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Miejsca wykonywania zadań:
1.Miechów 
2.   Kołczyn 
3.   Wielowieś
4.   Trzemeszn
5.Zarzyń
6.Rychlik
7.Prześlice
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1. Budowa chodnika i wysp 
spowalniających ruch w Miechowie
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Projekt budowy chodnika i wyspy spowalniającej ruch w Miechowie: wlot od 
strony Sulęcina 
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Projekt budowy chodnika i wyspy spowalniającej ruch w Miechowie: wlot od 
strony Gorzowa Wlkp.
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Przez wieś

 

Miechów przebiega droga powiatowa nr 1278 F relacji  Kołczyn-Sulęcin. Jest 
to droga łączącą

 

miasto powiatowe Sulęcin z siedzibą

 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Gorzowie Wlkp. oraz z gminą

 

Krzeszyce. Droga ta posiada największe średnie dobowe 
natężenie ruchu spośród dróg powiatowych (2958 poj/dobę

 

–

 

pomiar z 2010r.). Częściowo 
wykonany w centrum wsi chodnik  nie rozwiązuje problemu poruszania się

 

pieszych przez 
całą

 

miejscowość, gdyż

 

na pozostałym odcinku piesi muszą

 

korzystać

 

z jezdni. Ponadto 
odcinek drogi przebiegający przez miejscowość

 

jest dosyć

 

kręty i posiada słabą

 widoczność. Wg opinii mieszkańców, pojazdy przejeżdżające przez miejscowości 
nagminnie przekraczają

 

dozwoloną

 

prędkość

 

stwarzając duże zagrożenie dla pieszych  i 
innych pojazdów poruszających się

 

przez miejscowość, więc od kilku lat wnioskują

 

o 
wykonanie chodnika  oraz urządzeń

 

spowalniających ruch. W Miechowie   mieszka  223  
mieszkańców.  Jednym ze sposobów zmiany zachowań

 

kierowców jest wprowadzenie na 
osi jezdni  wyspy spowalniającej na tzw. wlotach do miejscowości tj. od strony Sulęcina i 
Gorzowa Wlkp. Wyspy spowalniające wymuszą

 

ograniczenie  prędkości jazdy dla 
pojazdów wjeżdżających do wsi Miechów. 
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Budowa chodnika na odcinkach o długości  ok. 500m  od wysp spowalniających do 
centrum wsi tj. do istniejącego chodnika spowoduje separacje  ruchu pieszego od ruchu 
kołowego, umożliwiając bezpieczne poruszanie się

 

przez miejscowość

 

Miechów.         
Z przejścia dla pieszych będzie korzystać

 

ok. 100 osób w tym  25 dzieci dojeżdżające do 
szkół.  Istniejące przejście dla pieszych w centrum wsi do przystanku autobusowego 
zostanie oznakowane aktywnym znakiem D-6. Z przystanku autobusowego dziennie 
odjeżdża  10 autobusów.  Znak D-6 będzie  pracował

 

synchronicznie niezależnie, z której 
strony pojawi się

 

pieszy, transmisją

 

radiową

 

urządzenia przekażą

 

sobie informację

 

o 
detekcji pieszego i równocześnie zaczną

 

nadawać

 

sygnał

 

ostrzegawczy w postaci 
"żółtego pulsu" ostrzegając kierowców o możliwości przejścia pieszego na drugą

 

stronę

 jezdni. Montaż

 

aktywnego znaku D-6 umożliwi mieszkańcom bezpieczne przemieszczanie 
się

 

na drugą

 

stronę

 

jezdni do przystanku autobusowego, kościoła, sklepu lub placu 
zabaw. Wszystkie wprowadzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu mają

 

zapewnić

 bezpieczne poruszanie się

 

pieszych przez miejscowość

 

przy prawidłowym zachowaniu 
prędkości jazdy przez kierujących. 
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Łącznie w ramach 7  zadań
 

wykonane będzie między innymi:
-0,380 km nawierzchni bitumicznych,
-3110 m chodników,
-oznakowanie poziome i pionowe.
-12 przejść

 
dla pieszych,

-556 mb. barier ochronnych,
-16 szt. miejsc parkingowych i postojowych,
-3 szt.  zatok autobusowych,
-3 wyspy spowalniające ruch ,
-7 aktywnych znaków D-6,



Dziękuje za uwagę.
Zapraszamy ponownie.
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