Państwowa Straż Pożarna
Podsumowanie kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”
w kwietniu 2017 r.
Liczba
Lp.

Województwo

Rodzaj przedsięwzięcia

Tematyka

uczestników
przedsięwzięć
dzieci

dolnośląskie

1.

Spotkania z mieszkańcami
gminy

2.
Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

 Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach mieszkalnych. Stosowanie
autonomicznych czujek dymu i czadu.
 Pogadanki z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i akcji „Stop
pożarom traw”. Zostały rozdane ulotki dotyczące w/w tematów
 Tematyka związana z wypalaniem traw, zachowaniem nad wodą,
błonkoskrzydłe
 Bezpieczeństwo pożarowe na terenie ogródków działkowych. Wypalanie
pozostałości roślinnych oraz nadzór nad bezpieczeństwem.
 Edukacja w zakresie niebezpieczeństwa wypalanie traw. Bezpieczeństwo
pożarowe obszarów leśnych.Bezpieczeństwo wypoczynku w obszarach
górskich.
 Zagrożenia powodziowe powiatu świdnickiego.
 Omówienie innych miejscowych zagrożeń.
 Prelekcja poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu + przekazano broszury
reklamowe nt. pożarów, w celu rozpropagowania wśród społeczności
lokalnej.
 Starostwo Powiatowe : Pogadanka z zakresu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i akcji „Stop pożarom traw”. Zostały rozdane ulotki
dotyczące w/w tematów
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Spotkania w szkołach,
ośrodkach, wypoczynkowych














4.

Inne (wpisać jakie)
- spotkania z OSP
- Spotkanie z uczestnikami





Sesja Rady Gminy : Pogadanka na temat akcji „Stop pożarom traw”. Zostały
rozdane ulotki dotyczące w/w tematu
Omówienie zagadnień bezpieczeństwa podczas imprezy o charakterze
niemasowym (imprezy kultu religijnego).
Bezpieczeństwo na drogach, numery alarmowe i jak zadbać o własne
bezpieczeństwo
Ogólne zasady postępowania w wypadku pożaru.
Zagrożenia wynikające z wypalania traw.
Jak zgłosić pożar?
Zagrożenia dla życia i zdrowia wynikające z pożarów budynków
mieszkalnych.
Zapoznanie dzieci z zawodem strażaków i miejscem ich pracy. Jak zgłosić
pożar? Numery alarmowe.
Spotkania edukacyjne poświęcone szeroko rozumianemu bezpieczeństwu
pożarowemu, zarówno w szkole jak i w domu czy na podwórku. W ramach
spotkań przekazywano również materiały edukacyjne nt. wypalania traw i
konsekwencji z tym związanych. Ponadto omawiano tematykę związaną z
pierwszą pomocą medyczną, zapoznawano słuchaczy ze specyfikacją
działań ratowniczo-gaśniczych, zagrożeniami związanymi z pożarami oraz
działaniami przy innych zagrożeniach np. chemicznych.
Bezpieczeństwo ewakuacji oraz praktyczne jej sprawdzenie
Razem Bezpieczniej
Po stronie natury
Dni otwarte szkoły dla uczniów szkół gimnazjalnych.
Podczas spotkania funkcjonariusze prowadzili pogadanki nt. zapoznana z
charakterem pracy strażaka na poszczególnych stanowiskach, sprzętem
gaśniczym, sprzętem ratowniczym oraz samochodami pożarniczymi.
Strażacy udzielali informacji na temat podstawowych zasad zachowywania
się w sytuacjach zagrożenia oraz prawidłowego powiadamiania służb
ratowniczych. Informowano o zagrożeniach wynikających z korzystania z
niestrzeżonych kąpielisk. Przedstawiano również zagrożenia wynikające z
wypalania nieużytków rolnych oraz palenia ognisk w miejscach
niedozwolonych na terenach leśnych.
Przybliżenie pracy strażaka, zapoznanie ze sprzętem, z obiektem.
Pogadanka na temat bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach
omówienie pracy strażaka, zapoznanie ze sprzętem. Pogadanka na temat
Spotkania z nauczycielami podczas narad pedagogicznych.
Podczas spotkania informowano o propagowaniu bezpiecznego zachowania
się dzieci w drodze do szkoły i do domu. O przekazywaniu uczniom i
informowaniu ich na temat podstawowych zasad zachowywania się w
sytuacjach zagrożenia oraz prawidłowego powiadamiania służb ratowniczych.
Prelekcje na posiedzeniach rad pedagogicznych w zakresie propagowania i
przekazywania dzieciom wiedzy z szeroko pojętej dziedziny bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo w komunikacji ruchu lądowego, pokazy sprzętu strażackiego
Omówienie zasad bezpieczeństwa przy zdarzeniach, które mogą zdarzyć się
w życiu codziennym.
Pomoc i ukierunkowanie uczestników turnieju w przepisach dot. ochrony
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5.
6.

