


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu kontynuował w 2021 roku  
swoją misję edukacyjną na polu popularyzacji przepisów ruchu drogowego oraz 
wynikającego z tego bezpieczeństwa w  ruchu drogowym w szerokim tego słowa 
znaczeniu. Niestety możliwości działań w tym zakresie poważnie ograniczała 
trwająca nadal pandemia wirusa Covid-19. Przedsięwzięcia te w roku 2021 były 
prowadzone na obszarze powiatu tarnobrzeskiego jak i powiatów ościennych. 
Spektrum wiekowe edukowanych grup w w/w. zakresie obejmowało zarówno 
dzieci w wieku przedszkolnym, szkół podstawowych, młodzież ze szkół średnich, jak 
i osoby dorosłe - aktywne zawodowo, a także seniorów. Tarnobrzeski WORD 
działając na tej płaszczyźnie od wielu lat, stara się prowadzić edukację z zakresu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na wielu poziomach aby zwiększać 
efektywność 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 przed-medycznej, 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 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. 



Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu w 2021 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 przedszkolach, szkołach, domach seniora, instytucjach szkolno-oświatowych, 
domach kultury, oraz innych podmiotach, a także podczas nielicznych niestety 

w tym roku imprez plenerowych. 
 W ramach tych działań tarnobrzeski WORD w 2021 roku współpracował 

z wieloma podmiotami, a były to: KRUS w Tarnobrzegu, Urząd Miasta 
w Stalowej Woli, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Rzeszowie, Automobilklub Stalowa Wola, Radio Leliwa, Ochotnicze Straże 

Pożarne, Samorządowe Ośrodki Kultury, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 
Grębowie, przedszkola i szkoły oraz kluby, koła, stowarzyszenia i parafie z terenu 

powiatów: tarnobrzeskiego, stalowowolskiego i mieleckiego. 

DZIAŁANIA W ZAKRESIE BRD NA PRZESTRZENI ROKU 2021 
W PORZĄDKU CHRONOLOGICZNYM 



UDZIAŁ WORD W OBCHODACH DNIA DZIECKA W STALOWEJ WOLI 

 W dniu 1 czerwca 2021 roku przy ul. Narutowicza w Stalowej Woli odbyła 
się plenerowa impreza dla dzieci. Jak zawsze z tej okazji pracownicy 
tarnobrzeskiego WORD również przygotowali gry i zabawy tematyczne w postaci 
slalomu sprawnościowego na rowerach oraz kolorowanek i krzyżówek z zakresu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 





UDZIAŁ WORD W OBCHODACH DNIA DZIECKA W WADOWICACH GÓRNYCH 

W dniu 12 czerwca 2021 roku na terenach zielonych Samorządowego Ośrodka Kultury i 
Rekreacji w Wadowicach Górnych odbył się Gminny Dzień Dziecka. Pracownicy WORD w 
Tarnobrzegu przygotowali konkurs sprawnościowej jazdy rowerem biegowym, gdzie dzieci 
mogły doskonalić technikę jazdy. W kąciku edukacyjnym przeprowadzono pogadankę z 
dziećmi przy wsparciu pomocy dydaktycznych na temat prawidłowego poruszania się 
dzieci po chodniku i drodze. Wyróżniających się wiedzą uczestników konkursu 
uhonorowano kamizelkami odblaskowymi. Dla dzieci młodszych przygotowano krzyżówki, 
rebusy oraz kolorowani związane z prawidłowymi zachowaniami na drodze.  



EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ - MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO 
NAD WISŁĄ 

W czerwcu 2021 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, we współpracy 
z Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu przeprowadził egzaminy praktyczne na kartę 
rowerową dla uczniów klas IV-tych Szkoły Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu oraz Szkoły 
Podstawowej w Chmielowie. Egzaminy te zostały przeprowadzone na terenie 
tarnobrzeskiego miasteczka ruchu drogowego pod okiem egzaminatora z WORD oraz 
policji. Dla dzieci była to wspaniała okazja by zaprezentować swoje umiejętności 
praktyczne i wiedzę teoretyczną w warunkach realnie zbliżonych do rzeczywistych. Dzięki 
takim działaniom Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu realnie wpływa 
na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. 



SPOTKANIE Z PRZEWDSTWICIELAMI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu zorganizował spotkanie z 
przedstawicielami Ośrodków Szkolenia Kierowców. Do tej pory o zmianach w przepisach i 
współpracy rozmawiano w styczniu, ale w tym roku spotkanie z konieczności zostało 
przełożone na czerwiec 2021 roku. Na spotkaniu władze ośrodka wysłuchały także uwag i 
postulatów instruktorów. Ten rok jest dla wszystkich sporym wyzwaniem, bo w życie 
wchodzi wiele istotnych zmian. 



