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

Województwo

1.

Rodzaj przedsięwzięcia

dolnośląskie

Spotkania z mieszkańcami
gminy

2.

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

Tematyka

- 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, owady błonkoskrzydłe
- Bezpieczeństwo pożarowe na terenie ogródków
działkowych. Wypalanie pozostałości roślinnych oraz
nadzór nad bezpieczeństwem.
- Bezpieczeństwo pożarowe obszarów leśnych.
- Bezpieczeństwo wypoczynku w obszarach górskich.
- rodzinne pikniki strażackie.
- parkowanie samochodów na drogach
przeciwpożarowych usytuowanych na terenie osiedli
mieszkaniowych,
- Prelekcja poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu.
- Pogadanka z zakresu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i akcji „Stop pożarom traw”.

uczestników
przedsięwzięć
dzieci

dorosłych

69

8269

5005

12

0

232

3.

4.

Spotkania w szkołach
- Bezpieczeństwo na drogach, numery alarmowe i jak
ośrodkach wypoczynkowych
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?
- 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.
- Przybliżenie pracy strażaka, zapoznanie ze sprzętem, z
obiektem. Pogadanka na temat bezpiecznych
zachowań w różnych sytuacjach
- Prelekcje na posiedzeniach rad pedagogicznych w
zakresie propagowania i przekazywania dzieciom
wiedzy z szeroko pojętej dziedziny bezpieczeństwa
- spotkania z OSP pomoc
- Bezpieczeństwo w komunikacji ruchu lądowego, pokazy
Policji w akcji edukacyjnej
sprzętu strażackiego
- debata „Myślę o
- Pomoc i ukierunkowanie uczestników turnieju w
przyszłości”
przepisach dot. ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i
- szkolenie funkcjonariuszy
ochrony przeciwpożarowej oraz zasad postępowania na
Służby Więziennej
wypadek pożaru.
- bezpieczny poranek z
- Pogadanka na temat udzielania pierwszej pomocy.
kinem Helios
- Ćwiczenia Kompleksie
wojskowym nr 241
kompani radiotechnicznej
w Pietrzykowicach, w
którym mieszczą się stacje
radiolokacyjne.

173

8467

1591

96

3918

830

5.

KP PSP ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

6.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Pierwsza pomoc przedmedyczna – pokazy

2

600

1200

7.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)
Przedszkola

Bezpieczeństwo na wakacjach, podczas wypoczynku nad
wodą oraz w górach

1

100

10

Zasady bezpieczeństwa w domu, przedszkolu, na
wycieczkach – prezentacja

2

80

10

8.

9.

KP PSP BRODNICA

11.

kujawsko-pomorskie

10.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

Prelekcje promujące bezpieczne zachowania podczas
wypoczynku nad wodą oraz związane z
bezpieczeństwem podczas pobytu w domu, szkole, na
wycieczkach i piknikach w ramach akcji "Kręci mnie
bezpieczeństwo", pokazy ratownictwa technicznego,
udzielania pierwszej pomocy, prezentacja pojazdów i
sprzętu pożarniczego (zabytkowego i nowoczesnego)
Prelekcje promujące bezpieczne zachowania podczas
wypoczynku nad wodą oraz związane z
bezpieczeństwem podczas pobytu w domu, szkole, na
wycieczkach i piknikach w ramach akcji "Kręci mnie
bezpieczeństwo", pokazy udzielania pierwszej pomocy,
prezentacja pojazdów i sprzętu pożarniczego będącego
na wyposażeniu JRG

2

330

290

18

847

87

12.

13.

KP PSP BYDGOSZCZ

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

- Prezentacja samochodu strażackiego, sprzętu,
umundurowania strażaka.
- Zabawy ruchowe dla dzieci, symulacja pożaru w
zadymionym namiocie, ugaszenie pożaru hydronetką
do celu.
- Pogadanki na temat prawidłowych zachowań zarówno
w domu i szkole gdy wybuchnie pożar.
- Bezpieczny wypoczynek podczas zbliżających się

8

1740

250

-

14.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

-

-

wakacji nad wodą, podczas pikników, obozowisk,
biwaków, rozpalanie ognisk.
Prawidłowe korzystanie z numerów alarmowych, jak
zgasić pożar.
Prezentacja sprzętu ratownictwa chemicznego,
omówienie jego zastosowania i sposób użycia podczas
prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemiczno
– ekologicznego, jak również omówienie podstawowych
zasad bezpieczeństwa gdy mamy do czynienia z
zagrożeniem chemicznym.
Prezentacja podstawowych zasad udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
Prezentacja samochodu strażackiego, sprzętu,
umundurowania strażaka.
Pogadanki na temat prawidłowych zachowań zarówno
w domu i szkole gdy wybuchnie pożar.
Bezpieczny wypoczynek podczas zbliżających się
wakacji nad wodą, podczas pikników, rozpalanie
ognisk.
Prawidłowe korzystanie z numerów alarmowych, jak
zgasić pożar.
Symulacja pożaru poprzez zadymienie i praktyczne
sprawdzenie ewakuacji obiektu, zwrócenie uwagi na
trudności w ewakuacji gdy pojawia się zadymienie,
utrwalenie znajomości znaków ewakuacyjnych i
informacyjnych.

8

15.