8.
9.
10.

kujawsko-pomorskie

7.

Manewrów medycznych
„Oleśnica 2017”
- z emerytami i rencistami PSP
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej – eliminacje
wojewódzkie
- XXV Ogólnopolskie
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
PCK szkół
ponadgimnazjalnych – etap
rejonowy
Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu (KP PSP
Aleksandrów Kujawski)
Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)
(KP PSP Brodnica)
Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu (KP PSP
Inowrocław)






ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zasad
postępowania na wypadek pożaru.
Pogadanka na temat udzielania KPP oraz akcji „STOP pożarom traw”.
Rozdanie ulotek, plakatów.
Ćwiczenia ewakuacyjne w inspektoracie ZUS w Kamiennej Górze –
prowadzenie pogadanki informacyjno-szkoleniowej w zakresie prawidłowego
zachowania bezpieczeństwa podczas zdarzeń wymagających ewakuacji osób
z obiektu, współpracy ze służbami ratowniczymi.
Prezentacja i pogadanka dla zaproszonej młodzieży Zespołu Szkół
Zawodowych w ramach „Światowego Dnia Młodzieży”.

"Stop Pożarom Traw"-prezentacja; pierwsza pomoc przedmedyczna-pokazy
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Prelekcje promujące bezpieczne zachowania podczas wypoczynku nad wodą
oraz związane z bezpieczeństwem podczas pobytu w domu, szkole i na
wycieczkach oraz piknikach
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zajęcia dla dorosłych i dzieci, bezpłatne praktyczne warsztaty z techniki jazdy
samochodem osobowym, zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy
przedmedycznej, pokazy sprzętu pożarniczego
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Bezpieczne zachowanie w okresie wakacyjnym-udzielanie pierwszej pomocy,
bezpieczne zachowania nad wodą, pokazy sprzętu strażackiego, rozwinięcia
bojowe dla dzieci, zapoznanie z praca strażaka-wyposażenie, uzbrojenie
osobiste, armatura wodna, ubrania specjalne

1

14

1

Bezpieczeństwo-pożary lasów

1

Bezpieczeństwo w domu, szkole, na wycieczkach i piknikach, wypoczynek w
górach i nad wodą

3

Inne (KM PSP Toruń)

Bezpieczeństwo w szkole

3

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu (KP PSP Żnin)

W ramach II Festynu Rodzinnego "Wenecja 2017" w m. Wenecja, gm. Żnin:
pokaz sprzętu samochód SLRt i GCBA, omówienie zagrożeń
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150

Spotkania z mieszkańcami

Stop pożarom traw, zagrożenia w sezonie grzewczym, sposób postępowanie w
przypadku powstania zagrożeń;
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Inne (KP PSP Sępólno
Krajeńskie)
Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu (KM PSP
Toruń)
Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)
(KM PSP Toruń)
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98

gminy, powiatu

14.

Stop pożarom traw, Strażak uczy ratować, Kręci mnie bezpieczeństwo;

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

15.

16.
Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

17.

20.
21.

lubuskie

18.
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„Bezpieczne wakacje w gminie Dębowa Kłoda” Informacje o stanie
bezpieczeństwa – sesje rady gmin.
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Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny – upowszechnianie wiedzy
dot. udzielania pierwszej pomocy

1

20

Bezpieczeństwo pożarowe w szkole-rada pedagogiczna;
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Dni Ratownictwa Medycznego
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Ćwiczenia ewakuacyjne
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Festyn rodzinny organizowany przez Parafię św. Wojciecha. Podczas pikniku
prezentowano sprzęt ratowniczy, prowadzono instruktaż udzielania pierwszej
pomocy, omawiano zasady bezpiecznego postępowania podczas różnych
zdarzeń losowych
Otwarte Drzwi Remizy. Festyn był okazją zaprezentowania sprzętu
pożarniczego oraz propagowania bezpiecznego zachowania w domu, w szkole,
podczas wypoczynku.
Spotkanie z członkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Łagów.
Druhom przedstawiono główne przesłanki akcji celem rozpropagowania wśród
dzieci i młodzieży
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Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.
Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

22.
23.
Inne

24.

2

Eliminacje wojewódzkie OTWP;

Stop pożarom traw, Strażak uczy ratować, Kręci mnie bezpieczeństwo

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

19.

