Protokół
posiedzenia LRBRD - 26 stycznia 2016 r.
Zebranych powitał Prezes Radia Zachód Pan Dariusz Frejman życząc owocnych
obrad. Jednocześnie zapewnił o gotowości do kontynuacji działań RZ na rzecz BRD,
planach zwiększania czasu antenowego przeznaczonego na przekazywanie informacji
BRD w określonych godzinach, a także o praktykowaniu przerywania nadawanych
audycji w celu przekazywania aktualnych informacji w sytuacjach tego
wymagających.
1.
Otwarcie posiedzenia. Po wystąpieniu Prezesa RZ posiedzenie otworzył i
prowadził Sekretarz Rady. Na wstępie podziękował za pomoc w organizacji
posiedzenia w siedzibie RZ oraz za dotychczasową pomoc i deklaracje dalszej
współpracy. Powitał zebranych członków Rady i gości.
2.
Przyjęcie porządku posiedzenia. Sekretarz zaproponował plan spotkania
przekazany w zaproszeniach. Plan przyjęto bez uwag. W związku z tym Sekretarz
poprosił o trzymanie się tematów i czasu wystąpień.
Korzystając z okazji podziękował Ireneuszowi Plechanowi – byłemu
członkowi LRBRD za wiele lat współpracy dla dobra lubuskiego BRD.
Powitał także Dariusza Wróblewskiego nowego członka Rady
rekomendowanego przez Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego.
3.
Zdarzenia drogowe w okresie styczeń - grudzień 2015 r. w kontekście
wielkości rekomendowanych przez KRBRD –Wiesław Adamski WRD KWP.
Na wstępie Naczelnik poinformował, że rok 2015 był kolejnym okresem, kiedy
wypadkowość w kraju spadła, od kilku lat wszystkie wskaźniki w tym zakresie są
spadkowe. Korzystając z przygotowanej prezentacji przedstawił informacje dotyczące
lubuskiego BRD za 2015 r. W zakresie liczby wypadków i osób rannych w naszym
województwie nastąpił dalszy spadek i mimo wzrostu liczby ofiar z 81 (w 2014) do 92
(w 2015) w odniesieniu do kraju nasze województwo nadal lokuje się na ostatnim
miejscu w kraju z najmniejszą liczbą wypadków, ofiar i rannych. Niestety, około 40%
zabitych to niechronieni piesi, rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści. Z powodu
niedostosowania prędkości w wypadkach zginęły 33 ofiary. W związku z tą tendencją
działania Policji między innymi skupiały się na pomiarach prędkości (wzrost kontroli
o 11 %), odebrano uprawnienia do kierowania 399 kierowcom naruszającym przepisy
w tym zakresie. Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest liczba zdarzeń na
jednojezdniowym odcinku DK 3/S3, gdzie głównie w okresie wakacyjnym dochodzi
do częstych zdarzeń. Zjawiskiem po raz pierwszy odnotowywanym w statystyce jest
„zaśnięcie”, które do tej pory nie było zjawiskiem badanym przy zdarzeniach, a
stanowi przyczynę znacznej liczby wypadków. Wypadkowość w naszym
województwie w zasadzie wypełnia założenia NP BRD 2013 – 2020, który zakłada
spadek liczby zabitych o 50%, a liczby ciężko rannych o 40%.
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Jak widać na wykresie w 2015 r. liczba ofiar nieznacznie przekroczyła założoną
krzywą spadkową, natomiast w kategorii ciężko rannych ofiar jest znacznie mniej niż
zakłada plan. Użyta dzisiaj prezentacja po zaktualizowaniu zostanie umieszczona na
WWW LR BRD oraz zostanie przesłana do wszystkich członków Rady.
Podsumowując wystąpienie Naczelnik potwierdził pomoc Policji, jej specjalistów i
ekspertów w tworzeniu lubuskiego Programu BRD.
4.
Sprawozdanie z realizacji działań BRD finansowanych ze środków
lubuskich WORD. w 2015 roku oraz plany wydatków na rok 2016 – Dyrektorzy
ośrodków.
Dyrektorzy podkreślali, że zaplanowane na 2015 rok mocno ograniczone środki z
powodu niskich bieżących dochodów zostały wydane zgodnie z potrzebami z
niewielkimi oszczędnościami, które nie wpłynęły jednak na jakość realizacji
projektów. WORD w Gorzowie Wlkp. wydatkował zgodnie z planem, natomiast
WORD w Zielonej Górze z zaplanowanej kwoty 52.200 wydatkował 44.200 zł. Jak
zapewnili dyrektorzy, oszczędności w wydatkowaniu są wymogiem czasu, jednak nie
wpływają na jakość realizowanych projektów.
