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WYDARZENIE Od 28 dO 30 czerw ca za pra sza my na eu rO ecO Fe sti val, któ re gO are ną nie bę dzie
wy łącz nie pół wy sep ry bac ki ale ca łe mia stO. na je gO te re nie Od bę dzie się aż 25 im prez spOr tO wych!

Zapraszamy na największą
imprezę tego roku!

Finanse trzecie w Wielkopolsce!
RAPORT Re gio nal na Izba
Ob ra chun ko wa w Po zna niu
przy go to wa ła ra port do ty -
czą cy kon dy cji fi nan so wej
jed no stek sa mo rzą du te ry to -
rial ne go za rok 2018. Swo ją
ana li zę prze pro wa dzi li
na pod sta wie ubie gło rocz -
nych spra woz dań JST. Spo -
śród 15 gmin miej skich z ob -
sza ru wo je wódz twa
wiel ko pol skie go Zło tów
upla so wał się na wy so kiej,
trze ciej po zy cji.

Ca ła oce na prze pro wa dzo na
zo sta ła na pod sta wie 8 skład -
ni ków, wśród któ rych by ły

mię dzy in ny mi: udział do cho -
dów wła snych w do cho dach
ogó łem, udział środ ków eu ro -
pej skich w wy dat kach ogó łem
czy udział wy dat ków in we sty -
cyj nych w wy dat kach ogó łem.
W ce lu opra co wa nia wy ni ków
koń co wych, ko rzy sta jąc z me -
tod sta ty stycz nych, prze pro -
wa dzo no nor ma li za cję i prze -
kształ cenia.

Naj lep sze w wo je wódz twie
oka za ło się Pusz czy ko wo. Tuż
za nim Cho dzież i Zło tów. Naj -
bliż sza geo gra ficz nie Pi ła zna la -
zła się na 8 miej scu. 

Hu bert No wak

Złotowska Perła Samorządu
NAGRODA 23 i 24 ma ja
w Gdy ni od był się kon gres
Per ły Sa mo rzą du 2019 wraz
z ga lą wrę cze nia na gród dla
naj lep szych jed no stek sa mo -
rzą do wych w Pol sce. Po dob -
nie jak w ze szłym ro ku
uczest ni czy ła w nim de le ga -
cja Gmi ny Mia sta Zło tów,
w któ rej skład we szły Pa nie
Ja dwi ga Skórcz i Ilo na Saw -
czuk -Kruk. Skarb nik Urzę du
Miej skie go w Zło to wie, Ja -
dwi ga Skórcz, w ze szłym ro -
ku zo sta ła wy róż nio na na ga -
li ty tu łem Skarb ni ka
Ro ku 2018.

Te go rocz na edy cja przy nio sła
dla Zło to wa dwie no mi na cje.
Pierw sza, w ka te go rii „Per ły Sa -
mo rzą du 2019” (mia sto do 100
tys.), gdzie oce nia na jest przede
wszyst kim ja kość za rzą dza nia

i ja kość ży cia miesz kań ców. Dru -
ga, w ka te go rii „Ak ty wi za cja
spor to wa dzie ci i mło dzie ży”
(mia sta do 100 tys.), do któ rej
wy bie ra ne są sa mo rzą dy wy róż -
nia ją ce się du żą ak tyw no ścią
w ak ty wi za cji spor to wej naj -
młod szych. I to w tej dru giej ka -
te go rii Dzien nik Ga ze ta Praw na
przy znał nam wy róż nie nie! Tym
sa mym czwar tek był waż nym
dniem dla pod su mo wa nia ze -
szło rocz nych dzia łań zło tow skie -
go ma gi stra tu.

Pa nie za rzą dza ją ce fi nan sa mi
mia sta wzię ły rów nież udział
w sze re gu pa ne li dys ku syj nych
po świę co nych pro ble mom zwią -
za nym z bu dże tem, go spo dar ką
od pa da mi, trans por tem pu blicz -
nym czy edu ka cją. Z pew no ścią
wró ci my tam za rok!

