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Skoczów - będzie jaśniej na moście
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W ubiegłym roku, dzień przed Wigilią otwarto nową przeprawę nad Wisłą w Skoczowie.
Nowy most wybudowano w pięć miesięcy. Od tamtego czasu niebawem minie rok, jednak
w nocy na trakcie ciągle jest ciemno.

Nadwyrężony zębem czasu i wieloma wysokimi stanami Wisły, most w ciągu ulicy Bielskiej w Skoczowie udało się w
ubiegłym roku wyremontować. Stało się to dzięki funduszom z Rezerwy Subwencji Ogólnej budżetu państwa,
starostwa w Cieszynie oraz gminy Skoczów.
Przeczytaj materiały Most już zamknięty.
Dzień przed ubiegłoroczną Wigilią, most oddano do użytku. Przeczytaj- Już po nowym moście.
W połowie marca 2016 r. cała inwestycja została zakończona, zdemontowano również tymczasowy most, którzy
przez kilka miesięcy służył kierowcom i pieszym. Zobacz Skoczów – zakończyli inwestycję.
Od czasu oddania do użytku mostu minęło już 10 miesięcy, ciągle jednak mieszkańcy nie mogą doprosić się od
władz, aby most został oświetlony. Latarnie jasno świecą na skrzyżowaniu ulic DK81 oraz Bielskiej. Od strony ronda
również nie brakuje oświetlenia. Sam most tonie jednak w ciemnościach.
Mirosław Sitko, Burmistrz Skoczowa problem zna, jak mówi w rozmowie z OX.pl – oświetlenie jest
zaprojektowane. Z uwagi na to, że kosztorys był nieco wyższy, niż pierwotnie było to zaplanowane,
musieliśmy zrobić przesunięcia w budżecie. Temat jest już zamknięty, jest podpisana umowa z
wykonawcą.
Oświetlenie, które pojawi się na moście, będzie miało dwie formy. Jak wyjaśnia burmistrz, w pochwycie balustrady
mostu, od strony górnej wody, zainstalowane będzie oświetlenie diodami led. Po drugiej stronie mostu, na środku
konstrukcji, ustawione będzie oświetlenie punktowe, czyli latarnia oświetlająca most z góry.
Jednak takie oświetlenie obiektu, jakie ma kładka nad Wisłą przy ulicy Sportowej, nie wchodzi w rachubę. Most na
ul. Bielskiej ma inną konstrukcję, nie ma możliwości, aby go w ten sposób podświetlić – kończy Sitko.
Trzeba mieć nadzieję, że oświetlenie na moście niebawem się pojawi.
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