Dyrektorzy WORD. poinformowali, że zaproponowane plany finansowe na wydatki
BRD na 2016 rok są kolejny raz wyrazem kompromisu potrzeb i możliwości
finansowania. WORD Gorzów Wlkp. zaplanował wydatki w wysokości 70.000.
WORD Zielona Góra przeznaczył środki w wysokości 95.000. W podanych kwotach
mieszczą się środki przeznaczone na zakup Lubuskiego Programu BRD na lata 2016 2025. Dyrektor Ireneusz Plechan podkreślał, że realizacja NP BRD 2013-2020 oraz
programu lubuskiego jest zależna od synergii działań wszystkich służb. W tym
aspekcie podkreślał wagę edukacji szkolnej i rolę jaką mogą spełniać turnieje BRD

organizowane w szkołach. Położył szczególny nacisk na potrzebę dostosowania
wszystkich działań i regulaminów turniejów do potrzeb oświaty tak, żeby nie były to
tylko działania dla działania, ale żeby przynosiły one poprawę BRD. Na zakończenie
wyraził nadzieję na przełom w tej sprawie w 2016 r.
Po prezentacji planów i dyskusji podjęto Uchwałę nr 1/2016 w sprawie przyjęcia
planów. Za przyjęciem planów głosowali wszyscy obecni, nikt nie był przeciwny, nikt
się nie wstrzymał.
5.
Informacja na temat stanu prac przy opracowaniu lubuskiego programu
BRD na kolejne lata – Józef Włosek przedstawiciel UZ odpowiedzialny za
przygotowanie programu.
Józef Włosek poinformował, że przygotowanie programu jest na finale. Będzie to
kontynuacja poprzedniego Gambitu 2005 – 2015. Program będzie bardzo praktyczny.
Wszystkie wnioski i podpowiedzi zaproponowane przez członków Rady zostaną
umieszczone w programie. Program nie będzie zdominowany przez statystykę. Dane
te będą tylko bazą do planowanych w programie działań. Program będzie oparty na
priorytetach obowiązujących w NP BRD 2013 – 2020. Celem programu jest
oczywiście wizja zero. Zmierzanie do jej osiągnięcia jest możliwe tylko w wyniku
realizacji wszystkich działań określonych w tzw. „piramidzie zadań”. Prelegent
zaproponował, żeby powstała kilkuosobowa grupa w ramach platformy analiz np. na
bazie WORD, której zadaniem było by zbieranie i analiza danych realizacyjnych wg
Programu. Podkreślił, że do wzięcia jest 900 mln zł z programu LRPO, o środki te
można wystąpić na cele BRD. Powinna powstać grupa robocza, która przy współpracy
z UZ mogła by aplikować o środki LRPO.
W dyskusji zebrani podkreślali, że wystąpienie do LRPO powinno być wspólne,
zmierzające do osiągnięcia jednakowego poziomu końcowego określonego w
projekcie, bez konkurowania pomiędzy wnioskującymi. Wskazywano, że dobrze by
było wystąpić do LRPO o informacje, jakie są możliwości pozyskania środków na
BRD przez lubuskie samorządy.
Dyskutowano także nad tym, że do przedstawienia gotowego dzieła pozostało niewiele
czasu (miesiąc), tymczasem do tej pory nie została przedstawiona członkom Rady
wersja robocza, do której można by się odnieść w celu jej uzupełnienia, czy
ukierunkowania dzieła. Jest to sprawa bardzo pilna. Na potrzebę przedstawienia wersji
roboczej wskazywano już na poprzednim posiedzeniu Rady (27.09.2015).
Zobowiązano Józefa Włoska do przesłania e-mailem oczekiwanego materiału w trybie
pilnym.
6. Rola Radia Zachód w strukturze mediów publicznych działających dla
poprawy BRD .
Na zakończenie spotkania Sekretarz podziękował Zbyszkowi Roszczykowi oraz
Kamilowi Hypkiemu - dziennikarzom Radia Zachód za pomoc w organizacji
posiedzenia. W podsumowaniu Zbigniew Roszczyk przedstawił najistotniejsze
informacje na temat Radia Zachód, a następnie zaprosił wszystkich zainteresowanych
na wycieczkę po rozgłośni.
Protokołował
Marek Pasek Sekretarz LR BRD

