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

Województwo

1.Spotkania z
mieszkańcami gminy

dolnośląskie

1.

Rodzaj przedsięwzięcia

2.

2.Spotkania z władzami

Tematyka

 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.
 Bezpieczeństwo wypoczynku nad wodą,
korytarz życia
 Parkowanie samochodów na drogach

przedsięwzięć

uczestników
dzieci

dorosłych

68

5440

7404

4

0

70

gminy, powiatu, itd.

3.

3.Spotkania w szkołach
ośrodkach
wypoczynkowych











4.

4.Inne (wpisać jakie)
- spotkania z OSP
- spotkania z żołnierzami
jednostki wojskowej 1245
- bezpieczny poranek z
kinem Helios
- Ćwiczenia w szpitalu w





przeciwpożarowych usytuowanych na terenie
osiedli mieszkaniowych,
Prelekcja poświęcona bezpieczeństwu
pożarowemu.
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?
Spotkania edukacyjne poświęcone szeroko
rozumianemu bezpieczeństwu pożarowemu,
zarówno w szkole jak i w domu czy na
podwórku. Ponadto omawiano tematykę
związaną z udzielaniem pierwszej pomocy ,
zapoznawano słuchaczy ze specyfikacją działań
ratowniczo-gaśniczych, zagrożeniami
związanymi z pożarami oraz działaniami przy
innych zagrożeniach np. chemicznych.
Prelekcje podczas posiedzeń rad
pedagogicznych w zakresie propagowania i
przekazywania dzieciom wiedzy z szeroko
pojętej dziedziny bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo w komunikacji ruchu
lądowego, pokazy sprzętu strażackiego
Pogadanka na temat udzielania pierwszej
pomocy.
Prelekcja na temat bezpieczeństwa ppoż. dla
personelu medycznego

172

11367

2920

73

3727

1366

Kłodzku
- festyny szkolne
5.

Razem

6.

317

20534

11760

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Pierwsza pomoc przedmedyczna – pokazy,
prezentacja multimedialna - Bezpieczeństwo na
wakacjach, podczas wypoczynku nad wodą oraz
w górach, Zasady bezpieczeństwa w domu,
przedszkolu, na wycieczkach

6

620

1120

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Prelekcja 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 (zabytkowego i
nowoczesnego).

4

410

190

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

Prelekcja promujące bezpieczne zachowania
podczas wypoczynku nad wodą oraz związane z
bezpieczeństwem podczas pobytu w domu,
szkole, na wycieczkach i piknikach w ramach

2

180

13

KP PSP ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

7.

8.

10.
11.

12.
13.

kujawsko-pomorskie

9.

KP PSP BRODNICA

14.
Inne: spotkanie na terenie
JRG z dziećmi z przedszkoli z
młodzieżą szkolną,
członkami MDP

akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo", pokazy
udzielania pierwszej pomocy, prezentacja
pojazdów i sprzętu pożarniczego.
Prelekcja 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", prezentacja
pojazdów i sprzętu pożarniczego będącego na
wyposażeniu JRG.

12

294

39

15.
KM PSP BYDGOSZCZ
16.

17.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Bezpieczny wypoczynek podczas zbliżających
się wakacji ze szczególnym uwzględnieniem
wypoczynku na obszarach wiejskich

1

30

25

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

5

325

104

3

130

650

2

39

6

18.
Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)
19.

Inne: Spotkania z
uczestnikami Zawodów
Sportowo-Pożarniczych

20.
Spotkania z dziećmi i
młodzieżą w KP PSP

 Bezpieczny wypoczynek podczas zbliżających
się wakacji (szczególne uwzględnienie
bezpieczeństwa nad wodą)
 Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej
pomocy
 Bezpieczny wypoczynek podczas zbliżających
się wakacji,
 Bezpieczeństwo, ratownictwo i ochrona
przeciwpożarowa
 Bezpieczny wypoczynek podczas zbliżających
się wakacji,
 Prawidłowe zachowanie się podczas
zagrożenia życia,
 Ćwiczenia na torze przeszkód CTiF

21.

Bezpieczeństwo podczas korzystania z
obiektów pływających,
Instruktaż bezpiecznego korzystania ze
sprzętu,
Instruktaż korzystania ze sprzętu
ratowniczego

Spotkania z podmiotami
wynajmującymi sprzęt
pływacki

1

0

6

Kontrola prewencyjna kąpielisk niestrzeżonych

3

0

28

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Pogadanka nt. kampanii społecznej „Kręci mnie
bezpieczeństwo” oraz podstawowych zasad
bezpieczeństwa. Pokazy sprzętu ratowniczego
oraz medycznego.

4

1260

940

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

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

10

624

43

Inne: II Zlot Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych gm.
Chełmno

Pogadanka nt. kampanii społecznej „ Kręci mnie
bezpieczeństwo nad wodą”.

1

40

6

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Bezpieczny wypoczynek podczas zbliżających
się wakacji ze szczególnym uwzględnieniem
wypoczynku na obszarach wiejskich

1

30

25

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

22.
Kontrola akwenów wodnych
23.
KP PSP CHEŁMNO
24.

25.
26.

27.

28.
KP PSP GOLUB-DOBRZYŃ
29.

30.

