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Miejsca wykonywania zadań:
1. Wyszonki Kościelne -

 
szkoła.

2. Jabłonka Kościelna -
 

szkoła.
3. Dąbrowa Moczydły –

 
szkoła.

4. Jabłoń
 

Kościelna –
 

szkoła.
5. Sokoły ul. Kościelna –

 
szkoła.

6. Kulesze Kościelne –
 

szkoła.
7. Rosochate Kościelne –

 
szkoła.

8. Ciechanowiec ul. Kuczyńska –
 szkoła.

9. Ciechanowiec ul. Pałacowa.
10. Kruszewo Wypychy.
11. Kobylin Kuleszki.
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1. Przebudowa drogi przy zespole szkół
 w miejscowości Wyszonki Kościelne.
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Projekt przebudowy drogi przy szkole w Wyszonkach Kościelnych: 
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Szkoła podstawowa w Wyszonkach Kościelnych jest usytuowana przy drodze  
powiatowej  nr 2090B jako ostatni budynek terenu zabudowanego przy wyjeździe z 
miejscowości w kierunku Klukowa i Ciechanowca. Przy szkole nie ma chodników, 
barier zabezpieczających przed wejściem dzieci na jezdnię, przejścia dla pieszych 
oraz miejsca do bezpiecznego zatrzymania samochodów   przywożących i 
odwożących dzieci do szkoły. Droga przy szkole jest zadrzewiona i nieoświetlona.
Do szkoły uczęszcza ogółem 96 dzieci. 
Wykonanie planowanego zadania   poprawi bezpieczeństwo dzieci uczęszczających 
do szkoły oraz  innych uczestników ruchu drogowego. 
Planuje się

 

wykonać:
-

 

chodnik po stronie szkoły,
- zatokę

 

dla autobusów szkolnych po stronie szkoły,
- zatokę

 

dla samochodów  po stronie przeciwnej niż
 

szkoła,
- przejście biało-czerwone od szkoły do zatoki po przeciwnej stronie z         
doświetleniem z góry,
-

 

oznakowanie pionowe i poziome dla obu kierunków jazdy,
-

 

bariery ochronne segmentowe oddzielające jezdnię
 

od chodnika po stronie szkoły.
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Łącznie w ramach 11 zadań
 

wykonane będzie między innymi:
-0,431 km nawierzchni bitumicznych,
-oznakowanie poziome i pionowe.
-11 biało-czerwonych, doświetlonych  przejść

 
dla pieszych,

-556 mb barier ochronnych,
-94 szt. miejsc parkingowych i postojowych,
-3 szt.  zatok autobusowych,
-kolektory deszczowe, przykanaliki, kratki ściekowe,



Dziękuje za uwagę.
Zapraszamy ponownie.
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