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NAGRODA 10 grud nia w sa li ki no wej Zło tow skie go do mu kul tu ry mia ła miej sce nie Zwy kła uro -
cZy stość. Pan Bo le sław wa dych, Zwią Za ny Ze Zło to wem od lat 80. uBie głe go wie ku Pe da gog, in -

struk tor i na ucZy ciel gry w sZa chy oraZ wy cho waw ca wie lu Po ko leń Zło tow skiej mło dZie ży,
otrZy mał Z rąk cZłon ka Za rZą du wo je wódZ twa wiel ko Pol skie go, Pa na jac ka Bo gu sław skie go,

od Zna kę ho no ro wą „Za Za słu gi dla wo je wódZ twa wiel ko Pol skie go”.

Ood zna kę dla Pa na Wa dy cha
wy stą pił Bur mistrz Zło to wa,
któ ry do ce nił je go wie lo let nią

dzia łal ność na rzecz mia sta oraz wkład
w kształ to wa nie ko lej nych po ko leń mło -
dych sza chi stów. 

Od zna kę ho no ro wą przy zna je się
oso bom lub or ga ni za cjom, któ re ca ło -
kształ tem swo jej dzia łal no ści za wo do -
wej i spo łecz nej wy bit nie przy czy ni ły się
do jed ne go z wie lu aspek tów roz wo ju
na sze go wo je wódz twa. 

Oprócz Bur mi strza na uro czy sto ści
obec ni by li dy rek to rzy szkół oraz ucznio -
wie mi strza – ci te raź niej si oraz ci by li.
Na ko niec ro ze gra no po je dy nek sza cho -
wy – Bo le sław Wa dych sta nął w szran ki
z jed nym ze swo ich naj młod szych
uczniów. Kon fron ta cja za koń czy ła się
dżen tel meń skim re mi sem!

War to przy bli żyć syl wet kę na sze go
mi strza sza cho we go, któ ry jest lau re -
atem wie lu na gród, a je go pod opiecz ni
z suk ce sa mi wal czy li na za wo dach w ca -
łej Pol sce.

Uro dzo ny przed II Woj ną Świa to wą
w Kieł pi nach, Bo le sław Wa dych jest ma -

gi strem ma te ma ty ki. Stu dia ma te ma -
tycz ne ukoń czył w 1964 r. w Gdań sku,
ale już wcze śniej roz po czął swo ją przy -
go dę z na ucza niem „kró lo wej na uk”
mło dych umy słów. Już wte dy rów nież
in te re so wał się mu zy ką, pro wa dząc
w Kieł pi nach ze spół man do li ni stów.
Z Zie mią Zło tow ską zwią zał się w 1980
r., kie dy ob jął po sa dę na uczy cie la ma te -
ma ty ki w Li ceum Me dycz nym i Eko no -

micz nym w Zło to wie. W tym ro ku roz -
po czął rów nież pra cę w Po wia to wym
Ogni sku Pra cy Po zasz kol nej, gdzie ja ko
opie kun sek cji sza cho wej pra co wał
do 2017 r. Od ro ku 1968 po sia da ty tuł
in struk to ra sza cho we go, a w 1990 r. zo -
stał sę dzią sza cho wym kla sy pań stwo -
wej.

Bo le sław Wa dych na gro dy i wy róż -
nie nia otrzy my wał na wie lu po lach. 

Za swo ją pa cę oświa to wo -dy dak -
tycz ną zo stał uho no ro wa ny w 1975 r.
Na gro dą Mi ni stra Oświa ty i Wy cho wa -
nia za wy bit ne osią gnię cia w pra cy dy -
dak tycz no -wy cho waw czej, w 1980 r.
Zło tą Od zna ką Związ ku Na uczy ciel stwa
Pol skie go, w 1994 r. Krzy żem Ka wa ler -
skim za wy bit ne osią gnię cia w pra cy za -
wo do wej i spo łecz nej, a w 1987 r. Ra da
Nad zor cza Spół dziel ni Miesz ka nio wej
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„Piast” przy zna ła Pa nu Bo le sła wo wi Me -
dal Pa miąt ko wy za ca ło kształt za sług
od nie sio nych w dłu go let niej, wy róż nia -
ją cej się pra cy spo łecz nej w or ga nach
sa mo rzą do wych.