31.
Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)
32.

Bezpieczny wypoczynek podczas zbliżających
się wakacji (szczególne uwzględnienie
bezpieczeństwa nad wodą)
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej
pomocy
Bezpieczny wypoczynek podczas zbliżających
się wakacji,
Bezpieczeństwo, ratownictwo i ochrona
przeciwpożarowa
Bezpieczny wypoczynek podczas zbliżających
się wakacji,
Prawidłowe zachowanie się podczas
zagrożenia życia,
Ćwiczenia na torze przeszkód CTiF
Bezpieczeństwo podczas korzystania z
obiektów pływających,
Instruktaż bezpiecznego korzystania ze
sprzętu,
Instruktaż korzystania ze sprzętu
ratowniczego

5

325

104

3

130

650

2

39

6

1

0

6

Kontrola prewencyjna kąpielisk niestrzeżonych

3

0

28

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Kręci mnie bezpieczeństwo

1

20

80

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

Kręci mnie bezpieczeństwo

1

0

10

Inne: Spotkania z
uczestnikami Zawodów
Sportowo-Pożarniczych

33.





Spotkania z dziećmi i
młodzieżą w KP PSP





34.
Spotkania z podmiotami
wynajmującymi sprzęt
pływacki




35.
Kontrola akwenów wodnych
36.
KM PSP GRUDZIĄDZ
37.
38.

39.

40.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne: - Rozstrzygnięcie
konkursu bezpieczne
wakacje i stop pożarom traw

Kręci mnie bezpieczeństwo, bezpieczne wakacje

11

1400

30

Stop pożarom traw, kręci mnie bezpieczeństwo
bezpieczne wakacje

1

50

10

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Pokazy sprzętu pożarniczego, pogadanka

3

250

670

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

2

150

52

3

102

11

7

1690

3860

41.
KP PSP INOWROCŁAW
42.
43.
44.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

45.
Inne (wpisać jakie)

Pokazy sprzętu PSP, ćwiczenia praktyczne z
pierwszej pomocy, pogadanka w zakresie
bezpieczeństwa.
Spotkania na terenie JRG z uczniami szkół
podstawowych, gimnazjum oraz przedszkoli.
Omówienie zasad bezpieczeństwa na wakacjach
oraz zasad powiadamiania służb ratowniczych

46.
KP PSP LIPNO
47.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Pokaz sprzętu, działań ratowniczych udzielania I
pomocy medycznej, pogadanki, w których
omówiono zasady postępowania na wypadek
zagrożenia, które mogą powstać ze strony
pożaru, anomalii pogodowych, owadów
błonkoskrzydłych w domu w czasie wycieczek,
pikników i ogólnie w czasie letniego
wypoczynku zgodnie z założenia- mi kampanii
"kręci mnie bezpieczeństwo" oraz „kręci mnie
bezpieczeństwo nad wodą”.

48.

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

49.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

50.

Inne: wycieczki dzieci do
siedziby KP PSP w Lipnie

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

0

0

0

6

1039

200

4

117

10

3

1075

615

3

0

140

51.
KP PSP MOGILNO
52.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

53.

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

Zasady udzielania pierwszej pomocy
medycznej. Bezpieczny wypoczynek nad wodą.
Bezpieczeństwo pożarowe w domu i otoczeniu.
Informacje dotyczące używania numerów
alarmowych. Podstawowe zasady
bezpieczeństwa w ruchu drogowym – przy
współudziale Policji.
Zagrożenia na jakie mogą być narażone młode
osoby w trakcie letniego wypoczynku oraz jak
tych zagrożeń unikać – przy współudziale
Policji.
Zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Bezpieczny wypoczynek nad wodą.
Bezpieczeństwo pożarowe w domu i otoczeniu.

54.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

 Zasady udzielania pierwszej pomocy
medycznej. Bezpieczny wypoczynek nad wodą.
Bezpieczeństwo pożarowe w domu i otoczeniu.
 Informacje dotyczące używania numerów
alarmowych. Podstawowe zasady
bezpieczeństwa w ruchu drogowym – przy
współudziale Policji.
 Zagrożenia na jakie mogą być narażone młode
osoby w trakcie letniego wypoczynku oraz jak
tych zagrożeń unikać – przy współudziale
Policji.

6

800

192

55.
KP PSP NAKŁO N. NOTECIĄ
56.
57.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Bezpieczeństwo w domu, w pracy, podczas
wypoczynku

3

113

149

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

Przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne (2),,
pokazy sprzętu, instruktaż udzielania
pierwszej pomocy.
Omówiono zasady bezpieczeństwa w domu, w
szkole, w przedszkolu, podczas zabawy,
podczas wypoczynku.

12

1420

214

Inne: Wizyty uczniów oraz
dzieci przedszkolnych w
Jednostce RatowniczoGaśniczej

Przeprowadzono pokazy oraz instruktaż
udzielania pierwszej pomocy, omówiono zasady
bezpieczeństwa

3

53

12

Festyny rodzinne

Przeprowadzono pokazy oraz instruktaż
udzielania pierwszej pomocy, omówiono zasady
bezpieczeństwa

5

1200

830

58.
Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)
59.

60.

