
BK - Bezpieczny kierowca

BI - Bezpieczna infrastruktura drogowa

BP - Bezpieczny pieszy

BPJ - Bezpieczny pojazd

SR - System ratownictwa i opieki powypadkowej

SYS - Działania systemowe

Cel - 2019 Cel - 2020

1 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na 

drogach województwa warmińsko - 

mazurskiego

Zwiększenie liczny policjantów ruchu drogowego pełniących służbę na 

drogach

Bezpieczny pieszy, 

Bezpieczny kierowca

Komenda Wojewódzka Policji 

w Olsztynie

Skierowanie bezpośrednio do sużby na drodze 

policjantów ruchu drogowego w ilości co najmniej 

śrenio 52,03 %

Skierowanie bezpośrednio do sużby na drodze 

policjantów ruchu drogowego w ilości co najmniej 

śrenio 52,03 %
2 Intensyfikacja działań Polici na terenine 

województwa warmińsko - mazurskiego

Kontrola kierowców na niebezpiecznych odcinkach dróg przy pomocy 

mierników prędkości oraz pojazdów wyposazonych w wideorejestratory

Bezpieczny kierowca Komenda Wojewódzka Policji 

w Olsztynie

1. Skontrolowanie w działaniach liczby pojazdów ≥ 

10500                                                                                      

2. Skierowanie do działań Prędkość liczby 

policjantów ruchu drogowego ≥ 2600          

3.Kierowanie bezpośrednio do służby na drodze 

(średnio na dobę) policjantów ruchu drogowego w 

zakresie nadzoru nad przestrzeganiem 

dozwolonych limitów prędkości ≥ 135

1. Skontrolowanie w działaniach liczby pojazdów ≥ 

10500                                                                                                    

2. Skierowanie do działań Prędkość liczby 

policjantów ruchu drogowego ≥ 2600          

3.Kierowanie bezpośrednio do służby na drodze 

(średnio na dobę) policjantów ruchu drogowego w 

zakresie nadzoru nad przestrzeganiem 

dozwolonych limitów prędkości ≥ 135

3 Intensyfikacja działań Niechronieni 

Uczestnicy Ruchu Drogowego na terenine 

województwa warmińsko - mazurskiego

Kontrola kierowców i pieszych w okolicachprzejść i miejscach 

niebezpiecznych gdzie dochodzi ido zdarzeń z udziałem niechronionych 

uczestników ruchu drogowego

Bezpieczny pieszy Komenda Wojewódzka Policji 

w Olsztynie

1. Skierowanie do działań niechronieni uczestnicy 

ruchu drogowego liczby policjantów ruchu 

drogowego liczby policjantów ruchu drogowego ≥ 

4250                                                                                                                  

2. Zmniejszenie liczby wypadków poprzez 

zwiększenie aktywności Policji w zakresie 

ujawnionych wykroczeń kierujących pojazdami 

wobec pieszych .                                                                

3. Utrzymanie właściwej proporcji ≥  pomiędzy 

procentowym udziałem pieszych (sprawców) w 

wypadkach drogowych zastosowanymi środkami 

prawnymi wobec pieszych.

1. Skierowanie do działań niechronieni uczestnicy 

ruchu drogowego liczby policjantów ruchu 

drogowego liczby policjantów ruchu drogowego ≥ 

4250                                                                                                                 

2. Zmniejszenie liczby wypadków poprzez 

zwiększenie aktywności Policji w zakresie 

ujawnionych wykroczeń kierujących pojazdami 

wobec pieszych .                                                                

3. Utrzymanie właściwej proporcji ≥  pomiędzy 

procentowym udziałem pieszych (sprawców) w 

wypadkach drogowych zastosowanymi środkami 

prawnymi wobec pieszych.

4 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na 

drogach województwa warmińsko - 

mazurskiego

Zwiększenie liczny policjantów ruchu drogowego pełniących służbę na 

drogach

Bezpieczny kierowca  

Bezpieczny pieszy

Komenda Wojewódzka Policji 

w Olsztynie

skierowanie bezpośrednio do sużby na drodze 

policjantów ruchu drogowego w trakcie realizacji 

jedniodniowych działań krajowych w ilości co 

najmniej śrenio 59 %

skierowanie bezpośrednio do sużby na drodze 

policjantów ruchu drogowego w trakcie realizacji 

jedniodniowych działań krajowych w ilości co 

najmniej śrenio 59 %
5 Przebudowa drogi powiatowej nr 1373N 

od km 4+449,22 do km 6+960,00

Przebudowa nawierzchni drogi na dł. 2510,78m Bezpieczna infrastruktura Powiat Działdowski 

Powiatowy Zarząd Dróg w 

Działdowie 
6 Przebudowa ulicy Nowej w Płośnicy w 

ciągu drogi powiatowej nr 1286 N

przebudowa nawierzchni drogi na dł. 510,00m; przebudowa chodników 

na dł. 802,00m; odwadnianego za pomoca kanalizacji ze studzienkami 

ściekowymi (wpustami

 krawężnikowo  ulicznymi) : długość kolektora  - 464 m.; budowa 

przejścia dla pieszych z wyspą dzieląca (azylem); przebudowa 

skrzyzowań-3szt.; budowa zatok postojowych szt.2- 505,00m2, 

oznakowanie pionowe szt.9; oznakowanie poziome -52,63m2, regulacja 

i uzupełnienie poboczy - 130,00m2

Bezpieczna infrastruktura, 

Bezpieczny pieszy

Powiat Działdowski 

Powiatowy Zarząd Dróg w 

Działdowie 

7 Przebudowa drogi powiatowej nr 1373 N 

Gralewo - Filice  na odcinku od km 

8+439,00 do km 12+111,50

przebudowa nawierzchni drogi na dł.3672,50m oraz regulacja i 

uzupełnienie poboczy i przebudowa chodników

Bezpieczna infrastruktura, 

Bezpieczny pieszy

Powiat Działdowski 

Powiatowy Zarząd Dróg w 

Działdowie 

WARMIŃSKO - MAZURSKA STRATEGIA BRD 2014-2020: PROGRAM REALIZACYNY NA LATA 2019 -2020 

Nr 

zadania

Nazwa zadania Opis realizacji zadania Priorytet z WM 

Strategii BRD 2014-

2020

Podmiot wykonawczy 

zadania

Priorytety Warmińsko - 

Mazurskiej Strategii 

Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego 2014 -2020

Wskaźniki wykonania zadania



8 Przebudowa drogi powiatowej nr 1349 N 

od drogi wojewódzkiej nr 538 do 

miejscowości Gronowo i drogi 

powiatowej nr 1274 N od granicy 

powiatu do miejscowości Gronowo

przebudowa nawierzchni drogi, chodników, zjazdów, budowa kanalizacji 

deszczowej, oznakowanie pinowe i poziome.

