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?. NTP:
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8, Zˇz{d Füˇdˇcji.
- Dyrcktof KnjorÄgo Ceˇtruú Bdpicceústwˇ RuchuPre.s Ztn!ú 

AearaA ma WoblÄNskaDrogowego: 

BżpiÄcreúˇtwˇ Rüchü Drogoú.8o.Zˇst?pca Dyreklorˇ Kújorego Cenrun 

sżkrżtˇżr Múcin Rojm

BezpiÄczeústwŘ rcür Drogo{cgo9. Rˇdˇ KnjowÄgo Cerlnb 

RüchüRldy Knjorego Ceˇlnm Bdoi..tżftfwr P@odnicz4cy 

Dtugowcgo.M dian Skżt?iec,

Bepiżceíst.lva Ructu Drogow.go.CzloˇÄk R.dy Ki.jo*Ggo Centrun 

(Iajowego Ruchü Drogoweso:Rldy Ceˇtruú Bezpid.zefttwr Czlonek 

10,Z gonˇdz.rˇe rundˇroˇów

FundaloMr ed Skzt?iec

Fmdalor2 60ˇ Szpilka



11. Cclo stˇtulore Fundˇcji

RuchuD ˇosoveso sq:Cclani KrżjoEso Cent um BezpieczeńsNa 
w spropagowanie ronnianeeo bezpieczeíslwa ltn I zaradnieú s^oko 

poblcmarykq rato*ˇicl*a oraz ocˇroˇtszczególnoÉcai sadnieó zü{zútcˇ z 
- popuez ánystycznychludnoÉci orgdizcje masorych imprezs zkoleniowo 

zagadnieóo chronyi odorüska2. opagoúanie 
pmpaguj{cych żrrcji za8ˇdnieni! szeroko3. orsdizdja ogólnopolskich 

-ozn dego oe ,p ie t /n r \ż B /P l r / \ l - r l l r I s l l / \ c_
4. t$orzenie Datenllny.h iórgdizc nychvmnlówdo konpleksowej po!żir}

bezpiereúslrÄ i ochrcny Sˇodo{úka.
popra{t popieranic pomowmie do bezpicczensrwa,i dzialaí zmiezaj4cych 5. 

raromictwa, ochúny ludnoici o@ ochrory íodo{iska.

popzez:cele RuchuD rosowesoE alizuje svoje Krˇjose CenˇrumB ezpieczÄńslwa 
L wspólpraca z infylucjani publicznlhi w s&rcCólˇoÉci wsÉlpˇace z ˇolúj4

poarzqdos-rymi w zakesieStżq Pozam4 i orCdizacjani dzialaj4cymi 
RuchuD roaoweeoa  lˇkzeobjQtyn celmi Krajo*ceo CentrumB ezpiecdislwa 
lyni celami.z osobmi fizrlzn,vmi \ykˇzujqcyni ainˇftso$mic 

za lad.2. wspieˇmie dzialatno3ci inrˇucji i orrˇˇiacji odpowiedzialnych 
poˇz4dek, be2piec2erisso orżocbronpirodoüska.
populaDzowie i ochony ircdowiskal. agadnieí bezrieczeúst{a 
w msnediach oˇoz wldaMiclqach,

przrc4n powstawani! i ich Nspó1fiˇansosa nie.4. iˇslnowmic baddi zletu2eń 
pˇo{adzenie. pronomnie- inicjo$anie i lNożeniewspieruie, oreanizówdie. 5. 

gospodarczou zfeczncj w tlmdzialolnoÉcsi poleczniei  waˇunkówd o realtˇcji 
doDro' zJnnej. . nżD rˇrJ Mej. o.üdos cj i \ L r ra 0e .

i szkoleí. kursówpNrad,enie dzialalˇoÉcio í$ialolej. oˇgániacja sminüiów 6. 
wrszlalów koˇfercˇcji.edukacyjnych. 

i 3rcdowiska.pódejdorvmie dziżlaó na rrecz rozwoju kultury ochrony 7. 
8. piosad2eniedzialalnoíci R]daMiczej.