Bo le sław Wa dych to rów nież ar ty sta.
Pol ski Zwią zek Chó rów i Or kiestr przy -
znał mu w 1999 r. Zło tą Od zna kę Ho no -
ro wą za za słu gi w pra cy spo łecz nej oraz
w 2011 r. Zło tą Od zna kę z Lau rem.
Od 1980 r. do chwi li obec nej jest człon -
kiem Chó ru Na uczy ciel skie go w Zło to -
wie. 

Dzia łal ność spor to wą zwią za ną z grą
w sza chy roz po czął w 1961 r. Od 1980 r.
do chwi li obec nej zwią za ny jest ze zło -
tow skim Klu bem „Zie mo wit”, któ re go
jest pre ze sem. Za swo ją dzia łal ność
otrzy mał licz ne wy róż nie nia, m.in.
w 1997 r. otrzy mał Zło tą Ho no ro wą Od -
zna kę Pol skie go Związ ku Sza cho we go,
w 2014 r. Na gro dę Po wia tu Zło tow skie -
go w dzie dzi nie spor tu i oświa ty.
W 2009 r. otrzy mał po dzię ko wa nia
za dłu go let nią pra cę na rzecz lu do wych
ze spo łów spor to wych Zie mi Zło tow skiej
od pre ze sa Po wia to we go Zrze sze nia Lu -
do wych Ze spo łów Spor to wych w Zło -
to wie. W la tach 1990 – 2000 dzia łał
w Wiel ko pol skim Związ ku Sza cho wym
ja ko peł no moc nik gru py pół noc nej.

Od 2017 ro ku do dnia dzi siej sze go
pro wa dzi za ję cia sza cho we dla
uczniów zło tow skich szkół pod sta wo -
wych w ra mach za jęć po za lek cyj nych
w Zło tow skim Cen trum Ak tyw no ści
Spo łecz nej w Zło to wie.

Pa nu Bo le sła wo wi ży czy my du żo
zdro wia i ko lej nych sza cho wych suk ce -
sów!

HU BERTNO WAK
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nowe kamery na dworcu
BEZPIECZEŃSTWO Za nie -
po ko je ni zgło sze nia mi i py ta -
nia mi do ty czą cy mi utrzy ma -
nia ła du i po rząd ku
w po cze kal ni PKS i PKP, po -
sta no wi li śmy pod nieść po -
ziom bez pie czeń stwa i kom -
for tu po dró żu ją cym. 

Zostały za mon to wa ne no we
ka me ry, z któ rych ob raz na ży wo
jest prze sy ła ny do Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w Zło to wie. Li -
czy my, że to roz wią za nie wpły nie
osta tecz nie na po ziom kom for tu
w cza sie ocze ki wa nia na au to bus
lub po ciąg.  

Ape lu je my do osób ko rzy sta ją -
cych z po miesz cze nia o za cho wa -
nie czy sto ści i po rząd ku zgod nie
z pra wem.            MA RIA MI LAN CEJ

PIENIĄDZE Bur miSTrz zło To wa PoD Pi Sał umo wę na za kuP ener gii elek TryCz nej, Co Dla mia STa
ozna Cza Sza Cun ko wą oSzCzęD ność na Po zio mie Po naD 430 TyS. zł. w Ska li ro ku.

Pod pi sa nie umo wy by ło sfi na li zo wa -
niem dzia łań pod ję tych przez utwo -
rzo ną gru pę za ku po wą. Zło tów jest

człon kiem tej gru py wraz z 28 in ny mi jed -
nost ka mi sa mo rzą du te ry to rial ne go z te re -
nu wo je wódz twa wiel ko pol skie go oraz ku -
jaw sko -po mor skie go.