Hu bert No wak/uM

EURO PIĄTEK
In au gu ra cją Eu ro Eco Fe sti va lu 2019 bę dzie

sa dze nie drzew i krze wów na przy dwor cu
PKP. Uczci my tym 15le cie wej ścia Pol ski w sze -
re gi Unii Eu ro pej skiej. Dla każ de go, kto przy -
czy ni się do za sa dze nia cho ciaż by jed ne go krze -
wu, cze ka ją dar mo we lo dy!

Po po łu dniu na Za gro dzie Kra jeń skiej cze -
kać bę dzie na Was Zie lo ne Ko łeo For tu ny oraz
Miej ski Ogrod nik.

Eu ro Pią tek to rów nież Eu ro Eco Bo xing
na Sa li spor to wej przy ul. Mic kie wi cza oraz
3. Fit ness Ma ra ton na Sta dio nie Miej skim.
Od go dzi ny 18: 00, na Pół wy spie Ry bac kim
roz pocz nie się blok roz ryw ko wy, któ re go kul -
mi na cją bę dą wy stę py gwiazd – ze spo łu RusT
i Red Lips z wo ka list ką Jo an ną La zer.

ECO SOBOTA
Dru gie go dnia już od 6 ra no roz pocz ną

się XXXVI Dru ży no we za wo dy spła wi ko we
o Pu char Zie mi Zło tow skiej. W sa mo po łu -
dnie na par kin gu przy pro me na dzie (w po -
bli żu Prze pom pow ni) po wsta nie Stre fa Elek -
tro mo bil no ści. Znaj dzie cie w niej cud na
naj now szej eco -tech no lo gi: e -kół ka, se gwaye,
ro we ry i hu laj no gi elek trycz ne, ho wer bo ar -
dy oraz sa mo cho dy elek trycz ne. Co naj waż -
niej sze – wszyst ko bę dzie moż na oso bi ście
prze te sto wać! Za pre zen tu je my tam rów nież
kon cep cję uru cho mie nia ko mu ni ka cji miej -
skiej w Zło to wie oraz ro wer miej ski IV ge ne -
ra cji.

O godz. 15: 00 wy star tu je X Bieg Eco Cross,
na któ ry za pra sza my wszyst kich ama to rów
bie ga nia. Przy po mi na my, że za pi sy bę dą od -
by wać się tyl ko w dniu bie gu. Na Pół wy spie
Ry bac kim roz pocz nie się też Pik nik Ro dzin ny
z in te rak tyw nym spek ta klem te atral nym. Szu -
kaj cie też ko niecz nie sto iska Związ ku Gmi ny
Kraj na, bo za przy nie sio ny do nich zu ży ty sprzęt
elek trycz ny lub elek tro nicz ny, to ne ry czy ba -
te rie otrzy ma cie sa dzon ki drzew.

Przed kon cer ta mi cze ka jesz cze „Ku li nar na
po dróż przez świat” z udzia łem zna ne go pre -
zen te ra, Jar ka Kre ta i fi na list ki pro gra mu Ma -
ster Chef, Ka ri ny Zu cho ry.

Po za Pół wy spem, w obiek tach spor to -
wych przy al. Mic kie wi cza 18, od bę dzie
się VII Spo tka nie Po ko leń Spar ty, a w Za gro -
dzie Kra jeń skiej warsz ta ty kra jeń skiej sztu ki
lu do wej.

O godz. 20: 00 na głów nej sce nie po ja wi się
ze spół Jam bo Afri ca, a po nim me ga gwiaz da
Fe sti va lu – Mar ga ret!

FESTIVALOWA NIEDZIELA
Nie dzie lę za cznie my na spor to wo – Grand

Prix Po mo rza w Ska ta w Za ci szu oraz II Tur -
niej Siat ko no gi na or li ku przy al. Mic kie wi cza.
Na Pół wy spie Ry bac kim od po łu dnia za czną
się Warsz ta ty Zdro wia, któ rych czę ścią bę dą
Bab skie Po ga du chy, gdzie znaj dzie cie sto iska
rę ko dziel nic twa z uni kal ny mi wy ro ba mi z lnu,
mio du czy bi żu te rii.

