
KONSULTACJE W nIE dzIE Lę, 12 LIP Ca 2020 ro ku W go dzI naCh 10: 00 – 16: 00 od by ły sIę kon suL ta -
CjE sPo łECz nE, któ ryCh PrzEd mIo tEm by ło za gad nIE nIE do ty Czą CE kIE run ku roz Wo ju mIa sta za War tE
W na stę Pu ją Cym Py ta nIu: „zło tóW. WIEL ko PoL skIE zdro jE – nEu traL nE dLa kLI ma tu CEn trum dLa
zdro WIa I ak tyW nE go Wy Po Czyn ku. mIa sto Czy styCh jE zIor I zIE LE nI, atrak Cyj nE do ży CIa, na ukI I Pra -
Cy. sEr CE hI sto ryCz nEj kraj ny. – Czy uWa żasz, żE Wy bra ny kIE ru nEk roz Wo ju mIa sta jEst słusz ny?”.
kon suL ta CjE sta no WI ły do dat ko Wo ELE mEnt WnIo sku o do fI nan so Wa nIE z mE Cha nI zmu fI nan so WE -
go Eog I nor WE skIE go mE Cha nI zmu fI nan so WE go 2014-2021.

Miesz kań cy mo gli od po wie dzieć na po sta wio ne wy żej py -
ta nie w for mie kon sul ta cji spo łecz nych po przez wrzu ca -
nie gło sów do urn, któ re usta wio ne by ły przed 8 lo ka la -

mi wy bor czy mi na te re nie Mia sta Zło to wa:
Klub „Zie mo wit” – ul. Bo ha te rów We ster plat te 12, •
Sa la Cen trum Kształ ce nia Za wo do we go i Usta wicz ne go•

w Zło to wie – ul. Nor wi da 10, 
Sa la Ze spo łu Szkół Ka to lic kich – ul. Mo niusz ki 18, •

Zło tow ski Dom Kul tu ry – al. Pia sta 26, •
Sa la Se syj na Urzę du Miej skie go w Zło to wie – al. Pia sta 1, •
Miej ski Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Zło to wie – ul. Kró lo -•

wej Ja dwi gi 54, 
Warsz ta ty Te ra pii Za ję cio wej – ul. M. Hu be go 1, •
Sa la Szko ły Pod sta wo wej Nr 2 w Zło to wie – ul. 8 Mar ca 16. •

Na ta bli cach przy urnach za miesz czo ny był pla kat „Zło tów. Wiel -
ko pol skie Zdro je – neu tral ne dla kli ma tu cen trum dla zdro wia i ak -
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tyw ne go wy po czyn ku. Mia sto
czy stych je zior i zie le ni, atrak cyj -
ne do ży cia, na uki i pra cy. Ser ce
hi sto rycz nej Kraj ny. – Czy uwa -
żasz, że wy bra ny kie ru nek roz -
wo ju mia sta jest słusz ny?”. 

Miesz kań cy od da wa li gło sy
po przez wrzu ce nie do urn kart ki
w od po wied nim ko lo rze:- zie lo -
na kart ka – TAK,- czer wo na kart -
ka – NIE.

13 lip ca 2020 ro ku na pod sta -
wie §8 Za rzą dze nia Nr 138.2020
Bur mi strza Mia sta Zło to wa
w spra wie prze pro wa dze nia
kon sul ta cji spo łecz nych z miesz -
kań ca mi mia sta Zło to wa, ko mi -

sja w skła dzie: Mał go rza ta Cho -
ło dow ska – Za stęp ca Bur mi strza
Mia sta Zło to wa – prze wod ni czą -
ca ko mi sji, Ja kub Pie niąż kow -
ski – Prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej w Zło to wie – za stęp ca
prze wod ni czą ce go, Jo an na Ko -
kow ska – pod in spek tor ds. pro -
mo cji – czło nek ko mi sji, do ko na -
ła li cze nia gło sów.

W Kon sul ta cjach spo łecz nych
wzię ło udział 2925 osób, co sta -
no wi ło 79,57% z osób bio rą cych
udział w II Tu rze Wy bo rów Pre -
zy denc kich. Wy ni ki Kon sul ta cji
Spo łecz nych zo sta ły przed sta -
wio ne na wy kre sie ko ło wym.

Czy uważasz, że wybrany
kierunek rozwoju miasta
jest słuszny?
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TBS – praca wre!
INWESTYCJE Trwa ją pra ce
bu dow la ne przy ul. Sien kie -
wi cza 2. No wy zło tow ski
TBS po wsta nie w miej scu
gdzie jesz cze do nie daw na
funk cjo no wał „Sklep u Ka -
zia”.

Roz strzy gnię ty zo stał na bór
na 14 miesz kań w bu dyn ku,
wpły nę ły 42 wnio ski. Pla no wa -
ny ter min za koń cze nia ro bót

bu dow la nych to li piec 2021r.
Ter min za sie dle nia je sień 2021r.
W dniu 11 ma ja 2020 Mia sto
pod pi sa ło umo wę z Ban kiem
Go spo dar stwa Kra jo we go
o udzie le nie fi nan so we go
wspar cia ze środ ków Fun du szu
Do płat, w ra mach pla no wa nej
do re ali za cji in we sty cji, wspar -
cie wy nie sie mak sy mal -
nie 583 320,87 zł.

INWESTYCJE 10 lip ca w ga bi ne cie bur mi strza zło to wa od by ła się kon fe ren cja z udzia łem za stęp cy
mar szał ka wo je wódz twa wiel ko pol skie go jac ka bo gu sław skie go i se na to ra ada ma szejn fel da.

