Zapraszamy na otwarcie placu Niepodległości
Kompleksowa modernizacja placu Niepodległości objęła powierzchnię od pl. Kościuszki do ul.
Krakowskie Przedmieście. Prace rozpoczęły się od wykonania instalacji podziemnych oraz robót
rozbiórkowych. Ze skweru zniknęły zniszczone nawierzchnie alejek, zabawki z placu zabaw oraz
stary szalet miejski. Następnie wykonano pielęgnację roślinności oraz wycięcia starych i
spróchniałych drzew, które zagrażały bezpieczeństwu spacerowiczów lub kolidowały z przebiegiem,
zaprojektowanych w nowym śladzie, alejek. W miejsce usuniętych nasadzono nowe drzewa. Skwer
ozdobiły też krzewy i kwiaty (w tym 2 tys. róż).
Kolejnym etapem była modernizacja placu zabaw, który został ogrodzony, doposażony oraz
wyposażony w bezpieczną nawierzchnię. Utworzono miejsce spotkań, czyli skwer z ławeczkami.
Ustawiono ładowarki do telefonów, tabletów i samrtofonów z opcją ładowania indukcyjnego. W
sąsiedztwie nowoczesnej, zautomatyzowanej toalety stanęła stacja naprawcza dla rowerów. Jest też
urządzenie „Smart” – słup ogłoszeniowy.
Plac Niepodległości został ładnie oświetlony. Dodatkowo zainstalowano iluminację oświetlającą
zabytkowe mury miejskie znajdujące się przy I LO i zakonie jezuitów.
Koszt robót to blisko 2,8 mln zł. Jednak miasto z budżetu wyda mniej pieniędzy, ponieważ
inwestycja jest częścią projektu „Młode Stare Miasto”, na realizację którego pozyskaliśmy blisko 1,4
mln zł dofinansowania ze środków unijnych.
- Rokrocznie w okolicy Święta Niepodległości staramy się oddawać do użytku odnowiony fragment
naszego miasta - zaznacza prezydent Krzysztof Chojniak i dodaje.
- W tym roku będzie to miejsce wprost nawiązujące - swoją nazwą - do wydarzeń sprzed 101. lat. Za
nami remont placu Niepodległości.
Z tej okazji 10 listopada o godzinie 16.00 rozpocznie się krótki event z okazji zakończenia
modernizacji skweru.
- Przygotowaliśmy dla mieszkańców 101 sadzonek drzew miododajnych - informuje prezydent i
podkreśla, że miasto od wielu lat zwraca uwagę na ekologię.
- Jednym z jej elementów jest wykonywanie kolejnych nasadzeń, które odpowiadają za produkcję
tlenu. Do tego drzewa miododajne zapewniają pozyskanie nektaru, co z kolei zapobiega wymieraniu
pszczół i przyczynia się do rozwoju pasiek w mieście. Wszystkie te działania zdecydowanie
poprawiają ekosystem lokalny.
Następnie po zagraniu kilku marszów przez Miejską Orkiestrę Dętą przy jej akompaniamencie
zebrani przejdą do Centrum idei Ku Demokracji, gdzie wspólnie będziemy śpiewać pieśni
patriotyczne z chórem Jana z Ręczna.
- Jest to wydarzenie, które na stałe wpisało w miejskie obchody Dnia Niepodległości - podsumowuje
Krzysztof Chojniak.