61.
KP PSP RADZIEJÓW
62.

63.
64.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

"Kręci mnie bezpieczeństwo” - (bezpieczne
wakacje, bezpieczna szkoła, bezpieczne
przebywanie nad wodą).

1

50

300

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

„Kręci mnie bezpieczeństwo” - (bezpieczne
wakacje, bezpieczna szkoła, bezpieczne
przebywanie nad wodą).

6

1640

310

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

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

8

639

992

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

3

184

14

1

34

4

1

0

60

65.
KP PSP RYPIN
66.

67.
68.

69.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne: Wizyta w Jednostce
Ratowniczo - Gaśniczej w
Rypinie

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

70.
KP PSP SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
71.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

-

72.

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

73.
Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

74.
Inne: spotkania z dziećmi na
terenie KP PSP w Sępólnie
Kraj.

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

0

0

0

4

211

57

3

113

15

3

170

85

75.
KP PSP ŚWIECIE
76.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

77.
78.

 Bezpieczne zachowania na wycieczkach,
piknikach oraz podczas wakacji podczas
festynu plenerowego z okazji Dnia Dziecka,
 Zapoznanie z zawodem strażaka oraz akcja
promująca bezpieczne zachowania w domu,
podczas wycieczek i wypoczynku nad wodą
oraz zasady udzielania pierwszej pomocy dla
członków Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków w Świeciu

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

Zapoznanie z zawodem strażaka oraz akcja
promująca bezpieczne zachowania podczas
wakacji, wycieczek i pikników

7

422

56

79.

Zapoznanie uczestników spływu smoczych łodzi
w ramach inicjatywy „Prawy do Lewego” z
bezpiecznym zachowaniem na akwenach
wodnych

1

1

36

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

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

8

1025

925

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

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

14

2061

303

Inne: Rady Pedagogiczne

Bezpieczeństwo w szkole

3

0

37

Zajęcia szkoleniowe OGNIK

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

19

461

57

Spotkania w strażnicy JRG

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

18

389

47

Zawody Toughest Firefighter
Alive & Firefighter Combat
Bezpieczeństwo w domu, na wycieczkach i
Challenge POLAND 2017 i
piknikach, wypoczynek w górach i nad wodą
zawody MiniTFA

1

200

1000

Hospicjum Nadzieja w
Toruniu

1

20

15

Inne (wpisać jakie)
80.
KM PSP TORUŃ
81.
82.
83.

84.
85.
86.
87.

88.
89.

KP PSP TUCHOLA

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

90.
91.
92.

93.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

"Kto ważniejszy na drodze? Kierujący, czy
pieszy?" Debata społeczna

1

0

35

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

Spotkanie u starosty (bieżący stan
bezpieczeństwa w powiecie)

2

0

25

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

bezpieczne zachowanie się podczas wypoczynku
(właściwe zachowanie na drodze i nad wodą,
pierwsza pomoc)

2

142

26

Inne: Zawody sportowo pożarnicze drużyn OSP

Propagowanie ochrony przeciwpożarowej

2

30

270

5

205

290

0

0

0

1

100

15

2

67

4

6

565

1191

94.
KP PSP WĄBRZEŹNO
95.
Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu
96.
97.

98.

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

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

-

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

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

Inne: Dni Otwartych Strażnic
– wizyty szkół i przedszkoli

99.
KM PSP WŁOCŁAWEK
100.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Bezpieczeństwo podczas korzystania z dróg
publicznych, podczas wypoczynku, nad wodą,
pokazy sprzętu

101.
102.

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

Bezpieczeństwo podczas korzystania z dróg
publicznych i podczas wypoczynku

1

0

22

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

Bezpieczeństwo podczas korzystania z dróg
publicznych i podczas wypoczynku

6

587

0

Inne: spotkania w JRG

Bezpieczeństwo podczas korzystania z dróg
publicznych, podczas wypoczynku, nad wodą,
pokazy sprzętu

4

125

7

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Pogadanka nt. bezpieczeństwa w szczególności
dot. bezpieczeństwa dzieci, pokaz
multimedialny;

6

910

525

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

Pogadanka nt. bezpieczeństwa dzieci, pokaz
sprzętu,

1

70

30

Zwiedzanie strażnicy KPPSP w Żninie, konkursy,
pokaz sprzętu. pokaz sprzętu, konkursy,
pogadanki.

2

530

510

-

0

0

0

103.

104.
KP PSP ŻNIN
105.

106.

107.

108.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne:
- Dzień dziecka w straży
pożarnej (także dzieci spoza
powiatu)
- Festyn integracyjny w
Domu Dziecka w Kołdrąbiu

109.
KW PSP TORUŃ
110.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

111.
112.

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne (wpisać jakie)

Bezpieczny wyjazd na wakacje, bezpieczeństwo
nad wodą, w domu podczas wycieczek,
zapoznanie/przypomnienie numerów
alarmowych, pokaz dotyczący pierwszej
pomocy, pokaz sprzętu i wozu strażackiego,
zabawy edukacyjne dla dzieci (zadymiony
namiot, hydronetki do celowania strumieniem
wody w tarczę i in.)

1

2116

151

310

28936

19163

83

6879

4892

30

468

417

103

4742

1405

113.