1510

66

KP PSP CHEŁMNO

16.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

17.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

Pogadanka nt. kampanii społecznej "Kręci mnie
bezpieczeństwo" oraz podstawowych zasad
bezpieczeństwa, pokazy sprzętu ratowniczego
Pogadanka nt. kampanii społecznej "Kręci mnie
bezpieczeństwo" oraz podstawowych zasad
bezpieczeństwa, pokazy sprzętu ratowniczego oraz
medycznego

1

60

90

15

867

65

18.

Inne:
1. spotkanie z
przedstawicielami OSP w
KSRG;
2. rejonowe mistrzostwa
drużyn medycznosanitarnych PCK

- Pogadanka nt. kampanii społecznej "Kręci mnie
bezpieczeństwo" oraz podstawowych zasad
bezpieczeństwa;
- Pogadanka nt. kampanii społecznej "Kręci mnie
bezpieczeństwo", podstawowych zasad
bezpieczeństwa oraz pokaz ratownictwa medycznego

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2

15

30

KP PSP GOLUB-DOBRZYŃ

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Bezpieczny wypoczynek podczas zbliżających się wakacji
ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku na
obszarach wiejskich
Spotkania w szkołach (w
- Bezpieczny wypoczynek podczas zbliżających się
ośrodkach
wakacji,
wypoczynkowych)
- Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
- Symulacja komory dymowej odzwierciedlającej
zadymienie podczas pożaru
Inne: Piknik Strażacki
- Bezpieczny wypoczynek podczas zbliżających się
wakacji,
- Bezpieczeństwo, ratownictwo i ochrona
przeciwpożarowa,
- Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
- Symulacja komory dymowej odzwierciedlającej
zadymienie podczas pożaru
Spotkania z dziećmi i
- Bezpieczny wypoczynek podczas zbliżających się
młodzieżą w KP PSP
wakacji,
- Prawidłowe zachowanie się podczas zagrożenia życia,
- Ćwiczenia na torze przeszkód CTiF
Kontrola akwenów wodnych
Kontrola prewencyjna kąpielisk niestrzeżonych

1

0

30

5

325

91

2

150

250

3

110

38

1

0

4

KM PSP GRUDZIĄDZ

26.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Stop pożarom traw, kręci mnie bezpieczeństwo

1

40

60

27.

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

Kręci mnie bezpieczeństwo

1

0

15

28.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)
- wystąpienie podczas
koncertu na błoniach
nadwiślańskich,
- nagranie materiału z
leśniczym na temat
pożarów traw i lasów,
- wywiad dla radia ESKA

Stop pożarom traw, kręci mnie bezpieczeństwo,
bezpieczne wakacje

3

1700

20

Stop pożarom traw, kręci mnie bezpieczeństwo

3

0

3000

29.

30.

KP PSP INOWROCŁAW

31.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Pokazy sprzętu pożarniczego, pogadanka

2

60

80

32.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne (wpisać jakie)

Pokazy sprzętu PSP, ćwiczenia praktyczne z pierwszej
pomocy, pogadanka w zakresie bezpieczeństwa

6

358

64

- Spotkania na terenie JRG z ucznami gimnazjum oraz
przedszkoli.
- Omówienie zasad bezpieczeństwa na wakacjach oraz
zasad powiadamiania służb ratowniczych

4

90

8

33.

34.

35.

KP PSP LIPNO

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Pokaz sprzętu, działań ratowniczych

1

200

50

36.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

37.

Inne (wpisać jakie)

Ćwiczenia praktyczne z ewakuacji szkoły, podsumowanie
i omówienie ewakuacji oraz pogadanka, w której
omówiono zasady postępowania na wypadek zagrożenia,
które mogą powstać ze strony pożaru, anomalii
pogodowych, owadów błonkoskrzydłych w domu w czasie
wycieczek, pikników i ogólnie czasie letniego wypoczynku
zgodnie z założeniami kampanii "kręci mnie
bezpieczeństwo"
Pokaz sprzętu, pogadanka o bezpiecznym zachowaniu
się w szkole i poza szkołą, w domu oraz w czasie wakacji.

4

504

76

3

59

7

38.

KP PSP MOGILNO

39.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

40.

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

41.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

Zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Bezpieczny wypoczynek nad wodą. Bezpieczeństwo
pożarowe w domu i otoczeniu.
Zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Bezpieczny wypoczynek nad wodą. Bezpieczeństwo
pożarowe w domu i otoczeniu.
Zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Bezpieczny wypoczynek nad wodą. Bezpieczeństwo
pożarowe w domu i otoczeniu.

42.

0

80

3

0

150

9

492

128

KP PSP NAKŁO N. NOTECIĄ

43.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Bezpieczeństwo w domu, w pracy, podczas wypoczynku

44.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

Bezpieczeństwo w domu, w szkole, w przedszkolu,
podczas zabawy, podczas wypoczynku

45.

1

3

455

155

14

1190

142

KP PSP RADZIEJÓW

46.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

"Kręci mnie bezpieczeństwo" - bezpieczna szkoła,
bezpieczny dom, bezpieczne wakacje. Wycieczki
odwiedzające KP PSP w Radziejowie - pogadanka oraz
pokaz multimedialny w świetlicy komendy

5

47.

20

KP PSP RYPIN

48.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

49.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

50.