pieniqzˇych na kcz insq4ücjigDmadzerie i za$bów materialˇych 9. sˇodkós 
Bezpieczcúfva RüchüD rogowego.nálizujacych celek ajoweso Ceˇ1ruń 

púwˇdzenie i anyfycaei .I 0. dzillalno3c 

13, Dzial.lnoSó r 2ˇkresˇc rerlizacji celów stˇtútowych Kˇajoncso Ccnlrum

Rüchü Droso{cso.Bezpieczétutwa 

Policjii Po*ialor]ni Konend@i wspólpˇaca z \VojÄwódzkini- Mieˇkimi n) 
popˇarq púgżmów bczpieróstrE w ˇuchuprzy .a rzez Ealiacji 

póńlżlftycznych dla dziecin) Realizeja arcji 



22 páidziemika 2010 Knhóˇ
slqczylo r sie ˇealizcjqKmjo$e Centrm Bezpicczeirva Ruchu Drogo$.so 

pomyslodawce Ruchu Dˇoso$ceo Komendybyl Vydzial konkusu, kˇóieeo 
niakeenie aklyamoiciPolicji s KJaloüe Celem konkusu bylo Wojewódzkiej 

i rodzicós wpodsu*o{tch. wladz smoz4do\ˇ5ch d]ÍÄkloˇów szkól lokalnych 
ódbldkowc. Stwoˇzenie możliwoiciucmiór w eleńenly zalrcsie U?osa-nia 

ssoichnie tylko uczy, alc rómiez dba o bezpieczeústwo *ykżdia. ze ich szlola 
2{róceniepodopiecaych PonadtoÄ len akcji byro eldzca F dˇodzed o i ze vkob. 

pedago-qów, n, koniechol koˇtolo$ania uslˇwosegouNagi rcdziców i opiekunów 
obówi+lu kouysleia przcz dzieci do 15lat z eleńentów odblaskowlch i prcnovanie
wszelkichi nicjaiyw zgrczenia w ruchu dˇoeówyn.ogˇmiczajacych 

púnuj4ceeo najbadziej alˇlMe szkoltAlcja niala fomÄ konku6u 
qlposazdia w eleneˇtypodstżlo$r i lokalnc, ̌ ealinj4ce idee uczniów spoleczno3ci 

ptdziemika $ sia nnol koˇlasu saz z2010  w Hali Wisly Kako$ie odbyl 22 
$r$zeniem nagród.urcczyslln 

bnD, ww w med /aktúá ńódi/4olro 

E I

ET

WuÄsieú / Pażdzicmik 2010



- ..Odblaskoly uczcn odbhskoua szkola" to alcja badaca odpowiedziq ̌a konluE
..Odblaskoüas zlolż". któ.ej paÍnercn byla Caz-osńia KraLoqska. w ˇamach alcji
4?0 ucznió$ Szloly ?odstawo*cj ü I w Miocnowie zostalo srposazonych w
kmizlki odblaskoNe, któˇ)ch uroczysc przekyÁie odbylo sit 29 $zesnia 2olor, a

pżek@no takze 5.000 sr. clemcntów gmin odblaskoy)ch ucaiom reˇmu z Noúr
Tds, kzeszosice. Rab! \Vyzna, Koˇtuya. MszMa Doln!- Lˇzki. ZakopanÄ
Szlola Podstawoüa w Kzcszoricˇch
SzkolaP odrawowa nr 4 w Skasinie

q SznolaP odraMva Kryspinowie
SzkolaP odra{ó*! w Teˇczynlu
SzkolaP odsrawor? w coszycach
Stkola Podsta{o}a s Wielkiej wsi
SzkolaP odsta{ow N CzutowiÄ

