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Maj¹c na celu poszerzenie oferty o�wiaty komuni-
kacyjnej: przygotowanie dzieci i m³odzie¿y do bezpiecz-
nego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym
oraz poprawê bezpieczeñstwa ruchu drogowego, Wo-
jewódzki O�rodek Ruchu Drogowego w S³upsku
prowadzi szereg dzia³añ. Nasze prace s¹ ukierunkowa-
ne na propagowanie zasad bezpiecznego poruszania siê
po drogach przez organizowanie imprez w szko³ach,
przedszkolach, placówkach o�wiatowych oraz wspó³-
uczestnictwo w konkursach zwi¹zanych z BRD, orga-
nizowanych dla dzieci i m³odzie¿y przez szko³y.

Przewodni¹ my�l¹ w dzia³aniu WORD S³upsk jest
idea: ,,...aby na drogach by³o bezpieczniej�. Nasz
O�rodek chce szkoliæ i uczyæ w tym kierunku, zanim
dojdzie do tragicznych zdarzeñ. W szczególno�ci zale¿y
nam na zajêciach dla najm³odszych uczestników ruchu
drogowego. Chcemy to czyniæ nie tylko poprzez apele
i ostrze¿enia, ale tak¿e poprzez zabawy dotycz¹ce bez-
pieczeñstwa ruchu drogowego. W zwi¹zku z tym od
2009 roku prowadzimy akcjê ,,Chcê byæ bezpieczny
na drodze�, która jest skierowana do przedszkoli z mia-
sta S³upska i powiatu s³upskiego. Akcja cieszy siê ogrom-
nym zainteresowaniem � od 2009 roku udzia³ w niej
wziê³o 3036 przedszkolaków.

W 2011 r. WORD S³upsk przeprowadzi³ pierwsz¹
edycjê konkursu na projekt maskotki o tematyce
zwi¹zanej z bezpieczeñstwem ruchu drogowego.
Prace zosta³y wykonane przy u¿yciu ró¿nych technik
i �wiadczy³y o bogatej wyobra�ni dzieci. Konkurs ten
sta³ siê cyklicznym dzia³aniem. W 2011 i 2012 roku wziê³o
w nim udzia³ 61 osób.

WORD S³upsk jest organizatorem wielu konkur-
sów dotycz¹cych bezpieczeñstwa ruchu drogowego,
skierowanych do dzieci i m³odzie¿y. Jest to np. kon-
kurs na rymowankê, konkursy plastyczne, a w tym
roku planujemy wprowadziæ � jako nowo�æ � konkurs
fotograficzny równie¿ zwi¹zany z bezpieczeñstwem.

Nasz O�rodek aktywnie uczestniczy we wszelkich
imprezach dotycz¹cych bezpieczeñstwa ruchu drogo-
wego przy wykorzystaniu mobilnego Miasteczka Ru-
chu Drogowego, które zosta³o nam przekazane przez
Krajow¹ Radê Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego.
Z æwiczeñ rowerowych w Mobilnym Miasteczku Ru-
chu Drogowego od 2011 roku skorzysta³o 2 589 osób.

WORD w S³upsku od 2008 roku prowadzi akcjê
�Ferie i Wakacje z WORD�, która ma na celu pro-
pagowanie bezpiecznych zachowañ dzieci i m³odzie¿y
nie tylko na drogach, ale równie¿ podczas wypoczynku
w czasie ferii zimowych i wakacji. W ramach tej akcji

WORD S³upsk organizuje sprawno�ciowe æwiczenia
rowerowe w Miasteczku Ruchu Drogowego, pogadan-
ki z policjantem na temat bezpieczeñstwa ruchu drogo-
wego, zajêcia teoretyczne i praktyczne z udzielania
pierwszej pomocy.

Od 2006 roku w ramach ,,Dnia otwartych drzwi
WORD� nasz O�rodek organizuje festyn rodzinny BRD
pod has³em ,,...aby na drogach by³o bezpieczniej�. Fe-
styn BRD jest wpisany w program dzia³ania Pomorskiej
Rady Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego i zatwierdzo-
ny przez ten organ. W czasie ka¿dego Festynu prowa-
dzonych jest wiele pokazów, æwiczeñ, konkursów w for-
mie zabawy, których g³ównym celem jest edukacja
w zakresie poprawnego zachowania siê w ruchu dro-
gowym. Od pierwszej edycji festynu jego uczestnikami
s¹ wszystkie s³u¿by ratownictwa drogowego: policja,
stra¿ po¿arna, wojsko, stacja pogotowia ratunkowego,
Inspekcja Transportu Drogowego, ratownicy medyczni
i inne.

Cyklicznymi dzia³aniami prowadzonymi przez
WORD s¹ równie¿: zajêcia z wychowania komunika-
cyjnego, pierwszej pomocy przedmedycznej, æwiczenia
rowerowe oraz egzaminy na kartê rowerow¹, przeprowa-
dzane na mocy porozumieñ zawieranych ze szko³ami.

Wychodz¹c naprzeciw sugestiom mieszkañców
naszego regionu, Wojewódzki O�rodek Ruchu Drogo-
wego w S³upsku w roku 2012 wprowadzi³ do realizacji
kolejny program na rzecz poprawy bezpieczeñstwa
ruchu drogowego: ,,Uczymy Ratowaæ Ofiary Wy-
padków�. Jest on adresowany do ka¿dego uczestnika
ruchu drogowego, który chce siê nauczyæ ratowania
zdrowia lub ¿ycia ofiar wypadków drogowych. Szkole-
nia prowadzone s¹ przez specjalistów i dziel¹ siê na za-
jêcia teoretyczne i praktyczne. Zajêcia prowadz¹: ra-
townik medyczny, policjant i stra¿ak. W roku 2012
z udzia³u w naszej akcji skorzysta³y 53 osoby.

Propozycje i nowe inicjatywy Wojewódzkiego
O�rodka Ruchu Drogowego s¹ w pe³ni akceptowane
przez m³odzie¿, nauczycieli, rodziców i samorz¹dy.
�wiadcz¹ o tym bezpo�rednie wypowiedzi osób uczest-
nicz¹cych w organizowanych przez nas ró¿norodnych
formach dzia³añ w zakresie edukacji komunikacyjnej
oraz nadsy³ane pisemne podziêkowania za pomoc i ini-
cjatywê w pracy z m³odzie¿¹ na rzecz poprawy bezpie-
czeñstwa w ruchu drogowym. ö
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