O 14: 00 na Pół wy spie ro ze gra ją się Re ga -
ty Smo czych Ło dzi, do któ rych zgło si ło się
aż 11 osad. Po ich za koń cze niu roz pocz nie się
Pik nik Eko lo gicz ny – „Śro do wi sko po nad
wszyst ko”. Ja ro sław Kret prze pro wa dzi nas
przez me an dry za gad nień zwią za nych z ocie -
ple niem kli ma tu, eko lo gicz ny mi źró dła mi
ener gii czy spo so ba mi oczysz cza nia wo dy.
Prze wi dzia ne są też eco -za ba wy dla naj młod -
szych, mo bil ny park na uki dla dzie ci i do ro -
słych, warsz ta ty ko sme ty ków na tu ral nych
i po ra dy die te ty ków.

O godz. 17: 00 w Za gro dzie Kra jeń skiej roz -
pocz nie się ostat nie po dej ście do Zie lo ne go
Ko ła For tu ny oraz Miej skie go Ogrod ni ka, a póź -
niej cze ka nas już tyl ko moc mu zy ki. Gwiaz dą
wie czo ru bę dzie oczy wi ście Ania Dą brow ska.
Za pra sza my ser decz nie!

Wię cej in for ma cji i pro gram Fe sti va lu
na www.zlo tow.pl.                   Hu bert No wak

Na zdję ciu od le wej: krzysz tof Je dlak re dak tor na czel ny 
Ga ze ty Praw nej, Ja dwi ga skórcz, skarb nik Gmi ny mia sta
Zło tów i ilo na saw czuk -kruk, za stęp ca skarb ni ka.
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O G Ł O S Z E N I E

Komunikacja
miejska 
nabiera realnych
kształtów

Au tor za pre zen to wał
kon cep cję, jej za ło że nia,
przy kła dy in nych miast

z au to bu sa mi elek trycz ny mi,
kosz ty i pro po zy cje prze bie gu tra -
sy. Zo sta ły przed sta wio ne dwa
wa rian ty li nii ko mu ni ka cyj nej.

Pre le gent pod kre ślał, że są to
tyl ko kon cep cje – dla te go je śli zaj -
dzie po trze ba zmia ny prze jaz du
czy stwo rze niu do dat ko we go
przy stan ku na ist nie ją cej tra -
sie – po win no się to od być bez -
pro ble mo wo, szcze gól nie kie dy
ko mu ni ka cja miej sca bę dzie dar -
mo wa.

Kon cep cja prze wi du je wpro -
wa dze nie li nii ob słu gi wa nej przez
trzy 9 me tro we au to bu sy. Ma ją
one być elek trycz ne, ni sko po dło -
go we, do sto so wa ne do po trzeb
osób star szych, nie peł no spraw -
nych czy ma tek z dzieć mi w wóz -
ku. Ta ka ilość au to bu sów po zwo li
kur so wać z czę sto tli wo ścią co 20
mi nut w go dzi nach szczy tu i za -
pew ni od po wied nią wy mien ność
mię dzy jaz dą a ła do wa niem po -
jaz dów.

Prze wi dy wa ne kosz ty utwo -
rze nia ko mu ni ka cji miej skiej
w Zło to wie to oko ło 10-12 mln zł
(kosz ty au to bu sów, ła do wa rek

elek trycz nych, do sto so wa nie za -
ple cza tech nicz ne go). Bur mistrz
Adam Pu lit za strze ga jed nak, że
mia sto zde cy du je się na ta kie
roz wią za nie wy łącz nie w sy tu -
acji, gdy uzy ska do fi nan so wa nie
ze środ ków unij nych lub in nych
źró deł ze wnętrz nych. Do fi nan -
so wa nie to mo gło by się gnąć na -
wet 85%.