Bur mistrz mia sta, Pan Adam Pu lit,
pod pi sał umo wę z za stęp cą mar -
szał ka Jac kiem Bo gu sław skim,

na re ali za cję pro gra mu „Szat nia na me dal”
w Zło to wie. Do ta cja wy nie sie 100 000 zł,

a prze zna czo na zo sta nie na pod nie sie nie
stan dar du szat ni w obiek tach ZCAS-u tj.
przy al. Mic kie wi cza 18 i przy ul. Wio ślar skiej.

„Szat nia na me dal” to pro gram De par ta -
ment Spor tu i Tu ry sty ki Urzę du Mar szał -

kow skie go Wo je wódz twa Wiel ko pol skie -
go w Po zna niu. Jest to wspar cie fi nan so -
we na re ali za cję za dań wła snych w dzie -
dzi nie po pra wy i roz wo ju in fra struk tu ry
spor to wej.

CO SIĘ DZIEJE W MIEŚCIE?

„Szatnia na medal”
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„wybory uzupełniające do
rady miejskiej w złotowie 
w okręgu wyborczym nr 9”
SAMORZĄD 12 lip ca 2020 ro -
ku od by ły się wy bo ru uzu -
peł nia ją ce do Ra dy Miej skiej
w Zło to wie w okrę gu wy -
bor czym nr 9. W wy bo rach
wzię ło udział czwo ro kan dy -

da tów: Go dlew ski Ka rol, Ku -
la sek Krzysz tof, Ma ła czek Ar -
tur, De ja Klau dia.

Naj więk sze po par cie uzy -
skał Krzysz tof Ku la sek. Gra -
tu lu je my!

„czyste ciepło” – iii nabór
DOTACJE Bur mistrz Mia sta
Zło to wa ogła sza III na bór
wnio sków o udzie le nie do ta -
cji ce lo wej z bu dże tu Gmi ny
Mia sto Zło tów pod na zwą
„Czy ste Cie pło”. 

Do ta cje uzy skać moż na na do -
fi nan so wa nie za dań słu żą cych li -
kwi da cji ni skiej emi sji szko dli -

wych sub stan cji i ochro nie po -
wie trza w 2020 ro ku.

Ter min na bo ru wnio sków:
od dnia 20 lip ca 2020 r.
do dnia 14 sierp nia 2020 r. 

Szcze gó ły do stęp ne na stro -
nie in ter ne to wej www.zlo tow.pl
oraz FB „Zło tów. Wiel ko pol skie
Zdro je”.

GŁOSOWANIE Zło tów zo stał no mi no wa ny
do ple bi scy tu „Two je Mia sto z Gó ry”.
Od 09.07.2020 r. do 30.07.2020 r. zgło szo ne
miej sco wo ści wal czą o gło sy, dla te go za pra -
sza my do gło so wa nia!

Każ dy z Was mo że od dać je den głos
dzien nie. Zwy cię skie miej sce zo sta nie sfil -
mo wa ne z za pie ra ją cej dech w pier siach lot -
ni czej per spek ty wy i po ka za ne w spe cjal -
nym od cin ku pro gra mu „Pol ska z gó ry”.
Wię cej szcze gó łów na FB Zło tów. Wiel ko -
pol skie Zdro je!

Zło tów cze ka na Wa sze gło sy!

INWESTYCJE w  dniu 10 lipca zakończyły się prace modernizacyjne kaplicy
na cmentarzu przy kościele świętego rocha.

Pra ce ob ję ły wy mia nę
da chu, od świe że nie
ele wa cji bez tyn ko wa -

nia, wy mia nę drzwi na drew -
nia ne oraz re mont okien.
Wszel kie pra ce od by ły się
pod ści słym nad zo rem Kon ser -
wa to ra Za byt ku. Za rząd wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go zde -
cy do wał o alo ka cji środ ków

i dzię ki te mu Zło tów otrzy ma
do ta cję w wy so ko ści 809 146 zł
na re mont ka pli cy. Cał ko wi ty
koszt re mon tu to 1 000 000 zł.

Na te mat po ten cja łu kul tu -
ro we go oraz edu ka cyj ne go
ka pli cy wy po wia da się Dy rek -
tor Mu zeum Zie mi Zło tow -
skiej Ka mi la Krza nik – Dwo ra -
now ska:

„Mu zeum wraz ze Sto wa rzy -
sze niem Re kon struk cji Hi sto rycz -
nej „TOBIE OJCZYZNO” za in te re -
so wa ne jest ada pta cją bu dyn ku
ka pli cy na wspól ne dzia ła nia kul -
tu ral ne. Po miesz cze nia ka pli cy
mo gło by zo stać przy sto so wa ne
do dzia łań edu ka cyj nych i wy -
sta wien ni czych. Wpły nie to
na wzrost ofer ty kul tu ral nej na -

sze go ob sza ru, a przede wszyst -
kim ochro nę za byt ko we go
obiek tu od za po mnie nia i znisz -
cze nia. W przy szło ści obiekt bę -
dzie słu żył ja ko do dat ko wa sa la
eks po zy cyj na Mu zeum Zie mi
Zło tow skiej, na wią zu ją ca do po -
ło żo ne go obok cmen ta rza wo -
jen ne go „Idzie żoł nierz bo rem la -
sem….”.

Nowy punkt 
na mapie Złotowa

PLEBISCYT TWOJE MIASTO Z GÓRY


