OLSZTYŃSKIE PARKI W KONKURSIE!
Internetowy serwis PortalSamorządowy.pl kolejny raz wybiera Top Inwestycje Polski
Wschodniej. W tegorocznej edycji znalazła się, podobnie jak w poprzednich latach,
propozycja z Olsztyna.
Top Inwestycje są konkursem, w którym nagradzane są zadania ważne dla mieszkańców pięciu
województw Polski wschodniej. To projekty zrealizowane nie tylko przez samorządy, ale także np.
prywatnych przedsiębiorców.
- Chcemy docenić tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces, dzięki odważnym, prorozwojowym
decyzjom - informują organizatorzy.
O tym, które z inwestycji zostaną uznane za najlepsze, zdecyduje Rada Konsultacyjna, w której
zasiadają przedstawiciele administracji, samorządu i biznesu. Swoich faworytów w specjalnym
głosowaniu wskażą także Internauci.
Spośród 25 kandydatów do laurów jest propozycja samorządu Olsztyna. To rewitalizacja kompleksu
miejskich parków - Górki Jasia, Parku Jakubowo, skweru przy pl. Pułaskiego oraz budowa plant
przy ul. Partyzantów. Łącznie te zadania kosztowały ok. 9 mln złotych.
- Niedługo minie 10 lat od kiedy Olsztyn odwołuje się w swoich przekazach do idei miasta-ogrodu przypomina prezydent Piotr Grzymowicz. - Dziś można już powiedzieć, że hasło promocyjne
"Olsztyn. O!gród z natury" nie okazało się wyłącznie reklamowym frazesem, a za słowami i
deklaracjami poszły konkretne działania samorządu. Oddane w tym roku do użytku zielone
przestrzenie są kolejnymi, z których mogą się cieszyć mieszkańcy i turyści. A to nie koniec naszych
działań, by Olsztyn był jeszcze bardziej zielonym miastem, niż już jest teraz.
Przypomnijmy, że na popularnej Górce Jasia powstały m.in. trakty spacerowe, elementy małej
architektury oraz przyrodnicza ścieżka edukacyjna z tablicami dydaktycznymi. Jakubowo od
czerwca cieszy mieszkańców m.in. nowymi nawierzchniami spacerowymi, ławkami, oświetleniem
oraz nasadzeniami drzew i krzewów. Podobnie jest w przypadku skweru przy pl. Pułaskiego.
Natomiast planty to zupełnie nowe miejsce łączące Park Centralny z Podzamczem. Jest podzielony
na dwie strefy: piknikową oraz wyciszenia i relaksu.
Uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone nagrody odbędzie się 3 października w Operze i
Filharmonii Podlaskiej Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku. Rozstrzygnięcie konkursu
będzie jednym z elementów Wschodniego Kongresu Gospodarczego.
Głosować można na stronie: www.portalsamorzadowy.pl

www.visit.olsztyn.eu