Inne: Wizyta w Jednostce
Ratowniczo - Gaśniczej w
Rypinie

-

pierwsza pomoc przedlekarska,
bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży,
zachowanie się podczas ewentualnych zdarzeń,
pokaz sprzętu
pierwsza pomoc przedlekarska
bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży,
zachowanie się podczas ewentualnych zdarzeń,
zachowanie się podczas ewakuacji
pierwsza pomoc przedlekarska,
bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży,
zachowanie się podczas ewentualnych zdarzeń,
pokaz sprzętu

51.

2

550

450

3

120

9

3

107

8

KP PSP SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

52.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

53.

Inne - spotkania z dziećmi
na terenie KP PSP w
Sępólnie Kraj.

54.

125

Bezpieczne zachowanie w okresie wakacyjnym –
udzielanie pierwszej pomocy, bezpieczne zachowania
nad wodą, pokazy sprzętu strażackiego, rozwinięcia
bojowe dla dzieci, zapoznanie z pracą strażaka –
wyposażenie, uzbrojenie osobiste, armatura wodna,
ubrania specjalne
Bezpieczne zachowanie w okresie wakacyjnym –
udzielanie pierwszej pomocy, bezpieczne zachowania
nad wodą, pokazy sprzętu strażackiego, rozwinięcia
bojowe dla dzieci, zapoznanie z pracą strażaka –
wyposażenie, uzbrojenie osobiste, armatura wodna,
ubrania s

3

370

34

2

31

4

KP PSP ŚWIECIE

55.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

56.

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

57.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

Bezpieczne zachowania na wycieczkach, piknikach i w
domu w związku z kampanią społeczną "Kręci mnie
bezpieczeństwo"
Pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz omówienie
bezpiecznych zachowań w szkole i podczas wakacji w
związku z kampanią społeczną "Kręci mnie
bezpieczeństwo" podczas eliminacji powiatowych VI
Olimpiady Obrony Cywilnej
Zapoznanie z zawodem strażaka oraz akcja promująca
bezpieczne zachowania podczas wakacji, wycieczek
i pikników w związku z kampanią społeczną "Kręci mnie
bezpieczeństwo"

3

57

114

1

9

14

9

491

79

58.

KM PSP TORUŃ

59.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

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

2

0

119

60.

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

7

921

225

61.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne: Rady Pedagogiczne

Bezpieczeństwo w szkole

8

0

224

62.

Zajęcia szkoleniowe OGNIK

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

18

409

45

63.

Spotkania w strażnicy JRG

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

23

483

109

64.

Spotkanie ze starszymi
osobami w Domu Pomocy
Społecznej i bezdomnymi w
Centrum Caritas

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

2

0

75

65.

KP PSP TUCHOLA

66.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

67.

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

68.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne: zawody sportowopożarnicze Służby
Więziennej oraz drużyn OSP

69.

Bezpieczeństwo pożarowe w domu, szkole, w pracy,
właściwe zachowania podczas wystąpienia zagrożeń
m.in. Pożar cieczy, urządzeń elektrycznych, zagrożenia
związane z anomaliami pogodowymi ( właściwe
zachowanie podczas wichur, burz)
Bieżący stan bezpieczeństwa w powiecie, przygotowanie
do sezonu letniego

4

140

120

2

0

13

Bezpieczne zachowanie się podczas wypoczynku
(pierwsza pomoc, właściwe zachowanie na drodze i nad
wodą)
Propagowanie ochrony przeciwpożarowej

2

40

6

5

30

300

70.

KP PSP WĄBRZEŹNO

71.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

72.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne: Dni Otwartych Strażnic
- wizyty szkół i przedszkoli

73.

Akcja promująca bezpieczne zachowanie w związku
z kampanią profilaktyczną "Kręci mnie bezpieczeństwo"

74.

1

10

40

2

153

31

7

235

14

KM PSP WŁOCŁAWEK

75.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Bezpieczeństwo podczas korzystania z dróg publicznych i
podczas wypoczynku

2

400

2100

76.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

Bezpieczeństwo podczas korzystania z dróg publicznych i
podczas wypoczynku

2

105

0

77.

Inne (spotkanie w JRG i w
przedszkolu)

Bezpieczeństwo podczas korzystania z dróg publicznych i
podczas wypoczynku

3

78.

0

KP PSP ŻNIN

79.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

80.

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

81.

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

82.

lubelskie

83.
84.

70

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

Pogadanka nt. bezpieczeństwa w rolnictwie, w
szczególności dot. bezpieczeństwa dzieci, pokaz
multimedialny;
Przedstawienie poziomu bezpieczeństwa na terenie
gminy Rogowo

9

815

235

1

0

30

Pogadanka nt. bezpieczeństwa dzieci, pokaz, zapoznanie
ze sprzętem medycznym, szkolenie z zakresu pierwszej
pomocy
Stop pożarom traw, zagrożenia w sezonie grzewczym,
sposób postępowanie w przypadku powstania zagrożeń;
Czad i ogień. Obudź Czujność; Udzielanie pierwszej
pomocy medycznej;
Propagowanie bezpiecznych zachowań – zawody
pożarnicze
Pogadanka w ramach, połączona z pokazem sprzętu
pożarniczego;

2

20

22

28

3864

5012

28

745

1477

17

2180

22

10

20

297

Stop pożarom traw, Strażak uczy ratować, Dzień
Strażaka; Zawody Pożarnicze, Bezpieczne wakacje;
Próba ewakuacyjna Urzędu Miasta

1

67

Informacje o stanie bezpieczeństwa – sesje rady gmin

3

90

Festyn z okazji Dnia dziecka;

1

15

85.