114.
RAZEM
115.

116.

lubelskie

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

117.
Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

Stop pożarom traw, Czad i ogień. Obudź
czujność, Bezpieczeństwo podczas letniego
wypoczynku, zajęcia w salach edukacyjnych
„Ognik”, prezentacje sprzętu pożarniczego,
omówienie specyfiki służby strażaka PSP, zasady
udzielania pierwszej pomocy – ćwiczenia
praktyczne na fantomie,
Stop pożarom traw, Strażak uczy ratować, Kręci
mnie bezpieczeństwo
Użytkowanie urządzeń grzewczych, Prezentacja
sprzętu pożarniczego, specyfika służby strażaka
PSP, Bezpieczny wypoczynek nad wodą,
Stop pożarom traw, Strażak uczy ratować, Kręci
mnie bezpieczeństwo
Ćwiczenia ewakuacyjne, Dni Otwartych Strażnic,
Pokazy sprzętu i pogadanki dla dzieci na temat
bezpiecznych zachowań

118.

Inne (wpisać jakie)
- Dzień dziecka w Opolu
Lubelskim,
- Szkolenie dla strażaków
OSP w zakresie prowadzenia
działań na akwenach,
- Informacje zamieszczone
na portalach www, piknik
strażacki „Strażak bohater
naszych czasów” w Muzeum
Fortyfikacji i Broni w
Zamościu,
- Festyny, pikniki
- Wycieczki szkolne, wizyty
w salach edukacyjnych
„Ognik”

119.

RAZEM

122.

lubuskie

120.

121.

Zasady używania numerów alarmowych,
podręcznego sprzętu gaśniczego, pierwsza
pomoc przedmedyczna, bezpieczne wakacje,
Bezpieczeństwo w domu i w szkole, zasady
zachowania w sytuacji zagrożenia życia i
zdrowia, zasady bezpiecznej ewakuacji, numery
alarmowe, kampania „Stop pożarom traw”, 25
lecie PSP, Prewencja społeczna z
wykorzystaniem filmów edukacyjnych KG PSP,
ćwiczenia ewakuacyjne w szkołach, pokazy
sprzętu,

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach

Pikniki, festyny.
Gry i zabawy dla dzieci, pokazy akcji
ratowniczych, szkolenie z pierwszej pomocy.
Prezentacja wyposażenia osobistego
strażaków oraz sprzętu.
Punkty informacyjne o służbie w PSP.
Informacje o zachowaniu się i postępowaniu w
czasie zagrożeń związanych z wypadkami,
pożarami, powiadamianiu służb ratowniczych.
Spotkanie z mieszkańcami DPS-u w Tursku ze
specyfiką pracy w PSP. Przedstawienie zagrożeń
występujących dla ludzi podczas pożaru.
Możliwości gaszenia pożaru różnymi środkami
gaśniczymi. Pokaz sprzętu.
Pokazy i szkolenie z zakresu pierwszej pomocy,
pogadanka o bezpiecznym zachowaniu i

139

4586

1819

355

16675

8533

14

3000

1850

1

0

15

32

2637

446

wypoczynkowych)
123.

124.

125.
Inne (wpisać jakie)

126.

127.

powiadamianiu służb ratowniczych, pokazy
sprzętu ratowniczego.
Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Pokaz gaszenia pożaru z dromadera. Dodatkowo
konkurencje strażackie - ubieranie się w
umundurowanie strażackie na czas, gry i zabawy
zręcznościowe, udzielanie pierwszej pomocy,
instruktaż na temat szeroko rozumianego
bezpieczeństwa w ramach akcji ,,Kręci mnie
bezpieczeństwo".
Udział w imprezach z okazji „Dnia Dziecka”
Gry i zabawy dla dzieci o tematyce strażackiej,
pokazy sprzętu ratowniczego, pogadanki o
bezpieczeństwie kierowane do dzieci i
opiekunów, pokazy i instruktaże z pierwszej
pomocy.
Wizyta w jednostkach PSP. Zwiedzanie strażnicy,
zapoznanie z pracą strażaka, pokazy sprzętu,
ratownictwa, pierwszej pomocy. Pogadanki
związane z bezpiecznym zachowaniem w czasie
wakacji.
Nadleśnictw Świebodzin poprosiło Komendę
Powiatową PSP w Świebodzinie o udział w
Międzynarodowych Zawodach Drwali. JRG PSP
w Świebodzinie zaprezentowało sprzęt
pożarniczy oraz propagowało bezpieczne
zachowania w życiu codziennym oraz podczas
sezonu wakacyjnego. Dla dzieci i młodzieży
zorganizowano gry i zabawy o charakterze
pożarniczym.
Po przeprowadzonych cyklicznie ćwiczeniach
ewakuacyjnych na obiekcie, przeprowadzono
instruktaż bezpiecznego postępowania na
wypadek pożaru

1

120

180

8

1710

715

9

221

24

1

50

350

2

160

128.

RAZEM

129.

131.

łódzkie

130.

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

132.
Inne (wpisać jakie)

Odwiedziny w strażnicach, pokazy w
przedszkolach i żłobkach, spotkania z
nauczycielami.

133.

RAZEM

134.