Wy stą pie nie w pro ce sie udzie le nia za mó -
wie nia pu blicz ne go gru py za ku po wej, po -
zwo li ło uzy skać niż sze ce ny za ener gię elek -
trycz ną w po rów na niu do śred nich cen
ryn ko wych. We dług ana li zy za trud nio nej
w tym ce lu Po mor skiej Gru py Kon sul tin go -
wej, róż ni ca ta wy no si 27,87% dla ener gii

do star cza nej do lo ka li i obiek tów
oraz 33,00% dla oświe tle nia ulicz ne go. Pod -
mio tem do star cza ją cym ener gię elek trycz -
ną w 2020 ro ku wy ło nio nym w pro ce sie
udzie le nia za mó wie nia pu blicz ne go zo sta ła
wy bra na fir ma INNOGY POLSKA S.A.

MA RIA MI LAN CEJ

Tańsza energia dla Złotowa

Podsumowanie
„Transportu dla Seniora”
PROGRAM Czas na pod su mo -
wa nie pro gra mu „Trans port
dla Se nio ra”. Pro gram ten po -
wstał, by okre ślić za po trze bo -
wa nie osób po wy żej 70 r. ż.
(któ rych w mie ście jest bli -
sko 1600) na usłu gi dar mo -
wych prze jaz dów. Moż na
z nich by ło sko rzy stać w dni
ro bo cze, po wcze śniej szym
umó wie niu, od koń ca paź -
dzier ni ka do koń ca li sto pa da.
Se nior mógł sko rzy stać
z trans por tu czte ro krot nie
pod czas trwa nia pro gra mu.

W tym okre sie na dar mo wą po -
dróż zde cy do wa ło się 21 miesz kań -
ców, któ rzy łącz nie wy ko na li 57
prze jaz dów. Cał ko wi ty koszt tej
usłu gi wy niósł nie wie le po -

nad 1000 zł, jed nak hi sto rie i po -
dzię ko wa nia za moż li wość od wie -
dze nia daw nych przy ja ciół miesz -
ka ją cych na dru gim koń cu mia sta
oka za ły się bez cen ne.

Chcie li by śmy po znać rów nież
Wa sze zda nie na ten te mat – czy
sły sze li ście o pro gra mie? Ko rzy sta li
z nie go Wa si dziad ko wie? Jak od -
bie ra cie je go re ali za cję? Pisz cie
na ad res: pro mo cja@zlo tow.pl.

Bę dąc w te ma ty ce se nio ral nej
war to wspo mnieć o wy sta wie fo -
to gra ficz nej au tor stwa Pa ni Wan -
dy Bi hun pt. „Okna”. Tę cie ka wą
ga le rię zdjęć i hi sto rii lu dzi znaj -
dzie cie w ho lu sa li se syj nej Urzę -
du Miej skie go w Zło to wie – moż -
na ją oglą dać do 20 grud nia.

HU BERT NO WAK

Działamy ze Szlachetną Paczką
AKCJA Pra cow ni cy Urzę du
Miej skie go w Zło to wie wraz
z pra cow ni ka mi Zło tow skie -
go Cen trum Ak tyw no ści Spo -
łecz nej oraz ar ty sta mi z Ama -
tor skie go Te atru Miej skie go
w Zło to wie włą czy li się w te -
go rocz ną ak cję Szla chet -
na Pacz ka. 

Dzię ki wspól ne mu za an ga żo -
wa niu sił i środ ków uda ło się przy -

go to wać kil ka dzie siąt ki lo gra mów
pa czek z żyw no ścią dłu go ter mi -
no wą oraz środ ka mi czy sto ści,
a tak że za ku pić nie zbęd ny sprzęt
AGD. Da ry zo sta ną do star czo ne
do po trze bu ją cej star szej oso by
z gmi ny Zło tów przez wo lon ta riu -
szy Szla chet nej Pacz ki. 

Po ma ga nie da je wiel ką sa tys -
fak cję!