DZIEŃ OTWARTY WORD – JESIENNA ZBIÓRKA KRWI W WORD 
W TARNOBRZEGU 

 Tym razem akcja zbiórki krwi odbyła się 5 września 2021 roku na terenie 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu w ramach Dnia Otwartego 
WORD. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane jak zwykle wspólnie z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Łącznie w tym dniu zarejestrowano 37 
krwiodawców. W ramach akcji WORD zorganizował też konkurs motoryzacyjny w jeździe na 
czas samochodem Toyota Yaris – z zamocowanym tzw. Talerzem Stewarta. - dla 
krwiodawców posiadających prawo jazdy kat. „B”. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody, 
które wręczył Dyrektor WORD Pan Kamil Kalinka. Przedsięwzięcie to ze względu na swoją 
atrakcyjność przyciągnęło wiele zainteresowanych osób, które przy okazji mogły zapoznać 
się z działalnością WORD. 





KONKURSY I POGADANKI EDUKACYJNE Z BRD W NOWEJ DĘBIE I GRĘBOWIE 

 W czerwcu 2021 roku WORD kontynuował również działania edukacyjne z BRD 
w Padwi Narodowej, gdzie w ramach akcji krwiodawstwa, zorganizowanej przez 
Ochotniczą Straż Pożarną, przeprowadzono konkurs i pogadankę dla krwiodawców oraz 
pozostałych uczestników akcji. Również w czerwcu zorganizowane zostały zajęcia 
edukacyjne w zakresie bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym dla dzieci  i 
młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie.  



IMPREZY PLENEROWE Z UDZIAŁEM WORD 

 W okresie letnim Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego brał udział w 
organizowanych w bieżącym roku imprezach plenerowych, gdzie pracownicy WORD 
prezentowali jak zwykle zasady z zakresu BRD w formie pogadanek i sprawnościowych 
konkursów tematycznych. Były to  festyny i pikniki rodzinne oraz parafialne 
organizowane w powiatach: tarnobrzeskim, stalowowolskim i mieleckim: 
 

  Piknik pod hasłem „Bezpieczne wakacje” w Dzierdziówce, 
  V Piknik Parafialny w Jadachach, 
  Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Kajakarstwie  - Jezioro    
    Tarnobrzeskie, 
  Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych PZM w Stalowej Woli, 
  Festyn Rodzinny w Tuszowie Narodowym, 
  Piknik Rodzinny w Ślęzakach, 
  VI Bieg Solidarności 
  Piknik Rodzinny w Nowej Dębie. 
  „Święto Pieczonego Ziemniaka” w Tarnobrzegu-Sobowie.  







LEKCJE EDUKACYJNE W TARNOBRZESKIM PRZEDSZKOLU „BAJKA” 

 Po sezonie wakacyjnym Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w 
Tarnobrzegu kontynuował swoją misję edukacyjno-szkoleniową w zakresie 
BRD, przeprowadzając kolejne zajęcia w różnego rodzaju placówkach 
edukacyjnych. 

W dniu 13 września 2021 roku pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Tarnobrzegu przeprowadzili wspólnie z policjantami z Komendy Miejskiej w 
Tarnobrzegu, zajęcia edukacyjne dla dzieci z tarnobrzeskiego Przedszkola "Bajka". Edukacja 
w zakresie przepisów ruchu drogowego w tych grupach wiekowych jest prowadzona w 
formie zabawowej, ponieważ taki sposób prowadzenia zajęć jest dla maluchów atrakcyjny, 
a tym samym lepiej przyswajalny. Na zakończenie było wspólne zdjęcie pamiątkowe oraz 
opaski odblaskowe dla wszystkich uczestników zabawy. 





LEKCJE EDUKACYJNE W TARNOBRZESKIM PRZEDSZKOLU KATOLICKIM 

 W dniu 07 października 2021 r. w 
Katolickim Przedszkolu im. Św. Józefa w 
Tarnobrzegu, pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego przeprowadzili lekcje edukacyjne 
dla przedszkolaków. Celem tych zajęć było 
kształtowanie prawidłowych zachowań małych 
uczestników ruchu drogowego jako pieszych, którzy 
każdego dnia pokonują drogę do i z przedszkola. 
Przećwiczono z dziećmi prawidłowe przechodzenie 
przez jezdnię z wykorzystaniem pomocy 
dydaktycznych, takich jak: przejście dla pieszych, 
sygnalizacja świetlna i znaki drogowe. Pracownicy 
WORD zwrócili także uwagę maluchów na miejsca i 
sytuacje najbardziej niebezpieczne na drodze. Na 
zakończenie zajęć dzieci otrzymały kolorowe opaski 
odblaskowe zwiększające widoczność  pieszych. 
Dzięki tego rodzaju spotkaniom, tarnobrzeski WORD 
prowadzi edukacyjna misję  kształtowania 
odpowiedzialnych zachowań wszystkich 
uczestników ruchu drogowego, poczynając już od 
najmłodszych lat.   
 