Bezpieczna infrastruktura Powiat Działdowski 

Powiatowy Zarząd Dróg w 

Działdowie 

9 Przebudowa drogi powiatowej nr 1353 N 

Lidzbark - Bryńsk na odcinku od 1+530,00 

do km 4+830,00

przebudowa nawierzchni drogi na dł.3672,50m oraz regulacja i 

uzupełnienie poboczy

Bezpieczna infrastruktura Powiat Działdowski 

Powiatowy Zarząd Dróg w 

Działdowie 
10 Przebudowa drogi powiatowej nr 1255 N 

odcinek Tuczki –Koszelewy w km.: 

10+571,00÷11+542,00;  11+542,00 

÷11+775,00; 12+192,00÷15+721,00

przebudowa nawierzchni drogi na dł.4,733 km oraz regulacja i 

uzupełnienie poboczy i przebudowa chodników

Bezpieczna infrastruktura, 

Bezpieczny pieszy

Powiat Działdowski 

Powiatowy Zarząd Dróg w 

Działdowie 

11 Przebudowa drogi powiatowej nr 1255 N 

na odcinku Tuczki - Koszelewy od 

km12+192,00 do km 15+721,00

przebudowa nawierzchni drogi na dł.3,529 km oraz regulacja i 

uzupełnienie poboczy i przebudowa chodników

Bezpieczna infrastruktura, 

Bezpieczny pieszy

Powiat Działdowski 

Powiatowy Zarząd Dróg w 

Działdowie 
12 Przebudowa drogi powiatowej nr 1365 N  

dr.woj. 544 Kurki-Petrykozy-

gr.woj.(Łążek). w km.0+000-10+407 o 

długości 10,407 km – ETAP I - 5,00km

przebudowa nawierzchni drogi na dł.5,00 km oraz regulacja i 

uzupełnienie poboczy

Bezpieczna infrastruktura, Powiat Działdowski 

Powiatowy Zarząd Dróg w 

Działdowie 

13 Przebudowa drogi powiatowej nr 1365 N  

dr.woj. 544 Kurki-Petrykozy-

gr.woj.(Łążek). w km.0+000-10+407 o 

długości 10,407 km – ETAP II - 5,407km

przebudowa nawierzchni drogi na dł.5,407k m oraz regulacja i 

uzupełnienie poboczy

Bezpieczna infrastruktura, Powiat Działdowski 

Powiatowy Zarząd Dróg w 

Działdowie 

14 Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora 

Oświaty w sprawie bezpieczeństwa na 

drodze.

Przypomnienie o obowiązku stosowania przez pieszych poruszających 

się po zmierzchu po drodze poza obszarem  zabudowanym  elementów 

odblaskowych. Zaproszenie dyrektorów do podejmowania w szkołach i 

placówkach oświatowych działań profilaktycznych i edukacyjnych w 

zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Bezpieczny pieszy Kuratorium Oświaty w 

Olsztynie

Upowszechnienie i promowanie zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                     

Wskaźniki wykonania zadania  - liczba szkół do 

których skierowano informację.

Upowszechnienie i promowanie zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                     

Wskaźniki wykonania zadania  - liczba szkół do 

których skierowano informację.

15 Patronat honorowy Warmińsko-

Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Obejmowanie honorowym patronatem                         W-MKO 

przedsięwzięć odnoszących się do bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Bezpieczny pieszy Kuratorium Oświaty w 

Olsztynie

Upowszechnienie i promowanie zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.                              

Wskaźniki wykonania zadania - liczba 

przedsięwzięć objetych honorowym patronatem

Upowszechnienie i promowanie zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.                              

Wskaźniki wykonania zadania - liczba 

przedsięwzięć objetych honorowym patronatem

16 Konkurs "Szkoła Promująca 

Bezpieczeństwo".

Organizacja konkursu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo". Celem 

konkursu jest m.in. wyróznienie szkół, które podejmują działania mające 

na  celu poprawyę stanu bezpieczeństwa  dzieci i młodzieży, promują 

działania na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Bezpieczny pieszy, 

Bezpieczny kierowca

Kuratorium Oświaty w 

Olsztynie

Upowszechnienie i promowanie zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                        

Wskaźniki wykonania zadania: liczba 

nagrodzonych szkół.

Upowszechnienie i promowanie zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                        

Wskaźniki wykonania zadania: liczba 

nagrodzonych szkół.

17 Spotkanie dla dyrektorów szkół w 

sprawie Centrów Edukacji BRD w 

województwie.

Współorganizacja z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w 

Olsztynie spotkania dla dyrektorów szkół w sprawie Centrów Edukacji 

BRD w województwie.

 Bezpieczny kierowca Kuratorium Oświaty w 

Olsztynie, Wojewódzki 

Ośrodek Ruchu Drogowego - 

Regionalne Centrum BRD w 

Olsztynie

Upowszechnienie i promowanie zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

18 Akcja kontroln GIMBUS Kontrola drogowa pojazdów i kierowców wykonujących przewozy 

drogowe dzieci i młodziezy do szkół i przedszkoli

Bezpieczny pieszy Wojewódzki Inspektorat 

Transportu Drogowego w 

Olsztynie

Eliminowanie z ruchu pojazdów niesprawnych 

technicznie

Eliminowanie z ruchu pojazdów niesprawnych 

technicznie

19 Akcja kontrolna Bezpieczny autokar - 

Ferie zimowe

Kontrola drogowa pojazdów i kierowców wykonujących przewozy dzieci 

i młodziezy podczas ferii zimowych

Bezpieczny pieszy Wojewódzki Inspektorat 

Transportu Drogowego w 

Olsztynie

Eliminowanie z ruchu pojazdów niesprawnych 

technicznie

Eliminowanie z ruchu pojazdów niesprawnych 

technicznie

20 Akcja kontrolna Bezpieczny autokar - 

Wakacje letni

Kontrola drogowa pojazdów i kierowców wykonujących przewozy dzieci 

i młodziezy podczas ferii letnich

Bezpieczny pieszy Wojewódzki Inspektorat 

Transportu Drogowego w 

Olsztynie

Eliminowanie z ruchu pojazdów niesprawnych 

technicznie

Eliminowanie z ruchu pojazdów niesprawnych 

technicznie

21 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1660N 

DK Nr 63 – Kałęczyn – Biała Piska – ul. 

