


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Tarnobrzegu

w 2020 roku realizował działania na rzecz 
niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Czynił to jednak w ograniczonym zakresie
ze względu na pojawienie się wirusa SARS Cov-2,

który wywołał pandemię choroby Covid 19. 

DZIAŁANIA WORD W TARNOBRZEGU PODJĘTE NA RZECZ 
EDUKACJI NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU 

DROGOWEGO Z NACISKIEM NA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH



DZIAŁALNOŚĆ WORD W 2020 ROKU

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu realizując
zadania, których celem była poprawa bezpieczeństwa w ruchu
drogowym współpracował z Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu,
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie,
Radiem „Leliwa”, Automobilklubem Stalowa Wola, Sołectwem Zalesie
Gorzyckie, przedszkolami, instytucjami kulturalno – oświatowymi
i Centrum Opieki nad Dziećmi z terenu powiatów: stalowowolskiego
i tarnobrzeskiego. Głównym kierunkiem działań WORD w tym okresie
było przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz konkursów z zakresu
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.



KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ UCZESTNIKÓW
W RUCHU DROGOWYM.
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Podczas ferii zimowych w świetlicy wiejskiej w Zalesiu Gorzyckim przeprowadzono
zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży na temat bezpiecznego poruszania się po
drogach. Celem spotkania była promocja i kształtowanie bezpiecznych zachowań
w ruchu drogowym.





W miesiącu lutym br. w Środowiskowym
Domu Kultury w Stalowej Woli zostały
przeprowadzone pod hasłem „Zimowa
Laba 2020” zajęcia dla dzieci i młodzieży
na temat bezpiecznego poruszania się po
drogach. Celem zajęć było jak zwykle
kształtowanie bezpiecznych zachowań w
ruchu drogowym. Zajęcia odbyły się
podczas ferii zimowych.



W dniu 8 marca 2020 r. w Stalowej Woli
tarnobrzeski WORD wspólnie z tamtejszym
Automobilklubem przeprowadził konkurs
motoryzacyjny zorganizowany z okazji Dnia
Kobiet pod hasłem „Tylko dla kobiet”. Konkurs
miał na celu doskonalenie technik jazdy
samochodem, podnoszenie wiedzy z zakresu
przepisów ruchu drogowego oraz szkolenie z
zasad udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej poszkodowanym w
wypadkach komunikacyjnych.



Na terenie Tarnobrzega przeprowadzono
pogadanki dla młodych uczestników biegu
pn. „Wilczki Biegną Tropem Pamięci”.
Tematem pogadanek było prawidłowe
zachowanie się pieszych i rowerzystów w
ruchu drogowym.

Lekcje edukacyjne w Przedszkolu nr 5 
w Tarnobrzegu na temat 

bezpieczeństwa dzieci w różnych 
sytuacjach drogowych.

Współpraca z mediami (radio, prasa, 
telewizja), programy i artykuły mające 

na celu poprawę bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.





KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ UCZESTNIKÓW
W RUCHU DROGOWYM.

Udział WORD w Tarnobrzegu w popularyzowaniu oddawania krwi dla osób chorych
oraz ofiar wypadków komunikacyjnych, poprzez współorganizację różnego rodzaju
akcji krwiodawstwa na terenie Tarnobrzega i okolic (Padew Narodowa).

Włączenie się Ośrodka w cykl audycji radiowych pod
wspólną nazwą „Pierwsza pomoc w Radiu Leliwa”, w
których tematami były zagadnienia dotyczące udzielania
szeroko pojętej pierwszej pomocy przedmedycznej.



Udział WORD w akcji prewencyjnej przeprowadzonej wspólnie z Komendą Miejską
Policji w Tarnobrzegu pod hasłem: „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”. Akcja
została przeprowadzona wśród uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w
miejscowościach Trześń i Stale w powiecie tarnobrzeskim.
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Zakupiono elementy odblaskowe w postaci kamizelek odblaskowych i opasek
samozaciskowych oraz zawieszek do plecaków i toreb. Ze względu na trwającą
pandemię korona-wirusa nie były zmawiane kolejne elementy odblaskowe.

OCHRONA PIESZYCH, DZIECI I ROWERZYSTÓW2

Zakup elementów odblaskowych w postaci kamizelek i opasek
samozaciskowych. Elementy te są przekazywane w ramach zajęć edukacyjnych
i spotkań prelekcyjnych związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
Łącznie zakupiono blisko 3000 różnego rodzaju elementów odblaskowych.

OCHRONA PIESZYCH, DZIECI I ROWERZYSTÓW




