Wizytówka projektu

TYTUŁ PROJEKTU

„Modernizacja przejść dla pieszych na drogach
gminnych w celu poprawy infrastruktury
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.”

GŁÓWNY TEMAT1
CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)

Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym
uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa –
modernizacja przejść dla pieszych

KRÓTKI OPIS PROJEKTU (MAX.
50 SŁÓW)

Ulica Świdnicka w Dzierżoniowie – droga gminna o nr 117 143D,
117 119D, stanowi bardzo ważne połączenie śródmiejskie pomiędzy
drogami wojewódzkimi nr 382 i 383. W związku z tym jest drogą o
bardzo dużym natężeniu ruchu zarówno kołowego jak i pieszego,
gdzie dochodzi do licznych zdarzeń drogowych, w tym także potrąceń
pieszych. Dlatego istnieje konieczność poprawy bezpieczeństwa
pieszych na przejściach. Takich przejść o dużym natężeniu ruchu
pieszych na w/wym. odcinku ul. Świdnickiej jest 4. Przedmiotem
doświetlenia będą następujące przejścia:
- przy skrzyżowaniu z ulicą Szkolną ( 2 przejścia)
- przy skrzyżowaniu z wjazdem na os. Kolorowe (przejście w kier. do
sądu)
- przejście z parku w kierunku drogi wewnętrznej prowadzącej do
kościoła Chrystusa Króla
Elementami takiego bezpieczeństwa są prawidłowe oznakowanie
oraz oświetlenie oprawami kierunkowymi takich przejść. Dodatkowo,
w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych zaprojektowane zostaną
sygnalizatory ostrzegawcze dedykowane dla obszarów przejść dla
pieszych. 2 x 3W błyskających bursztynowo modułów LED (po jednym
z każdej strony), doskonale widoczne.
Istniejące oznakowanie pionowe jest w bardzo dobrym stanie i nie
wymaga wymiany, natomiast oznakowanie poziome zostanie
wykonane jako grubowarstwowe (dotychczas cienkowarstwowe).
Ponadto w celach edukacyjnych zostanie wydrukowana ulotka
„bezpiecznie przechodzę”, która zostanie rozkolportowana głównie
wśród młodzieży szkolnej oraz mieszkańców miasta.

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

Gmina Miejska Dzierżoniów, Straż Miejska, kierowcy, piesi w
tym uczniowie szkół, Policja

GRUPA DOCELOWA

Mieszkańcy Dzierżoniowa

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W
RAMACH PROJEKTU, W TYM
WARTE POWIELENIA W INNYCH
PROJEKTACH (NP. KONKURS,
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Ruch drogowy



Wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia czterech
przejść dla pieszych



Wykonanie doświetlenia (roboty budowlano- instalacyjne)

np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,

czterech przejść dla pieszych

SZKOLENIE, SPOT)
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Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
czterech przejść



Opracowanie lub zakup ulotki nt. „Bezpiecznie przechodzę” i
kolportaż ulotki wśród mieszkańców, uczniów i pieszych –
1000 szt.



Wykonanie i montaż 4szt tablic informacyjnych

INNOWACYJNE INICJATYWY W
RAMACH PROJEKTU

w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych zaprojektowane zostały
sygnalizatory ostrzegawcze dedykowane dla obszarów przejść dla
pieszych, 2 x 3W błyskających bursztynowo modułów LED (po jednym
z każdej strony), doskonale widoczne.

ZREALIZOWANE INWESTYCJE2

Doświetlenie czterech przejść

LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

http://www.dzierzoniow.pl/pl/news/wi-cej-bezpieczniejszych-przejdla-pieszych

jeśli dotyczy.

