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W czWar tek, 15 sierp nia, na pół Wy spie ry bac kim W zło to Wie od by ła się dru ga już edy cja
im pre zy ku li nar nej or ga ni zo Wa nej przez urząd miej ski W zło to Wie i lgd „kraj na zło toW -

ska”. bie sia da z le śnym sma kiem przy cią gnę ła W to let nie po po łu dnie ca łą rze szę osób
spra gnio nych ku li nar nych do znań i do brej mu zy ki.

To nam smakuje!

Głów nym wy da rze niem zło tow skiej
Bie sia dy by ła ostra wal ka o ty tu ły ho -
no ro we Zło tej Gro py i Zło te go Ku -

cha. Co waż ne, po tra wy i de se ry oce nia ło nie
tyl ko po wo ła ne w tym ce lu spe cjal ne ju ry, ale
rów nież pu blicz ność.

W pierw szej ka te go rii na le ża ło za pre zen to -
wać da nie głów ne, w któ rym obo wiąz ko wo
wy ko rzy sta no da ry la su. Spo śród trzech zgło -
szo nych Kół Go spo dyń Wiej skich z No win, Tar -
nów ki i Osów ki to kro kiet po da ny na li ściu wi -
no gro na przy go to wa ny przez pa nie z No win
oka zał się naj lep szy.

W Zło tym Ku chu, czy li ka te go rii w któ rej
na le ża ło przy go to wać le śny de ser sta no wią cy
ide al ne uzu peł nie nie zło tow skiej her bat ki, wy -
star to wa ły dwa KGW z Górz nej i Osow ca oraz
Sto wa rzy sze nie na rzecz roz wo ju wsi No wa
Świę ta. Le śny Mech z Górz nej zde cy do wa nie
wy prze dził kon ku ren cje zy sku jąc wy so kie no -
ty za rów no ju ry jak i pu blicz no ści.

Nie ma bie sia dy bez mu zy ki, a tej na sce nie
nie bra ko wa ło. Od po cząt ku licz nie przy by łych
go ści za ba wia ła ka pe la No To Cyk, po któ rej
po ja wił się Ze spół Mu zy ki My śliw skiej „Ba -
brzy sko”, a punk tem kul mi na cyj nym był kon -
cert „Gdzie te chło py – jee!”, pod czas któ re go
moż na by ło usły szeć naj więk sze prze bo je Da -
nu ty Rinn. 

Spo rym za in te re so wa niem cie szy ły się
warsz ta ty ku li nar ne pro wa dzo ne przez uczest -
ni ka 6. edy cji pro gra mu Hell’s Kit chen – Ja ku ba
Wol skie go. Za pre zen to wał on jak szyb ko
i smacz nie zro bić gu lasz z dzi czy zny oraz ta tar
z je le nia. 

Pod czas Bie sia dy nie za bra kło ele men tów
edu ka cyj nych – Nad le śnic twa na sze go po -

wia tu po łą czy ły si ły, aby przy go to wać dla
naj młod szych cie ka we sta no wi ska, qu izy
wie dzy i ele men ty in te rak tyw ne zwią za ne
z la sa mi. Tuż obok Ko ło Pszcze la rzy w Zło to -
wie za pre zen to wa ło wszel kiej ma ści wy ro -
by z mio du.

Spo rym za in te re so wa niem cie szy ła się przy -
go to wa na przez Zło tow skie Cen trum Ak tyw -
no ści Spo łecz nej gra Molk ky, któ ra po le ga
na rzu ca niu drew nia nym zbi ja kiem tak, aby
wy wró cić upa trzo ne wcze śniej, po nu me ro wa -
ne krę gle.

Ca łość Bie sia dy do peł nia ły sto iska z je dze -
niem – moż na by ło spró bo wać bur ge ra z dzi ka,
za ja dać się wy pie ka mi Kół Go spo dyń Wiej -
skich czy też spró bo wać wę dzo ne go su ma i zu -
py ryb nej.