Po pre zen ta cji na stą pi ła dys -
ku sja, pod czas któ rej nie bra ko -
wa ło chęt nych do za da wa nia py -
tań i wy ra ża nia opi nii. Mar cin
Gro madz ki przed sta wił kon cep -
cję w spo sób, któ ry prze ko ny wał
na wet naj więk szych prze ciw ni -
ków. At mos fe rę apro ba ty na sa li
pod kre ślał fakt, że czę sto po wta -
rza nym py ta niem by ło nie „czy?”
ale „kie dy?”. Dys ku sje o pla no -
wa nych tra sach i pro po zy cjach
ich zop ty ma li zo wa nia trwa ły
jesz cze po za koń cze niu spo tka -
nia.

Ca łą „Kon cep cję ko mu ni ka cji
miej skiej w Zło to wie” oraz „For -
mu larz zgła sza nia uwag” do Kon -
cep cji moż na zna leźć na na szej
stro nie in ter ne to wej www.zlo -
tow.pl. Za chę ca my do za po zna -
nia się z do ku men tem. 

HUBERT NOWAK

KONFERENCJA 10 czerw ca w Sa li
Se Syj nej Urzę dU Miej Skie go w zło to -
wie od by ło Się Spo tka nie in for Ma cyj -
ne do ty czą ce „kon cep cji ko MU ni ka cji
Miej Skiej w zło to wie”. na przy by łych
na Spo tka nie MieSz kań ców i rad nych
cze kał aU tor opra co wa nia, pan
Mar cin gro Madz ki z fir My pU blic
tranS port con SUl ting.

Ten puchar jest nasz!
SPORT Klub Ska ta „Kraj na” w Zło to wie
ma już trzy let nią tra dy cję po ty czek w „ślą -
skie go bry dża” z klu bem We stha vel lan der
As se, wy wo dzą cym się z na sze go mia sta
part ner skie go Ra the now. W dniach 18-19
ma ja na za pro sze nie Bur mi strza Ra the -
now zło tow scy ska ci ści wal czy li o zdo by -
cie te go cen ne go tro feum w tur nie ju po -
rów naw czym.

Po dwóch po raż kach ten rok w koń cu na le -
ży do zło tow skie go ska ta! Na si za wod ni cy
w skła dzie: Cie płuch Ste fa nia, Przy był ka Elż bie -
ta, Szat kow ski Le szek, Mit kow ski Win fried, Beł -
ka Jan, Ko wal ski Kon rad i Bian ga Edward ogra li
swo ich ry wa li i z prze wa gą po nad 2000 pkt
przy wieź li do Zło to wa pu char prze chod ni, któ -
ry na rok za go ści w ra tu szu. Gra tu lu je my!

W czerw cu skat przy cią gnie do Zło to wa wie -
lu gra czy. 22 i 23 czerw ca w ha li Spar ty od bę -
dzie się Tur niej Grand Prix Pol ski z udzia łem
oko ło 250-280 za wod ni ków z ca łe go kra ju. Or -
ga ni za to rem tur nie ju jest Klub Ska ta „Kraj na”
przy wspar ciu Urzę du Miej skie go.

30 czerw ca na to miast w Za ci szu przy ul.
Wio ślar skiej zo sta nie ro ze gra ny tur niej Grand
Prix Po mo rza, w ra mach Eu ro Eco Fe sti va -
lu 2019, gdzie do udzia łu zgło si ło się już bli -
sko 60 za wod ni ków.

EDWARD BIAN GA
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Burmistrz z wotum zaufania
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Jest to efekt zno we li zo wa -
nych w 2018 r. prze pi sów
usta wy o sa mo rzą dzie

gmin nym. Na kła da ona na or gan
wła dzy wy ko naw czej (wójt lub
bur mistrz, sta ro sta, mar sza łek)
obo wią zek, aby co ro ku do 31
ma ja przed sta wić ra dzie ra port,
w któ rym pod su mu je swo ją
dzia łal ność w po przed nim ro ku.
W szcze gól no ści ma omó wić re -
ali za cję po li tyk, pro gra mów
i stra te gii, uchwał ra dy gmi ny
i bu dże tu.

Pod czas de ba ty – zgod nie
z no wy mi prze pi sa mi – człon ko -
wie ra dy bę dą mo gli za bie rać
głos bez ogra ni czeń cza so wych.
Już po de ba cie od by wać się bę -

dzie gło so wa nie nad wo tum za -
ufa nia.