Posiedzenie prezydium ZOG ZOSP RP;

1

30

86.

Posiedzenie MZZK wraz dyrektorami szkół;

1

75

87.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

95.

96.

98.
99.

lubuskie

97.

- Festyny, pikniki rodzinne
- Wycieczki szkolne i
przedszkolne lub inne do
JRG
- Wizyty dzieci w Sali
edukacyjnej „Ognik”.
- Ćwiczenia ewakuacyjne w
szkołach
- Dni otwartych strażnic
- XIII Konkurs „Jestem
Bezpieczny”
- Spotkania z dyrektorami
placówek oświatowych
terenu powiatu
janowskiego
- Wojewódzka Izba Tradycji
Pożarniczych
- IX Powiatowe Zawody
Sportowo-Pozarnicze
- Dni Otwarte Funduszy
Europejskich
Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach

Stop pożarom traw, Strażak uczy ratować, „Czad i ogień”,
Bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku,
Spotkania instruktażowe z zakresu ochrony
przeciwpożarowej, dni otwarte strażnic;
Upowszechnianie wiedzy dot. udzielania pierwszej
pomocy, pogadanka dot. specyfiki zawodu strażaka;
Bezpieczeństwo pożarowe w szkole-rada pedagogiczna;
Dni Ratownictwa Medycznego;
Ćwiczenia ewakuacyjne;
Bezpieczeństwo dzieci na wakacjach;

27

1587

470

32

1360

288

7

132

1

360

44

1

500

25

Próbna ewakuacja w szkole;

11

467

62

Kampania „STOP pożarom traw”;

30

1439

1925

Pokazy sprzętu, prezentacja zawodu strażaka,
bezpieczeństwo na drodze, spotkania grup szkolnych i
przedszkolnych w Komendzie, dni otwartych strażnic,
Dzień Strażaka;
Prelekcje – pożary traw, pożary w budynkach
mieszkalnych, tlenek węgla zagrożenia, bezpieczeństwo
w domu, bezpieczny wypoczynek, pokazy sprzętu;
Pogadanki dla zorganizowanych grup i wycieczek
zwiedzających Wojewódzką Izbę Tradycji Pożarniczych;

80

2812

877

15

392

59

12

265

31

Festyn rodzinny. Pokaz sprzętu, przeprowadzenie
pogadanki odnośnie organizowania palenia ognisk i
grillowania wakacyjnego.
Zawody sportowo pożarnicze. Instruktaż dla uczestników
w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Charakterystyka pracy strażaka, pokazy i szkolenie z
zakresu pierwszej pomocy, pogadanka o bezpiecznym

3

460

692

2

190

27

7

338

75

wypoczynkowych)
100.

Inne (wpisać jakie)

101.

102.

103.

104.
105.

Noc Muzeów: w trakcie imprezy zorganizowano pięć
stanowisk z sprzętem pożarniczym. Na stanowiskach
przeprowadzono konkurencje sportowe dla uczestników
polegające między innymi na rozwijaniu linii wężowych i
gaszeniu pożarów, postepowania w czasie alarmu
bojowego, wykorzystaniu podręcznego sprzętu
gaśniczego itp.
X Międzynarodowego Kołczyńskiego Biegu Olimpijskiego
przeprowadzono Pogadanki na temat bezpiecznego
posługiwania się ogniem podczas palenia ognisk, grilli.

106.

107.

109.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu
łódzkie

108.

zachowaniu i powiadamianiu służb ratowniczych, pokazy
sprzętu ratowniczego.
Wizyta w jednostkach PSP, pokaz sprzętu, pogadanka
ogólne zasad bezpieczeństwa podczas zabaw, spędzania
czasu wolnego, pokazy z zakresu pierwszej pomocy,
bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia
(pożar, wypadek, miejscowe zagrożenia).
Rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Pokaz sprzętu
ratowniczego znajdującego się na pojazdach, pogadanka
o bezpieczeństwie.
Dni otwarte w Bibliotece Publicznej dla dzieci i dorosłych
pod nazwa ,,Jak Wojtek został strażakiem" przedstawiono
pogadanki na temat bezpieczeństwa w czasie wolnym
oraz grillowania, zaprezentowano pokaz sprzętu
dzieciom.
Zawody sportowo - pożarnicze uczniów Gimnazjum
Konkurencje to: musztra, ćwiczenie bojowe oraz
ćwiczenia ratowniczo - medyczne.
Turniej BRD

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

11

385

187

1

40

500

1

25

15

1

220

30

1

32

8

1

250

200

1

150

800

Inne (wpisać jakie)

111.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

112.

małopolskie

110.

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

114.
115.

Inne (wpisać jakie)
KP PSP Grodzisk
Mazowiecki

116.

KP PSP Legionowo

117.

