Nazwa zespołu: Trzy Buldożetierki

Jest szaro i betonowo – będzie bezpiecznie i kolorowo

Projekt koncentruje się na bezpieczeństwie wszystkich mieszkańców, choć najbardziej zależy nam na
stworzeniu bezpiecznej drogi uczniów do szkół. Propozycja wywyższenia oraz dobrego oznakowania
przejść dla pieszych, ustawienia w najbardziej narażonych i niebezpiecznych miejscach progów
zwalniających – jest wręcz niezbędne w miejscu gdzie codziennie kilkaset uczniów i przedszkolaków
przemierza ten niebezpieczny odcinek drogi. Poza tym chcemy by od początku skrzyżowania –
wjazdu do Goszczanowa, gdzie na rogu ulic znajduje się skwerek zostały ustawione barierki – po to
by przebywanie tam też było bezpieczne. Barierki byłyby dalej ustawione wzdłuż ulicy kaliskiej przy
budynkach oświatowych – od przedszkola do przejścia dla pieszych przy budynku gimnazjum. Tędy
właśnie chodzi większość uczniów, gdyż dojeżdża do szkół autobusami liniowymi.
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dzieci i młodzieży oraz wszystkich mieszkańców. Wpłynie też na kierowców, którzy na tym prostym
odcinku drogi rozwijają często duże prędkości, nie zwracając uwagi na pieszych, a w ten sposób będą
przymuszeni zwalniać. Nasza inwestycja przewiduje również budowe podjazdu dla
niepełnosprawnych przy szkole podstawowej, które da szanse normalnego funkcjonowania osobom
niepełnosprawnym fizycznie wśród nas i zniweluje bariery architektoniczne – dowartościuje te osoby
i w ten sposób poczują się tak samo ważne.
Poza bezpieczeństwem zależy nam by zainwestować w pas zieleni wzdłuż ulicy kaliskiej (ok. 250m),
nasadzić krzewy, stworzyć klomby kwiatowe, poprawić wizerunek skwerku, ustawić ławeczki, kosze,
a przez to upiększyć naszą gminę, nadać jej kolorów. Utworzony pas zieleni oddzieliłby chodnik od
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wybiegających ze szkoły niejednokrotnie bezpośrednio na ulicę. Chcemy poprawić wygląd głównej
trasy biegnącej przez centrum gminy, która niestety od lat wygląda tak samo – czyli szaro
i betonowo.
Mamy nadzieję, że dzięki podjętym działaniom polepszymy warunki życia mieszkańców, zapewnimy
bezpieczeństwo najmłodszym, porawimy wygląd gminy, tak by podobała się mieszkańcom, by nasi
koledzy i koleżanki w przyszłości chcieli pozostać w tym miejscu.