Im pre zą to wa rzy szą cą Bie sia dzie by ła Bi ke
Kraj na – po nad 200 uczest ni ków wsia dło na ro -
we ry aby prze je chać po nad 240 km po dzie lo -
nych na trzy tra sy! 

Ser decz ne po dzię ko wa nia na le żą się współ -
or ga ni za to rom, czy li Zło tow skie mu Cen trum
Ak tyw no ści Spo łecz nej, przed sta wi cie lom Nad -
le śnictw Zło tów, Lip ka, Oko nek, Ja stro wie, Pol -
skie mu Związ ko wi Ło wiec twa, Ko łu Pszcze la -
rzy w Zło to wie i STOART – Związ ko wi
Ar ty stów Wy ko naw ców.

HU BERT NO WAK
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Dzię ki współ pra cy z ter -
ma mi w Tar no wie
Pod gór nym już nie -

dłu go niec ka ta zo sta nie wy peł -
nio na wy so kiej ja ko ści wo dą
ter mal ną, któ ra w znacz nym
stop niu po pra wia i przy śpie sza

pro ce sy le cze nia wie lu scho rzeń.
To nie wszyst kie zmia ny – te -

raz z ba se nu ko rzy stać moż na
przez 35, 70 bądź 130 mi nut.
Oso by nie peł no spraw ne z opie -
ku nem do tej po ry mu sia ły pła -
cić za swo je wej ście – te raz

po oka za niu sto sow nych do ku -
men tów wej ście bę dzie bez płat -
ne. Zmia nie uległ rów nież sys -
tem kar ne tów, któ re te raz bę dą
umoż li wia ły ko rzy sta nie nie tyl -
ko z sa me go ba se nu, ale tak że
sau ny, lo do wi ska, kor tów te ni -

so wych i ścian ki wspi nacz ko wej.
Pły wal nia La gu na to ide al ne

miej sce na za dba nie o swo je
zdro wie i ko rzy sta nie z wod ne -
go re lak su po za se zo nem ką pie -
li sko wym. Za pra sza my!

HU BERT NO WAK

Zagrali w Berlinie
WYDARzENIE har cer ski Ze -
spół Man do li no wy „Fry gi”
z łą kie go w dniach od 17 do 18
sierp nia prze by wał w ber li nie,
gdzie na za pro sze nie ks. Mar -
ka Kę dzier skie go wy stą pi li
w ba zy li ce św. Ja na chrzci cie la
dla Po lo nii Nie miec kiej. 

Kon cert przy cią gnął wie lu Po -
la ków prze by wa ją cych w Niem -
czech, w tym kon su la i kie row -

ni ka Wy dzia łu Kul tu ral ne go Am -
ba sa dy RP w Ber li nie, Pio tra Go -
le na. 

Wy jazd „Fryg” był rów nież do -
sko na łą oka zją do pro mo cji Zło -
to wa – ma te ria ły pro mo cyj ne
prze ka za ne ze spo ło wi ro ze szły
się ni czym cie płe bu łecz ki. Ży czy -
my ze spo ło wi dal szych mu zycz -
nych suk ce sów!

HU BERT NO WAK

Rozstrzygnięto konkurs 
dla niepublicznych przedszkoli
EDukACjA 19 sierp nia roz -
strzy gnię ty zo stał otwar ty
kon kurs ofert na re ali za cję za -
da nia pu blicz ne go w za kre sie
wy cho wa nia przed szkol ne go,
pod na zwą: „Za pew nie nie
dzie ciom w wie ku przed szkol -
nym, za miesz ka łym na te re nie
mia sta Zło to wa, moż li wo ści
ko rzy sta nia z wy cho wa nia
przed szkol ne go w nie pu blicz -
nych przed szko lach”.

Przed szko le za pew ni dzie ciom
z mia sta, zgło szo nym pod czas
po stę po wa nia re kru ta cyj ne go,

bez płat ne na ucza nie, wy cho wa -
nie i opie kę w cza sie usta lo nym
przez or gan pro wa dzą cy, 
tj. w wy mia rze 5 go dzin dzien -
nie oraz opła tę w wy so ko ści 1 zł
za każ dą roz po czę tą go dzi nę ko -
rzy sta nia z wy cho wa nia przed -
szkol ne go po za usta lo nym cza -
sem. 