SYL WIA MU ZIOŁ

Chodź się ślizgać!
LODOWISKO Od 2 grud nia
moż na ko rzy stać z Lo do wi ska
Miej skie go zlo ka li zo wa ne go
w ha li przy Pły wal ni La gu na
w Zło to wie. Jak co ro ku od da -
je my do Wa szej dys po zy -
cji 600m2 lo du, moż li wość
wy po ży cze nia 130 par ły żew,
szat nię czy go rą ce na po je.

W ce nie bi le tu (8 zł norm. / 5 zł
ulg.) mo że cie sko rzy stać z pin -
gwin ków do na uki jaz dy, ka sków
i ka mi ze lek dla dzie ci oraz ada pte -
rów do wóz ków in wa lidz kich.

Na lo do wi sko za pra sza my co -
dzien nie w go dzi nach od 9:00

do 21:00 (z prze rwą w godz.
14:00 – 15:00). Śli zgać moż na się
do koń ca lu te go. 

Peł ny re gu la min znaj dzie cie
na stro nie www.zcas.zlo tow.pl.

HU BERT NO WAK
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Ka len darz Zło tow ski 1370 – 2020 to nie -
zwy kła po dróż przez hi sto rię i wy da -
rze nia, ja kie ukształ to wa ły Zło tów

na prze strze ni wie ków. W trak cie 300 stron
lek tu ry czy tel nik po zna hi sto rie o za to pio nym
zam ku i szwedz kich skar bach, po cząt kach mia -

sta oraz lu dziach, któ rzy tu ży li. Do wie się, ja kie
trzy kul tu ry mia ły naj więk szy wpływ na ży cie
spo łecz ne, przej dzie się z bu sią po tar gu oraz
po gwa rzy o zło tow skiej kul tu rze.

Wszyst kie tek sty okra szo ne są pięk ny mi, ko -
lo ro wy mi fo to gra fia mi, ry sun ka mi, ry ci na mi

i ma pa mi. „Ka len darz Zło tow ski 1370 – 2020”
to po zy cja obo wiąz ko wa dla wszyst kich pa -
sjo na tów dzie jów Na sze go mia sta.

Pu bli ka cja jest dona by cia wMu zeum Zie -
mi Zło tow skiej (ul. Woj ska Pol skie go 2a)
w ce nie 25 zł. HU BERT NO WAK

WYDAWNICTWO 6 GRUD NIA W ZłO TOW SKIM SPI ChLe RZU OD BY łA SIę PRO MO CJA NAJ NOW SZe GO WY DA NIA „KA -
LeN DA RZA ZłO TOW SKIe GO”, KTó RY STAł SIę UKO RO NO WA NIeM 650 LAT hI STO RII NA SZe GO MIA STA.

złotowskie mikołajki
WYDARZENIE Jak co ro ku
Zło tów wszedł w okres bo żo -
na ro dze nio wy wy da rze niem
na Pla cu Pa de rew skie go,
gdzie 7 grud nia od by ły się Zło -
tow skie Mi ko łaj ki. Na spo tka -
nie ze Świę tym Mi ko ła jem
tłum nie przy by li na si miesz -
kań cy, na któ rych cze ka ła
świą tecz na moc atrak cji.

Te go dnia Plac Pa de rew skie go
wy peł ni ły mu zy ka, śpie wy oraz
aro ma tycz ne za pa chy. Wspól ne
ko lę do wa nie prze pla ta ne by ło
kon cer tem Spi ri tu als Sin gers
Band – jed nej z naj lep szych w Pol -
sce grup jaz zo wych i go spe lo wych. 

Swo je pięć mi nut mia ły rów -
nież mło de ta len ty ze zło tow skich
szkół i przed szko li – na sce nie po -
słu cha li śmy lo kal nych wo ka li stów

oraz obej rze li śmy po pi sy ta necz -
ne gru py ze stu dia FerDance.

Głów ną atrak cją ca łe go wy da -
rze nia by ło uro czy ste roz świe tle -
nie cho in ki, któ ra w tym ro ku ude -
ko ro wa na zo sta ła w ozdo by
o prze wod nim mo ty wie ha ftu kra -
jeń skie go. Nie spo dzian ką był rów -
nież po kaz ci chych fa jer wer -
ków – pi ro tech ni ki nie ge ne ru ją cej
hu ków i emi tu ją cej nie znacz ny ha -
łas, dzię ki cze mu przy ja znej dla
zwie rząt i nie stra szą cej ma łych
dzie ci.

