
 

 

Powiat Opolski 
zrealizował 

zadanie pn. „Rozbudowa przejścia dla pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej 

w m. Murów – DP 1344 O” 

współfinansowane ze środków 

Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej 

im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 

Informacja o 
dofinansowaniu 

Budżet Państwa 

Nazwa programu Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 
Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 

Nazwa zadania „Rozbudowa przejścia dla pieszych w obrębie Szkoły Podstawowej w m. 
Murów – DP 1344 O” 

Kwota 
dofinansowania 

98 999,99 zł 

Całkowita 
wartość zadania 

101 113,13 zł 

Cel realizacji  
/ Opis zadania 

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród wszystkich uczestników 
ruchu drogowego, w tym w szczególności dzieci uczęszczających do Szkoły 
Podstawowej w Murowie w rejonie oddziaływania przejścia dla pieszych. 
Zadanie polega na rozbudowie przejścia dla pieszych na drodze 
powiatowej nr 1344 O ul. Wolności w m. Murów.  

Planowane 
efekty rzeczowe 

Efektem rzeczowym zadania poprawiającego bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym będzie: 

- wyniesione przejście dla pieszych na DP 1344 O w m. Murów  
ul. Wolności – 1 szt.,  

- przełożenie istniejącego chodnika – ok. 35m2,  

- odnowieniu oznakowania pionowego (6 nowych znaków, 5 istniejących 
do przeniesienia) i poziomego jezdni grubowarstwowo - ok. 17,590 m2., 
zastosowanie elementów odblaskowych  w jezdni i płyt integracyjnych 
ostrzegawczych 40x40 cm 

Rezultaty projektu: 

- Efektywne wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez wyniesienie przejścia dla 
pieszych, uwydatniono znaczenie i stopień niebezpieczeństwa przejść dla 
pieszych. 

- Wypracowanie wśród kierowców nawyku zwalniania przed przejściami 



 

dla pieszych ze względu na silnie kontrastowe kolory przejścia dla pieszych 
(czerwona kostka, białe pasy) oraz wymuszeniem do zastosowania się do 
organizacji ruchu przy przejściu dla pieszych z zastosowanym 
oznakowaniem pionowym i poziomym, elementów odblaskowych na 
jezdni, 

- wypracowanie wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego 
zwłaszcza dzieci jak i dorosłych przestrzegania zasad bezpiecznego 
poruszania się w ruchu drogowym, w tym zwłaszcza w obrębie przejść dla 
pieszych i zwiększenie świadomości potencjalnych niebezpieczeństw, 

- rozdysponowanie wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Murowie 50 
zestawów z odblaskami, 

- nabycie przez uczestników ruchu drogowego umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy. 

Rok realizacji 2022 

 