Za rzą dze nie Bur mi strza Mia -
sta Zło to wa w tej spra wie do -
stęp ne jest na stro nie BiP Urzę -
du Miej skie go – www.bip.zlo-
tow.pl.

DA NU TA SZEW CZUK

Ludzie kochają planszówki!
CzAs WOlNY Mó wi się, że
w dzi siej szych cza sach mul ti -
me dial ne roz ryw ki wy pie ra ją
tra dy cyj ne for my spę dza nia
cza su z przy ja ciół mi. or ga ni -
zo wa ne przez Miej ską bi blio -
te kę Pu blicz ną w Zło to wie i jej
part ne rów spo tka nia z gra mi
są za prze cze niem po wyż szej
te zy... 

Zi mo we No ce Gier Plan szo -
wych przy cią ga ją tak licz ną gru -
pę od bior ców, że od trzech lat od -
by wa się też let nia edy cja

„Wa ka cyj ne bi blio gra nie”.
Te go rocz na nie od by ła by się

bez Bart ka Perzyń skie go z Cha os
Ga mes w Pi le oraz Łu ka sza
Gmur czy ka – zło to wia ni na, ini cja -
to ra idei „Chodź na dwór!”. 

Bar tek wraz z dwój ką in struk -
to rów, tra dy cyj nie opie ko wa li się
za in te re so wa ny mi gra mi sto li ko -
wy mi – plan szo wy mi, kar cia ny mi,
itp. Łu kasz, na par kin gu przed Bi -

blio te ką, za chę cał na to miast
do gier ple ne ro wych. Chęt nych
obu form roz ryw ki nie bra ko wa -
ło. Mię dzy 17: 00 a 23: 00 prze wi -
nę ło się ok. 200 osób. Nie któ rzy
sku pi li się na plan szów kach, in ni
chcie li po znać jak naj wię cej za baw,
dla te go prze miesz cza li się od sta -
no wi ska do sta no wi ska, jesz cze
in ni przy szli wy łącz nie po pa trzeć.

W trak cie wie czo ru prze pro -
wa dzo nych zo sta ło pięć tur nie -
jów (dob ble, splen dor, star re alms,
corn ho le i rzut do ko sza disc golf),
a zwy cięz cy otrzy ma li gry plan -
szo we.  

By ło pik ni ko wo, ro dzin nie, mię -
dzy po ko le nio wo i bar dzo we so -
ło! Dzię ku je my wszyst kim uczest -
ni kom i współ or ga ni za to rom.
Szcze gól ne po dzię ko wa nia dla
Mi cha ła Waw rzy nia ka (Re stau ra -
cja Mil le nium) za udo stęp nie nie
sto łów.

MBP ZŁOTÓW

Po Po Nad Mie sięcZ NeJ PrZe rWie tech No lo gicZ NeJ Pły Wal Nia la gU Na Wra ca do dZia ła Nia!
NaJ WięK sZą No Wo ścią Jest Z PeW No ścią dłU go Wy cZe Ki Wa Ny ba seN re ha bi li ta cyJ Ny, Za -

PeW Nia Ją cy Wy so Ką Ja Kość hy dro Ma sa ży. 

MIEjskA BIBlIOtEkA PuBlICzNA W złOtOWIE

Akcja MZUK: Rowery do zadań specjalnych
NOWE W MIEŚCIE Miej ski
Za kład Usług Ko mu nal nych
w Zło to wie po sta no wił
w jesz cze szer szym stop niu
za dbać o ja koś swo ich usług
oraz czy stość prze strze ni
miej skiej. W tym ce lu za ku -
pio ny zo stał spe cjal ny ro wer
ty pu car go, któ ry bę dzie słu -
żył do zbie ra nia drob nych
śmie ci, opróż nia nia ko szy
i prze wo zu rze czy.

