14

Monitor Wielkopolski | grudzień 2015
www.monitorwielkopolski.pl

promocja bezpieczeństwa

W trosce o bezpieczne drogi
C

odzienna praca inspektorów WITD w Poznaniu,
którzy skutecznie i konsekwentnie realizują powierzone zadania – prowadząc
kontrole pojazdów na drogach
i w siedzibach przedsiębiorców
– niewątpliwie przyczynia się
do wzrostu poziomu przestrzegania przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Dotyczy to zwłaszcza
czasu pracy kierowców i przewozu materiałów niebezpiecznych, co wpływa na poprawę
bezpieczeństwa i porządku
w ruchu drogowym nie tylko
w rejonie Wielkopolski, ale
i w całym kraju.
Działania inspekcji mają
również istotny wpływ na poprawę stanu technicznego pojazdów ciężarowych i autobusów poruszających się po polskich drogach. Należy też podkreślić, że inspekcja transportu drogowego jest jedyną instytucją zajmującą się kontrolą wagową pojazdów ciężarowych, dlatego też do jej priorytetowych działań należy prowadzenie systematycznych
i zintensyfikowanych kontroli
masy i nacisków osi pojazdów
ciężarowych oraz kontrola
techniczna ciężarówek i ich parametrów.

Od początku 2015 r. inspektorzy WITD przeprowadzili ponad 15.000 kontroli pojazdów drogowych, w tym 1660
kontroli wagowych oraz zweryfikowali 122 przedsiębiorców
wykonujących przewozy drogowe w ich siedzibach. W ich
efekcie wydali ponad 1300
decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej oraz
nałożyli ponad 5660 mandatów
karnych.
Ponadto, wielkopolscy inspektorzy przeprowadzili blisko
600 kontroli trzeźwości kierowców, ujawniając 13 przypadków naruszeń przepisów. Stężenie alkoholu w wydychanym
powietrzu u kierowcy pojazdu
ciężarowego (niechlubnego „rekordzisty” zatrzymanego przez
wielkopolską inspekcję) wyniosło blisko 2,5 promila.
Niezbędnym elementem zapewniającym sprawną realizację przez ITD zadań jest dysponowanie odpowiednimi narzędziami pracy. Dzięki wsparciu instytucji współpracujących z wielkopolską inspekcją
i ich zaangażowaniu w podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym, WITD w Poznaniu w 2015 r. został wyposażony w nowoczesny sprzęt
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Przedstawiamy działania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu.

Działania WITD mają istotny wpływ na poprawę stanu technicznego pojazdów ciężarowych.
poprawiający jakość i poziom
pracy inspektorów.
Jako przykład takiej partnerskiej współpracy można
wskazać podarowanie WITD
w Poznaniu w październiku
tego roku przez Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego
w Poznaniu siedmiu nowoczesnych alkomatów – AlcoBlow.
Wyposażenie inspektorów w te
szybkie i proste w obsłudze testery usprawnia kontrole trzeźwości kierujących pojazdami

w sytuacji, w której zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że
kierowca jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Niewątpliwie przyczynia się
to do wzrostu poziomu przestrzegania przepisów obowiązujących w transporcie drogowym poprzez eliminowanie nietrzeźwych kierowców, co w konsekwencji wpływa na poprawę
bezpieczeństwa na drogach.
Działania poznańskiej inspekcji to nie tylko zadania

kontrolne. Nie sposób nie
wspomnieć o zaangażowaniu
inspektoratu w realizację projektu „Akademia Krokodyla”,
którego celem jest edukowanie społeczeństwa w zakresie
bezpieczeństwa na drodze
przez kreowanie pozytywnych
postaw uczestników ruchu drogowego, propagowanie dobrych praktyk zawodowych
oraz podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług
transportowych. W ramach