KP PSP Maków
Mazowiecki

mazowieckie

113.

dni otwartych strażnic, ćwiczenia ewakuacyjne, szkolenie
nauczycieli
Prezentacja sprzętu, pokazy działań ratowniczych,
zasady bezpiecznych zachowań na wypadek pożaru lub
innego miejscowego zagrożenia, pierwsza pomoc
przedmedyczna, tlenek węgla, wypalanie traw, podręczny
sprzęt gaśniczy, bezpieczeństwo na wodzie, i na drodze,
ewakuacja w szkole,
Zasady bezpiecznych zachowań na wypadek pożaru lub
innego miejscowego zagrożenia, prawidłowe zachowania
podczas alarmowania służb ratowniczych oraz schemat
postępowania na wypadek zagrożenia
Zasady bezpiecznych zachowań na wypadek pożaru lub
innego miejscowego zagrożenia, podręczny sprzęt
gaśniczy, ewakuacja, pierwsza pomoc przedmedyczna,
prelekcja pt. „Od pasji do zawodu”
Sala edukacyjna „Ognik”, wycieczki w strażnicach,
Zespół Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego organizacja
praktycznych zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej
9 maja 2017 roku
zajęcia z uczniami ZSP nr 2 w Legionowie, 16,18,25 maja
2017 r.
- Zespół Szkół Nr 1 w Makowie Maz. przy ul. Sportowej.
30.05.2017r. godz. 16:00. Udział Z-cy Komendanta
Powiatowego PSP w Radzie Pedagogicznej, na której
dokonał prelekcji w zakresie szeroko pojętego
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w roku
kalendarzowym (bezpieczne ferie/ bezpieczne wakacje
itp.). Opracowane materiały zostały przekazane
dyrekcji.
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Różanie. 31.05.2017r.
godz. 10:00. Udział Powiatowego Koordynatora
Ratownictwa Medycznego przy KP PSP Maków Maz. w
pogadance oraz pokazach udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.

118.

KP PSP Otwock

119.

KM PSP Siedlce

-

-

-

-

-

16 maja spotkanie z sołtysami i pracowniami urzędów
gminy Wiązowna, wspólnie z KP Policji;
18 maja spotkanie z sołtysami i pracowniami urzędów
gminy Celestynów, wspólnie z KP Policji;
22 maja spotkanie z sołtysami i pracowniami urzędów
gminy Kołbiel, wspólnie z KP Policji;
23 maja spotkanie z sołtysami i pracowniami urzędów
gminy Sobienie-Jeziory, wspólnie z KP Policji;
23 maja piknik Szkoła Podstawowa Nr 1 w Otwocku;
27 maja festyn Szkoła Podstawowa Nr 6 w Otwocku;
28 maja spotkanie w Parafii „ Miłosierdzia Bożego”
w Otwocku
3 maja 2017 r. Krynica (gm. Suchożebry)
Suchożebrskie Floriany - pokazy ratownictwa
technicznego i medycznego oraz sprzętu pożarniczego;
wykład na temat bezpiecznych zachowań podczas
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
7 maja 2017 r. Przesmyki
100 lecie istnienia połączone z piknikiem
strażackim i pokazami sprzętu pożarniczego; prelekcje
dotyczące zagrożeń w gospodarstwach rolnych,
dotyczące właściwej eksploatacji instalacji i urządzeń
użytkowych w gospodarstwach, garażowania pojazdów,
zbioru, transportu i składowania płodów rolnych,
10 maja 2017 r. Hołubla
prelekcje dla nauczycieli - zadania dla
nauczycieli i wychowawców w zakresie edukacji dla
bezpieczeństwa:
bezpieczne zachowania w szkole i w domu,
bezpieczne zachowania podczas wakacji i ferii
zimowych,
turniej wiedzy pożarniczej Młodzież Zapobiega
Pożarom
oraz konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży jako
elementy propagujące bezpieczeństwo pożarowe,
treningi ewakuacyjne jako istotny element wpływający
na poprawę bezpieczeństwa w placówkach
oświatowych.
14 maja 2017 r. plac KM PSP Siedlce

-

-

-

-

pokaz strażacki, IV Siedleckie Dni Drzewa;
poznanie specyfiki służby strażaków, prezentacja
sprzętu będącego na wyposażeniu samochodów
ratowniczo-gaśniczych, nauka i pokazy praktycznego
sposobu użycia gaśnic i hydrantów wewnętrznych,
pojazd uprzywilejowany – ustąp pierwszeństwa, nie
utrudniaj.
24 maja 2017 r. - Szkoła Podstawowa w Drażniewie prelekcje dla nauczycieli - zadania dla nauczycieli i
wychowawców w zakresie edukacji dla
bezpieczeństwa; bezpieczne zachowania w szkole i w
domu, bezpieczne zachowania podczas wakacji i ferii
zimowych, turniej wiedzy pożarniczej Młodzież
Zapobiega Pożarom oraz konkurs plastyczny dla dzieci
i młodzieży jako elementy propagujące bezpieczeństwo
pożarowe, treningi ewakuacyjne jako istotny element
wpływający na poprawę bezpieczeństwa w placówkach
oświatowych.
27 maja 2017 r. - Publiczne Gimnazjum nr 4 w
Siedlcach
piknik rodzinny - prezentacja sprzętu będącego
na wyposażeniu samochodów ratowniczo-gaśniczych,
poznanie specyfiki pracy strażaka, bezpieczne
zachowania podczas wypoczynku(w ośrodku, w lesie,
nad wodą), ognisko jako element zabawy ale i
zagrożenia – zasady używania otwartego ognia i
rozpalanie ognisk, numer alarmowy nie służy do
zabawy – może uratować komuś życie.
28 maja 2017 r. - Siedlce, Amfiteatr
Krew dla Miasta i Powiatu - pokazy ratownictwa
technicznego i medycznego oraz sprzętu
pożarniczego; wykłady na temat bezpieczeństwa
pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem zasad
alarmowania służb ratowniczych w sytuacji
zagrożenia.
31 maja 2017 r. - Miejskie Przedszkole nr 1 w
Siedlcach
prezentacja sprzętu będącego na wyposażeniu
samochodów ratowniczo-gaśniczych, poznanie

120.