Na Pla cu Pa de rew skie go moż -
na by ło skosz to wać prze pysz nych
świą tecz nych wy pie ków (i nie tyl -
ko) oraz sko rzy stać z fo to bud ki
i zro bić so bie kli ma tycz ne, mi ko -
łaj ko we zdję cie.

HU BERT NO WAK

Jubileuszowy kalendarz

Trzecie miejsce Pani Stefanii
SUKCES Zna ko mi te wie ści
do szły do nas ze Szczer bic
k/Ryb ni ka. 24 li sto pa da od -
by ły się tam Mi strzo stwa Pol -
ski se nio rów, ko biet i ju nio -
rów w ska ta. Skat to gra
kar cia na, któ ra cie szy się
w na szym re gio nie nie zwy kłą
po pu lar no ścią.

Pod czas Mi strzostw Pol ski na -
sze mia sto oraz Klub Ska ta Kraj na
Zło tów re pre zen to wa ła Ste fa nia
Cie płuch. Pa ni Ste fa nia w ka te go -
rii ko biet osią gnę ła zna ko mi ty wy -
nik, pla su jąc się na naj niż szym
stop niu po dium. Gra tu lu je my suk -
ce su!

EDWARD BIAN GA

Bibliotekarski„nobel” dla karoliny
NAGRODA Kie row nicz ka Od dzia łu dla
Dzie ci i Mło dzie ży Miej skiej Bi blio te ki
Pu blicz nej w Zło to wie, Ka ro li na Bar -
tosz, zo sta ła wy róż nio na bi blio te kar -
skim No blem!

W śro dę, 20 li sto pa da w Pa ła cu Dzia łyń -
skich w Po zna niu od by ło się uro czy ste wrę -
cze nie na gród im. An drze ja Wojt kow skie go.
Na gro da przy zna wa na jest bi blio te ka rzom
wo je wódz twa wiel ko pol skie go za wy bit ne
osią gnię cia w pra cy za wo do wej oraz za do -
ro bek na uko wy w dzie dzi nie bi blio te kar -
stwa i bi blio te ko znaw stwa. Pa tro nem przy -
zna wa nej od 1994 ro ku na gro dy jest

za słu żo ny Wiel ko po la nin, An drzej Wojt kow -
ski (1891-1975), hi sto ryk, bi blio te karz i bi blio -
graf, wie lo let ni dy rek tor Bi blio te ki Ra czyń -
skich w Po zna niu.

Co rocz nie przy zna wa ne są na gro dy głów -
ne i na gro da mło dych (dla bi blio te ka rzy, któ -
rzy nie prze kro czy li 35 ro ku ży cia). I wła śnie
w tej dru giej ka te go rii wy róż nio na zo sta ła
Pa ni Ka ro li na. 

Lau re at ka na gro dy pod ko niec li sto pa da
spo tka ła się z Bur mi strzem Zło to wa, z rąk
któ re go otrzy ma ła gra tu la cje i ży cze nia dal -
szych suk ce sów. Ser decz nie gra tu lu je my!

SYL WIA MRÓZ

Boże narodzenie na krajnie. Czy na krajeńskim stole było 12 potraw?
WYKłAD Mu zeum Zie mi Zło tow skiej
za pra sza na wy kład An ny Ser gott „Bo że
Na ro dze nie na Kraj nie”, któ re od bę dzie
się 3 stycz nia 2020 (pią tek) o godz. 17.00
w zło tow skim spi chle rzu (ul. Spi chrzo -
wa 9, I pię tro). Wstęp na wy da rze nie
jest bez płat ny.