Prezentacja sprzętu i pokazy działań
ratowniczych, zasady bezpiecznych zachowań na
wypadek pożaru lub innego miejscowego
zagrożenia, pierwsza pomoc przedmedyczna,
podręczny sprzęt gaśniczy, „Bezpieczne
wakacje”, właściwe użytkowanie urządzeń pod
napięciem
Zasady bezpiecznych zachowań na wypadek
pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
prawidłowe zachowania podczas alarmowania
służb ratowniczych oraz schemat postępowania
na wypadek zagrożenia, pierwsza pomoc
przedmedyczna
Podręczny sprzęt gaśniczy, rola
dyrektora/nauczyciela, personelu szkoły
podczas ewakuacji szkoły w przypadku
zagrożenia chem., terrorystycznego oraz
pożarowego, bezpieczny wypoczynek nad wodą
Sala edukacyjna „Ognik”, wycieczki w
strażnicach, KPP
Razem

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

małopolskie

135.
Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

136.
Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)
137.
138.

Inne (wpisać jakie)

68

7738

3640

34

6654

4470

8

0

84

113

6185

2211

68

4286

2464

223

17125

9229

77

15128

7948

24

0

489

113

11049

3515

225

9444

2983

439

35621

14935

KP PSP Grodzisk
Mazowiecki

140.

KP PSP Legionowo

141.

KP PSP Maków
Mazowiecki

mazowieckie

139.

142.

KP PSP Otwock

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 Zcy 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.
- 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;

143.

KM PSP Siedlce

- 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

-

144.

KP PSP Sochaczew

-

-

-

-

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 ratowniczogaśniczych, 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.
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. 9:00-12:00 – 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. 11:0013:00 – pogadanka profilaktyczna połączona z
pokazem sprzętu pożarniczego

145.

KP PSP Sokołów Podlaski

146.

Zasady zachowania się podczas pożarów i
wypadków komunikacyjnych

147.
148.

opolskie

149.
150.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

151.
152.

- Sochaczew, ul. Towarowa, 28 maja 2017 roku,
godz. 14:00 15:00 – pokaz ratownictwa
technicznego połączony z pogadanką
profilaktyczną podczas festynu Motoserce
- Pokazy sprzętu ratownictwa wodnonurkowego w ramach Pikniku Rodzinnego
organizowanego przez CARITAS Sokołów
Podl., (27.05.2017), promowanie
bezpieczeństwa na wodzie w okresie letnim –
100 osób.
- Pokazy sprzętu ratownictwa wodnonurkowego w ramach akcji „Noc w Bibliotece”
Sokołów Podl., (03.05.2017), promowanie
bezpieczeństwa na wodzie w okresie
wakacyjnym – 50 osób

Spotkania
z władzami gminy, powiatu,
itd.

Podstawowe inf. nt. gaśnic, zasad gaszenia
pożarów
Zasady zachowania podczas zdarzeń
niebezpiecznych, pierwsza pomoc
Zasady zachowania się podczas zauważenia
pożaru lub innego MZ. Udzielanie pierwszej
pomocy poszkodowanym.
Pokazy sprzętu ratowniczego
Bezpieczny wypoczynek nad wodą, pierwsza
pomoc podczas utonięć i urazów kręgosłupa
Bezpieczne wakacje 2017

7

641

281

1

12

7

9

735

619

3

155

52

6

450

595

2

20

44

153.

154.
155.
Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)
156.

157.

158.
159.
160.
Inne

161.

Zasady zachowania się podczas pożarów,
wypadków komunikacyjnych

18

2029

437

Pierwsza pomoc, zapoznanie z pracą strażaka

5

374

35

Zasady zachowania się podczas zauważenia
pożaru lub innego MZ.
Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym.
Próbna ewakuacja dzieci i personelu.(spotkania
odbyły się w szkołach podstawowych,
ponadgimnazjalnych oraz przedszkolach.

7

260

34

Bezpieczny wypoczynek nad wodą, pierwsza
pomoc podczas utonięć i urazów kręgosłupa –
bezpieczeństwo podczas wakacji

7

767

41

Ochrona przeciwpożarowa, a zwłaszcza
ograniczenie ofiar pożarów wewnętrznych,
podstawowe zasady i wymagania związane z
prowadzeniem ewakuacji z budynków
użyteczności publ

31

0

735

Otwarte strażnice

47

2486

226

2

111

94

1

92

50

146

8132

3250

Piknik edukacyjno-zabawowy z okazji Dnia
Dziecka
Wojewódzkie Warsztaty Ratownicze dla
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie
udzielania pierwszej pomocy podczas
wypadków drogowych oraz innych
niebezpiecznych zdarzeń
Razem

162.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

163.

podkarpackie

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

164.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

165.