121.

specyfiki pracy strażaka, bezpieczne zachowania
podczas wypoczynku(w ośrodku, w lesie, nad wodą),
ognisko jako element zabawy ale i zagrożenia –
zasady używania otwartego ognia i rozpalanie ognisk,
numer alarmowy nie służy do zabawy – może
uratować komuś życie.
KP PSP Sochaczew
- Sochaczew, Pl. Tadeusza Kościuszki, 13 maja 2017
roku, godz. 14:00-15:00 – pokaz sprzętu pożarniczego
połączony z pogadanką profilaktyczną z okazji
powiatowych obchodów Dnia Strażaka
- Zespół Szkół w Iłowie, 18 maja 2017 roku, godz. 9:0012:00 – pokaz ratownictwa technicznego połączony z
pogadanką profilaktyczną podczas Memoriału
Sylwestra Rozdżestwieńskiego
- Prywatna Szkoła Podstawowa w Sochaczewie, ul.
Stadionowa, 18 maja 2017 roku, godz. 14:00-15:00 –
pogadanka profilaktyczna połączona z pokazem
sprzętu pożarniczego
- Prywatne Przedszkole Koralik w Sochaczewie, ul.
Smolna, 25 maja 2017 roku, godz. 11:00-13:00 –
pogadanka profilaktyczna połączona z pokazem
sprzętu pożarniczego
- Sochaczew, ul. Towarowa, 28 maja 2017 roku, godz.
14:00 15:00 – pokaz ratownictwa technicznego
połączony z pogadanką profilaktyczną podczas festynu
Motoserce
KP PSP Sokołów Podlaski - Pokazy sprzętu ratownictwa wodno-nurkowego w
ramach Pikniku Rodzinnego organizowanego przez
CARITAS Sokołów Podl., (27.05.2017), promowanie
bezpieczeństwa na wodzie w okresie letnim – 100
osób.
- Pokazy sprzętu ratownictwa wodno-nurkowego w
ramach akcji „Noc w Bibliotece” Sokołów Podl.,
(03.05.2017), promowanie bezpieczeństwa na wodzie
w okresie wakacyjnym – 50 osób

122.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

123.

opolskie

124.

Spotkania
z władzami gminy, powiatu,
itd.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

1. Prewencja społeczna
2. Bezpieczny wypoczynek nad wodą, pierwsza pomoc
podczas utonięć i urazów kręgosłupa,
3. Pokaz sprzętu pożarniczego, nauka udzielania p.
pomocy
4. Prezentacja zawodu strażaka
(Rajd Maluchów 2017, Festyn Franciszkański)
5. Zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady
zgłaszania zdarzenia służbom ratunkowym, zachowanie
się podczas pożaru i wypadku. Pokazy sprzętu,
umiejętności strażaków.
6. Zasady zachowania się podczas pożarów i wypadków
komunikacyjnych
1. Bezpieczny wypoczynek nad wodą, pierwsza pomoc
podczas utonięć i urazów kręgosłupa
2. Zasady zachowania się podczas zauważenia pożaru
lub innego MZ. Udzielanie pierwszej pomocy
poszkodowanym.
3. Zasady zachowania się podczas pożarów i wypadków
komunikacyjnych
1. Prewencja społeczna
2. Bezpieczny wypoczynek nad wodą, pierwsza pomoc
podczas utonięć i urazów kręgosłupa
3. Zasady zachowania się podczas zauważenia pożaru
lub innego MZ. Udzielanie pierwszej pomocy
poszkodowanym.
4. Współorganizacja zawodów grup PCK w ramach której
przeprowadzono pogadankę dla dzieci i młodzieży.
5. Dzień Ratownictwa w szkole podstawowej –
prezentacja sprzętu pożarniczego, zapoznanie z
zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej,
propagowanie zawodu strażaka.
6. Dni ochrony przeciwpożarowej - „Otwarte strażnice” prezentacja sprzętu pożarniczego, zapoznanie z
zawodem strażaka.
7. Ćwiczenia w przedszkolu połączone z omówieniem
zasad zachowania się podczas pożaru oraz prezentacją
zawodu strażaka, sprzętu pożarniczego i sprzętu do
ratownictwa przedmedycznego.

1
1

0
30

32
10

4
2
4

720
1550
160

1000
900
236

4

142

136

1

0

20

1

30

15

2

0

52

4
3

80
120

43
30

2

35

4

2

156

36

3

125

12

17

0

311

1

72

38

1

85

18

9

48

103

125.

Inne

126.

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

128.

