tów za chę cał do pod ję cia de cy zji
o zre ali zo wa niu po trzeb in we sty cyj nych,
któ re mia ły zo stać wy ko na ne w okre sie

let nim i wo bec te go w naj bliż szym cza -
sie zo sta ną wy re mon to wa ne ścia ny we -
wnętrz ne G/K w szat niach, a na stęp nie
zo sta ną za mon to wa ne no we szaf ki szat -
nio we.

Na le ży za zna czyć, że po mi mo te go, iż
czas epi de mii nie sie za so bą sze reg ogra -

ni czeń oraz ob ostrzeń, za ło ga ZCAS pod -
ję ła wy zwa nie i dba jąc o swo je zdro wie,
suk ce syw nie po pra wia ła stan wi zu al ny
pod le głych obiek tów, za co na le żą im się
sło wa uzna nia i po dzię ko wa nie, a dzia ła -
nia te po twier dza ją za miesz czo ne fo to -
gra fie. 

Stadion miejski przy ulicy Wioślarskiej

Hala „Złotowianka”

WARTo WIEDzIEĆ obec nie Wpro Wa dzo ne ob ostrze nia na ka zu ją, aby za kry Wać
tWarz W ce lu pro fi lak ty ki przed za ra że niem Wi ru sem sars – coV- 2 W zWiąz ku

z tym bar dzo po pu lar ną for mą ochro ny sta ły się ma secz ki, któ re zo sta ły od ra zu
to Wa rem de fi cy to Wym bądź bar dzo dro gim, dla te go za ska ku ją ce jest ja ką moc ma

po sia da nie ma szy ny do szy cia, umie jęt no ści oraz do brych chę ci.


