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P
odstawową działalnością

statutową wojewódzkich

ośrodków ruchu drogo-

wego jest organizowanie egza-

minów państwowych spraw-

dzających kwalifikacje osób

ubiegających się o uprawnienia

do kierowania pojazdami oraz

kierujących pojazdami – w za-

kresie wszystkich kategorii pra-

wa jazdy.

Pięć karetek

WORD-y z Wielkopolski podej-

mują ponadto szereg działań na

rzecz poprawy bezpieczeństwa

ruchu drogowego i popularyza-

cji przepisów prawa o ruchu dro-

gowym. Działania te są często

inicjowane przez Wojewódzką

Radę Bezpieczeństwa Ruchu

Drogowego w Poznaniu, która

działa przy marszałku woje-

wództwa jako zespół koordy-

nacyjny w sprawach bezpie-

czeństwa ruchu drogowego. 

Z inicjatywy rady wielkopolskie

WORD-y z Konina, Leszna, Piły

i Poznania zakupiły w bieżącym

roku 5 ambulansów medycz-

nych do działań na rzecz ra-

townictwa drogowego. Ośrodki

przeznaczyły na ten cel ponad

2 miliony złotych.

16 października odbyło się

przekazanie 3 ambulansów sa-

nitarnych z wyposażeniem me-

dycznym Rejonowej Stacji Po-

gotowia Ratunkowego w Po-

znaniu. W uroczystości wzięli

udział marszałek województwa

Marek Woźniak, jednocześnie

piastujący funkcję przewodni-

czącego Wojewódzkiej Rady

BRD w Poznaniu, wicemarsza-

łek Wojciech Jankowiak, dy-

rektorzy wojewódzkich ośrod-

ków ruchu drogowego w Po-

znaniu i Pile (z których budże-

tów zakupiono karetki), 

a także przedstawiciele admi-

nistracji samorządowej i me-

diów. 

Spotkanie było też okazją do

krótkiego podsumowania róż-

norodnych działań podejmo-

wanych na rzecz poprawy bez-

pieczeństwa ruchu drogowego

przez wielkopolskie ośrodki.

Marszałek Marek Woźniak wy-

raził nadzieję, że przekazane po-

jazdy z wyposażeniem przyczy-

nią się do poprawy stanu bez-

pieczeństwa na drogach na-

szego województwa.

Podobna uroczystość miała

miejsce 13 października. Wo-

jewódzki Szpital Zespolony 

w Lesznie otrzymał ambulans 

z wyposażeniem medycznym,

zakupiony z pieniędzy Woje-

wódzkiego Ośrodka Ruchu Dro-

gowego w Lesznie. W uroczy-

stości przekazania karetki udział

wzięli m.in. przedstawiciele sa-

morządu województwa wielko-

polskiego: wicemarszałek Woj-

ciech Jankowiak, członek za-

rządu województwa Leszek Woj-

tasiak, a także prezydent Lesz-

na Łukasz Borowiak, dyrektor

miejscowego WORD Stanisław

Wojciak oraz przedstawiciele

administracji państwowej i sa-

morządowej. 

Alkomaty dla ITD

16 października wojewódzki In-

spektorat Transportu Drogowe-

go w Poznaniu otrzymał alko-

maty zakupione ze środków po-

znańskiego Wojewódzkiego

Ośrodka Ruchu Drogowego,

przeznaczone do realizacji zadań

w zakresie kontroli wstępnego

pomiaru zawartości alkoholu 

w wydychanym powietrzu. Prze-

kazany sprzęt w trakcie kontro-

li pomoże inspektorom ITD eli-

minować z ruchu nietrzeźwych

kierowców.

Publikowane ostatnio staty-

styki policyjne świadczą o sys-

tematycznej poprawie bezpie-

czeństwa na naszych drogach,

choć niestety problem pijanych

uczestników ruchu drogowego

jest nadal groźnym zjawiskiem.

Dlatego też warto podejmować

szeroko zakrojone działania

prewencyjne, mające na celu

propagowanie trzeźwości za

kierownicą, zwłaszcza wśród

kierowców zawodowych.

Wielkopolskie WORD-y od

wielu lat wspierają inicjatywy

zmierzające do poprawy bez-

pieczeństwa na drodze, uczest-

nicząc w programach prewen-

cyjnych i edukacyjno-oświato-

wych, kierowanych do wszyst-

kich uczestników ruchu drogo-

wego. Z pewnością przyczyni się

to też do zwiększenia świado-

mości i promocji bezpiecznego

zachowania się na drogach.
Marek Szykor WORD Poznań

Jesienią do wielkopolskich placówek służby zdrowia trafiły nowe ambulanse.

