


W 2019 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu kontynuował 
swoją edukacyjną misję w zakresie popularyzacji przepisów ruchu drogowego 

i wynikających z tego bezpieczeństwa w  ruchu drogowym 
w szerokim tego słowa znaczeniu. Działania te były prowadzone na obszarze 

powiatu tarnobrzeskiego jak i powiatów ościennych. Spektrum wiekowe grup 
objętych działalnością w w/w. zakresie obejmowało zarówno z dzieci w wieku 
przedszkolnym, szkół podstawowych, młodzieży ze szkół średnich, jak i osób 

dorosłych - aktywnych zawodowo, a także seniorów. Tarnobrzeski WORD działając 
na tym polu od wielu lat stara się prowadzić edukację z zakresu bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym na wielu płaszczyznach, celem zwiększenia efektywności 
przekazywanej wiedzy. Są to więc zajęcia edukacyjne dla różnych grup wiekowych 
w formie pogadanek wzbogacanych filmami i zabawami, konkursy sprawnościowe 

w jeździe rowerem po torze przeszkód, testy na kartę rowerową, instruktaże 
z pierwszej pomocy przedmedycznej, turnieje sprawnościowe z jazdy samochodem 

dla osób posiadających prawo jazdy, powiązane z testami wiedzy o przepisach 
ruchu drogowego. Dodatkowo w ramach tej działalności WORD wspiera różne 
podmioty poprzez przekazywanie sprzętu i wyposażenia mającego bezpośredni 

związek z ratowaniem życia osób poszkodowanych m. in. w wypadkach 
drogowych. Jesteśmy również współorganizatorem cyklicznej akcji krwiodawczej 
prowadzonej co roku na terenie miasta Tarnobrzega, albowiem krew to ratunek 

również dla ofiar zdarzeń komunikacyjnych. Działania WORD w zakresie BRD 
w 2019 roku przedstawia niniejsza prezentacja. 



Coroczne spotkanie Dyrektora i kadry szkoleniowej WORD z przedstawicielami OSK. 
Prowadzący podsumowali dokonania minionego roku oraz nakreślili działania na rok 2019. 

Odpowiadali również na pytania nurtujące zgromadzonych uczestników spotkania. 



Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu w 2019 roku 
przeprowadził szereg działań mających na celu promowanie 
prawidłowych postaw w ruchu drogowym ze szczególnym 

uwzględnieniem skutków nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego 
organizując: 

lekcje edukacyjne, konkursy, pogadanki i szkolenia. Cele te były 
realizowane w wielu przedszkolach, szkołach, domach seniora, 

instytucjach szkolno-oświatowych, stowarzyszeniach, urzędach, domach 
kultury, budynkach straży pożarnych oraz podczas masowych imprez 

plenerowych. 
 

Łącznie na przestrzeni 2019 roku 
tarnobrzeski WORD uczestniczył w 100 takich działaniach  

TURNIEJE, KONKURSY I ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z BRD 



Zajęcia edukacyjne tematycznie 
związane z bezpieczeństwem 

ruchu drogowego 
przeprowadzone przez WORD 

w ramach akcji „Zimowa Laba”, 
trwającej podczas ferii 

zimowych w Stalowej Woli. 



Przedszkole w Górkach – powiat mielecki 

 
Podczas tego typu lekcji pracownicy WORD w zabawowej formie zapoznają 

najmłodszych uczestników ruchu drogowego między innymi z podstawowymi 
zasadami bezpiecznego poruszania się po chodniku, po przejściach dla pieszych  

i rozpoznawania sygnalizacji świetlnej. 

Spotkania edukacyjne z zakresu BRD z dziećmi w wieku przedszkolnym 
 



Przedszkole Nr 2 w Tarnobrzegu 



Przedszkole w Grębowie – powiat tarnobrzeski 

Przedszkole w Tarnobrzegu – os. Wielowieś 



Przedszkole „Promyczek” w Padwi Narodowej – powiat mielecki 



Przedszkole w Maliniu – pow. mielecki 



Tarnobrzeg – udział WORD w „Mistrzostwach Świata Przedszkolaków w Piłce Nożnej” 



 
W tym przedziale wiekowym WORD upowszechnia wiedzę z zakresu BRD 

oraz przepisy ruchu drogowego o stopniu bardziej zaawansowanym. Celem tego 
rodzaju zajęć jest między innymi wstępne przygotowanie teoretyczne przyszłych 

kandydatów do egzaminów na prawo jazdy. 

Spotkania edukacyjne z zakresu BRD, turnieje i konkursy dla dzieci 
i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

 

Szkoła Podstawowa w Kiełkowie  – pow. mielecki 



Konkurs dla uczniów z tarnobrzeskich szkół podstawowych – 
„BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PRZEDE WSZYSTKIM” 



WORD w Tarnobrzegu - Finał Powiatowy Ogólnopolskiego 
Turnieju Motoryzacyjnego  Szkół Ponadgimnazjalnych 



Tarnobrzeg – Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” 

Baranów Sandomierski – Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” 



Tarnobrzeg – Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju BRD Szkół Podstawowych 



Tarnobrzeg – os. Wielowieś – XIV Powiatowy Konkurs BRD Szkół Podstawowych – 
„Bezpiecznie na drodze” 



Wspólna akcja prewencyjna WORD i Policji pod hasłem „Jestem widoczny, jestem 
bezpieczny na drodze” – Szkoła Podstawowa w Baranowie Sandomierskim.  