129.

podkarpackie

127.

131.
132.

podlaskie

130.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne (wpisać jakie)
-wizyty dzieci w KP i KM
- udział w imprezach
zewnętrznych
- wizyty w „OGNIKU”
- wizyty w przedszkolach
Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu
Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.
Spotkania w szkołach (w
ośrodkach

8. Ochrona przeciwpożarowa, a zwłaszcza ograniczenia
ofiar pożarów wewnętrznych, podstawowe zasady i
wymagania związane z prowadzeniem ewakuacji z
budynków użyteczności publicznej.
9. Warsztaty dla młodzieży szkolnej w zakresie pierwszej
pomocy podczas wypadków drogowych oraz innych
niebezpiecznych zdarzeń.
10. Prezentacja zawodu strażaka
11. Zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady
zgłaszania zdarzenia służbom ratunkowym, zachowanie
się podczas pożaru i wypadku. Bezpieczne zachowania w
szkole.
1. Otwarte strażnice
KP/M PSP woj. opolskie
2. Co zrobić w razie pożaru – spotkanie ze słuchaczami
Uniwersytetu III wieku
Bezpieczeństwo pożarowe w domach oraz na terenie
gmin
Zabezpieczenie przeciwpożarowe w gminach oraz
powiatu.
Jak udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej
Jak zachować się podczas ewakuacji
Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo w szkołach
Kwalifikowana pierwsza pomoc

64

1786

378

1

0

40
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629

104
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1910

129

3068

676

Praca strażaka i jego rola w systemie bezpieczeństwa,
Bezpieczeństwo pożarowe w lasach, Udzielanie pierwszej
pomocy, prezentacja sprzętu
-

26

1301

946

1

200

300

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

29

2918

823

Ćwiczenia oraz pokazy

wypoczynkowych)
Inne: spotkanie z dziećmi w
przedszkolu

133.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

135.

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

136.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

pomorskie

134.

Inne (wpisać jakie)

138.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

śląskie

137.

Praca strażaka i jego rola w systemie bezpieczeństwa,
Bezpieczeństwo pożarowe w lasach, Bezpieczny
wypoczynek nad wodą, Pokaz sprzętu
- spotkania powiązane z festynami rodzinnymi,
- „Bezpieczne wakacje”,
- zapoznanie ze sprzętem w dyspozycji PSP,
- profilaktyka ochrony przeciwpożarowej oraz zapoznanie
ze sprzętem,
- akcja „Pokonajmy nowotwory krwi” – pokaz sprzętu
- przekazano informację dot. postepowania w przypadku
wystąpienia ptasiej grypy,
- spotkania z władzami, przedstawicielami służb i
instytucji
- rady pedagogiczne,
- pokazy praktyczne z zakresu prawidłowych postaw
bezpieczeństwa wśród dzieci, a także zakres użycia
podręcznego sprzętu gaśniczego i pierwszej pomocy
przedmedycznej,
- „Bezpieczne wakacje” – zapoznanie ze sprzętem PSP,
- zapoznanie z zawodem strażaka, funkcjonowanie nr
alarmowego 112,
- sposoby zgłaszania zagrożenia w obiektach szkolnych,
- zajęcia w Sali Edukacyjnej „OGNIK”,
- bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza nią
- wizyta przedszkolaków, młodzieży w strażnicach JRG,
- festyn rodzinny organizowany przez parafię NMP w
Miastku,
- szkolenie z ratownictwa medycznego,
- pokaz sprzętu, pogadanka o PSP, bezpieczeństwie,
- „Bezpieczne wakacje” – przedstawienie dzieciom,
młodzieży zachowań w trakcie pożaru, bezpieczne
zachowania podczas wypoczynku,
- Czujki tlenku węgla, zasady udzielania pierwszej
pomocy
- Pokaz ratownictwa technicznego
- Akcja „Motoserce”
- Pokaz sprzętu pożarniczego i ratowniczego w
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działaniach
139.

140.

141.

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

- Zawody sportowopożarnicze na terenie
Elektrowni „Łaziska”
współorganizowane z
„Tauronem
- Pokazy sprzętu
pożarniczego

- Czad i Ogień Obudź czujność oraz Stop pożarom traw
- Bezpieczeństwo pożarowe w placówkach szkolnych i
przedszkolnych
- Bezpieczeństwo w domu, w drodze do szkoły,
bezpieczne wakacje,
- Sesja Rady Miejskiej – temat wiodący bezpieczeństwo w
mieście.
- Zasady zachowania podczas ewakuacji prowadzonej
przez PSP
- Informowanie o służbie i zagrożeniach, pokaz
podczas wydarzeń:
- Podsumowanie tygodnia bezpieczeństwa w
Świętochłowicach,
- Festyn w SP nr 3;
- Pokazy w OSiR Skałka;
- Pokazy w PM nr 4;
- „IV Mega festyn Szkolno Wojskowy” w Zespole
Szkół ogólnokształcących”;
- Zasady bezpieczeństwa pożarowego w codziennym
życiu.
- Poruszanie tematyki bezpiecznej ewakuacji,
bezpieczeństwa pożarowego, akcja Kręci mnie
bezpieczeństwo”
- Spotkania z nauczycielami
- IV Turniej Pierwszej Pomocy dla uczniów
świętochłowickich szkół;
- Ewakuacja Domu Pomocy „Złota Jesień”;
- Ewakuacja SP nr 1;
- Zasady bezpieczeństwa pożarowego w codziennym
życiu wraz z zapoznaniem ze służbą strażaka i pokazem
sprzętu
- Akcja edukacyjna, promocja sportu pożarniczego.
Konkurencje pokazowe dla dzieci i dorosłych.
- Zajęcia z dziećmi na terenie strażnicy.
- Upowszechnianie wiedzy dotyczącej wyposażenia
samochodów pożarniczych
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142.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

144.

