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NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W
1

Modernizacja przejść dla pieszych w mieście Śmigiel w obrębie
dojścia do Szkoły Podstawowej w Śmiglu.
Bezpieczne przejścia dla pieszych
Celem projektu było podniesienie poczucia bezpieczeństwa
wśród uczestników ruchu, w tym szczególnie dzieci i młodzieży,
uczęszczającej do Szkoły Podstawowej w Śmiglu. Poprzez
działania towarzyszące projekt miał na celu zaangażowanie
różnych grup wiekowych i stworzenie lokalnej kampanii
promującej bezpieczeństwo na drogach.
Poprzez projekt, zostały zrealizowane następujące działania:
- zmodernizowane 2 przejścia dla pieszych,
- przeprowadzenie akcji, promującej bezpieczeństwo na drogach
- rozdawanie zawieszek odblaskowych i lekcja o ruchu
drogowym
- zorganizowanie konkursu artystycznego o tematyce ruchu
drogowego
- zorganizowanie konkursu plastycznego o tematyce ruchu
drogowego
- pokaz udzielania I pomocy poszkodowanym w wypadkach,
- dla przedszkolaków i dzieci klas „O”, zakupiono kolorowanki,
których tematem przewodnim będzie bezpieczeństwo na drodze
oraz przeprowadzenie lekcji na temat bezpiecznego poruszania
się pieszych.
1. Gmina Śmiggiel
2. Szkoła Podstawowa im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie.
3. Zespół Szkół w Czaczu.
4. Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece
Drugiej.
5. Zespół Szkół w Starym Bojanowie.
6. Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu.
7. Przedszkole w Śmiglu.
8. Hufiec ZHP Śmigiel im. dr. Franciszka Witaszka
9. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu
- dzieci uczęszczające do szkoły,
- dzieci, które wraz z rodzicami odwiedzają lokalny klub – Family
Club
- mieszkańcy miasta Śmigiel,
- turyści, zwiedzający miasto,
- osoby, uczestniczące w imprezach plenerowych,
- osoby, odwiedzające targowisko, które cieszy się dużym
zainteresowaniem, szczególnie w środy.
Poprzez projekt, zostały zrealizowane następujące działania:

np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,
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- zmodernizowane 2 przejścia dla pieszych,
- przeprowadzenie akcji, promującej bezpieczeństwo na drogach
– rozdawanie zawieszek odblaskowych i wygłoszenie
praktycznych wskazówek temat bezpiecznego poruszania się na
drogach,
- zorganizowanie konkursu artystycznego o tematyce ruchu
drogowego, dedykowany dla młodzieży od IV klasy szkoły
podstawowej w zwyż,
- zorganizowanie konkursu plastycznego o tematyce ruchu
drogowego dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych,
- pokaz udzielania I pomocy poszkodowanym w wypadkach,
- zorganizowanie Finałowej Gali Konkursu, dla uczniów szkół
podstawowych z terenu Gminy Śmigiel,
- dla najmłodszych uczestników projektu – przedszkolaków i
dzieci klas „O”, przewidziany jest zakup kolorowanek, których
tematem przewodnim będzie bezpieczeństwo na drodze oraz
przeprowadzenie lekcji na temat bezpiecznego poruszania się
pieszych, w miejscach publicznych. Lekcje przeprowadzą
wychowawcy klas.
Modernizacja 2 przejść dla pieszych i wyposażenie ich w:
• oznakowanie aktywne (oparte na diodzie LED),
• nowe oznakowanie poziome (oznakowanie typu „Patrz w
lewo”, „Patrz w prawo”, biało-czerwona zebra),
• wyniesienie przejścia ponad poziom jezdni (spełniać będzie
również rolę progu zwalniającego),
• elementy odblaskowe,
• tarkę na dojazdach do przejść.
Modernizacja 2 przejść dla pieszych na ul. Kościuszki
https://smigiel.pl/Razem_bezpieczniej.html
http://koscian.naszemiasto.pl/artykul/gmina-smigiel-pozyskalapieniadze-na-modernizacje-przejsc,4726029,artgal,t,id,tm.html
http://ekoscian.eu/2018/07/15/dofinansowanie-na-poprawebezpieczenstwa-dzieci-w-smiglu/
http://www.sp.zsipo.pl/index.php?limitstart=80
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jeśli dotyczy.