WORD w Tarnobrzeg u – Lekcja edukacyjna dla wychowanków Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego z Rudnika nad Sanem 



Zajęcia z BRD przeprowadzone przez WORD dla młodzieży w Regionalnym Centrum  
Edukacji Zawodowej w Nisku 



Prelekcje edukacyjne z BRD dla seniorów 

Klub Seniora w Padwi Narodowej 

Dom Dziennego Pobytu w Dębiakach 



Udział WORD w akcjach, szkoleniach oraz imprezach plenerowych  

Stalowa Wola – Turniej BRD z udziałem WORD pod hasłem „Tylko dla kobiet” 



Dni Otwarte Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa - Tarnobrzeg 



Akcje edukacyjna – „Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie”. - Tarnobrzeg 



XX Mistrzostwa Pojazdów Zabytkowych w Sandomierzu – testy z BRD 
dla uczestników Mistrzostw. 



Szkolenie dla nauczycieli egzaminujących młodzież szkolną 
zdającą na kartę rowerową 



Piknik Rodzinny – Tarnobrzeg – os. „Siarkowiec” 

Parafiada – Tarnobrzeg – os. „Serbinów” 



Dzień Dziecka - Grębów 

Dzień Dziecka – Baranów Sandomierski 



Piknik Parafialny – Tarnobrzeg – os. Zakrzów 

Piknik Rodzinny – Babule 



Piknik Rodzinny – Dąbrowica 

Piknik Rodzinny – Ślęzaki 



Akcje krwiodawstwa współorganizowane przez WORD na rzecz przywrócenia stałego punktu 
poboru krwi w Tarnobrzegu 

Akcja „Wakacyjny dar serca” 



Akcja „Jesienny dar serca” 



„Mikołajkowa Akcja 2019” 



DOPOSAŻANIE INSTYTUCJI I ORGANIZACJI 
BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANYCH Z POZIOMEM 
BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu swoje działania 
w 2019 roku ukierunkował również na rzecz zmniejszenia ciężkości 

i konsekwencji wypadków drogowych poprzez zakup specjalistycznego 
sprzętu ratowniczego oraz pomocy dydaktycznych. W realizacji tego celu 

pomogła współpraca z rożnego rodzaju instytucjami, które zajmują się 
ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego oraz działalnością 

szkoleniowo – edukacyjną. 
Należy w tym miejscu wymienić przede wszystkim Ochotniczą Straż 

Pożarną, Państwową Straż Pożarną,  Policję,  szkoły 
i stowarzyszenia. 



Przekazanie Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu 
Analizatora wydechu typu Promiler iBlow 10 



Przekazanie Przedszkolu Samorządowemu w Przecławiu Fantoma szkoleniowego 



Przekazanie pomocy dydaktycznych z BRD Przedszkolu Samorządowemu Nr 13 w Tarnobrzegu 



Przekazany sprzęt  w 2019 roku stanowił łącznie: 
 
•  Defibrylatory AED – 6 szt. 
•  Torby medyczne PSP R1z deską i szynami Kramera – 3 szt. 
•  Kamizelki KED. 
•  Zestawy ratownictwa medycznego OSP R1 – 3 szt. 
•  Fantomy szkoleniowe – 3 szt. 
•  Flary ostrzegawcze, latarki oraz lizaki do kierowania ruchem. 
•  Zestawy do stabilizacji pojazdów, wycinania szyb. 
•  Przecinarki spalinowe, narzędzia hydrauliczne. 
•  Pompa szlamowa. 
•  Sprzęt łącznościowy. 
•  Dofinansowania do zakupu nowych samochodów ratowniczo- gaśniczych. 
•  Inny sprzęt ratownictwa drogowego. 
•  Zestawy multimedialne do prowadzenia szkoleń. 

Dodatkowo Ośrodek przeszkolił 133 strażaków z zakresu ,,Kierowania 
Ruchem Drogowym”, oraz 20 nauczycieli przygotowujących dzieci 

do egzaminu na kartę rowerową. 
 



WYPOSAŻAMY W ELEMENTY ODBLASKOWE 

W 2019 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu 
zaopatrywał pieszych, rowerzystów i innych uczestników ruchu 
drogowego w elementy odblaskowe takie jak: kamizelki, opaski 

i zawieszki odblaskowe. 
 

                               KAMIZELKI ODBLASKOWE – 1700 SZTUK 
                               OPASKI ODBLASKOWE        – 4700 SZTUK 
                               ZAWIESZKI MIĘKKIE             –   500 SZTUK 

 
Były one przekazywane podczas wszystkich działań edukacyjno- 

profilaktycznych prowadzonych przez Ośrodek   w tym m.in.:  ,,Zimowa Laba 
2019”, ,,Bezpieczne wakacje 2019”, ,,Bezpieczna droga do szkoły” , ,,Jestem 

widoczny - Jestem bezpieczny”, ,,Widoczny jak Znicz”.  Łączenie teorii 
z zajęciami praktycznymi i dodatkowo wyposażanie uczestników w różnego 

rodzaju elementy odblaskowe jest najskuteczniejszą metodą profilaktyki, która 
pozytywnie wpływa na ograniczenie wypadków na drogach. 





    