Ta kie też gło so wa nie mia ło
miej sce pod czas ostat niej se sji

Ra dy Miej skiej w Zło to wie,
któ ra od by ła się 29 ma ja. Bur -
mistrz Adam Pu lit przed sta wił
raj com miej skim ra port o sta -

nie mia sta za ze szły rok. Po de -
ba cie za le d wie dwóch przed -
sta wi cie li na sze go mia sta zde -
cy do wa ło się na wstrzy ma nie
od gło su (rad ni Sta ni sław Weł -
niak i Ma rio la We gner). Po zo -
sta łych 11 rad nych obec nych
na se sji by ło za udzie le niem
wo tum.

Po chwi li od by ło się gło so wa -
nie nad ab so lu to rium z wy ko na -
nia bu dże tu za rok 2018 – tu
wszy scy rad ni by li już zgod ni
i jed no myśl nie udzie li li swo je go
po par cia.

Za chę ca my do za po zna nia się
z „Ra por tem”, któ ry do stęp ny jest
na stro nie BiP Urzę du Miej skie go
w Zło to wie.          HU BERT NO WAK

z RATUSzA Se Sje ab So lU to ryj ne, od by wa ją ce Się w tyM ro kU w Urzę dach wSzySt kich MiaSt
i gMin w pol Sce, przy nio Sły ze So bą pew ne no wo ści. naj waż niej Szą jeSt to, że wła dze Sa Mo rzą -
do we po raz pierw Szy MU Sia ły pod czaS ta kiej Se Sji za pre zen to wać „ra port o Sta nie gMi ny”.

międzynarodowe forum ekologiczne: sP 2 z wizytą na Białorusi
wYDARzENiE Na prze ło mie
ma ja i czerw ca 11 oso bo wa
gru pa mło dzie ży ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 2 im. Ada ma
Mic kie wi cza w Zło to wie,
wraz z opie ku na mi, uczest ni -
czy ła w Mię dzy na ro do wym
Fo rum Eko lo gicz nym w Nie -
świe żu, na Bia ło ru si, któ re
jest mia stem part ner skim
Zło to wa.

Na si ucznio wie wzię li udział
w licz nych even tach, za ję ciach
te re no wych, wer ni sa żach i spo -
tka niach zwią za nych z te ma -
tem fo rum. Wi zy ta po sze rzy ła
też ich wie dzę na te mat sa me -
go kra ju, do któ re go po raz
pierw szy przy je cha li. Po zna li
kul tu rę i hi sto rię Bia ło ru si moc -
no po wią za ną z na szą oj czy stą.
W ra mach po by tu zwie dzi li za -
mek obron ny w Mi rze oraz
wspa nia łą re zy den cję Ra dzi wił -
łów – za mek Nie śwież wraz
z ko ścio łem pw. Bo że go Cia -

ła – je dy ną te go ro dza ju ne kro -
po lię hi sto rycz ne go ro du Ra dzi -
wił łów w Eu ro pie Wschod niej.
O wy jąt ko wo ści tych za byt ków

świad czy fakt, iż są wi sa ne
na Li stę Dzie dzic twa UNESCO.
Wszy scy wró ci li z ba ga żem
wspa nia łych wra żeń ma jąc na -

dzie ję na dal szy roz wój wy mia -
ny mło dzie ży i owoc ną współ -
pra cę mię dzy szko ła mi.

BE ATA BUCZ KOW SKA – LIN KE

zielony ryneczek także w środy
NA zAKUPY Zie lo ny Ry ne czek na Pla cu Pa de rew skie go w Zło -
to wie już na sta łe wpi sał się w so bot ni pro gram za ku pów na -
szych miesz kań ców. Świe że wa rzy wa i owo ce w atrak cyj nych
ce nach, otwar ta prze strzeń i bli skość miej sca – to naj waż niej sze
z za let. Tym bar dziej mi ło nam po in for mo wać, że ko rzy stać z je -
go do bro dziejstw bę dzie moż na rów nież w śro dy. Za pra sza my!