Inne (wpisać jakie)
-wizyty dzieci w KP i KM
- udział w imprezach
zewnętrznych
- wizyty w „OGNIKU”
- wizyty w przedszkolach

Bezpieczeństwo pożarowe w domach oraz na
terenie gmin
 Zabezpieczenie przeciwpożarowe w gminach
oraz powiatu.
 Jak udzielić pierwszej pomocy osobie
poszkodowanej
 Rada Dziecięca” – spotkanie z władzami
miasta, powiatu, poszczególnych służb
ratunkowych a także nauczycielami,
pedagogami oraz uczniami szkół z terenu
miasta, na którym omówiono:
- zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku
nad wodą,
- zasady bezpieczeństwa podczas wystąpienia
sytuacji w której należy podjąć działania
ratownicze,
- informowanie i alarmowanie służb
ratowniczych,
- wyposażenie ratunkowe obowiązujące w
trakcie używania sprzętu pływającego oraz
zasady bezpiecznego poruszania się nim
Jak zachować się podczas ewakuacji
Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo w
szkołach
Kwalifikowana pierwsza pomoc

Ćwiczenia oraz pokazy

166.
o
d
l
a
s
k
i

167.

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami

Praca strażaka i jego rola w systemie

44

7432

9022

11

1711

3530

81

7964

1217

102

4557

1105

238

21664

14874

41

2919

3344

gminy, powiatu

bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo pożarowe w
lasach, Udzielanie pierwszej pomocy,
prezentacja sprzętu

168.

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

169.

Praca strażaka i jego rola w systemie
bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo pożarowe w
Spotkania w szkołach (w
lasach, Bezpieczny wypoczynek nad wodą,
ośrodkach
Zagrożenia pożarowe w trakcie prac polowych i
wypoczynkowych)
w gospodarstwie rolnym, Prezentacja sprzętu
p.poż.
Praca strażaka i jego rola w systemie
Inne: spotkanie z dziećmi w
bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo pożarowe w
przedszkolu, wizyty w
lasach, Bezpieczny wypoczynek nad wodą, Pokaz
strażnicach, festyny,
sprzętu
RAZEM
 Występowanie zagrożeń w sezonie letnim,
 prezentacja możliwości sprzętowych oraz
Spotkania z mieszkańcami
pokaz ratownictwa drogowego,
gminy, powiatu
 ochrona przeciwpożarowa w budynkach
mieszkalnych oraz ZL II,
 pogadanki nt. pierwszej pomocy
Spotkania z władzami
występowanie zagrożeń w sezonie letnim,
gminy, powiatu, itd.
występowanie zagrożeń w lasach
występowanie zagrożeń w sezonie letnim –
wakacje,
zapoznanie dzieci z zawodem strażaka,
funkcjonowanie nr alarmowego 112,
Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
bezpieczeństwo nad wodą,
wypoczynkowych)
spotkania z radami pedagogicznymi,
spotkania w szkołach oraz przedszkolach,
zajęcia w sali edukacyjnej „OGNIK”,
pokazy praktyczne z zakresu prawidłowego

170.

173.
174.

pomorskie

171.
172.

Bezpieczeństwo pożarowe w lasach, KPP

1

0

26

40

5508

1352

47

2938

1276

129

11365

5998

36

4793

4008

12

0

102

86

9060

1769

175.

Inne (wpisać jakie)

176.
177.

178.
179.

śląskie

180.

użycia sprzętu przeciwpożarowego
 „Dzień dziecka”,
 konferencja naukowo – szkoleniowa –
ratownictwo w zintegrowanym systemie,
 kampania i materiały edukacyjne „Bezpieczna
+”,
 ochrona przeciwpożarowa we współpracy z
innymi służbami,
 festyn letnie,
 otwarte strażnice,
 pokazy praktyczne
RAZEM
Pokaz kpp oraz pogadanka na temat
bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa nad
wodą
Jedź z głową” – bezpieczeństwo (młodych
rowerzystów) na drogach"

Pokazy sprzętu ratowniczego, połączone z
pogadanką na temat bezpiecznych zachowań
Przekazanie wskazań dot. bezpieczeństwa,
informacja o realizowanych przez straż
Spotkania z mieszkańcami kampanii społecznych pokaz sprzętu i
umiejętności strażaków oraz promocja straży
gminy, powiatu
pożarnej) - realizowano w ramach wydarzeń:
 Piknik SOSW w Tarnowskich Górach ul.
Śniadeckiego 1,
 piknik org. przez Fundację ONYX Dzieciom i
Radio Piekary w Parku Świerklanieckim,
 Piknik Rodzinny org. przez SOSW w Tarn.
Górach ul. Strzelców Bytomskich 7 oraz
Stowarzyszenie "POMOCNA DŁOŃ",
 Piknik w Zespole Szkół Specjalnych w
Radzionkowie ul. Z. Nałkowskiej 2,

89

4271

2537

223

18124

8416

1

150

500

1

130

30

11

660

800

9

970

775

 Piknik przy markecie Carrefour w
Tarnowskich Górach ul. Kościuszki 5,
 Piknik org. przez Przedszkole nr 6 w
tarnowskich Górach ul. Bema 1,
 zajęcia z dziećmi klas II w Szkole Podstawowej
nr 9 w Tarn. Górach ul. Korczaka 2 (m.in.
zajęcia z udzielania pierwszej pomocy),
 konkurs dla przedszkoli miasta Tarnowskie
Góry "Sprawni jak strażacy - mały
ratowniczek" org. przez Przedszkole nr 22 w
tarnowskich Górach ul. Kard. Wyszyńskiego
137 oraz OSP Tarnowskie Góry pod
patronatem KP PSP w Tarn. Górach,
 Pikniku org. przez posłankę Barbarę Dziuk miejsce pikniku parking Starostwa
Tarnogórskiego,
"Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” nad
zalewem Rogoźnik

181.
182.
183.