„Akademii Krokodyla” WITD
w Poznaniu wraz ze swoimi
partnerami i sponsorami corocznie organizuje konkurs
„Wielkopolski kierowca zawodowy”. Uczestnicy rywalizacji
muszą zmierzyć się z testem
weryfikującym wiedzę teoretyczną oraz konkurencjami
sprawdzającymi ich umiejętności praktyczne w różnych
dyscyplinach, jak np. eco-driving, poruszanie się po placu
manewrowym czy też udzielanie pierwszej pomocy.
Oprócz organizacji konkursu,
WITD w ramach „Akademii
Krokodyla” cyklicznie przeprowadza też bezpłatne szkolenia
skierowane do kierowców zawodowych, a także bierze
udział i organizuje kampanie
edukacyjne, akcje informacyjne, spotkania, konferencje,
seminaria i debaty skierowane
do środowiska eksperckiego
z branży transportowej, jak
również do przedszkolaków,
dzieci i młodzieży szkolnej oraz
studentów.
Zainteresowanych tym projektem zapraszamy do odwiedzenia „Akademii Krokodyla”
na stronie internetowej:
www.witdpoznan.pl/Akademiakrokodyla.
WITD Poznań

Poznańska szkoła otrzymała
nagrodę z WORD-u za najlepszy konspekt lekcji wychowania komunikacyjnego.
20 listopada Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława
Staszica w Poznaniu obchodziła 40-lecie swojego istnienia. Jak zwykle przy takich
okazjach pojawiło się wielu
dostojnych gości z życzeniami
i prezentami. Spotkały się różne pokolenia nauczycieli
i uczniów, przedstawiono osiągnięcia szkoły w różnych dziedzinach na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat. Uczniowie
„dziewiętnastki” biorą m.in.
aktywny udział w wielu konkursach szkolnych i zawodach
sportowych na szczeblu wojewódzkim oraz krajowym.
Dla Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Poznaniu
listopadowa uroczystość była
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Szkolny jubileusz, czyli 40 lat minęło...

Zwycięzcy konkursu oświatowego otrzymali gratulacje od
Pawła Guzika, p.o. dyrektora WORD w Poznaniu.

okazją do wręczenia nagrody
w konkursie oświatowym – organizowanym dla szkół podstawowych w roku szkolnym
2014/2015 – na najlepszy
scenariusz lekcji wychowania
komunikacyjnego. Szkoła Podstawowa nr 19 w Poznaniu od
wielu lat aktywnie włącza się
do przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, adresowanych do dzieci
i młodzieży – najmłodszych,
niechronionych uczestników
ruchu drogowego. Rajdy i wycieczki, konkursy są najlepszym sprawdzianem wiedzy
komunikacyjnej, zwłaszcza
w dzisiejszych, zmotoryzowanych czasach. I w tej dziedzinie SP nr 19 w Poznaniu należy
do najlepszych. Sprzęt multimedialny dla pracowni wychowania komunikacyjnego, przekazany przez poznański WORD,

na pewno wspomoże szkolną
edukację w tej dziedzinie.
***
Podobnie jak w poprzednich latach, zapraszamy nauczycieli do wzięcia udziału
w piątej już edycji konkursów
edukacyjno-oświatowych
(w roku szkolnym 2015/2016),
organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu.
W pierwszym z nich, na najlepszy konspekt lekcji wychowania komunikacyjnego, zachęcamy pedagogów z Wielkopolski do nadsyłania (do
końca czerwca 2016 r.) autorskich scenariuszy lekcji
przygotowujących uczniów do
egzaminu na kartę rowerową
i bezpiecznego uczestnictwa
w ruchu drogowym. Chcemy
docenić zarówno autora konspektu, jak i szkołę, którą re-

prezentuje nauczyciel. Nagrodą będzie atrakcyjne wyposażenie komputerowe pracowni wychowania komunikacyjnego.
W drugim konkursie chcemy
wybrać szkoły z miasta Poznania i okolic, które w bieżącym roku szkolnym wykażą się
aktywnością i wydadzą największą liczbę kart rowerowych swoim uczniom. Konkurs
prowadzony będzie z uwzględnieniem wielkości szkół, zarówno dużych, miejskich, jak
i małych, wiejskich. Nagrodami dla najlepszych szkół będą
rowery i kaski.
Szczegółowy regulamin obu
przedsięwzięć będzie zamieszczony na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu: www.word.poznan.pl.
Marek Szykor WORD Poznań
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