Propagowanie bezpiecznych zachowań – zawody pożarnicze

Stoisko w ramach Targów Edukacji i Pracy: ,,MÓJ WYBÓR-MOJA
PRZYSZŁOŚĆ, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie
"Drzwi Otwarte" w ZST w Skwierzynie, pokazy ratownictwa, instruktaż
udzielania pierwszej pomocy
"Dzień Otwartych Koszar" w Międzyrzeczu, przeprowadzono pokaz ratownictwa
połączony z instruktażem udzielania pierwszej pomocy.
Spotkanie z seniorami w domu "Pogodna Jesień" w Rokitnie. Podczas zajęć
omówiono działalność PSP, zasady ewakuacji i posługiwania się podstawowym
sprzętem ppoż.
Spotkanie z młodzieżą w ramach przygotowania do OTWP. W ramach
przygotowań omówiono zagadnienia z ochrony przeciwpożarowej, udzielania
pierwszej pomocy, sprzętu pożarniczego.
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26.
27.

łódzkie

25.

28.

Inne (wpisać jakie)

29.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

32.

małopolskie

30.
31.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu
Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.
Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.
Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)

Dni otwartych strażnic, spotkanie w hufcu ZHP, otwarcie sezonu motocyklowego
i inne
Bezpieczne zachowania ludzi i postępowanie podczas pożaru i innych
miejscowych zagrożeń, bezpieczeństwo pożarowe budynków, obowiązki
właścicieli i zarządców obiektów, podręczny sprzęt gaśniczy, właściwe
użytkowanie urządzeń pod napięciem, pierwsza pomoc przedmedyczna,
Pożary traw, zabezpieczenie powiatu przed powodzią, ochrona
przeciwpożarowa w lasach
Bezpieczeństwo dzieci w domu, pożary traw, zagrożenia cywilizacyjne i
zapobieganie ich skutkom, bezpieczne zachowania ludzi i postępowanie
podczas pożaru i innych mz, pierwsza pomoc przedmedyczna, właściwe
zgłaszanie zagrożeń do PSP, ewakuacja, „Czad i ogień obudź czujność”,
konkurs „Bezpieczny przedszkolak”
 Zajęcia w Sali edukacyjnej „Ognik”,
 „Rodzinny piknik rowerowy”
 „Dom płomyka i iskierki”- bezpieczeństwo dzieci w domu, w szkole i na ulicy
 Spotkanie z Policją-pożary traw, bezpieczeństwo ratowników podczas
prowadzenia działań ratowniczych. Popularyzacja ochrony ppoż wśród dzieci i
młodzieży

33.

34.
35.

opolskie

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu
Spotkania
z władzami gminy, powiatu, itd.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)
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 Jak zachować się w przypadku powstania pożaru w mieszkaniu, urzędzie lub
innym miejscu,
 Zasady zachowania się podczas pożarów i wypadków komunikacyjnych

Zasady zachowania się podczas pożarów
 Zasady bezpiecznej ewakuacji dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach,
 Jak zachować się w przypadku powstania pożaru w mieszkaniu, urzędzie lub
innym miejscu,
 Zasady zachowania się podczas zauważenia pożaru lub innego MZ,
udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym,
 Prelekcja dla nauczycieli dot. ewakuacji z budynków,
 Ochrona przeciwpożarowa a zwłaszcza ograniczenia ofiar pożarów
wewnętrznych, podstawowe zasady i wymagania związane z prowadzeniem
ewakuacji z budynków użyteczności publicznej,
 Zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady zgłaszania zdarzenia służbom

ratunkowym, zachowanie się podczas pożaru i wypadku,
 Zasady zachowania się podczas pożarów i wypadków komunikacyjnych

36.

Warsztaty medyczne

38.
39.

podkarpackie

37.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu
Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym (KPP)
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Bezpieczeństwo pożarowe w domach oraz na terenie gmin
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185

Zabezpieczenie przeciwpożarowe w gminach oraz powiatu.
Jak udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej

9

-

265

Jak zachować się podczas ewakuacji
Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo w szkołach
Kwalifikowana pierwsza pomoc
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40.

Inne (wpisać jakie)

Ćwiczenia oraz pokazy

10

251

51

41.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu
Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)
Spotkanie z dziećmi w
przedszkolu

Praca strażaka i jego rola w systemie bezpieczeństwa

1

3

1

Praca strażaka i jego rola w systemie bezpieczeństwa, Ochrona ppoż. i
bezpieczeństwo

2

53

18

Praca strażaka i jego rola w systemie bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo
pożarowe w lasach, Bezpieczny wypoczynek nad wodą, Pokaz sprzętu
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42.
43.

podlaskie

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

44.
Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

pomorskie

45.