Je śli chce cie zo ba czyć ro wer
w ak cji to bę dzie cie mu sie li wsta -
wać bar dzo wcze śnie. I to do te -
go w week en dy! Pan Wal de mar,

pra cow nik MZUKu, bę dzie pa tro -
lo wał Zło tów w so bo ty i nie dzie le
w go dzi nach od 5:00 do 7:00. Re -
wi rem je go dzia łań bę dzie Pro -

me na da i Pół wy sep Ry bac ki oraz
oko li ce uli cy Woj ska Pol skie go,
Pla cu Pa de rew skie go oraz Pla cu
Ko ściusz ki.

MZUK już za po wia da opcje
roz sze rze nia usłu gi – ro wer mo że
słu żyć pra cow ni kom w ty go dniu
i być wy sy ła ny w miej sca, gdzie
nie jest nie zbęd na obec ność cią -
gni ka.

Rów nież w Urzę dzie Miej skim
po ja wił się służ bo wy ro wer. Jest
to je den ze Zło tych Ro we rów,
któ re są do wy po ży cze nia w Za -
gro dzie Kra jeń skiej. Bę dzie on słu -
żył urzęd ni kom do któ rych obo -
wiąz ków za li cza się tak że pra ca
w te re nie i zde cy do wa nie przy -
spie szy po ru sza nie się po mie ście.

HU BERT NO WAK

Kąpielowy Roller Coaster
NAD WODĄ Wa ka cyj ny se -
zon ką pie lo wy koń czy się 31
sierp nia – te go rocz ne la to po -
tra fi ło roz pie ścić nas wy so ką
tem pe ra tu rą i pięk nym słoń -
cem, co stwa rza ło ide al ne wa -
run ki do pla żo wa nia. Przez ca -
ły li piec wa run ki na ką pie li -
skach przy ul. Je zior nej i Wio -
ślar skiej by ły zna ko mi te. Nie -
ste ty dru ga po ło wa wa ka cji
przy nio sła ze so bą praw dzi wą
ka ru ze le – na je zio rze Za le skim
za czę ły po ja wiać się si ni ce
(ina czej cy ja no bak te rie), co po -
wo do wa ło cy klicz ne otwie ra -
nie i za my ka nie plaż.

Cho ciaż nie któ rzy z nas po tocz -
nie na zy wa ją je glo na mi, tak na -
praw dę są to bak te rie. Gdy do cho -
dzi do za kwi tu si nic, mo gą one
jed nak przy po mi nać glo ny, przez
co nie wy da ją się szcze gól nie nie -
bez piecz ne. Ich obec ność na ką -
pie li skach po wo do wa ła, że wpro -
wa dza no za ka zy wcho dze nia
do wo dy, gdyż nie któ re si ni ce mo -
gą pro du ko wać sil ne tok sy ny, któ -

re są bar dzo szko dli we dla zdro -
wia. W wy ni ku kon tak tu z ni mi
mo gą po ja wić się po draż nie nia
skó ry, a tak że nie przy jem ne ob ja -
wy za tru cia po kar mo we go, je śli
wo da do sta nie się do ust i żo łąd ka.

Pań stwo wy Po wia to wy In -
spek tor Sa ni tar ny w Zło to wie miał
w związ ku z tym peł ne rę ce ro bo -
ty – w sierp niu ką pie li ska po zo sta -
wa ły już pod je go czuj nym okiem,
a oce ny wi zu al ne sta nu wo dy
prze pro wa dza ne by ły co dzien nie,
aby za gwa ran to wać bez pie czeń -
stwo pla żo wi czom. 

HU BERT NO WAK



ostatni Aktywny rynczek w tym sezonie
ZAPROSZENIE w ostat nią
nie dzie lę mie sią ca, 25 sierp -
nia mu zeum zie mi zło tow -
skiej po raz ko lej ny zor ga ni -
zo wa ło ak tyw ny ry ne czek
na pla cu pa de rew skie go
w zło to wie.