HU BERT NO WAK

reaktywacja złotowskiego kina
NOwE w MiEŚCiE Do Zło to -
wa wra ca ki no. I to nie by le ja -
kie, tyl ko z wy so kiej pół ki. Już
od 7 wrze śnia miesz kań cy bę -
dą mo gli za siąść wy god nie
w re ak ty wo wa nym ki nie „Ro -
dło” (ta ka na zwa zo sta ła wy -
bra na w in ter ne to wym gło so -
wa niu) i de lek to wać się
fil ma mi – w tym pre mie ra mi
w tech no lo gii 3D. Za od świe -
że nie wi ze run ku ki na od po -
wie dzial na jest fir ma „Re ak ty -
wa cja” z Otwoc ka.

Ki no dzia łać bę dzie w for mie
week en do wej – na se ans bę dzie

moż na wy brać się od so bo ty
do po nie dział ku. Sa la ZCAS uzy -
ska ki no wy sprzęt cy fro wy
zgod ny z naj now szy mi stan dar -
da mi, dzię ki cze mu wi dzo wie
do świad czą naj wyż szej ja ko ści
ob ra zu i dźwię ku. Po nad to
zmie ni się wy strój sa li, któ ra ma
uzy skać bar dziej pro fe sjo nal ny
cha rak ter.

Ce ny bi le tów nie bę dą wy gó ro -
wa ne – za nor mal ny za pła ci -
my 16 zł a za ulgo wy 14 zł. Je śli bę -
dzie my chcie li obej rzeć film w 3D
bę dzie to 18 i 16 zł.

HU BERT NO WAK
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Kolory złotowskiej codzienności czyli Fotograficzna Noc Muzeów
wYDArzeNie W so bo tę 18 ma ja 2019
od by ła się w zło tow skim mu zeum Fo to -
gra ficz na Noc Mu ze ów. Wie czór roz po -
czę ło otwar cie wy sta wy fo to gra ficz nej
„Ko lo ry zło tow skiej co dzien no ści” Ka ta -
rzy ny Syp niew skiej.

Pra ce jej au tor stwa wie lo krot nie zdo by wa ły
ty tu ły „zdjęć dnia” min., na ogól no pol skim por -
ta lu fo to gra ficz nym Ate lio ra. Wy róż nia ne by ły
rów nież na mię dzy na ro do wych kon tach na In -

sta gra mie, gdzie naj więk szą po pu lar no ścią cie -
szy ły się zdję cia „ulicz ki” – łącz ni ka ulic Dwo -
rzacz ka i Ko ściel nej. Cza so wą wy sta wę fo to -
gra fii uzu peł nią sta re apa ra ty z pry wat nej
ko lek cji Zbi gnie wa Nie wia dom skie go. Ar ty sta
i ko lek cjo ner zgro ma dził cie ka wy zbiór, o któ -
rym chęt nie opo wia dał go ściom mu ze al nym.
W trak cie wie czo ru wy ko ny wa no zdję cia gru -
po we przed bu dyn kiem. Sa lo nik miesz czań ski
po słu żył tej no cy ja ko ate lier fo to gra ficz ne. Na -

to miast w po dwór ku mu ze al nym moż na by ło
wcie lić się w Kraj nia ka w stro ju kra jeń skim wy -
ko rzy stu jąc ścian kę fo to gra ficz ną. Wy da rze -
nie od by ło się przy współ udzia le człon ków Zło -
tow skie go Klu bu Fo to gra ficz ne go. Go ście
mu ze al ni mo gą po brać so bie zdję cia z Fo to -
gra ficz nej No cy Mu ze ów z wy da rze nia na pro -
fi lu fa ce bo oko wym Mu zeum Zie mi Zło tow -
skiej. Po le ca my!

KA MI LA KRZA NIK -DWO RA NOW SKA

Wystawa powarsztatowa 
linorytu i fotografii

W nie dzie -
lę, 30 czerw ca, Mu zeum Zie mi
Zło tow skiej za pra sza na wy -
da rze nie ar ty stycz ne w prze -
strze ni pla cu Pa de rew skie go.
W go dzi nach 13-16 od bę dzie
się tam Wy sta wa Po warsz ta -
to wa Li no ry tu i Fo to gra fii Uni -
wer sy te tu Lu do we go z Ra -
daw ni cy.