Pod czas wy kła du uczest ni cy bę dą mie li oka -
zję po znać tra dy cje zwią za ne z ob cho da mi wi -
gi lii i Bo że go Na ro dze nia (za ka za ne ad wen to -
we ry tu ały, ma gicz ne ob rzę dy zwią za ne
z wi gi lią) oraz do wie dzieć się, czy na kra jeń -
skim sto le by ło 12 po traw, co przy no sił dzie -
ciom Gwiaz dor i jak zdo bio no izby sko ro nie

zna no cho in ki. Bę dzie tak że oka zja przyj rzeć się
ko lęd ni kom, ob cho dom syl we stra i spo so bom
na za bez pie cze nie się przed wiedź ma mi, któ re
mia ły w dniu Trzech Kró li szcze gól nie szko dzić
zwie rzę tom go spo dar skim. Wy kład bę dzie
wzbo ga co ny o pre zen ta cję mul ti me dial ną.

KA MI LA KRZA NIK -DWO RA NOW SKA
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„Kozi czwartek” do lutego 
w złotowskim muzeum
WYSTAWA Mu zeum Zie mi
Zło tow skiej za pra sza na wy -
sta wę prac kon kur so wych
„Ko zi czwar tek”, któ ra po trwa
do 2 lu te go 2020 r. 

Okres je sien no -zi mo wy jest
okre sem du że go na si le nia ob rzę -
do wo ści lu do wej. Tak że na sze re -
gio nal ne zwy cza je roz po czy nał
w ostat ni czwar tek przed ad wen -
tem po chód prze bie rań ców. Był to
tzw. „ko zi czwar tek”. W tym dniu
od by wa ła się za ba wa, a jej głów -
nym jej  ele men tem by ło za wsze
wej ście prze bie rań ców, po sta ciu -
ją cych: dia bła, Cy ga na, ko gu -
ta,  niedź wie dzia owi nię te go
w gro cho wi ny i ży wej ko zy (sym -
bo lu płod no ści) pro wa dzo nej
na po stron ku. W okre sie mię dzy -
wo jen nym ko za by ła już re pre zen -
to wa na przez prze bie rań ca w ma -
sce. Wszyst kie te po sta cie
za czy na ły tań czyć, wcią ga jąc
do ogól nej za ba wy ze bra ne w po -
miesz cze niu oso by. Zwy czaj ten
prak ty ko wa ny był jesz cze w okre -
sie po wo jen nym, m. in. w Sta rej
Wi śniew ce czy Świę tej.

Mu zeum Zie mi Zło tow skiej
w Zło to wie zor ga ni zo wa ło Kon -
kurs pla stycz ny pt. Ko zi czwar tek.
Za da nie kon kur so we po le ga ło
na wy ko na niu pra cy pla stycz nej:
ko ziej ma ski za kła da nej na prze -

bie rań ca lub prze strzen nej ko ziej
gło wy w spo sób trwa ły osa dzo -
nej na 1 m ki ju, któ ra mo że wy da -
wać dźwięk kła pa nia. Do kon kur -
su zgło szo no 34 pra ce, któ re są
pre zen to wa ne na wy sta wie kon -
kur so wej w Mu zeum w dniach
od 28 li sto pa da 2019 r. do 2 lu te -
go 2020 r. Otwar ciu wy sta wy to -
wa rzy szył go ścin ny wy stęp Ze spo -
łu Folk lo ry stycz ne go Kraj nia cy
z Wiel kie go Bucz ka. In sce ni za cja
do ty czy ła lu do wych ob rzę dów ad -
wen to wych. Kon kurs jest prze pro -
wa dzo ny w trzech ka te go riach
wie ko wych: od przed szko la ków
do do ro słych. Mu zeum ja ko or ga -
ni za tor kon kur su przy zna na gro -
dę głów ną. Po zo sta łe na gro dy bę -
dą wy ni kiem ple bi scy tu osób
zwie dza ją cych wy sta wę. Wszy scy
lau re aci wraz z opie ku na mi zo sta -
ną za pro sze ni na uro czy ste za -
mknię cie wy sta wy w dniu 2 lu te -
go 2020 r.