Po za sto iskiem mu ze al nym
z pa miąt ka mi lo kal ny mi za pre zen -
to wa li się lo kal ni twór cy i ko lek -
cjo ne rzy. Pod czas trwa ją ce go trzy
go dzi ny wy da rze nia moż na by ło
obej rzeć wie le cie ka wych przed -
mio tów, wy mie nić do świad cze -

nia oraz uzu peł nić wła sną ko lek -
cję. Za chę ca my lo kal nych twór -
ców, ko lek cjo ne rów oraz pa sjo -
na tów do pre zen to wa nia swo ich
zbio rów. ostat nia edy cja ry necz -
ku od by ła się 29 wrze śnia.

MZZ

skarby z meblościanki
ZAPROSZENIE mu zeum
zie mi zło tow skiej za pra sza
na wy sta wę przed mio tów
ze zbio rów pry wat nych,
uzu peł nio ną eks po na ta mi
mu zeum zie mi kra jeń skiej
w na kle nad no te cią.

otwar cie wy sta wy Skar by
z me blo ścian ki – ce ra mi ka,
por ce la na, fa jans, szkło… od -
by ło się w czwar tek 25 lip -
ca 2019 o godz. 17. Wy sta wa
czyn na do 8 wrze śnia 2019. 

MZZ 

nowy Przewodniczący rady muzeum
ZMIANY 29 lipca w muzeum ziemi złotowskiej wybrano
nowego przewodniczącego rady muzeum, pana janusza
justynę. tego samego dnia przywitano nowego członka
rady muzeum, pana tadeusza stecyka. MZZ
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Jarmark Krajeński w Więcborku 

Aktywna Plaża

WYDARZENIE 11 sierp nia, w ra mach dni więc -
bor ka 2019, od był się Vii jar mark kra jeń ski
na któ ry zje cha li twór cy z ca łe go re gio nu, tak że
ze zło to wa. 

Ze Sto wa rzy sze nia ar ty stów „Pa sja” ze swo imi
pra ca mi i wy ro ba mi przy je cha li: te re sa i Gi ze la Kru -
czyń skie – pra ce ha fto wa ne, Wła dy sław i an na ogó -
rek – fry wo lit ki, wy ro by z wo sku i mio du, re na ta
Bia ło wąs – qu il ling, Elż bie ta urbań ska – wy ro by szy -
deł ko we, Piotr Sur ma – ma kra ma oraz pre ze ska Sto -
wa rzy sze nia, Jo lan ta Sur ma – wy ro by wy pla ta ne ze
sznur ka, ma kra ma. to wa rzy szy ła im z apa ra tem w rę -
ku Bar ba ra Cho de ra. twór cy ude ko ro wa li swo je sto -
iska pra ca mi oraz nie któ rzy z nich pro wa dzi li warsz -
ta ty po ka zo we. Jo lan ta Sur ma zor ga ni zo wa nie
wy sta wy swo ich prac i warsz ta tów pod czas im pre -

zy ple ne ro wej w Więc bor ku mia ła wpi sa ne w pro -
gra mie sty pen dial nym, któ re zre ali zo wa ła przy po -
mo cy środ ków bu dże to wych Sa mo rzą du Wo je wódz -
twa Wiel ko pol skie go.

Z im pre zy pa sjo na ci wró ci li z pięk ny mi po dzię ko -
wa nia mi i upo min ka mi za pro pa go wa nie ro dzi mej
kul tu ry i rę ko dzie ła kra jeń skie go a tak że na gro da mi.
Głów ną na gro dę czy li Grand Prix w Kon kur sie Pro -
dukt lo kal ny w ka te go rii Kra jeń skie rę ko dzie ło zdo -
by ła te re sa Kru czyń ska za ze gar z wzo rem ha ftu kra -
jeń skie go. na gro dę Pu blicz no ści w kon kur sie
Kra jeń ski Pro dukt lo kal ny za na lew kę z cze rem chy
otrzy mał Wła dy sław ogó rek.