Warsz ta ty zor ga ni zo wa no
w ra mach pro jek tu Edu ka cja
Kul tu ral na współ fi nan so wa ne -
go przez Mi ni ster stwo Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go. Jest
to już dru ga edy cja, a te go rocz -

ny pro jek ty no si ty tuł „Dzię ki
kul tu rze ży ję ak tyw nie i świa -
do mie”. Za pra sza my miesz kań -
ców mia sta i oko li cy do wej ścia
w in te rak cję z uczest ni ka mi
warsz ta tów. Bę dzie moż na z ni -
mi po roz ma wiać, za py tać
o wra że nia z za jęć. Po za sto -
iska mi UL-u, do stęp ne bę dzie
sto isko mu ze al ne z pa miąt ka mi
lo kal ny mi. 

Li czy my, że plac Pa de rew -
skie go, cen tral ny punkt mia sta,
sta nie się po raz ko lej ny Ak -
tyw nym Ry necz kiem w Zło to -
wie.

Spotkanie z Marianem Rynkiewiczem
27 czerw ca za -

pra sza my do Mu zeum Zie mi
Zło tow skiej na bez płat ne spo -
tka nie au tor skie z fo to gra fi -
kiem Ma ria nem Ryn kie wi -
czem. Ar ty sta jest
ab sol wen tem Uni wer sy te tu
Lu do we go w Ra daw ni cy.
W ubie głym ro ku w ra mach
pro jek tu Edu ka cja Kul tu ral na
„Doj rza li od kry wa ją pa -
sję – bądź kre atyw ny i ak tyw -
ny” współ fi nan so wa ne go
przez MKiDN na za pro sze nie
Uni wer sy te tu Lu do we go po -
pro wa dził w Zło to wie warsz -
ta ty fo to gra ficz ne.

Ze wzglę du na du że za in te re -
so wa nie i świet ną at mos fe rę pod -
czas ubie gło rocz nych warsz ta tów
w tym ro ku rów nież po pro wa dzi
warsz ta ty fo to gra ficz ne pod czas
dru giej edy cji pro jek tu Edu ka cja
Kul tu ral na „Dzię ki kul tu rze ży ję ak -
tyw nie i świa do mie” współ fi nan -
so wa ne go przez MKiDN. 

Fo to gra fia jest dla nie go pa -
sją. Na py ta nie, jak po strze ga
sztu kę fo to gra fo wa nia, od po -
wia da: „Jest to szu ka nie i do -
strze ga nie pięk na ży cia, po zna -
wa nie dru gie go czło wie ka
po przez czy ta nie z je go oczu
i twa rzy, szu ka nie do świad czeń
i mą dro ści ży cio wej, to dro ga
wy ra ża nia wła sne go spoj rze nia
na ży cie, od kry wa nie pro sto ty
ist nie nia, spo sób dzie le nia się
oso bi sty mi do świad cze nia mi,
for ma prze ka zu waż nych my -
śli”. 

Magia fotografii: Wakacyjny Klub
Małego Muzealnika zaprasza! 

Mu -
zeum Zie mi Zło tow skiej pra -
gnie za pro sić wszyst kie dzie ci
w wie ku 10-15 lat do kre atyw -
ne go spę dze nia okre su let nie -
go w Wa ka cyj nym Klu bie Ma -
łe go Mu ze al ni ka. W tym ro ku
bę dzie my od kry wać ma gię fo -
to gra fii, współ pra cu jąc na za -
ję ciach ze zło tow ską fo to graf -
ką – Ka ta rzy ną Syp niew ską.

