Wizytówka projektu

TYTUŁ PROJEKTU
GŁÓWNY TEMAT1

Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy szkole w
Rzgowie
Ruch drogowy

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)

Głównym celem projektu poprawa bezpieczeństwa uczestników
ruchu w rejonie przejścia dla pieszych przy szkole w Rzgowie.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU (MAX.
50 SŁÓW)

W ramach projektu zostanie wykonano bezpieczne przejście dla
pieszych oraz zostały przeprowadzone działania podnoszące
świadomość mieszkańców na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym (symulacja wypadku drogowego, debata dla
mieszkańców nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, warsztaty
edukacyjne dla uczniów szkół z terenu gminy dot. bezpieczeństwa
pieszych, warsztaty dla młodych kierowców „Dalszy ciąg
wydarzeń” dot. konsekwencji wypadków drogowych).

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

Lider projektu jest Gmina Rzgów
Partnerzy: Komenda Miejska Policji w Koninie, Starostwo
Powiatowe w Koninie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Koninie, Stowarzyszenie „Bezpieczny Konin”

GRUPA DOCELOWA

Bezpośredni –cała społeczność Rzgowa – 2 200 osób; bez
względu na płeć, wiek i status materialny. Przejście dotyczy
wszystkich osób poruszających się w przestrzeni publicznej
(zarówno pieszych, jak i rowerzystów oraz kierowców.
W działaniach miękkich podnoszących świadomość w
zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym udział wzięli
mieszkańcy Gminy Rzgów.
Pośredni – pośrednimi adresatami projektu są wszystkie osoby
przebywające tymczasowo na terenie Rzgowa tj. wszyscy
przejeżdżający, turyści oraz osoby z okolicznych gmin,
funkcjonariusze KMP w Koninie, przedstawiciele Stowarzyszenia
„Bezpieczny Konin”, Starostwa Powiatowego.
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W
Zrealizowane zostały następujące działania w projekcie tj.:
RAMACH PROJEKTU, W TYM
1) Przygotowanie dokumentacji i budowa bezpiecznego
WARTE POWIELENIA W INNYCH przejścia dla pieszych.
PROJEKTACH (NP. KONKURS,
2) Organizacja symulacji wypadku drogowego na przejściu dla
SZKOLENIE, SPOT)
pieszych.
3) Organizacja debaty dla mieszkańców związanej z
bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
4) Warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół z terenu gminy
Rzgów dot. bezpieczeństwa pieszych
1

np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,

5) Warsztaty dla młodych kierowców „dalszy ciąg wydarzeń”
dot. konsekwencji wypadków drogowych.
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INNOWACYJNE INICJATYWY W
RAMACH PROJEKTU

Zastosowano oświetlenie LED z panelem solarnym z którego
poprowadzona została instalacja do znaków pionowych
aktywnych D-6. Przejście dla pieszych zostało pomalowane na
biało na czerwonym tle. Przed przejściem dla pieszych dla
każdego kierunku ruchu przez szerokość jezdni umieszczono
PEO (punktowe elementy odblaskowe) aktywne zasilane
również z panela solarnego. Wymienione zostały barierki przy
szkole z zastosowaniem zabezpieczenia pieszych przy szkole.
Została zamontowana sygnalizacja świetlna wzbudzana przez
przycisk wraz z sygnalizacją akustyczną.

ZREALIZOWANE INWESTYCJE2

Wybudowano bezpieczne przejście dla pieszych

LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

http://gminarzgow.pl/nowe_przej%C5%9Bcie_dla_pieszych_prz
y_szkole_podstawowej_w_rzgowie-107168-0-p2102345.html

jeśli dotyczy.

