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Anna Szczygielska-

Spyra 

 

"Bezpieczne Osiedle Bielsko-Południe" - montaż 

oświetlenia przy chodnikach spacerowych / Wnioskowany 

projekt zakłada przede wszystkim podniesienie 

bezpieczeństwa na osiedlu Bielsko-Południe. Osiedle leży na 

uboczy, jednak niedaleko od centrum miasta. Niestety jest 

niedostatecznie doświetlone, przede wszystkim brakuje 

oświetlenia przy chodnikach spacerowych od wschodniej 

strony Osiedla. Zwłaszcza wieczorami zwiększa się 

niebezpieczeństwo, że na Osiedle zawitają niepowołane 

osoby. Szczególnie upodobali sobie zaciszne, niedoświetlone 

i gęsto zarośnięte miejsce za blokiem przy ul. Grażyny 15, 

obok transformatora. Równie niebezpiecznym miejscem na 

Osiedlu jest niedoświetlony chodnik pomiędzy blokami 

Zegadłowicza 7 i 9, gdzie często pod, osłoną nocy odbywają 

się libacje alkoholowe. W związku z tym w projekcie 

planujemy zamontowanie 24 szt. latarni ledowych, 

doświetlających miejsca szczególnie niebezpieczne. 

Realizacja tego projektu, prócz oczywistych względów 

bezpieczeństwa, wpłynie pozytywnie na atrakcyjność 

Osiedla, podniesie jego wartość a jego lokalizacja stanie się 

potężnym atutem jako zaciszne, ustronne i bezpieczne 

Osiedle niedaleko centrum miasta. 

Inwestycja 

realizowana będzie 

przy chodnikach 

spacerowych wzdłuż 

bloków ul. Grażyny 

15, 11, 7 od strony 

wschodniej, między 

blokami ul. Grażyny 

15, 11, 7 a ul. 

Grażyny 17, 13, 9 od 

strony zachodniej 

oraz przy blokach 

Emila Zegadłowicza 

7 oraz 9 od strony 

wschodniej. 

100.000 

(realizacja w 

ograniczonym 

zakresie) 

POZYTYWNA 

2 7-OBB 

002 

Paweł Janik Plac zabaw dla dzieci na skwerku przy ul. Widok / 

Projekt dotyczy wykonania osiedlowego placu zabaw na 

skwerku zieleni znajdującym się przy blokach na ulicy 

Widok 1 w Bielsku-Białej. Chcemy zagospodarować to 

piękne zielone miejsce na huśtawki, zjeżdżalnie ze skałką 

wspinaczkową i tunelem do przechodzenia, na karuzelę dla 

dzieci oraz miejsca do siedzenia dla rodziców, kosze na 

śmieci i ogrodzenie oraz bezpieczną nawierzchnię. Mając na 

uwadze, że jest to teren zielony z dużą ilością drzew, chcemy 

aby drzewa pozostały i dawały naszym dzieciom dużo 

cienia. Prosimy jednak o usunięcie krzewów dzikiej róży. 

Skwer zieleni przy 

ul. Widok 1 
100.000 POZYTYWNA 

* PRZEDSTAWIONE KOSZTY SĄ SZACUNKOWE I POGLĄDOWE, KOSZT REALIZACJI MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD OSTATECZNEGO 
ZAKRESU INWESTYCJI, WYNIKÓW PRZETARGU, ITD. 