LLIopˇd/ srudzici 2010 - Ofrotniż z ogtriÄn

Zaloreˇiem prcjektu bylo dolaicie do ucmiów kias l,lll Sztól Podstaworvych v celu
otoówienia aeadnien .chrcny przei*TozaroNcj. Poerˇń eduk&ˇny polegai na
rvizrrach wlkwalifiko*Äˇych pzedsra$icieli ˇaór\oNej Strży Poarn.j $ tychze

podczG ekolacb, których zorgútovane bidq zajecia edukacyjˇż na rnal oduoˇy
or le ! . ! lo /a -oreˇ /L1 /ped l ienerbep ie . /en . rż u { ńJ ' . , gż , , re rnego ú t

potagujqc4 z úfomacj4 walory gżu uz}tko{eia ziemˇeeo rómiez w aspekcic

Data

26.rˇ .2010

8.00

9.t0

r i .00
ul sR Blrlomieja Ap. 16/l

ˇ9,11,2010

8 0 0 SznolaP odsla*owa in. Coctla

9.,ˇ5

l l t 5



10.112010
8.10

PodstasoMn r 5szkola 
wMwskiejiú. Konfedmcji 

l t 00
Szlolal odstamm ü I

im. lieleny M@sdómy

t.1r.20r0

9.00

11.00

8 groaˇˇiá2010 Olsztyn
(ńjowe CenlmW Sˇli Kongˇesovej UnituÉˇáu Waminsko M@üBkiego 

wsÉlnie z Wydzialen Prerencji i Ruclu Droeoweg.Bezpi*ańsMˇ Ruchu Dogoüego 
pˇioDteten bylo zpeMienies m4inińwˇlo żlcje Mikolajkos{ k1óEj KwP Olsztlrie 

pokolenn'. wmiúsko Mau6kielonlodenu SálaK on8resowUa niwerslttu bezpicczeństws 
gúinnych.ponad uczniówz e szki'l zgronadzila 500 

jak Bdzi byó12.00 filmu .,SzˇuE! Pżedsi9szigci.r czpoczdos il o DÉżntácja eodzinie 
pny prEz üspúlprżcydmdze" pz-vsóróvan4 WRD KWP lútowicé bezpiecznym̌a  

pzek@lai Módemizcji RolnicNa zKújóqń ceˇlrum BRD. AgencjaR esFurí']zcji 
mówil nl insp Robednaromiado  ich adcżniu dla bozpi.EŃwa kamielki odbls*oNe, 

pftz konknEuńżjacaBo kilkˇ Zżlsski. Waálr clcmenld bylo rczf4sˇirció rygodni 
pnce a autommrl eczono rżgfody.rlsunkorve!óJ. ury$ 1bmlo ̌ajlcpsze 



- gndnia 9 2010 Kˇt'owicÄ
Poˇa.l4000d zitri z wjewódawa Sl4skiegio s zka czeskicbM ielo u.lziálw  spotkáˇiu
Dodhsler:..Bezp'eczr'e .hc.s.t2y' moda naodblsli.
Spottdie { katowjckiń Knjowe Cenrlm Bezpiedelrqa Ruchu..Spodkü" 
Drogowgo b.gmibsáJo ssńlˇie z Wydzialeń Ruchü DrosowÄsoK omendy
woje{ódzkiej pnglm ?olicji w Karoücach. W w}4czy}o sig ralze Miˇistesn{o
rˇiidtnˇktuˇr, Sekreidiať .rajosÄj RadyB Äzpi{zeústwáR nchnD ogowgo w ̌ d&h
kmpżˇii po3üecoˇy na odbl6ki. WlqczM ylenie". lrcjckt byl ük@nlu zalet.,Moda 
stosowdiae ledentówo dblasko*Tcho rz s!4M lych elencnlówn , bezpieczenrwo
pieszych m drcdzÄ.S poikmie slstap z dzieóni ulwjetˇit Rafala.,Titó", W6olej
Fenjny poku Bemieeoi  Pe Japy,W  ftkcie odbyls ie nody odbldkosej. W ̌ olach
glóMych slsl?ˇily dziecii  dotu6üw  slrcjachz  eleneˇr.ni odbláskoRFi.
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hltp:/ \rv.radio.kato*i.c.rl/iˇd.x.rhplid=94&N rne$s9oiBt ne\rs%rD
=97ill&d rnews%tBblclPido/o5D=1.1&cHasˇ=88cecˇ4c91

o) OpracorÉnie i Dateˇialu edukacyjneso dla dzieci Elenenlazrydruk 

p) popnlarynjqctrh OpncoNmie i narerialós be2pieczeóstwoFrzygoto*die 

{ ˇuchu drososyń - kánki w iloSci 200 tys. sá..

