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„Busko–Zdrój słynie z uzdrowiska. Do wód rocznie przyjeżdża kilka tysięcy kuracjuszy z różnych regionów Polski i Europy. Z myślą o nich, ale również z uwagi na licznych turystów i przez wzgląd
na mieszkańców postanowiliśmy mocniej zadbać o nasze zielone tereny. Pomagają nam w tym fundusze zewnętrzne, bez wsparcia których zrealizowane inwestycje z pewnością nie byłyby tak szerokie.
Prace, które poczyniliśmy w tym zakresie na przestrzeni kilku minionych lat będą owocować długie
dziesięciolecia i z pewnością wszyscy to odczujemy” – mówi Waldemar Sikora – burmistrz Miasta
i Gminy Busko – Zdrój.

18 grudnia 2018 r.

Zagospodarowanie terenów przy ulicy Boh. Warszawy

Dbamy o nasze zielone płuca

M

owa o projekcie pod
nazwą „Rozwój terenów zieleni w mieście
Busko – Zdrój” dofinansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014
– 2020 Poprawa jakości
środowiska
miejskiego,
jak również z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

tem prowadzone były: na
ul. Bohaterów Warszawy
(w okolicach kościoła NPNMP), na skrzyżowaniu ul.
Partyzantów i ul. Łagiewnickiej, na terenie parkingu przy ul. Partyzantów, na
ul. Kilińskiego, na ul. Kościuszki (os. Andersa), na
os. Andersa (rejon kościółka św. Leonarda i dojścia
do ul. Młyńskiej, na ul.
Bohaterów Warszawy (os

W

wyniku przeprowadzonych prac w mieście powstało kilkanaście
nowych skwerów, które
zdecydowanie poprawiły
estetykę ulic. Nowe trawniki, barwne ukwiecenia, schludnie przycięte
krzewy i drzewa liczne
ławeczki parkowe i kosze
na śmieci – to wszystko
sprawia, że zarówno kuracjusze i turyści, jak też

dował ciągi pieszo – jezdne, zamontował ławki
parkowe, kosze na śmieci.
Nawieziono nowej ziemi,
w której nasadzono nową,
ozdobną roślinność, przyjazną dla ludzi, zwierząt,
ptactwa i owadów. Być
może zainteresuje naszych
Czytelników to, czym już
wkrótce będziemy mogli
cieszyć oczy odpoczywając w zdrojowych parkach.
Kostrzewa
walezyjska,
trzmielina, róża okrywowa,
ostnica włosowata, brzoza brodawkowa, miskant
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Skwer Godzwona przy alei Mickiewicza

ałość prac kosztowała
5 milionów 635 tysięcy
226 złotych, dofinansowanie zaś wyniosło 4 miliony 494 tysiące 18 złotych
i stanowi 85% kosztów
kwalifikowanych.

Piłsudskiego), na ul. Kopernika, na os. Kościuszki
(rejon placu zabaw), na ul.
Kopernika (os. Kościuszki), na ul. Mickiewicza
(skwer Godzwona), na ul.
Spacerowej (rejon Byczej
Góry), na ul. Wieniawskieramach projektu, któ- go, na ul. Waryńskiego, na
ry rozpoczął się 12 skrzyżowaniu ulic Grotta
maja 2014 roku, inwestor i Starkiewicza, na skrzyzrealizował dwa zadania. żowaniu ulic Starkiewicza
Pierwsze z nich nosi na- i Korczyńskiej, na skrzyzwę „Zagospodarowanie żowaniu ul. 1 Maja i Starterenów zielonych na ob- kiewicza, a także na ul.
szarze miasta” i dotyczy Lipowej. Warto tu również
18 skwerów usytuowa- dodać, że przy okazji prac
nych w newralgicznych na ul. Mickiewicza zamonpunktach miasta i zdroju. towano 68 nowych ławek,
Warto w tym miejscu po- z wygodnymi oparciami
Skwer zieleni przy ulicy Grotta
informować Czytelników, dla wszystkich, którzy
mieszkańcy chętnie spę- chiński, kostrzewa owcza,
iż prace objęte projek- będą zeń korzystać.
dzają wolny czas space- liliowiec ogrodowy, szałrując w pobliżu nowych wia okółkowa, macierzanskwerków.
ka wczesna i wiele innych
rugie zadanie zatytu- ciekawych
gatunków.
łowano „Zagospodaro- Oczywiście,
nasadzono
wanie terenów zielonych również nowe drzewa.
parku położonego pomięłównym celem tak
dzy ulicą Starkiewicza
szeroko zakrojonych
i
sanatorium „Rafał”, prac projektowych było
wraz z aleją Topolową oraz zahamowanie spadku poparku Małpi Gaj”.
wierzchni zielonych na
ramach prac pro- obszarze miasta Busko–
wadzonych na tych Zdrój poprzez zagospodaterenach wykonawca zbu- rowanie zielenią terenów
Skwer zieleni przy ulicy Kościuszki
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Skwer zieleni na osiedlu Piłsudskiego

Zagospodarowanie terenów zielonych
przy ul Spacerowej (rejon Byczej Góry)
zdegradowanych i zniszczonych
działalnością
człowieka. Inwestor oczekuje, że realizacja projektu
poprawi nie tylko atrakcyjność miasta i jakość życia
mieszkańców, ale także
przyczyni się do ochrony
licznych gatunków owadów i ptaków.
a zakończenie dodajmy jeszcze, iż pracami projektowymi objęto
łącznie 10 ha terenów zielonych, a co ważniejsze dodatkowa powierzchnia
uzyskana po realizacji projektu wynosi aż 8,00 ha.
akończenie
projektu
przewidziano na ostatni
dzień grudnia tego roku.
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Skwer zieleni na osiedlu Andersa