W pro gra mie prze wi dzia ne są
za sa dy kom po zy cji ka dru zdję -
cio we go, tech ni ki fo to gra ficz ne
(czu łość, przy sło na, czas).
W trak cie warsz ta tów mło dzież
do wie się wszyst kie go co czy ni
zdję cie do brym i cie ka wym dla
od bior cy. W czę ści warsz ta to wej
za chę ci my dzie ci do ry so wa nia
świa tła i cie nia, za po mo cą kre -
dy i wę gla. Po tem za ba wi my się
w ar ty stów i bę dzie my do wo li

mik so wać fo to gra fie zna le zio ne
w mu zeum, tak by two rzy ły nie -
zwy kłe dzie ła. Po sta ra my się tak -
że nadać im sto sow ne, po etyc -
kie ty tu ły.

Za ję cia ma ją na ce lu peł niej -
sze i świa do me ko rzy sta nie
z moż li wo ści fo to gra fii. Róż no -
rod ny pro gram za jęć spra wi, ze
dzie ci po przez pra cę twór czą za -
po zna ją się z wy bra ny mi wąt -
ka mi hi sto rii Zie mi Zło tow skiej
oraz dzie dzic twem hi sto rycz no -
-kul tu ro wym zgro ma dzo nym
w mu zeum.

Udział w warsz ta tach jest
bez płat ny, jed nak ze wzglę du
na ogra ni czo ne moż li wo ści lo -
ka lo we za le ca ne są za pi sy,
w sie dzi bie mu zeum lub pod nr
te le fo nu 67 263 28 72. Pre fe ro -
wa na gru pa wie ko wa 10-15 lat.

KA MI LA KRZA NIK -DWO RA KOW SKA

Kolejny sezon Klubu 50+ za nami!

MuzeuM zieMi złotowskiej zAPrAszA!

MiejskA BiBLiotekA PuBLiCzNA w złotowie Od je -
de na stu lat, co ty dzień spo ty ka się w Miej skiej Bi blio te ce
Pu blicz nej w Zło to wie gru pa wspa nia łych, ak tyw nych i peł -
nych wi go ru se nio rek. Dzia ła nia po dej mo wa ne w ra mach
za jęć za sko czy ły by nie jed ne go. Wiel kim błę dem my śleć, że
te ma tem prze wod nim spo tkań są wnu ki, cho ro by, czy prze -
pi sy ku li nar ne. Ow szem - po ja wia ją się, ale tyl ko cza sa mi.
Czę ściej roz mo wy to czą się na te mat smart fo nów, no wo
od kry tych „elik si rów mło do ści”- ko sme ty ków, za bie gów,
na le we czek czy ro man tycz nych hi sto rii z prze czy ta nych
ksią żek. Pod czas za jęć Pa nie zaj mu ją się pro gra mo wa niem,
gra ją na bum -bum rur kach, za po mo cą ta ble tów w ka ho ota
al bo in ne in te rak tyw ne gry edu ka cyj no -to wa rzy skie.
Na spo tka niach po wsta ją też pięk ne pra ce rę ko dziel ni cze.

Klu bo wicz ki or ga ni zu ją so bie wy ciecz ki ro we ro we, spa ce ry
z kij ka mi, wy jaz dy. Naj więk szą war to ścią śro do wych spo -
tkań Klu bu „+-50” jest in te gra cja, uciecz ka od sa mot no ści,
wzmoc nie nie po czu cia wła snej war to ści, by cia po trzeb ną,
nie za leż ną i no wo cze sną. Se nior ki są peł ne wza jem ne go
zro zu mie nia, da ją so bie si łę, mo ty wu ją do wyj ścia z do mu,
ele ganc kie go ubra nia, zro bie nia ma ki ja żu. Wspól nie po zna -
ją no win ki tech nicz ne, prze ła mu ją lę ki i ste reo ty py, a kie dy
trze ba - wspie ra ją w trud nych sy tu acjach ży cio wych. Pod su -
mo wa nie ro ku szkol ne go 2018/2019 od by ło się w krę giel ni.
Wszyst kie Pa nie ce lu ją co zda ły eg za min i otrzy ma ły pro mo -
cję do na stęp nej - dwu na stej kla sy. Ży czy my uda nych, bez -
piecz nych i zdro wych wa ka cji! 

SYL WIA MRÓZ

MuzeuM zieMi złotowskiej