46.

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

















spotkania z seniorami,
zasady bezpiecznego zachowania się w mieszkaniach (tlenek węgla, gaz,
prąd elektryczny),
bezpieczeństwo pożarowe,
kampania społeczna „STOP pożarom traw!”
określenie celów sprzyjających poprawieniu bezpieczeństwa podczas
wypoczynku dzieci i młodzieży,
bezpieczeństwo pożarowe,
kampania społeczna „STOP pożarom traw!”,
komisja ruchu drogowego,
spotkanie z przedstawicielami lasów państwowych (wypalanie traw,
bezpieczeństwo osób przebywających w lasach),
komisja bezpieczeństwa oraz porządku publicznego,
powiatowe zawody bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
ochrona przeciwpożarowa w obiektach oświatowych,
kampania i materiały edukacyjne „Bezpieczna+”,
czad i urządzenia grzewczo-kominowe,
kampania społeczna „STOP pożarom traw!”,









47.



Inne (wpisać jakie)
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Udział w festynie charytatywnym „Strażacy i motocykliści dla Mikołaja”.
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600

Informacje na temat bezpiecznych zachowań w czasie nauki, pracy i
wypoczynku. Instruktaż sposobu postępowania podczas pożaru, ewakuacji i
innych zdarzeń niebezpiecznych.

2



48.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

49.
Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

bezpieczne wakacje, zapoznanie ze sprzętem będącym w dyspozycji PSP,
zapoznanie z zawodem strażaka oraz zasady funkcjonowania nr alarmowego
112,
zajęcia w sali edukacyjnej OGNIK,
XIII edycja Dni Przedsiębiorczości p.malborski,
spotkanie pt. „Chronią, bronią i ratują”,
pierwsza pomoc – pokaz udzielania
pokazy ratownicze (zasady bezpieczeństwa w trakcie wypadków
komunikacyjnych),
przedstawienie dzieciom i młodzieży zasad bezpiecznego zachowania się
podczas wystąpienia pożaru,
profilaktyka ochrony przeciwpożarowej (zapoznanie ze sprzętem PSP),
zawód strażak – od marzeń do służby,
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą,
OTWP,
ćwiczenia na obiekcie Techno Marine – postępowanie na wypadek pożaru,
zasady ewakuacji,
szkolenie w zakresie postępowania na wypadek wystąpienia niebezpiecznej
sytuacji na drogach z udziałem cystern.
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Przekazanie informacji z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.
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42

Pokazy sprzętu ratowniczego, połączone z pogadanką na temat bezpiecznych
zachowań
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Nie wypalaj traw,
Bezpieczna „majówka”

1
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Bezpieczeństwo w życiu dziecka.

1
1

40
20

8
3

śląskie

Bezpieczeństwo pożarowe - edukacja dzieci w ramach programu „Żarek”.

50.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

40

Spotkanie z dziećmi szkoła podstawowa.

Zasady bezpieczeństwa pożarowego w codziennym życiu.
Zajęcia poświęcone problematyce bezpieczeństwa w ramach kampanii „Kręci
mnie bezpieczeństwo” w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach,
spotkania w kinie.
Prelekcje dla szkół, domów kultury, rad pedagogicznych – tematy: „Stop
pożarom traw” oraz „Czad i ogień – obudź czujność”

51.

Omówienie bezpiecznego zachowania oraz udzielanie pierwszej pomocy.

52.

świętokrzyskie

Bytomska Akademia
Bezpieczeństwa przy WORD

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu
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2
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Szkolenie oraz pokaz sprzętu ratowniczego w ramach ćwiczeń Kompani
Odwodowej Nr 15

1

Zasady bezpieczeństwa pożarowego w codziennym życiu wraz z zaparzaniem
ze służbą strażaka i pokazem sprzętu

1

40

7

Pokazy o tematyce bezpieczeństwa w ramach „Pikniku Edukacyjnego”,
instruktaż udzielania pierwszej pomocy, postępowanie w sytuacjach zagrożenia,
demonstracja i pokazy sprzętu ratownictwa technicznego; demonstracja i
pokazy samochodów gaśniczych

1

300

100

Poznanie zakresu służby strażaków w Państwowej Straży Pożarnej, edukacja
dzieci z podstaw ochrony przeciwpożarowej, nauka bezpiecznych zachowań w
życiu codziennym, podstawy kwalifikowanej pierwszej pomocy,
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Akcja edukacyjna – rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa. Akcja
zorganizowana we współpracy z Katowickim Oddziałem Motocyklowego Klubu
Strażaków „Riders of Flames”.
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Zajęcia edukacyjne z dziećmi ze szkół podstawowych w Sali ,,Ognik”
 kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i
zdrowia.
 wdrażanie do prawidłowych nawyków w zakresie używania domowych
urządzeń elektrycznych.
 utrwalenie znajomości telefonów alarmowych oraz znaków ostrzegawczych i
informacyjnych.
 promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku.
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53.