Ce lem kon kur su jest m. in. za -
chę ce nie do sa mo dziel ne go po szu -
ki wa nia in for ma cji o kul tu rze, hi -
sto rii i na tu rze re gio nu oraz
roz wi ja nie za in te re so wań róż no -
rod ny mi tech ni ka mi pla stycz ny mi.
Re gu la min do stęp ny jest na stro -
nie in ter ne to wej www.mu zeum -
-zlo tow.pl w za kład ce kon kur sy.

Ka Mi la Krza NiK -Dwo ra Now sKa

Kino Rodło, Złotów, Al. PiAstA 26

re mont cmen ta rza
wo jen ne go

Na cmen ta rzu wo jen nym w Zło to wie
trwa ją pra ce zwią za ne z re mon tem mo -
gił. re ali za cja za da nia do fi nan so wa na
jest ze środ ków fi nan so wych mi ni stra
kul tu ry i Dzie dzic twa na ro do we go po -
cho dzą cych z bu dże tu pań stwa w ra -
mach pro gra mu „Gro by i cmen ta rze wo -
jen ne w kra ju” w kwo cie 180 tys. zł.

W ra mach te go pro jek tu na cmen ta -
rzu wy ko na ne zo sta ną ro bo ty, któ re ma -
ją na ce lu po pra wę bez pie czeń stwa
obiek tu oraz po pra wę wi ze run ku i es -
te ty ki cmen ta rza. Z bie giem lat ele men -
ty in fra struk tu ry te go miej sca po sta rza -
ły się oraz ule gły zu ży ciu, dla te go
wy ma ga ją prac kon ser wa cyj nych i bu -
dow la nych. Dzię ki te mu to miej sce pa -
mię ci i je go oto cze nie zo sta nie utrzy ma -
ne w jak naj lep szym sta nie. Za kres
pla no wa nych prac po sze rzo no o wy mia -
nę ta bli czek z na zwi ska mi po le głych. Za -
da nie pla no wa ne jest do ukoń cze nia
w 2019 ro ku. TM

Park Pa mię ci

Na daw nym cmen ta rzu ewan ge lic kim
trwa ją pra ce ma ją ce na ce lu pod nie sie nie
ja ko ści za go spo da ro wa nia te re nów zie le ni
miej skiej. Pro jekt jest współ fi nan so wa ny
ze środ ków Fun du szu Spój no ści, w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra
i Śro do wi sko 2014-2020.

Po wsta je w tym miej scu Park Pa mię -
ci – zie lo na osto ja za du my z utwar dzo ny mi

MIEJSKIE INWESTYCJE

na wierzch nia mi opar ty mi o śla dy daw nych
ście żek i obec nie wy dep ta nych trak tów.
W przy szło ści za pla no wa ne jest tak że utwo -
rze nie po mo stu wi do ko we go.          HN

Pra ce Przy j. Ba Ba

W tym ro ku roz pocz ną się pra ce nad pod -
nie sie niem ja ko ści za go spo da ro wa nia te re nów
zie lo nych przy je zio rze Ba ba. Pro jekt jest
współ fi nan so wa ny ze środ ków Fun du szu
Spój no ści, w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go
In fra struk tu ra i Śro do wi sko 2014-2020.

W ra mach pro jek tu wy ko na ne zo sta ną na -
sa dze nia i ele men ty ma łej ar chi tek tu ry, po pra -
wio ne oświe tle nie par ko we oraz utwo rzo ne
ścież ki spa ce ro we.                       HN

Par king Przy
ul. nie zna ne go Żoł nie rza

Na uli cy Nie zna ne go Żoł nie rza zo stał od da -
ny do użyt ku par king. Przy par ko wa niu rów -
no le głym jest to do dat ko we 9 miejsc dla sa -
mo cho dów na szych miesz kań ców.      HN

oświe tle nie Przejść

Do 20 grud nia za koń czy się mo der ni za cja
oświe tle nia na przej ściach dla pie szych na uli -
cach Nor wi da (ko ło SP1) i Bo ha te rów We ster -
plat te (przy Eko no mie). LEDowe oświe tle nie
za pew ni więk szą wi docz ność oraz po pra wi
bez pie czeń stwo.     HN