Konopnickiej w Białej Piskiej.                                                    

Złożono wniosek o dofinansowanie z 

PROW na lata 2014-2020

Poprawa stanu technicznego drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów. Dostosowanie 

drogi do wymagań klasy Z poprzez uzyskanie wymaganej szerokości 

jezdni. Przebudowa chodników, budowa ciągu pieszo - rowerowego, 

kompleksowa wymiana oznakowania pionowego oraz wykonanie 

nowego oznakowania poziomego.Zadanie zostanie zrealizowane w 

przypadku otrzymania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 - 2020

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa      Bezpieczny 

pieszy

Powiat Piski Powiatowy 

Zarząd Dróg



22 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777N 

(Mikołajki) - Wejsuny - DK Nr 58 od km 

10+896 do km 12+134                                                                                        

Złożono wniosek o dofinansowanie z 

PRGiPID na lata 2016-2019

Poprawa stanu technicznego drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Dostosowanie drogi do wymagań klasy Z poprzez uzyskanie wymaganej 

szerokości jezdni.kompleksowa wymiana oznakowania pionowego oraz 

wykonanie nowego oznakowania poziomego. Zadanie zostanie 

zrealizowane w przypadku otrzymania dofinansowania z Program 

Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 

2019.

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa      

Powiat Piski Powiatowy 

Zarząd Dróg

23 Przebudowa dróg powiatowych w m. 

Ruda:                                                              - 

dr. pow. Nr 1869N Wólka Piska - Ruda od 

km 0+537 do 1+029,93                                                     

- dr. pow. Nr 1672N od dr. pow. Nr 

1670N - Ruda - Drygały od km 2+708 do 

km 3+421,73                                                                                                         

Złożono wniosek o dofinansowanie z 

PRGiPID na lata 2016-2019

Poprawa stanu technicznego drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Zadanie zostanie zrealizowane w przypadku otrzymania 

dofinansowania z Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa      

Powiat Piski Powiatowy 

Zarząd Dróg

24 Przebudowa mostu wraz z dojazdami w 

ciągu drogi powiatowej Nr 1648N DK Nr 

58 (Ruciane Nida) - Wiartel -DK Nr 63 

(Jeże) w km 34+140 k/m Jeże                                                                                                                                   

Będzie złożony wniosek o 

dofinansowanie z subwencji z rezerwy 

budżetowej w wysokości 50%

Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej - obiektu 

inżynierskiego wraz z dojazdami. Zadanie zostanie zrealizowane w 

przypadku otrzymania dofinansowania z subwencji z rezerwy 

budżetowej

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa      

Powiat Piski Powiatowy 

Zarząd Dróg

25 Mazurska Pętla Rowerowa w ramach 

Programu Operacyjnego Warmia i 

Mazury 2014-2020. Zadania planowane 

do wykonania w latach 2019 - 2020

Budowa ścieżek rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą w ciągu dróg powiatowych, poprawa stanu technicznego 

infrastruktury drogowej w zakresie umożliwiającym bezpieczne 

korzystanie z niej rowerzystom. 

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa      

Powiat Piski Powiatowy 

Zarząd Dróg

26 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N 

DK Nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn 

od km 0+000 do km 11+200.                                                                          

Finansowanie przez Ministerstwo 

Infrastruktury.Zadanie planowane do 

wykonania w latach 2019 - 2022.

Poprawa stanu technicznego drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

w celu zapewnienia możliwości sprawnego przemieszczania pojazdów 

wojskowych biorących udziała w działaniach na terenie Poligonu Orzysz 

oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa pozostałych użytkowników 

drogi.Przebudowa istniejących chodników w miejscowości Bemowo 

Piskie.

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa      Bezpieczny 

pieszy

Powiat Piski Powiatowy 

Zarząd Dróg

27 Remont drogi powiatowej Nr 1660N DK 

Nr 63 - Kałęczyn - Kumielsk - Biała Piska 

od km 5+703 do km 6+353 i od km 

10+304 do km 13+879.

Poprawa stanu technicznego drogi wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą.Środki własne.

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa      

Powiat Piski Powiatowy 

Zarząd Dróg

28 Remont drogi powiatowej Nr 1522N na 

odcinku Karpa - Turośl od km 17+478 do 

km 18+700

Poprawa stanu technicznego drogi wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą.Środki własne.

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa      

Powiat Piski Powiatowy 

Zarząd Dróg

29 Remont drogi powiatowej Nr 1696N DK 

Nr 16 - Stacja kolejowa Tuchlin od km 

7+560 do km 7+775

Poprawa stanu technicznego drogi wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą.Środki własne.

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa      

Powiat Piski Powiatowy 

Zarząd Dróg

30 Remont drogi powiatowej Nr 1865N 

Skomack Wielki - Ogródek - DK Nr 16 

(Klusy)w miejscowości Ogródek od km 

2+832 do km 3+360

Poprawa stanu technicznego drogi wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą.Środki własne.

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa      

Powiat Piski Powiatowy 

Zarząd Dróg

31 Remont chodnika w ciągu drogi 

powiatowej Nr 4638N - ulicy Zgody w 

Piszu od km 0+275do km 0+513

Poprawa stanu technicznego chodnika poprzez ułożenie nowej 

nawierzchni.Środki własne.

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa      

Powiat Piski Powiatowy 

Zarząd Dróg

32 Usuwanie z pasa drogowego obiektów 

ograniczających skrajnię.

Wycinka drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne koron drzew, usuwanie 

elementów ograniczających widoczność.