LEKCJE EDUKACYJNE W PRZEDSZKOLUW GRĘBOWIE 

 W dniu 08 października 2021 r. w przedszkolu w Grębowie przedstawiciele 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, przeprowadzili lekcje edukacyjne dla dzieci 
grup przedszkolnych. Lekcje związane były z prawidłowymi zachowaniami pieszych w 
drodze do i z przedszkola. 
 



WORD był również w 2021 roku współorganizatorem cyklu 
audycji radiowych poświęconych tematyce szeroko pojętego 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod wspólną nazwą 
„Bezpiecznie z Radiem Leliwa”, przeprowadzonych w studio 
„Radia Leliwa”  oraz  
akcji przeprowadzonej 
wspólnie z Komendą 
Miejską Policji wśród 
uczniów szkół podsta- 
wowych pod hasłem 
„Jestem widoczny -
jestem  bezpieczny”. 



KONKURS PLASTYCZNY „BEZPIECZNE WAKACJE” 

 Przedstawiciele Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogoweo w Tarnobrzegu 

oraz Komendy Miejskiej Policji w 

Tarnobrzegu  rozstrzygnęli konkurs 

plastyczny  pt. ,,Bezpieczne wakacje 

2021”. Najlepsze prace plastyczne 

zostały nagrodzone nagrodami 

rzeczowymi oraz elementami 

odblaskowymi. Pracownicy Ośrodka 

przeprowadzili również pogadankę na 

temat prawidłowego zachowania się 

pieszych i rowerzystów korzystających z 

infrastruktury drogowej oraz o 

konsekwencjach związanych z 

nieprzestrzeganiem przepisów ruchu 

drogowego. Zwrócono również uwagę na 

konieczności stosowania elementów 

odblaskowych po zmroku w terenie 

niezabudowanym. Laureaci konkursu 

otrzymali nagrody rzeczowe.  





ZAJĘCIA  W DOMU SENIORA W PRZYKOPIE 

 W dniu 20 listopada 2021 roku w Dziennym Domu Wigor-Senior odbyły się lekcje 
edukacyjne promujące prawidłowe zachowanie pieszych, rowerzystów, kierowców oraz 
pasażerów komunikacji publicznej w ruchu drogowym. Pracownicy Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu  przybliżyli seniorom jak bezpiecznie i zgodnie z 
przepisami poruszać się po drogach i chodnikach oraz jak zatroszczyć się o dzieci, które nie 
rzadko są pod  ich opieką. Zwrócono również uwagę na obowiązek noszenia elementów 
odblaskowych, które    w zdecydowany sposób zwiększają widoczność uczestników ruchu 
drogowego. 



MIKOŁAJKOWA AKCJA KRWIODAWSTWA 

 W dniu 3 grudnia 2021 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w 
Tarnobrzegu był głównym organizatorem kolejnej akcji krwiodawczej na rzecz 
przywrócenia w Tarnobrzegu stałego punktu krwiodawstwa. Tym razem przedsięwzięcie 
nosiło hasło: „Mikołajkowa Akcja 2021”. Tego dnia, mimo utrudnień spowodowanych 
utrzymującą się nadal pandemią Covid-19, krew oddały 24 osoby. W uznaniu tego aktu 
dobroci serca honorowi krwiodawcy zostali obdarowani przez kierownictwo WORD 
drobnymi upominkami w postaci Power-banków i kalendarzy ściennych.   
 





OGÓLNOPOLSKI KONKURS MODELARSKI W TARNOBRZEGU 

W dniu 4 grudnia 2021 roku odbył się w Tarnobrzegu Ogólnopolski Konkurs Modelarski pod 
nazwą „ Modelarskie Podsumowanie Sezonu”. WORD wziął udział w tej imprezie jako 
sponsor „Nagrody Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu” za 
najciekawszy model pojazdu cywilnego. Nagrodę wręczył Dyrektor WORD Pan Kamil Kalinka.  



    


