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Lp. ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTY Plan
1 Budowa parkingów na os. „A” przy ul. Wojska Polskiego i przy ul. Arkadowej 3 000 000,00

2 Remont dworca PKP 2 500 000,00

3 Budowa wodnego placu zabaw i placu w stylu marynistycznym na terenie OW Paprocany 1 400 000,00

4 Budowa parkingów i chodników przy ul. Dębowej 1 000 000,00*

5 Remont placu przed wejściem głównym wraz z wjazdem przy Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle’a 480 000,00

6 Wymiana okien w Gimnazjum nr 5 przy ul. Młodzieżowej 300 000,00

7 Wymiana okien w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów 300 000,00

8 Budowa i remont oświetlenia w parku św. Franciszka i Klary 90 000,00

9 Budowa oświetlenia łącznika pomiędzy ul. Hutniczą a Wieniawskiego 60 000,00

10 Remont rzeźby „Chłopcy z gęsią” ul. Budowlanych 35 000,00

11 Remont rzeźby „Karolinka” - Ryneczek Osiedle K 33 000,00

12 Budowa oświetlenia przy ul. Kaczeniec 10 000,00

9

3

10

12

2

4
6

7

*Udział Gminy w inwestycji.

O pOnad siedem miliOnów 
złOtych Rada miasta 

zwiększyła kwOtę, jaka 
zOstanie pRzeznaczOna 

na inwestycje 
miejskie w ROku 2010. 

dOdatkOwe śROdki będą 
pRzeznaczOne głównie 

na RemOnty dRóg, 
paRkingi i Oświetlenie.

Z naczną sumę (630 tys. zł) miasto 
przeznaczy na remonty dróg gmin-

nych, w tym na naprawę uszkodzonej 
po zimie nawierzchni oraz budowę łącznika  
ul. Hutniczej i Wieniawskiego. Dodatko-
wo za kwotę 60 tys. zł zostanie wykonane 
oświetlenie tego odcinka.

Jednak największe inwestycje, na jakie 
przeznaczono dodatkowe środki, to budo-
wa parkingów. Przede wszystkim na osie-
dlu A. – Po placu Baczyńskiego kolejnym 
placem, który chcemy zrewitalizować, jest 
plac św. Anny, ale wcześniej musimy upo-
rać się z problemem parkingów – mówił  
25 lutego, podczas ostatniej sesji Rady 
Miasta prezydent Andrzej Dziuba. Na pły-
cie placu św. Anny parkuje ok. 100 samo-
chodów. Zanim rozpoczną się tam pra-
ce, trzeba zorganizować dla mieszkańców 
inne miejsca. Pierwszy etap budowy par-
kingów na osiedlu zostanie zrealizowany 
już w drugiej połowie roku. Na osiedlu 
A powstaną 192 nowe miejsca parkingo-
we przy ulicach Arkadowej (koszt – mi-
lion złotych) i Wojska Polskiego (2 mln zł). 
Nowych parkingów i chodników docze-
kają się w tym roku również mieszkańcy  
ul. Dębowej. Na tę inwestycję gmina prze-
znaczy milion złotych. Dodatkowo Urząd 
Miasta zawarł porozumienie z właścicie-
lami działek targowiska przy ul. Dębowej, 
którzy będą partycypować w kosztach in-
westycji w kwocie ok. 150 tys. zł.

Kolejną ważną inwestycją jest remont 
budynku Dworca PKP. 23 lutego Mia-
sto zawarło umowę na 29-letnią dzier-
żawę budynku, dzięki czemu możliwe 
było przeznaczenie środków na remont.  
1,5 mln zabezpieczono na ten cel w budże-
cie, a na ostatniej sesji Rady Miasta radni 
przekazali na remont jeszcze dodatkowy 
milion złotych.

Wiadomość, która powinna ucieszyć 
rodziców i dzieci to inwestycje na tere-
nie OW Paprocany, a wśród nich budo-
wa wodnego placu zabaw i placu w stylu 
marynistycznym. Na ten cel przeznaczono  
1,4 mln zł.

Kolejne ważne inwestycje to wy-
konanie oświetlenia za kwotę 90  tys. zł 
na terenie parku im. św. Franciszka 
i św. Klary. Nowe latarnie staną także przy  
ul. Kaczeniec w dzielnicy Zwierzyniec  
(koszt – 10 tys. zł). Dodatkowe środ-
ki na remonty otrzymają też szkoły. Przy 
Szkole Podstawowej nr 36 zostanie wyre-
montowany plac przed głównym wejściem  
(480 tys. zł). Gimnazjum nr 5 otrzyma-
ło kwotę 300 tys. zł na wymianę stolarki 
okiennej. Taką samą kwotę na wymianę 
okien przyznano Zespołowi Szkół nr 1.

W tym roku dzięki środkom zabez-
pieczonym w budżecie na swoje miej-
sce przy ul. Budowlanych wróci rzeźba 
„Chłopcy z gęsią” autorstwa Augustyna 
Dyrdy i rzeźba Karolinki na ryneczku 
osiedla K. Na ich remont przeznaczono 
ponad 68 tys. zł.

Sylwia ZawadZka

Dodatkowe środki  
na inwestycje