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa      

Powiat Piski Powiatowy 

Zarząd Dróg
33 Odnowienie oraz wykonanie nowego 

oznakowania poziomego nawierzchni 

bitumicznych na ulicach oraz drogach 

powiatowych, wymiana oraz 

uzupełnienie oznakowania pionowego 

(Folia odblaskowa I i II generacji)

Poprawa widoczności oznakowania dróg i ulic powiatowych. Bezpieczna infrastruktura 

drogowa      

Powiat Piski Powiatowy 

Zarząd Dróg

34 Poprawa warunków widoczności na 

skrzyżowaniach z liniami kolejowymi

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. Bezpieczna infrastruktura 

drogowa      

Powiat Piski Powiatowy 

Zarząd Dróg



35 Przebudowa drogi pow. nr 1823N 

Giżycko - Kożuchy Wlk. - Kruklin w m. 

Kożuchy Wlk.

Przebudowa odcinka drogi na długości 965 m, w tym: wykonanie 

nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem, wykonanie ciągu 

pieszego, przebudowanie skrzyżowania z drogą pow. nr 1827N w 

Kożuchach, przebudowanie zjazdów, wykonanie przejścia dla pieszych z 

oznakowaniem interaktywnym, wybudowanie zatoki autobusowej.

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa, bezpieczny 

pieszy, bezpieczny 

kierowca

Zarząd Dróg Powiatowych w 

Giżycku

Przebudowa odcinka drogi na długości 965 m -

36 Przebudowa al. 1 Maja w Giżycku Przebudowa drogi na odcinku 379 m, w tym: przebudowa skrzyżowań 

zwykłych na skrzyżowania zwykłe z dodatkowymi pasami do skrętu w 

lewo i prawo, wykonanie zatok autobusowych, wykonanie azylów dla 

pieszych z oznakowaniem interaktywnym, wykonanie nowej 

nawierzchni bitumicznej jezdni, budowę chodnika po lewej stronie ulicy, 

przełożenie istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej po prawej stronie, 

przebudowa zjazdów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 

wykonanie kanalizacji deszczowej.

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa, bezpieczny 

pieszy, bezpieczny 

kierowca

Zarząd Dróg Powiatowych w 

Giżycku

Przebudowa odcinka drogi na długości 379 m -

37 Przebudowa drogi pow. nr 1720N od 

skrzyżowania z drogą gminną nr 13300N 

do miejscowości Marcinowa Wola

Przebudowa drogi pow. nr 1720N na odcinku 2841 m, w tym: wykonanie 

nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z jej poszerzeniem, budowę zatok 

autobusowych i miejsc postojowych, wykonanie oznakowania 

pionowego i poziomego, przebudowa zjazdów

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa, bezpieczny 

pieszy, bezpieczny 

kierowca

Zarząd Dróg Powiatowych w 

Giżycku

Przebudowa odcinka drogi na długości 2 841 m -

38 Przebudowa dr. 1736N Kruklanki - 

Pieczonki - Sulimy w m. Sulimy

Przebudowa odcinka drogi na odcinku 1281 m, wykonanie nawierzchni 

bitumicznej,  w tym przebudowa skrzyżowania zwykłego na 

skrzyżowanie typu „mini rondo”, budowa chodników, zjazdów, 

parkingów, zatok autobusowych

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa, bezpieczny 

pieszy, bezpieczny 

kierowca

Zarząd Dróg Powiatowych w 

Giżycku

- Przebudowa odcinka drogi na długości 1281 m

39 Przebudowa dr. 1734N gr. pow. - 

Kruklanki  k/m Brożówka

Opis realizacji zadania: przebudowa drogi na odcinku długości 514 m, w 

tym: wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, przebudowa zjazdów, 

przebudowa skrzyżowania z drogą gminną

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa, bezpieczny 

pieszy, bezpieczny 

kierowca

Zarząd Dróg Powiatowych w 

Giżycku

- Przebudowa odcinka drogi na długości 514 m

40 Przebudowa wraz z rozbudową mostu na 

Kanale Kula

Przebudowa wraz z rozbudową mostu drogowego, konstrukcja mostu 

zespolona stalowo-betonowa, nośność obiektu- klasa „A”wg PN-85/S-

10030, nawierzchnia jezdni bitumiczna o szer. 6,0  m, ścieżka rowerowa 

bitumiczna 

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa, bezpieczny 

pieszy, bezpieczny 

kierowca

Zarząd Dróg Powiatowych w 

Giżycku

- Przebudowa wraz z rozbudową mostu drogowego, 

budowa ścieżki rowerowej

1. Organizacja Autoriady – Turnieju podsumowującego realizację 

Przedszkolnego Programu Edukacji komunikacyjnej Autochodzik

Bezpieczny pieszy WORD Elbląg, placówki 

oświatowe Elbląga i Powiatu 

Elbląskiego 

Promocja edukacji BRD od najmłodszych lat oraz 

bezpiecznych zachowań na drodze, uczestnictwo w 

turnieju ok.120 dzieci;

Promocja edukacji BRD od najmłodszych lat oraz 

bezpiecznych zachowań na drodze, uczestnictwo 

ok. w turnieju ok.120 dzieci;
2. Odblask dla Seniora – organizowanie prelekcji Bezpieczny pieszy WORD Elbląg Uczestnictwo w prelekcji, wyposażenie w odblaski 

ok. 100 osób

Uczestnictwo w prelekcji, wyposażenie w odblaski 

ok. 100 osób
3. Współpraca z Komendą Miejską Policji w Elblągu - organizacja 

konkursu plastycznego "Bezpieczni w ruchu drogowym", opracowanie 

Kalendarza BRD z wykorzystaniem najlepszych prac plastycznych

Bezpieczny pieszy WORD Elbląg, KMP  w Elblągu Łączna ilość uczestników - ok. 200 osób;  dzieci - 5, 

