PROTOKÓŁ
z posiedzenia LR BRD, które odbyło się w dniu 29 września 2011r
na terenie Zespołu Szkół oraz w ODTJ Tomaszowo
Wszyscy czynnie uczestniczymy w szkoleniu dla poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego – posiedzenie LR BRD z wykorzystaniem bazy Ośrodka Doskonalenia Techniki
Jazdy Tomaszowo, będącego integralną częścią WORD Zielona Góra.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie otworzył i prowadził Sekretarz LR BRD Marek Pasek. Powitał wszystkich
obecnych członków Rady oraz przybyłych gości.
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
Obecni zaakceptowali zaproponowany porządek.
2. Działania miejscowej oświaty w zakresie Brd – przedstawiciel szkoły.
Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum Tomaszowo posiadają rozliczne osiągnięcia w
działalności na rzecz Brd, w tym sukcesy w turniejach mających za cel Brd. Informacje na
temat działalności szkoły w tym zakresie przedstawiła Pani Dyrektor Ewa Wołczek - Bury
oraz zastępca Dyrektora Pan Mariusz Krugły zajmujący się między innymi przygotowaniem
młodzieży do ruchu drogowego.
3. Cele powstania ODTJ, plany rozwoju – Rafał Gajewski Dyrektor WORD ZG.
Dyrektor Rafał Gajewski wprowadził członków Rady w genezę powstania ośrodka, jego cele
działania, organizację pracy oraz stan obecny budowy i plany dalszej rozbudowy. Prezentacja
spotkała się z dużym zainteresowaniem, zadawano szereg pytań mających na celu uściślenie
informacji, a także ich rozszerzenie. Na zakończenie zaprosił wszystkich do odwiedzania
ODTJ w przyszłości i korzystania z jego infrastruktury. W dyskusji udział wzięli goście: Pan
Tomasz Niesłuchowski – Wójt Gminy Żagań oraz Jan Daniszewski – Sołtys Tomaszowa,
którzy wspominali wspólne pierwsze kroki w kierunku powstania ośrodka.
4. Prezentacja ODTJ Tomaszowo – Tomasz Reszel Kierownik Ośrodka.
Pan Tomasz Reszel przedstawił szczegóły przebiegu dzisiejszych zajęć na terenie ODTJ, plan
jazd, formy pomocy oferowanej przez instruktorów. Na zakończenie głos zabrał Senator RP
Pan Henryk Maciej Woźniak podkreślając wagę osiągnięć szkolnych w zakresie BRD oraz
niekwestionowaną potrzebę powstania ODTJ.
5. Ćwiczenia praktyczne w jeździe samochodem na płycie poślizgowej w obecności
instruktora (dla chętnych).
Na zakończenie wszyscy obecni przenieśli się na teren ośrodka, gdzie zgodnie z planem mieli
możliwość ćwiczyć jazdę samochodem w warunkach poślizgu.
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