145.

świętokrzyskie

143.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

Wizyty dzieci w salce edukacyjnej „Ognik”
1. Kształtowanie prawidłowych zachowań
i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
2. Wdrażanie do prawidłowych nawyków
w zakresie używania domowych urządzeń
elektrycznych.
3. Utrwalenie znajomości telefonów alarmowych oraz
znaków ostrzegawczych i informacyjnych.
4. Promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku.
5. Pierwsza pomoc
Spotkania z mieszkańcami podczas festynów i pikników
1. Pogadanka na temat bezpiecznego zachowania się
podczas wypoczynku nad wodą oraz podczas burzy,
2. Prezentacja sprzętu ratownictwa technicznego,
sprzętu gaśniczego, sprzętu do działań na wodzie
oraz sprzętu nurkowego.
3. Omówienie zawodu strażaka
4. Pokazy z udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy
5. Poruszono tematykę: „Czad i ogień – obudź czujność”
Podczas sesji rady gminy, powiatu przedstawiano:
1. Stan bezpieczeństwa pożarowego.
2. Zagrożenia związane z tlenkiem węgla.
3. Założenia akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”.
4. Zagrożenia związane z intensywnymi opadami
deszczu, lokalnymi podtopieniami.
5. Tematyka związana z działalnością PSP i OSP
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Podczas rad pedagogicznych oraz próbnych ewakuacji w
szkołach poruszano następujące tematy:
1. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy
2. Zasady ewakuacji
3. Sposoby użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
4. Alarmowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej
5. Przekazywano informacje dot. bezpiecznych
zachowań podczas zbliżających się wakacji.
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146.

147.

148.

Inne

Podczas imprez organizowanych na terenie placówek
oświatowych przeprowadzano pogadanki, pokazy i
zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa
pożarowego i udzielania pierwszej pomocy.
Podczas próbnych ewakuacji w szkołach każdorazowo
prezentowano sprzęt pożarniczy będący na wyposażeniu
samochodów. W ramach pogadanek przekazywano
informację na temat zasad bezpieczeństwa w domu i
szkole.
Spotkanie z członkami Zarządu Oddziału Gminnego i
Powiatowego ZOSP RP

149.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach
zakwalifikowanych do letniego wypoczynku.

150.

Organizacja konkursów plastycznych ”Mój bohater
strażak”, ,,25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

151.

Prezentacja działań ratowniczo gaśniczych podczas
ćwiczeń

153.
154.

warmińskomazurskie

152.

156.

wielkopolskie

155.
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Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu
Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.
Spotkania w szkołach
(w ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne (wpisać jakie)

profilaktyka ochrony przeciwpożarowej
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778

profilaktyka ochrony przeciwpożarowej

6

0

117

bezpieczne wakacje, bezpieczeństwo czasu wolnego

34

1786

686

ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej
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1034

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu
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1183

3052

pierwsza pomoc,
pożary traw,
czad,
pokazy sprzętu,
promowanie szkół pożarniczych,
ewakuacja,
bezpieczeństwo na obszarach wodnych,

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

158.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

159.

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

160.

161.

zachodniopomorskie

157.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)

 omówienie i podsumowanie dotychczasowej
współpracy pomiędzy poszczególnymi Radami Osiedli
a Państwową Strażą Pożarną,
 Bezpieczeństwo Gminy,
 Sesja Rady Powiatu –dot.
bezpieczeństwa p.
pożarowego i
p. powodziowego w powiecie
Zapoznanie z zawodem strażaka, sprzętem i jego
zastosowaniem w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych,
sposoby postępowania w razie zagrożeń i
niebezpieczeństw.
Prelekcje nt. bezpiecznego spędzania czasu,
bezpieczeństwa w pracy oraz w domu, instruktaż
pierwszej pomocy, przeprowadzenie ewakuacji, różnego
rodzaju festyny oraz pikniki rodzinne.
Akcja „Bezpieczne wakacje”, sesje Rady Gmin , szkolenie
dla sołtysów, instruktaż pierwszej pomocy.
Obsługa, rozmieszczenie i konserwacja podręcznego
sprzętu gaśniczego, zasady alarmowania jednostek
straży pożarnej, zagrożenia jakie niesie za sobą
występowanie tlenku węgla, zasady pierwszej pomocy,
bezpieczne ewakuacje z budynków oświatowych,
„Bezpieczne wakacje”, „Bezpiecznie nad wodą”,
uczestnictwo w radach pedagogicznych, prelekcje o
bezpieczeństwie.
„Dni otwartych strażnic”, wizyty w jednostkach JRG,
pokaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, omówienie
zawodu strażaka, instruktaż pierwszej pomocy,
pogadanki na temat bezpieczeństwa.
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