6-letnie i z  klas I-III - przedszkola, szkoły z Elbląga i 

Powiatu Elbląskiego

Łączna ilość uczestników - ok. 200 osób;  dzieci - 5, 

6-letnie i z  klas I-III - przedszkola, szkoły z Elbląga i 

Powiatu Elbląskiego

4. Współpraca z samorządami i instytucjami – edukacja wszystkich 

użytkowników dróg, w każdym wiek, szkolenie nauczycieli z zakresu 

ruchu drogowego, wspólpraca z KMP w Elblągu, orgaizacja konkursów, 

wspólne wydanie kalendarza

Bezpieczny pieszy WORD Elbląg, placówki 

oświatowe, samorządy, 

organizacje i instytuje 

pozarządowe

Organizacja spotkań, festynów i innych imprez 

masowych wg zgłoszonego zapotrzebowania, 

uczestników: 1000 osób

Organizacja spotkań, festynów i innych imprez 

masowych wg zgłoszonego zapotrzebowania, 

liczba uczestników: 1000 osób

1. Organizacja Turniejów motoryzacyjnych- etapy miejskie, powiatowe i 

wojewódzkie

Bezpieczny kierowca WORD Elbląg, placówki 

oświatowe Elbląga i Powiatu 

Elbląskiego 

Propagowanie bezpiecznej prędkości i 

odpowiedzialnych zachowań na drodze, łączna 

ilość uczestników ponad 500 osób

Propagowanie bezpiecznej prędkości i 

odpowiedzialnych zachowań na drodze, łączna 

ilość uczestników ponad 500 osób
2. Organizacja Turniejów BRD - etapy miejskie, powiatowe i 

wojewódzkie

Bezpieczny kierowca WORD Elbląg, placówki 

oświatowe Elbląga i Powiatu 

Elbląskiego 

Propagowanie bezpiecznej prędkości i 

odpowiedzialnych zachowań na drodze, łączna 

ilość uczestników ponad 500 osób

Propagowanie bezpiecznej prędkości i 

odpowiedzialnych zachowań na drodze, łączna 

ilość uczestników ponad 500 osób
3.Współpraca z Automobilklubem Elbląskim przy organizacji konkursów 

i rajdów samochodowych

Bezpieczny kierowca WORD Elbląg, Automobilklub 

Elbląski

Propagowanie bezpiecznych postaw na drodze, 

uczestnictwo w rajdach ok. 150 osób

Propagowanie bezpiecznych postaw na drodze, 

uczestnictwo w rajdach ok. 150 osób
4. Prezentacja  symulacji zderzenia samochodu - symulator zderzeń 

podczas różnych masowych imprez.

Bezpieczny kierowca WORD Elbląg, placówki 

oświatowe, samorządy, 

organizacje i instytuje 

pozarządowe

Propagowanie bezpiecznej prędkości i 

odpowiedzialnych zachowań na drodze, łączna 

ilość uczestników ponad 500 osób

Propagowanie bezpiecznej prędkości i 

odpowiedzialnych zachowań na drodze, łączna 

ilość uczestników ponad 500 osób

43 Pieszy z odblaskiem . Kontrole pieszych na drogach poza terenem zabudowanym pod kątem 

wyposażenia w elementy odblaskowe.

Bezpieczny pieszy Straż Miejska w Gołdapi. Co najmniej jedna kontrola w miesiącu. Co najmniej jedna kontrola w miesiącu.

44 Oświetlony rowerzysta. Kontrole rowerzystów na drogach pod kątem wyposażenia w 

obowiązkowe oświetlenie.

Bezpieczny pieszy Straż Miejska w Gołdapi. Co najmniej jedna kontrola w miesiącu. Co najmniej jedna kontrola w miesiącu.

Kampania związana z przekraczaniem 

dozwolonej prędkości

42

Kampania związana z kształtowaniem 

bezpiecznych zachowań uczestników 

ruchu drogowego

41



45 Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N 

Elbląg-Raczki Elbląskie-Krzewsk, odc. od 

km 0+400 do km 3+850

Poszerzenie i poprawa stanu technicznego nawierzchni, remont 

przepustów, budowa chodnika i peronów autobusowych, wykonanie 

nowego oznakowania poziomego i pionowego, montaż barier 

energochłonnych i wygrodzeniowych

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa

Zarząd Dróg Powiatowych w 

Elblągu z/s w Pasłęku

Przebudowa nawierzchni jezdni na dł. ok. 3,477 

km, wykonanie chodnika, peronów autobusowych 

oraz poboczy, wykonanie oznakowania oraz 

barier.
46 Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N 

DW504 Milejewo-Kamiennik Wielki, 

odcinek od km 0+000 do km 0+361 w 

Milejewie

Poszerzenie i poprawa stanu technicznego nawierzchni, budowa 

chodników

Bezpieczny pieszy, 

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa

Zarząd Dróg Powiatowych w 

Elblągu z/s w Pasłęku

Przebudowa nawierzchni jezdni na dł. 361,20 mb

47 Przebudowa drogi powiatowej nr 1159N 

na odcinku Dobry - Dąbkowo - wykonanie 

projektu budowlano - wykonawczego

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego - poszerzenie i 

poprawa stanu technicznego nawierzchni, remont przepustów

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa

Zarząd Dróg Powiatowych w 

Elblągu z/s w Pasłęku

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego

48 Przebudowa mostu (JNI 1026215) w km 

3+800 drogi powiatowej nr 1131N w 

miejscowości Jagodnik

Renowacja konstrukcji oraz poprawa stanu technicznego nawierzchni na 

moście

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa

Zarząd Dróg Powiatowych w 

Elblągu z/s w Pasłęku

dł. obiektu mostowego ok. 25m

49 Przebudowa drogi powiatowej nr 1151N 

Dłużyna-Krosno - projekt budowalno - 

wykonawczy

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego - poszerzenie i 

poprawa stanu technicznego nawierzchni, remont przepustów

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa

Zarząd Dróg Powiatowych w 

Elblągu z/s w Pasłęku

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego

50 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N 

DW 509 - Wilkowo - Sierpin - Przezmark - 

Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na 

odcinku DM 509 - Komorowo Żuławskie

Poszerzenie i poprawa stanu technicznego nawierzchni, budowa zatok 

autobusowych, budowa chodników, budowa doświetlenia przejść dla 

pieszych oraz zatok autobusowych Uzyskane dofinansowanie w ramach 

Poddziałania 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze 

funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Warmińsko-Mazurskiego Na Lata 2014-2020

Bezpieczny pieszy, 

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa

Zarząd Dróg Powiatowych w 

Elblągu z/s w Pasłęku

Przebudowa nawierzchni jezdni na dł. 7,75 km, 

ujednolicenie szerokości jezdni, wycinka drzew, 

wykonanie chodników i zatok autobusowych oraz 

ich oświetlenia, wykonanie miejsc parkingowych, 

zjazdów wraz z przepustami, odtworzenie rowów 

odwadniających oraz korekcja geometrii łuków 

wyokrąglających na skrzyżowaniach 

Przebudowa nawierzchni jezdni na dł. 7,75 km, 

ujednolicenie szerokości jezdni, wycinka drzew, 

wykonanie chodników i zatok autobusowych oraz 

ich oświetlenia, wykonanie miejsc parkingowych, 

zjazdów wraz z przepustami, odtworzenie rowów 

odwadniających oraz korekcja geometrii łuków 

wyokrąglających na skrzyżowaniach 

51 Działanie II - Pierwsza pomoc                 

Edukacja w zakresie poprawnego 

powiadamiania służb ratunkowych na 

miejsce zdarzenia za pomocą nr 

alarmowego 112 i propagowanie zasad 

udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej.