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

184.
185.
186.
187.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

1

0

30

Bezpieczeństwo pożarowe w placówkach
szkolnych i przedszkolnych

6

914

98

Sesja Rady Miejskiej Mikołowa – temat wiodący
bezpieczeństwo w mieście.

1

0

20

Omówienie zagrożeń stwarzanych przez tlenek
węgla

1

0

30

„Akcja lato 2017 bezpieczne wakacje”

1

60

20

Bezpieczne zachowania w domu i na wakacjach

8

550

200

Pokazy sprzętu ratowniczego, połączone
pogadanką na temat bezpiecznych zachowań

13

2200

385

188.

Pogadanka na temat bezpieczeństwa oraz
prezentacja sprzętu
Informowanie o służbie i zagrożeniach, pokaz
podczas wydarzeń:
- Dzień Dziecka – OSiR Skałka 01.06
- Dzień Dziecka – OSiR Skałka 03.06
- Festyn w Salezjańskim Zespole Szkół
Publicznych 04.06
Spotkania w szkołach podstawowych w ramach
akcji bezpieczne wakacje
Spotkania na terenie komendy z uczniami 3 klas
gimnazjum w ramach przedmiotu edukacja dla
bezpieczeństwa.
Zasady bezpieczeństwa pożarowego w
codziennym życiu wraz z zapoznaniem ze służbą
strażaka i pokazem sprzętu
Pokaz sprzętu, pogadanka z zakresu ochrony
przeciwpożarowej i bezpieczeństwa

189.

190.
191.

192.

193.
194.

16

200

290

3

720

170

6

500

30

4

80

4

10

261

88

3

400

50

Spotkanie z dziećmi w
ramach organizacji ,,Dnia
Dziecka”

Bezpieczeństwo w życiu dziecka.
Spotkanie z dziećmi w trakcie festynu

2

300

100

Mistrzostwa Śląska
strażaków PSP w pływaniu
(promowanie bezpiecznego
zachowania nad zbiornikami
wodnymi, pokazy
ratownictwa)

Mistrzostwa Śląska w Pływaniu Strażaków PSP
były okazją do propagowania pływania oraz
podnoszenia sprawności fizycznej wśród
funkcjonariuszy
Strażacy z SGRW-N Bytom zaprezentowali
zasady bezpiecznego zachowania się nad
zbiornikami wodnymi oraz udzielania pomocy
osobom tonącym. Nurkowie zaprezentowali
techniki stosowane w ratownictwie wodnym na
poziomie specjalistycznym.

3

420

400

195.

196.

RAZEM

świętokrzyskie

197.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

1. Wizyty dzieci w salce edukacyjnej „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.
 Pierwsza pomoc
2. Spotkania z mieszkańcami podczas festynów i
pikników
 Pogadanka na temat bezpiecznego zachowania
się podczas wypoczynku nad wodą oraz
podczas burzy,
 Prezentacja sprzętu ratownictwa
technicznego, sprzętu gaśniczego, sprzętu do
działań na wodzie oraz sprzętu nurkowego.
 Omówienie zawodu strażaka
 Pokazy z udzielania kwalifikowanej pierwszej
pomocy
 Poruszono tematykę: „Czad i ogień – obudź
czujność”

100

8515

4020

45

3550

8633

198.

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

199.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)

200.
Inne (wpisać jakie)

Podczas spotkań z władzami gminy, powiatu
poruszano tematykę:
 Stan bezpieczeństwa pożarowego.
 Zagrożenia związane z tlenkiem węgla.
 Zasad prawidłowego zabezpieczenia kąpielisk
oraz innych miejsc wypoczynku wakacyjnego.
 Tematyka związana z działalnością PSP i OSP.
1. Podczas rad pedagogicznych oraz próbnych
ewakuacji w szkołach poruszano następujące
tematy:
 Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 Zasady ewakuacji
 Sposoby użycia podręcznego sprzętu
gaśniczego,
 Alarmowanie jednostek ochrony
przeciwpożarowej
 Przekazywano informacje dot. bezpiecznych
zachowań podczas zbliżających się wakacji.
2. Podczas imprez organizowanych na terenie
placówek oświatowych przeprowadzano
pogadanki, pokazy i zajęcia edukacyjne z
zakresu bezpieczeństwa pożarowego i
udzielania pierwszej pomocy.
3. 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
 Czynności kontrolno-rozpoznawcze w
obiektach zakwalifikowanych do letniego

8

0

143

47

3320

1000

14

150

350

wypoczynku.
 Spotkanie z lokalnymi mediami w sprawie
propagowania zasad bezpieczeństwa podczas
organizacji wypoczynku w okresie
wakacyjnym
 Spotkanie ze służbami działającymi w ramach
zapewnienia bezpieczeństwa w powiecie
(Policja, Straż Miejska).
 Prezentacja działań ratowniczo gaśniczych
podczas ćwiczeń powiatowych i
wojewódzkich.
201.

203.
204.

205.
206.

warmińsko-mazurskie

202.