Pa sjo na ci dzię ku ją or ga ni za to rom za uda ną im -
pre zę ple ne ro wą i na pew no wró cą tam za rok. 

JO LAN TA SUR MA

WYDARZENIE w te wa ka cje
zło tow skie cen trum ak tyw -
no ści spo łecz nej wy star to -
wa ło z no wym pro jek tem
pod na zwą „ak tyw na pla ża”.

Był to cykl spo tkań z naj -
młod szy mi na pla ży miej skiej
przy ul. Wio ślar skiej i Je zior nej.
ani ma cje by ły bez płat ne i sta -
no wi ły mi ły prze ryw nik dla
wszyst kich, któ rzy od czu wa li
wa ka cyj ną nu dę. W pro gra mie
zna la zły się m.in. kon kur sy z na -
gro da mi, ma lo wa nie twa rzy,
tań ce ani ma cyj ne, na uka cho -
dze nia na szczu dłach, bu do wa -
nie zam ków z pia sku i wie le in -
nych. Za rów no fre kwen cja jak
i po go da w tym cza sie do pi sa -
ły!

LETNIA SZKOŁA AIKIDO W ZŁOTOWIE od 27 lip ca do 1 sier-
p nia mie li śmy przy jem ność go ścić w zło to wie kil ku dzie się ciu
pa sjo na tów aiki do, któ rzy przy by li do na sze go mia sta z łącz -
nie 14. kra jów. 

Szko ła let nia aiki do or ga ni zo wa na przez Zło tow ski Klub aiki do cie -
szy się już wie lo let nią tra dy cją. te go rocz ną edy cję po pro wa dził Shi -
ge mi In a ga ki shi han, 8 Dan aiki do aiki kai.

Pod czas 6 dni tre nin go wych mło dzi i star si adep ci mie li oka zję tre -
no wać pod okiem sa me go ja poń skie go mi strza i wy szli z tych za jęć
bo gat si o wie le no wych do świad czeń. Po za tre nin ga mi ucznio wie
w cza sie wol nym ko rzy sta li z uro ków mia sta i cie płej po go dy.

Pod czas uro czy ste go otwar cia Bur mistrz Zło to wa – adam Pu lit
prze ka zał sym bo licz ny klucz do mia sta.

HU BERT NO WAK

Zkaż dej wpła ty 3 zł zo sta nie prze zna czo -
ne na opra wę me czo wą lub na do pła tę
do kosz tów trans por tu dla ki bi ców

na me cze wy jaz do we. re gu lar ne pła ce nie skła -
dek przy nie sie ko rzy ści w po sta ci dar mo wych

wej śció wek na do mo we spo tka nia Spar ty oraz
aż 30% zniż ki na bi le ty na Bal Spar ta ni na. Po -
nad to człon ko wie klu bu ki bi ca zo sta ną za pro sze -
ni na gril la koń czą ce go se zon, co bę dzie zna ko -
mi tą oka zją na bez po śred nie spo tka nie

Zostań jednym
z 300 Spartan!
DroDzy kibice, sympatycy, członkowie, zawoDnicy, trenerzy, roDzice -

rozpoczynamy unikalną akcję na rzecz rozwoju i wspomożenia Drużyny
piłkarskiej seniorów sparty złotów. tylko teraz istnieje

niepowtarzalna okazja, aby zostać członkiem klubu „300 spartan”.
celem akcji jest zebranie grupy 300 osób płacących miesięczną skłaDkę
członkowską w wysokości 30 zł. cała suma zostanie przeznaczona na

potrzeby Drużyny seniorów.

z za wod ni ka mi i szta bem tre ner skim. Grill po łą -
czo ny bę dzie z wy lo so wa niem trzech szczę śliw -
ców, któ rzy otrzy ma ją ko szul ki me czo we sper -
so na li zo wa ne w na zwi sko i nu mer (oczy wi ście
wzór w pa ski ze Spar ta ni nem).