Dla poprawy bezpieczeństwa na drogach

Prezentacja nowych karetek, które w połowie października zostały przekazane Rejonowej

Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.
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Wielkopolski wojewódzki inspektor transportu drogowego

Sławomir Nastał otrzymuje alkomaty z rąk Pawła Guzika, p.o.

dyrektora WORD w Poznaniu.  

Warunki zimowe są najlepszym

sprawdzianem stanu technicz-

nego auta, niestety niektórzy

kierowcy przekonują się o tym

za późno. Dlatego zadbajmy już

teraz o nasz pojazd i profesjo-

nalnie przygotujmy go do trud-

niejszych warunków jazdy. 

Warto przed zimą odwiedzić

serwis, by móc spokojnie po-

dróżować. W nowoczesnych

samochodach zastosowano

wiele rozwiązań zwiększających

komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Kontrola tych urządzeń może

być wykonana tylko w specja-

listycznych warsztatach, a ich

częstotliwość – do której nale-

ży się bezwzględnie stosować 

– podawana jest przez produ-

centów.

Część przygotowań możemy

wykonać we własnym zakresie.

Sprawdźmy stan piór wyciera-

czek – jeżeli mażą szyby, nale-

ży je bezwzględnie wymienić.

Stosujmy dobrej jakości płyny

do spryskiwania, gwarantujące

właściwe zmywanie szyb, co

znacznie polepsza widoczność.

Sprawdźmy powłokę antyko-

rozyjną podwozia i uzupełnijmy

ubytki. Zabezpieczmy uszczel-

ki bagażnika i drzwi, nanosząc

na nie preparat oparty na gli-

cerynie, nałóżmy dobry wosk na

nadwozie. Sprawdźmy i uzu-

pełnijmy zimowe wyposażenie

(dobra skrobaczka, odmrażacz)

oraz stan naładowania aku-

mulatora i sprawność układu

ładowania. Warto też sprawdzić

temperaturę zamarzania płynu

chłodniczego i płynu do spry-

skiwaczy.

Warunkiem bezpiecznej jaz-

dy jest właściwy stan ogu-

mienia, prawidłowe ciśnienie 

i głębokość bieżnika – wy-

miana opon na zimowe jest

optymalnym rozwiązaniem.

Warto już teraz o tym pomy-

śleć, by uniknąć kolejek 

w serwisie. Z wymianą nie

należy zwlekać do ostatniej

chwili: nagła zmiana warunków

atmosferycznych może być

tragiczna w skutkach i choć

przepisy stanowią, iż mini-

malna głębokość bieżnika wy-

nosi 1,6 mm, to zimą jest to

stanowczo za mało.

Istotnym czynnikiem wpły-

wającym na bezpieczeństwo

ruchu jest prawidłowo działa-

jące oświetlenie pojazdu. Waż-

ne, aby wszystkie żarówki świe-

ciły i były prawidłowo ustawio-

ne. Zapobiega to nie tylko

oślepianiu jadących z prze-

ciwka uczestników drogi, ale

sprawia, że i my jesteśmy wi-

dziani przez innych użytkowni-

ków drogi.

Nie zapominajmy, że ha-

mulce to kolejny bardzo ważny 

i wpływający na bezpieczeń-

stwo element. Ich sprawdzenie,

np. na urządzeniu rolkowym

oraz ocena organoleptyczna

poszczególnych elementów i ja-

kości płynu hamulcowego po-

zwalają na wykrycie usterki i jej

usunięcie. Układ kierowniczy 

i zawieszenie pojazdu w znacz-

ny sposób wpływają na bez-

pieczną jazdę, ważne jest za-

tem wyeliminowanie luzów 

i sprawdzenie stanu technicz-

nego amortyzatorów. Zapew-

nimy w ten sposób odpo-

wiednią drogę hamowania 

i stabilność eksploatowanego

pojazdu. 

Wykonanie tych kilku czyn-

ności ułatwi nam jazdę w zi-

mowej scenerii, choć trzeba pa-

miętać, że tylko wtedy, gdy

swój styl jazdy dostosujemy

do panujących warunków dro-

gowych i pogodowych. Poru-

szanie się tak przygotowanym

pojazdem będzie nie tylko mniej

stresujące i przyjemniejsze, ale

zwiększy też bezpieczeństwo

nasze i innych użytkowników

dróg. 
Piotr Monkiewicz AW

Przygotujmy nasze pojazdy do zbliżającej się zimy