Razem
-

7020

10126

10

1786

1508

7

0

72

30

2761

565

38

3557

1204

85

8104

3349

119

8576

7672

-

Razem

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu
wielkopolskie

207.

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

114

 Bezpieczna droga na wakacje, Festyny
rodzinne;
 Pokazy sprzętu, bezpieczny wypoczynek nad
wodą;
 „Dzień dziecka” - podczas tegorocznych
obchodów dnia dziecka zgromadzonym
dzieciom przedstawiono sprzęt ratowniczo
gaśniczy przybyłych jednostek. Dzieci mogły
poczuć się jak prawdziwi strażacy próbując
swoich sił podczas symulowanego gaszenia

pożaru. W trakcie zabaw dzieci dowiedziały się
jak bezpiecznie spędzić wakacje.

208.

209.

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach
wypoczynkowych)
Przygotowanie dzieci do
letniego wypoczynku

210.

Inne (wpisać jakie)
 spotkanie w
Nadleśnictwie;
 prelekcja dla członków
Uniwersytetu III wieku;
 warsztaty
przeciwpowodziowe dla
OSP;
 symulacja wypadku
kolejowego;

 Powiatowe Forum Wymiany Doświadczeń
Organizacji Pozarządowych (Pogadanka,
prelekcja, współpraca z Stowarzyszeniem
„Wodniacy Śrem” – bezpieczeństwobezpieczeństwo na wodzie);
 Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku w Starostwie Powiatowym w Śremie
– stan bezpieczeństwa i porządku publicznego,
pożarów i miejscowych zagrożeń oraz
bezpieczeństwa sanitarnego na terenie
powiatu.
 Wiem jak uniknąć pożaru – ogniowe zagadki;
 Zasady bezpiecznej ewakuacji, bezpieczny
wypoczynek nad wodą, w czasie burzy, silnych
ulew itp.;
 Zasady korzystania z numerów alarmowych;
 Zasady ewakuacji;
 Pokaz działań ratowniczych na wodzie.
 Bezpieczeństwo pożarowe w domu,
propagowanie akcji STOP POŻAROM TRAW,
CZAD I OGIEŃ – obudź czujność, pokaz sprzętu
pożarniczego, działalność prewencyjno –
ekologiczna, mini zawody strażackie;
 Zasady dowodzenia podczas akcji
przeciwpowodziowej;
 Zabezpieczanie wałów,
ochrona obiektów hydrotechnicznych;
 Bezpieczeństwo na przejazdach drogowokolejowych;

11

325

110

8799

3251

70

5248

4119

 udział w konferencji
dotyczącej automatyki w
przemyśle
i urządzeń chłodniczych;
 Dzień Ochrony
Środowiska w Unilever –
akcja w ramach prewencji
społecznej – działania
podczas wycieku
amoniaku;
 festyn: Avenida na
posterunku”.
Przedstawienie zasad
udzielania KPP;
 komunikaty w mediach:
radio telewizja, internet
na temat bezpieczeństwa
podczas zbliżających się
letnich wakacji;
 edukacja podczas drzwi
otwartych Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w
Poznaniu;
 spotkanie edukacyjne nad
wodą - impreza
plenerowa;
 bezpieczne praktyki w
okresie wakacyjnym.

 Ratownictwo medyczne;
 Domek szkoleniowy - jakie zagrożenia mogą
wystąpić w domu, w którym mieszkamy. Co się
dzieje gdy wybuchnie pożar, jak się zachowuje
dym oraz czujki dymu i jakie mają zadanie.
Strażak przekazał informacje na temat
wentylacji pomieszczeń;
 Pojazdy oraz sprzęt pożarniczy. Zwiedzający
mogli się dowiedzieć jak wygląda służba
strażaka, jakimi pojazdami oraz jakim
sprzętem dysponujemy podczas różnego
rodzaju działaniach ratowniczo – gaśniczych;
 Strażacy sprawili namiot pneumatyczny oraz
go zadymili. Miał on symulować warunki
pożarowe w mieszkaniu.Konkurencja oraz
edukacja polegała na poszukiwaniach osób
poszkodowanych oraz ich ewakuacja. W rolę
poszkodowanych wcieliły się maskotki.

211.
Razem

310

22623

15367

213.

214.

215.
216.

zachodniopomorskie

212.

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Pierwsza pomoc, pokazy sprzętu strażackiego,
bezpieczeństwo na drogach, uczestnictwo w
zebraniach OSP, debaty społeczne,

49

6725

5765

Spotkania z władzami
gminy, powiatu, itd.

Udział w sesjach rady gmin, spotkania dot.
realizacji programu „Bezpieczna Gmina 20162020, Bezpieczny człowiek – bezpieczne życie.

2

0

39

117

5192

2529

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

Pierwsza pomoc, przybliżenie zawodu strażaka,
„Bezpieczny uczeń w szkole i domu”, próbne
ewakuacje, użycie sprzętu p. pożarowego,
„Bezpieczny wypoczynek”, „Jestem bezpieczny”
Festyn rodzinny, „Jestem bezpieczny, sale Ognik,
„bezpieczny człowiek – bezpieczne życie”
RAZEM

82

3878

1257

250

15795

9590

RAZEM

3307

247971

142250

