Wizytówka projektu

TYTUŁ PROJEKTU

„Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie –
modernizacja i edukacja”.

GŁÓWNY TEMAT1

Ruch drogowy.

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w
szczególności w okolicach przejść dla pieszych.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU (MAX.
50 SŁÓW)

W ramach projektu wykonano montaż 100 aktywnych punktowych
elementów typu LED przy 15 przejściach dla pieszych w drogach gminnych w
Ciechanowie. Na 5 przejściach został namalowany napis „spójrz w lewo” (10
szt.) przypominjący pieszym o bezpiecznym przekraczaniu przez jezdnię.
Ogłoszono wakacyjny konkurs plastyczny pn. „Bezpieczny pieszy adresowany
do dzieci i młodzieży z Ciechanowa z dwóch grup wiekowych: 7-11 lat oraz 1218 lat. W ramach projektu wykonano 375 toreb na zakupy z odblaskowym logo
programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka oraz z logo miasta
Ciechanów. Wśród uczestników ruchu drogowego realizowane były działania
edukacyjne przez Policję, Straż Pożarną ,WORD, Straż Miejską związane z
bezpieczeństwem pieszych na drogach.

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU
GRUPA DOCELOWA

Gmina Miejska Ciechanów.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W
RAMACH PROJEKTU, W TYM
WARTE POWIELENIA W INNYCH
PROJEKTACH (NP. KONKURS,
SZKOLENIE, SPOT)

Najważniejsze działania w ramach projektu to:

Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, w szczególności piesi przekraczający
jezdnię.

1. Zakup i montaż 100 szt. aktywnych punktowych elementów odblaskowych
typu LED zlokalizowanych przy 15 przejściach dla pieszych.
2. Oznakowanie poziome poprzez namalowanie na 5 przejściach dla pieszych
napisu „spójrz w lewo” (10 szt.).
3. Organizacja działań edukacyjnych wśród uczestników ruchu drogowego.
4. Zakup 375 szt. toreb na zakupy z odblaskowym logo programu.
4. Organizacja wakacyjnego konkursu plastycznego pn. „Bezpieczny pieszy”.
Konkurs organizowany przez miasto adresowany był do dzieci i młodzieży
z Ciechanowa z dwóch grup wiekowych: 7-11 lat oraz 12-18 lat. Nagrody i
wyróżnienia przyznane w ramach wakacyjnego konkursu plastycznego
„Bezpieczny pieszy” zostały wręczone 23 sierpnia w ratuszu. Przyznano trzy
pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych oraz trzy wyróżnienia.

INNOWACYJNE INICJATYWY W
RAMACH PROJEKTU
1

Projekt zakłada rozwiązania innowacyjne na terenie miasta Ciechanów w
postaci montażu 100 sztuk aktywnych punktowych elementów odblaskowych

np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,

typu LED tzw. „kocich oczek” przy 15 przejściach dla pieszych na drogach
gminnych w Ciechanowie.

ZREALIZOWANE INWESTYCJE2
LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

2

jeśli dotyczy.

http://www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/Razem_bezpieczniej
http://www.umciechanow.pl/main/aktualnosci/idn:5106
http://www.umciechanow.pl/main/aktualnosci/idn:5238
http://www.umciechanow.pl/main/aktualnosci/idn:5247

