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W dniu 22 czerwca 2010 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się drugie w
tym roku, posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod
przewodnictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego. Uczestniczyli
w nim przedstawiciele administracji rządowej, władz samorządowych województwa, powiatów i gmin,
przedstawiciele zarządów drogowych oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego funkcjonujących na
terenie naszego województwa.
W dniu 22 czerwca 2010 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się drugie w
tym roku, posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod
przewodnictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego. Uczestniczyli
w nim przedstawiciele administracji rządowej, władz samorządowych województwa, powiatów i gmin,
przedstawiciele zarządów drogowych oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego funkcjonujących na
terenie naszego województwa. Podczas spotkania przedstawiono m.in.:
- stan bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za okres styczeń - maj
2010r. (Pan nadkom. Maciej Zdunowski - Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w
Bydgoszczy),
- informację na temat:
- opracowania I etapu Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata
2010 &ndash; 2020 GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI
- eliminacji okręgowych, wojewódzkich i centralnych XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w
Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz XIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych (Pan Marek Staszczyk &ndash; Sekretarz K-PWRBRD)
Według informacji przekazanych przez Pana nadkom. Macieja Zdunowskiego z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, stan bezpieczeństwa na drogach województwa
kujawsko-pomorskiego w okresie pierwszych pięciu miesięcy br. poprawił się w porównaniu z
analogicznym okresem roku ubiegłego. Ilość wypadków drogowych na drogach naszego województwa
zmniejszyła się o 106 (wskaźnik dynamiki 82,6), a wypadków ze skutkiem śmiertelnym o 13 (wskaźnik
dynamiki 83,5). Zmniejszyła się także liczba zabitych w wypadkach o 15 osób (wskaźnik dynamiki 82,4).
Pan Marek Staszczyk - Sekretarz Rady, przedstawił informację na temat opracowywania I etapu
Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2010 &ndash; 2020
GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI oraz eliminacji okręgowych, wojewódzkich i centralnych XXXIII
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz
XIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych.
Aktualnie trwają prace nad opracowaniem I etapu Programu GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI. Ich
zakończenie planowane jest do 31 lipca 2010 r. W finale centralnym XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbył się w Poznaniu w dniach 10-12 czerwca br., nasze
województwo reprezentowały najlepsze drużyny eliminacji wojewódzkich: Szkoły Podstawowej w
Witoldowie (w kategorii szkół podstawowych) i Gimnazjum w Grabkowie (w kategorii gimnazjów),
zajmując odpowiednio 10 i 11 miejsce. Natomiast w finale centralnym XIV Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych, który odbył się w dniach 7-9
czerwca w Legionowie nasze województwo reprezentowała drużyna Zespołu Szkół Samochodowych we
Włocławku, zajmując 5 miejsce na 16 startujących drużyn. Ponadto członkowie Rady zatwierdzili w
formie podjęcia stosownych uchwał zmiany w planach wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu
drogowego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku na 2010 r. w części przeznaczonej na poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego, polegające na zwiększeniu środków finansowych na ten cel.
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