Pokazy - szkolenia Efektywny System 

ratownictwa i opieki 

powypadkowej

Warmińsko-Mazurski Urząd 

Wojewódzki w Olsztynie 

(Wydział Bezpieczeństwa i 

Zarządzania Kryzysowego - 

Centrum powiadamiania 

Ratunkowego)

Miernik: Liczba przeszkolonych (dzieci 

przedszkolne, szkolne, osoby dorosłe, zakłady 

pracy) - 1000.                                             Cel: 

Poprawa stanu wiedzy z zakresu właściwego 

reagowania na zdarzenie z udziałem 

poszkodowanego wśród osób przeszkalanych.

Miernik: Liczba przeszkolonych (dzieci 

przedszkolne, szkolne, osoby dorosłe, zakłady 

pracy) - 1000.                                             Cel: 

Poprawa stanu wiedzy z zakresu właściwego 

reagowania na zdarzenie z udziałem 

poszkodowanego wśród osób przeszkalanych.

52 Modernizacja sprzętu i doposażenie w 

nowy

Zakup samochodów system ratownictwa i 

opieki powypadkowej

PSP, Samorządy gminne we 

współpracy z OSP

8 8

53 Modernizacja sprzętu i doposażenie w 

nowy

zakup narzędzi hydraulicznych system ratownictwa i 

opieki powypadkowej

PSP, Samorządy gminne we 

współpracy z OSP

8 8

54 Modernizacja sprzętu i doposażenie w 

nowy

zakup zestawów PSP-R1 system ratownictwa i 

opieki powypadkowej

PSP, Samorządy gminne we 

współpracy z OSP

20 20

55 Prowadzenie akcji prewencyjnych i 

szkolenia

pokazy i szkolenia system ratownictwa i 

opieki powypadkowej

PSP, Samorządy gminne we 

współpracy z OSP

200 200

56 Przebudowa drogi 1230N Warlity Wielkie 

- Ostróda - Lubajny - Stare Jabłonki - 

Mańki

W trakcie procedur o uzyskanie dofinansowania - Program Wiloletni pn. 

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016 -2019 Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i 

chodników. Poprawa  bezpieczeństwa  rowerzystów poprzez wykonanie 

ciągów ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych

Bezpieczny pieszy, 

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa

Powiat Ostródzki Zarzad Dróg 

Powiatowych w Ostródzie

Długość ulicy przeznaczonej do przebudowy ok. 

2158 mb. Przewidziane wykonanie nowej 

nawierzchni jezdni i chodników, wykonanie 

nowych zatok autobusowych, 

wymiananoznakowania na nowe. Wykonanie 

nowego oznakowania poziomego.
57 Przebudowa ulic Przemysłowej i 

Kaszubskiej w Morągu

W trakcie procedur o uzyskanie dofinansowania - Program Wiloletni pn. 

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016 -2019 Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i 

chodników.

Bezpieczny pieszy, 

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa

Powiat Ostródzki Zarzad Dróg 

Powiatowych w Ostródzie

Długość ulicy przeznaczonej do przebudowy ok. 

1576 mb. Przewidziane wykonanie nowej 

nawierzchni jezdni i chodników, wykonanie 

nowych zatok autobusowych, 

wymiananoznakowania na nowe. Wykonanie 

nowego oznakowania poziomego.
58 Budowa urządzeń podwyższających 

bezpieczeństwo pieszych w miejscach o 

wysokim stopniu ryzyka

Budowa chodnika w obszarze zabudowanym Bezpieczny pieszy Powiat Nowomiejski -Zarząd 

Dróg Powiatowych

Wybudowanie 1068 mb chodników -zmniejszenie 

liczby zdarzeń z udziałem pieszych

Wybudowanie 300 mb chodników -zmniejszenie 

liczby zdarzeń z udziałem pieszych

59 Budowa urządzeń podwyższających 

bezpieczeństwo pieszych w miejscach o 

wysokim stopniu ryzyka

Budowa przejść dla pieszych Bezpieczny pieszy Powiat Nowomiejski -Zarząd 

Dróg Powiatowych

Wybudowanie 4 przejść dla pieszych - zmniejszenie 

liczby zdarzeń z udziałem pieszych

Wybudowanie 4 przejść dla pieszych - zmniejszenie 

liczby zdarzeń z udziałem pieszych

60 Uspokojenie ruchu na drogach 

powiatowych w obszarach 

zabudowanych

Budowa azylu spowalniającego ruch na wlocie w obszar zabudowany Bezpieczna infrastruktura 