Spar ta nie chce cze kać na mi tycz ne go głów -
ne go spon so ra, któ re go nie uda je się zna leźć
od kil ku dzie się ciu lat. Hi sto ria klu bów w na szym
re gio nie po ka zu je, że wy star czy je den ka prys
głów ne go spon so ra, że by klub prze stał ist nieć lub
mu siał za czy nać od ze ra. Za rząd klu bu pra gnie
spra wić, aby głów nym spon so rem oprócz władz
mia sta i kil ku na stu wspie ra ją cych firm by li ki bi ce.
tak, jak te raz ma to miej sce w Za wi szy czy Wi -
dze wie, to ki bi ce od bu do wu ją po przez co mie -
sięcz ne wpła ty lub wy kup ce gie łek swo je uko -
cha ne klu by.

Je steś praw dzi wym ki bi cem Spar ty Zło -
tów? Po każ to tre ne ro wi To ma szo wi Mie -
dziń skie mu i ca łe mu ze spo ło wi! Wpłać ca -
łość 360 zł lub co mie siąc 30 zł na nr
kon ta: 06 8941 0006 0016 1189 2000 0030
z do pi skiem: 300 SPARTAN – imię i na zwi -
sko, ad res e -ma il. 

De kla ra cje człon kow skie do po bra nia w klu -
bie (nie dłu go tak że na stro nie in ter ne to wej,
a na ży cze nie są one wy sy ła ne ma ilem – proś -
bę pro si my kie ro wać na spar ta zlo tow@gma -
il.com).

JA NUSZ JU STY NA

MUZEUM ZIEMI ZŁOTOWSKIEJ
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„Polityka” i „Król Lew”: Rusza Kino Rodło!
ROZRYWKA 6 wrze śnia wszyst kich mi ło -
śni ków fil mów ser decz nie za pra sza my
do od no wio ne go ki na „rodło – re ak ty -
wa cja”, przy al. pia sta 26 w zło to wie!
w każ dy week end, od piąt ku do po nie -
dział ku, bę dą na was cze kać se an se fil mo -
we wy cze ki wa nych pre mier, jak rów nież
hi ty ki no we ostat nich mie się cy.

Ki no zo sta ło od świe żo ne pod wzglę dem wi -
zu al nym, jak rów nież zo sta ło wy po sa żo ne
w no wo cze sny sprzęt cy fro wy do od twa rza nia
oraz na gło śnie nie w sys te mie Do lby Sur ro und.
Do dat ko wo w ho lu bę dzie moż na za ku pić na -
po je i po pcorn.

In for ma cje o re per tu arze oraz szcze gó ło wy
cen nik bi le tów do stęp ne bę dą w ki nie, na stro -
nie www.zcas.zlo tow.pl oraz na fan pa gu ki na
w ser wi sie Fa ce bo ok.

Bi le ty są do na by cia bez po śred nio w ka sie
ki na, któ re czyn ne bę dzie za wsze 30 mi nut
przed pierw szym se an sem. Ist nie je moż li wość
za ku pie nia bi le tu na póź niej sze se an se, na wet
na na stęp ne week en dy. Ce ny bi le tów: 17,00
PLN nor mal ny / 15,00 PLN ulgo wy.

Bi le ty moż na re zer wo wać pod nu me rem te -
le fo nu – 576 316 791, z za strze że niem, że re zer -
wa cje bę dą anu lo wa ne 15 mi nut przed każ dym
se an sem.

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

urzad@zlotow.pl /zlotow.wielkopolskiezdroje

Szukaj nas na

/urzad.miejski.zlotow

Projekt Kostka
nastawia się na sukces

Bę dzie się on od by wał
pod ha słem „Suk ces!”, co
ma pro wo ko wać do za -

sta no wie nia się czym jest suk ces
we współ cze snym świe cie. Bę -
dzie my go ścić lu dzi, któ rzy opo -
wie dzą nam o swo ich ma łych
i wiel kich suk ce sach oraz o tym,
ja ki to ma zwią zek z szu ka niem
Pa na Bo ga. Czy sło wo „suk ces”
w ogó le przy sta je do rze czy wi sto -
ści du cho wej?