54.

Pogadanki na temat bezpieczeństwa, pokazy sprzętu strażackiego podczas
przedsięwzięcia profilaktyczno-edukacyjnego pn. „Jednym śladem”
organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach

1

Wizyta grupy dzieci w strażnicy. Omówienie zawodu strażaka, pokazy sprzętu.

3

Prelekcja z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa podczas
spotkania z przedstawicielami OSP włączonych do KSRG,
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Rodzinny festyn poświęcony bezpieczeństwu w ruchu drogowym Poruszona
tematyka:
pogadanki z zakresu bezpieczeństwa,
pokazy sprzętu ratowniczo – gaśniczego (cięcie samochodu),
pokazy z udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,
w trakcie pokazów rozdawane były ulotki na temat „Czad i ogień – obudź
czujność” i „STOP pożarom traw”.
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55.

56.

40

200
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57.
Spotkania z władzami gmin,
powiatu, itp.

58.

Spotkania w szkołach
(ośrodkach wypoczynkowych)

Prelekcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa podczas Sesji
Rady Gminy, Miasta, Powiatu.
Przedstawienie działań jakie będą podejmowane na rzecz bezpieczeństwa
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w okresie letnim
Akcja „Stop pożarom traw”
Debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – Możesz mieć na nie
wpływ”.
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Spotkanie z nauczycielami podczas rad pedagogicznych oraz uczniami w
placówkach szkolnych.
Podczas spotkań poruszano tematykę z
zakresu bezpieczeństwa pożarowego, a szczególności
m.in. następujące zagadnienia dotyczące:
 zasady próbnej ewakuacji oraz bezpieczeństwa dzieci w szkole,
 postępowanie na wypadek pożaru,
 bezpieczeństwa dzieci podczas wypoczynku nad wodą
 wypalania traw
 zagrożenia związane z tlenkiem węgla
Podczas tych spotkań przekazywano zaproszenia do odwiedzenia strażnic PSP.
Spotkaniom towarzyszyły pokazy sprzętu pożarniczego.
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59.

60.
61.

Inne

62.

warmińskomazurskie

64.

66.

1

Udział w zebraniu członków ogródków działkowych, podczas którego omówiono
zasady bezpieczeństwa pożarowego na terenach ogródków działkowych.
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Spotkanie ze służbami działającymi w ramach zapewnienia bezpieczeństwa w
powiecie (Policja, Straż Miejska) Organizacja kampanii „Kręci mnie
bezpieczeństwo” na terenie powiatu
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3

Pogadanka z młodzieżą i pokazy sprzętu ratowniczego dla dzieci i młodzieży
uczestniczących w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

63.

65.

Pogadanki edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla uczestników
odwiedzających strażnice PSP, połączone z pokazem sprzętu.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu
Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.
Spotkania w szkołach
(w ośrodkach
wypoczynkowych)
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Czynności kontrolno – rozpoznawcze w obiektach zakwalifikowanych do
letniego wypoczynku.

3

profilaktyka ochrony przeciwpożarowej
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profilaktyka ochrony przeciwpożarowej
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bezpieczne wakacje, bezpieczeństwo czasu wolnego

13

Inne (wpisać jakie)

ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej

68.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Pierwsza pomoc, pokazy sprzętu strażackiego, bezpieczeństwo na drogach,
uczestnictwo w zebraniach OSP, debaty społeczne,
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Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

Udział w sesjach rady gmin, spotkania dot. realizacji programu „Bezpieczna
Gmina 2016-2020, Bezpieczny człowiek – bezpieczne życie.
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Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

Pierwsza pomoc, przybliżenie zawodu strażaka, „Bezpieczny uczeń w szkole i
domu”, próbne ewakuacje, użycie sprzętu p. pożarowego, „Bezpieczny
wypoczynek”, „Jestem bezpieczny”
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Inne (wpisać jakie)

Festyn rodzinny, „Jestem bezpieczny, sale Ognik, „bezpieczny człowiek –
bezpieczne życie”
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69.

70.

71.

zachodniopomorskie

67.

RAZEM

945 42906 22832