drogowa

Powiat Nowomiejski -Zarząd 

Dróg Powiatowych

Wybudowanie 1 azylu -spowolnienie ruchu do 50 

km/h na wlocie, zmniejszenie liczby zdarzeń

Wybudowanie 1 azylu -spowolnienie ruchu do 50 

km/h na wlocie, zmniejszenie liczby zdarzeń



61 Podniesienie bezpieczeństwo 

uczestników ruchu drogowego

Budowa zatok autobusowych wytaczających autobus na postoju z 

głównego potoku ruchu

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa, bezpieczny 

pieszy

Po wiat Nowomiejski -Zarząd 

Dróg Powiatowych

Wybudowanie 1 zatoki autobusowej - zmniejszenie 

liczby zdarzeń

Wybudowanie 1 zatoki autobusowej - zmniejszenie 

liczby zdarzeń

62 Poprawa widoczności oznakowania dróg 

powiatowych

Oznakowanie poziome dróg farbą chemoutrwaldzalną 

grubowarstwowa wlotów podporządkowanych skrzyżowań

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa

Powiat Nowomiejski -Zarząd 

Dróg Powiatowych

Oznakowanie 3 skrzyżowań -zmniejszenie liczby 

zdarzeń na skrzyżowaniach

Oznakowanie 3 skrzyżowań -zmniejszenie liczby 

zdarzeń na skrzyżowaniach
63 Poprawa widoczności oznakowania dróg 

powiatowych

Poprawa widoczności oznakowania - wymiana oznakowania pionowego 

no odblaskowe -folia II generacji

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa

Powiat Nowomiejski -Zarząd 

Dróg Powiatowych

Wymiana 40 szt znaków drogowych pionowych na 

odblaskowe (folia II generacji) -zmniejszenie liczby 

zdarzeń drogowych

Wymiana 40 szt znaków drogowych pionowych na 

odblaskowe (folia II generacji} - zmniejszenie liczby 

zdarzeń drogowych
64 Usuwanie z pasa drogowego obiektów 

ograniczających skrajnię

Wycinko drzew z korony drogi Bezpieczna infrastruktura 

drogowa

Powiat Nowomiejski -Zarząd 

Dróg Powiatowych

Wycinka 145 drzew - zmniejszenie liczby zdarzeń 

powstałych w wyniku najechania na drzewo

Wycinka 145 drzew - zmniejszenie liczby zdarzeń 

powstałych w wyniku najechania no drzewo

65 Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego

Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych przed wypadnięciem pojazdu z 

drogi

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa

Powiat Nowomiejski -Zarząd 

Dróg Powiatowych

Ustawienie 164 mb barier energochłonnych 

sprężystych -zmniejszenie liczby zdarzeń                 \ 

polegających na wypadnięciu z drogi

Ustawienie 70 mb barier energochłonnych 

sprężystych ~ zmniejszenie liczby zdarzeń 

polegających na wypadnięciu z droai
66 Promowanie prawidłowego zapinania 

pasów bezpieczeństwa poprzez 

prezentację "Symulatora dachowania" 

oraz "Symulatora zderzeń"

Uczestniczenie w różnych przedsięwzięciach o charaktrerze masowym z 

wykorzystaniem "Symulatorów". Krótkie szkolenie z prawidłowego 

zapinania pasów bezpieczeństwa przed wykonianiem próby w 

w"Symulatorze dachownia" oraz zjazdu w "Symulatorze zderzeń"

Bezpieczny kierowca WORD - Regionalne Centrum 

BRD w Olsztynie

2000 osób przeszkolonych 2000 osób przeszkolonych

67 Rozwój bazy edukacyjnej zwiększającej 

mozliwości promowania bezpieczeństwa 

ruchudrogowego

Zakupy symulatorów i innych sprzętów do wykorzystania podczas 

imprez masowyc, które promują właściwe postwy i sygnalizują 

zagrożenia na drodze. Planowany zakup "Refleksomierza", symulatora 

jazdy motocyklem itp.

Bezpieczny kierowca, 

Bezpieczny pieszy

WORD - Regionalne Centrum 

BRD w Olsztynie

Zakup refleksomierza. 500 osób przeszkolonych Zakup symulatora jazdy motocyklem. 500 osób 

przeszkolonych

68 Program Resocjalizacji Sprzyjający 

Readaptacji Społecznej Osób 

Pozbawionych Wolności pn.

„Odpowiedzialny Kierowca”

Program edukacyjny skierowany do osadzonych w Areszcie Śledczym w 

Olsztynie. Spotkania i miniwykłady o temetyce brd z wykorzystaniem 

multimediów i "Symulatorów"

Bezpieczny kierowca Oddział Zewnętrzny Aresztu 

Śledczego w Olsztynie, WORD 

- Regionalne Centrum BRD w 

Olsztynie, MZPiTU w 

Olsztynie, KWP w Olsztynie

Dokonanie zmiany w świadomości i w zachowaniu 

osoby pozbawionej wolności w związku z 

przestępstwami w ruchu drogowym, skutkującymi 

osadzeniem w zakładzie karnym, poprzez 

kształtowanie postawy odpowiedzialności. 30 osób 

przeszkolonych

Dokonanie zmiany w świadomości i w zachowaniu 

osoby pozbawionej wolności w związku z 

przestępstwami w ruchu drogowym, skutkującymi 

osadzeniem w zakładzie karnym, poprzez 

kształtowanie postawy odpowiedzialności. 30 osób 

przeszkolonych
69 Przedszkolny oraz szkolny Program 

Edukacji Komunikacyjnej „Autochodzik”

Celem Projektu jest przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym z Olsztyna do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu 

drogowym. Powyższy cel ma zostać osiągnięty poprzez wdrożenie 

kompleksowego programu działań edukacyjnych docelowo w 40 

placówkach przedszkolnych i szkolnych w Olsztynie przy użyciu zestawu 

„Autochodzik” oraz innych materiałów multimedialnych

Bezpieczny pieszy WORD - Regionalne Centrum 

BRD w Olsztynie, Urząd 

Miasta w Olsztynie, 

MICHELIN POLSKA SA

co najmniej 20 grup przedszkolnych 

uczestniczących w programie co daje około 400 

dzieci objętych edukacją

co najmniej 20 grup przedszkolnych 

uczestniczących w programie co daje około 400 

dzieci objętych edukacją

70 Budowa Systemu edukacji 

komunikacyjnej najmłodszych 

uczestników ruchu drogowego w 

województwie. 

Celem jest przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym z placówek w 

całym regionie Warmii i Mazur bezpiecznego uczestnictwa w ruchu 

drogowym. 

Bezpieczny pieszy WORD - Regionalne Centrum 

BRD w Olsztynie, Samorządy, 

Urzędy Miast Województwa 

Warmińsko - Mazurskiego

Planowanie działań i skali projektu. Wytypowanie placówek, szkolenie, aktywne 

działania w placówkach w województwie.