Tym, któ rzy jesz cze nie wie dzą,
czym jest Pro jekt Kost ka, na le ży się
wy ja śnie nie, że to obec nie je dy ny
w Pol sce mło dzie żo wy fe sti wal hip -
-ho pu chrze ści jań skie go, od by wa -
ją cy się we wrze śniu w Zło to wie.
Są to trzy dni wy peł nio ne nie sa mo -
wi tą mu zy ką i tań cem, kon kur sa mi,
uwiel bie niem i in spi ru ją cy mi spo -
tka nia mi. 

Na wią zu jąc do te go rocz ne go ha -
sła, za pro si li śmy lu dzi, któ rzy
na wła snej skó rze do świad czy li,
czym jest suk ces. W pro gra mie m.in.

„Prze pis na Suk ces” pro wa dzo ny
przez ra pe ra Ana to ma, warsz ta ty
ta necz ne, kon kurs PK HIP-HOP
FESTIWAL, bi twy tań ca hip -hop
i bre ak dan ce. W piąt ko wy wie czór
za gra dla nas ze szło rocz ny lau re at
PK HIP-HOP FESTIWAL – ra per Lu -
cas Vu it ton oraz nie kwe stio no wa -
na od lat gwiaz da pol skie go roc ka:
LUXTORPEDA. W so bo tę na sce -
nie za go ści zna ny i ko cha ny w Zło -
to wie ze spół Mu ode Ko ty, cha ry -
zma tycz ny Ana tom i wresz cie
po raz pierw szy w na szym mie ście
EXO DUS15, za pew nia ją cy uwiel bie -
nie na nie biań skim po zio mie.

Wszyst ko to za nu rzo ne jest
w mo dli twie. Na sza Stre fa Mo dli -

twy spo ty ka się re gu lar nie przez ca -
ły rok, a każ de go 18-ego dnia mie -
sią ca mo że my wspól nie wzra stać
pod czas  ad o ra cji ze św. Sta siem
Kost ką. W cza sie sa me go wy da rze -
nia funk cjo nu je ka pli ca ad o ra cji Naj -
święt sze go Sa kra men tu. Ra zem
uczy my się, jak współ cze śnie ewan -
ge li zo wać mło dych lu dzi. Chce my
po ka zy wać Ko ściół mło dy i pe łen
ży cia. Chce my udo wad niać, że wia -
ra jest fa scy nu ją cą przy go dą,
że  moż na ją prze ży wać i wy ra żać
na prze róż ne spo so by. Na szym ce -
lem jest stwo rze nie prze strze ni
do spo tka nia Pa na Bo ga – dla tych,
któ rzy Go szu ka ją i dla tych, któ rzy
być mo że jesz cze nie za czę li... Moż -
na śmia ło po wie dzieć, że sta ra my
się do trzeć z no wą ewan ge li za cją
do mło dzie ży.

ks. AdAm GA cA msF

piątek, 6.09
król lew - 16:00
polityka - 18:15 i 21:00

sobota, 7.09
król lew 13:30 i 15:30
polityka - 18:00 i 20:45

niedziela, 8.09
król lew 13:30 i 15:30
polityka - 18:00 i 20:45

poniedziałek, 9.09
król lew - 16:00
polityka - 18:15 i 21:00

RepeRtuaR Kina Rodło
od 6 do 9 wRześnia:

Jak osią gnąć suk ces? ćwi czy my, tre nu Je my, wpra wia my się w róż nych
dzie dzi nach i dys cy pli nach. od naJ du Je my ta len ty, po świę ca my czas, po -
peł nia my błę dy, wkła da my ca łe ser ce, że by… no wła śnie… po co? co

Jest mia rą suk ce su? co tak na praw dę chce my osią gnąć? na te i po dob ne
py ta nia bę dzie my sta ra li się od po wie dzieć pod czas ko leJ neJ edy cJi pro Jek -

tu kost ka w dniach 20-22 wrze śnia. 