q) z eleńentdiPrcnocja elementów o'lblaskoqrch rezdawúie kurtek 

odbláskosTmi.lmpekodblaskorrch.plecakós.

ˇ) Przekazanie helmó* molocrklhtonr z Komendy Miejskiej Policji R No$yn



wFosżenie profilu klasyo  benriecTiństw w ruchud msoqm Zespolü Sztólt 
smochodo"lch i LicealnychN r 2 w \vanzańic

e

Krajowc Cenmń Bezlieczeíst*a Ruchü Dˇoeowego wspólnie z Komendq
Miejsk4 Policji \ Elku zoˇsanizowalo akcjÄ..Fotelik dla dziecka. S]ńboliczny
folelik przek@no nalej Sandze. kón jaro orabia umd,jh st s 2010 ̌ .
Akcja miala na celu przrpoBˇicnic o konhchoSci pzeNozenia dzieci

u) Realizcjaprcstmu..BEZPIECZ\IE CHCE SIEZYCj'

,,BEZPIECZNIE - CHCE Sl4 ZYÓl lo osólˇopohki prcgram rcalizo{aˇy

pˇzede wszyrkin popżez orgdizejÄ seminariów propaguj4cych zgrdnienia

bezpieczeúst$rau chud ˇogowegoP. ży *rkorzyraniu techˇiki nultinÄdialncj
pre^ˇlowane poelebimiu sq treÉci sluz4ce SNiadonoˇcis poleczeístsa$ 

zakresie agrozeú $rnikajqctch z ˇieslosowanias ia pp-episós do ruchü

przedrawiaˇe droso*eBoa  tal<ze sq skutki bˇavury, leklomrílnoici i bralü

$}obˇtˇi. pˇżvcżvny przÄkżuje Wskżuje na N}?adkóivo rż infonracje na
'emd. be/p ie , /e in . \ , ˇ . d o-J .h res ionr . U. f . I i - \ ser i ldo\ rżrż

mozliwoóó pżeFisjs spnwdzenias wojejw iedzyw  2akEsica ajomoici ruchu

drogowegob ior4cu dzialr  konkureach. Scminariao rgmizovde sqz  udziżlenr

Policji oˇaz Pˇzed$awicicliin ˇych lokalóycbi nstrucji dzúlajqcychn a żecz
popra{xˇ bezpie,e'islu tj. wojer'ódzkie oiodki Ruchu Drosowceo.

Wojewódzkic Radl Bezpieczelslwa Ruchu Dˇosoweso. Woje\'ódzkic

InspekcjÄT rdslotu Dˇogo$egoD, rugq czqóós eninariumr anowi tenatycay



- PngnD eéci lzkoleolosej cEcE sQ ZYó!"
"Bf,zPIEcaiIE 

l.Ogólˇé agadnieˇiad otycz{ceb ezpieczeó'ts!w  nc!ü drogo*1h

2.ˇzycztˇy i Bkˇnkwi Dadkóv dÉeorych.

3.4ˇˇlüˇ zcńow6ó u.kstˇiˇó{ ruhu dtugo*go-

4,Ni@tńni@i uc*stnicy ruohud rcgoweeo.

s.Prcńláktyka b.zli@aóstm tucˇu dogpwÄgo.

l0



No*oˇonyski oircd.k Klhury

Pdrkˇ ri|hˇrmoriˇ Bˇrty.*ˇ

- CIICD SI4 ZYCT'WYKAZ SEMINARIÓW 
"BEZPIECZNTE zRxaltzowaxYcH w RoKU2 010
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