71 Warmińsko – Mazurskie Obserwatorium 

BRD

Internetowy portal informacyjny będący platformą wiedzy o 

bezpieczeństwie ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem 

aspektów charakterystycznych dla województwa 

warmińsko–mazurskiego. Przedstwia statystyki wojewódzkie i inne 

materiały o tematyce brd

Działania systemowe WORD - Regionalne Centrum 

BRD w Olsztynie, Komenda 

Wojewódzka Policji w 

Olsztynie

Pozyskanie danychdo analiz z innych źródeł niż 

policyjnych (szpitale, pogotowie ratunkowe) 

Przyznanie nagrody dla najlepszego pod względem 

brd powiatu. Przygotowanie raportu o stanie brd. 

Statystyki wypadków

Przyznanie nagrody dla najlepszego pod względem 

brd powiatu. Przygotowanie raportu o stanie brd. 

Statystyki wypadków

72 Warmińsko - Mazurski Turniej 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz 

W-M Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Turniej jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, uczniów 

gimnazjów i uczniów szkół średnich regionu warmińsko-mazurskiego   

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez Popularyzowanie 

przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

Drużyny reprezentujące powiaty Warmii i Mazur rywalizują w Finale 

wojewódzkim w konkurencjach takich jak np. test z przepisów ruchu 

drogowego, jazda sprawnościowa rowerem po miasteczku ruchu 

drogowego i torze przeszkód oraz udzielanie I pomocy.

Bezpieczny pieszy WORD - Regionalne Centrum 

BRD w Olsztynie, Komenda 

Wojewódzka Policji w 

Olsztynie, Samorządy, 

Starostwa powiatowe

Finał wojewódzki zorganizowany dlam około 20 

drużyn z województwa w miescie siedzibie 

powiatu.

Finał wojewódzki zorganizowany dlam około 20 

drużyn z województwa w miescie siedzibie 

powiatu.



73 Program letniej edukacji brd "Bezpieczne 

Wakacje"

Mając na uwadze, że zagrożenia w ruchu drogowym w znacznej mierze 

dotyczą dzieci i młodzieży, WORD - Regionalne Centrum BRD w Olsztynie 

przy udziale ZHP, PCK, LOK oraz KWP, co roku organizuje wyjazdy 

zespołu edukacyjnego na obozy i kolonie w ramach akcji "Bezpieczne 

Wakacje". Każda wizyta polega na prezentacji najważniejszych dla 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przepisów ruchu drogowego. Ponadto 

uczestniczące w spotkaniach dzieci mogą zapoznać się z zasadami 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz - dzięki LOK w 

Olsztynie - postrzelać z wiatrówki do celu. Na koniec każdego spotkania, 

dla dziesięciu najlepszych uczestników testu z wiedzy o ruchu 

drogowym, rozdawane są nagrody ufundowane przez WORD Olsztyn.

Bezpieczny pieszy WORD - Regionalne Centrum 

BRD w Olsztynie, Komenda 

Wojewódzka Policji w 

Olsztynie, ZHP, PCK, LOK

Wizyta na co najmniej 3 obozach w miesiacach 

lipiec - sierpień

Wizyta na co najmniej 3 obozach w miesiacach 

lipiec - sierpień

74 Przebudowa drogi powiatowej nr 1775N 

w m. Zełwągi

Wykonanie nawierzchni bitumicznej i ciągów pieszych, przebudowa 

infrastruktury i odwodnienia 

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa, Bezpieczny 

pieszy

Powiat Mrągowski 

Powiatowy Zarząd Drógw 

Mrągowie

długość odcinka drogi 1.47 km

75 Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N - 

odcinek Rozogi - Rybno

Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni w przypadku uzyskania 

dofinansowania - Rządowy Program Wsparcia Lokalnej Infrastruktury 

Drogowej

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa,

Powiat Mrągowski 

Powiatowy Zarząd Drógw 

Mrągowie

długość odcinka drogi 2.0 km

76 Mazurska Pętla Rowerowa - rozbudowa 

odcinka drogi powiatowej nr 1745N na 

długości 478 m

poszerzenie nawierzchni szutrowej do 6,0 m, przebudowa, remont 

dwóch przepustów

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa,

Powiat Mrągowski 

Powiatowy Zarząd Drógw 

Mrągowie

długość odcinka drogi 0,5 km

77 Wymiana taboru ambulansów WSPR w 

Olsztynie w systemie Państwowego 

Ratownictwa Medycznego 

System ratownictwa i 

opieki powypadkowej

Wojewódzka Stacja 

Pogotowia Ratunkowego w 

Olsztynie

1 nowy ambulans 1 nowy ambulans

78 Współudział WSPR w Olsztynie w 

festynach i akcjach edukacyjnych z 

zakresu bezpieczeństwa i pierwszej 

pomocy dla dzieci i młodzieży.

System ratownictwa i 

opieki powypadkowej

Wojewódzka Stacja 

Pogotowia Ratunkowego w 

Olsztynie

w zależności od zapotrzebowania w zależności od zapotrzebowania

79 Program likwidacji miejsc 

niebezpiecznych 

Rozbudowa odcinków dróg krajowych polegająca na poprawie stanu 

drogi i geometrii drogioraz doposażenie drogi w niezbędne urządzenia 

poprawiające brd

Bezpieczna infrastruktura 

drogowa

GDDKiA O/Olsztyn Rozbudowa odcinków dróg krajowych polegająca 

na poprawie stanu drogi i geometrii drogioraz 

doposażenie drogi w niezbędne urządzenia 

poprawiające brd

Rozbudowa odcinków dróg krajowych polegająca 

na poprawie stanu drogi i geometrii drogioraz 

doposażenie drogi w niezbędne urządzenia 

poprawiające brd
80 Przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań 1. Skrzyżowanie DW 592 Daszyńskiego/Mazurska w Kętrzynie Bezpieczna infrastruktura 

drogowa

ZDW Olsztyn Przebudowa. ograniczenie liczby zdarzeń 

drogowych i ich skutków
81 Przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań 2. Skrzyżowanie DW 653 w m. Sedranki Bezpieczna infrastruktura 

drogowa

ZDW Olsztyn Wykonanie projektu Przebudowa. Ograniczenie liczby zdarzeń 

drogowych i ich skutków
82 Przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań 3. Skrzyżowanie DW 527 Wojska Polskiego/Zamkowa w Pasłęku Bezpieczna infrastruktura 

drogowa

ZDW Olsztyn Wykonanie projektu Przebudowa. Ograniczenie liczby zdarzeń 

drogowych i ich skutków


