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

Województwo

1.Spotkania z
mieszkańcami gminy
dolnośląskie

1.

Rodzaj przedsięwzięcia

2.

2.Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

Tematyka

- Tematyka związana z zagrożeniami ze
strony owadów błonkoskrzydłych
Wypalanie pozostałości roślinnych.
Bezpieczeństwo pożarowe obszarów
leśnych.
Bezpieczeństwo wypoczynku w obszarach
górskich.
- Bezpieczeństwo wypoczynku nad wodą.
- Bezpieczne zachowania w czasie burzy
- parkowanie samochodów na drogach
przeciwpożarowych usytuowanych na
terenie osiedli mieszkaniowych,

przedsięwzięć

uczestników
dzieci

dorosłych

32

5160

8078

0

0

0

3.

3.Spotkania w szkołach
ośrodkach
wypoczynkowych

4.

4.Inne (wpisać jakie)
- spotkania z OSP
- spotkania z żołnierzami jednostki
wojskowej
- spotkanie z uczniami klas
mundurowych
- spotkania podczas zawodów The
Word Games

6.
7.

- Bezpieczeństwo w komunikacji ruchu
lądowego, pokazy sprzętu strażackiego
- Pogadanka na temat udzielania
pierwszej pomocy.
- prelekcja na temat bezpieczeństwa ppoż.
dla personelu medycznego

Razem
kujawsk
opomorsk
ie

5.

- Prelekcja poświęcona bezpieczeństwu
pożarowemu.
- jak zachować się podczas wypadku.
- Bezpieczeństwo na drogach, numery
alarmowe
- Ogólne zasady postępowania w
przypadku pożaru.
- Zagrożenia wynikające z wypalania traw.
Jak zgłosić pożar?
- Zagrożenia dla życia i zdrowia
wynikające z pożarów budynków
mieszkalnych.
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.

61

4973

613

38

1160

2316

131

11293

11007

4

310

135

KP PSP ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
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
8.

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

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

1

40

7

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

4

0

16

3

93

10

9.

10.
11.
12.
13.

KP PSP BRODNICA

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

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

15.
KM PSP BYDGOSZCZ

Prelekcje dla opiekunów dot.
bezpieczeństwa podczas wakacji a w
szczególności wypoczynku nad wodą.
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.

16.

17.

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Prezentacja samochodu strażackiego,
sprzętu, umundurowania strażaka.
Pogadanki na temat prawidłowych
zachowań zarówno w domu i szkole gdy
wybuchnie pożar. Bezpieczny
wypoczynek nad wodą w ramach działań
patrolowo-prewencyjnych na akwenach.
Prawidłowe korzystanie z numerów
alarmowych, jak zgłosić pożar.
Prezentacja podstawowych zasad
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.

28

190

230

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

1

30

10

9

189

20

18.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

19.

Inne (wpisać jakie)

Prezentacja samochodu strażackiego,
sprzętu, umundurowania strażaka.
Pogadanki na temat prawidłowych
zachowań zarówno w domu i szkole gdy
wybuchnie pożar. Bezpieczny
wypoczynek nad wodą, podczas pikników,
rozpalanie ognisk. Prawidłowe
korzystanie z numerów alarmowych, jak
zgłosić pożar.
Sala edukacyjna „Ognik” –kształtowanie
prawidłowych zachowań i nawyków w
sytuacji zagrożenia życia i zdrowia,
wdrażanie do prawidłowych nawyków w
zakresie używania domowych urządzeń
elektrycznych, utrwalenie znajomości
numerów telefonów alarmowych oraz
znaków ostrzegawczych i informacyjnych,
prezentacja podstawowych zasad
udzielania pierwszej pomocy

20.

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

przedmedycznej, promowanie bezpiecznej
zabawy i wypoczynku oraz
przedstawienie specyfiki pracy strażaka,
pojazdów pożarniczych umundurowania i
sprzętu przeciwpożarowego. Wycieczki
do JRG, pokazy – Dworzec PKP Bydgoszcz
Główna.
Prezentacja samochodu strażackiego,
sprzętu, umundurowania strażaka.
Pogadanki na temat prawidłowych
zachowań zarówno w domu i szkole gdy
wybuchnie pożar. Bezpieczny
wypoczynek nad wodą w ramach działań
patrolowo-prewencyjnych na akwenach.
Prawidłowe korzystanie z numerów
alarmowych, jak zgłosić pożar.
Prezentacja podstawowych zasad
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.

28

190

230

21.
KP PSP CHEŁMNO
22.
23.

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Pokaz w zakresie ratownictwa
medycznego, akcja promująca udzielanie
pierwszej pomocy, pogadanka nt. zasad
bezpieczeństwa, w tym nad wodą, w
związku z kampanią profilaktyczną "Kręci
mnie bezpieczeństwo nad wodą".

1

33

7

24.

25.
KP PSP GOLUB-DOBRZYŃ
26.

27.

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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

2

150

230

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

1

15

3

1

100

300

2

50

6

28.
Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
29.
Inne: Spotkania z uczestnikami
Zawodów Sportowo-Pożarniczych
30.
Spotkania z dziećmi i młodzieżą w
KP PSP

- Bezpieczny wypoczynek podczas
zbliżających się wakacji,
- 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 CTiF,
- Podawanie wody szybkiego natarcia

31.
KM PSP GRUDZIĄDZ
32.
33.

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Kręci mnie bezpieczeństwo
Bezpieczne wakacje

2

150

600

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

Kręci mnie bezpieczeństwo

1

0

15

34.
35.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Kręci mnie bezpieczeństwo
Bezpieczne wakacje

1

40

10

Inne: - Pokazy dla wycieczek na
terenie PSP

Stop pozarom traw,kręci mnie
bezpieczeństwo
Bezpieczne wakacje

3

130

10

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Pokazy sprzętu pożarniczego, pogadanka ,
kontrola akwenu wodnego

11

230

292

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

Narada służb PSP, POLICJA, WOPR,
Państwowa Straż Rybacka, samorząd
Kruszwicy

1

0

20

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne (wpisać jakie)

Spotkania na terenie JRG z uczniami szkół
podstawowych, gimnazjum oraz
przedszkoli. Omówienie zasad
bezpieczeństwa na wakacjach oraz zasad
powiadamiania służb ratowniczych

2

8

77

Patrolowanie akwenu, plaży, udzielanie
instrukcji bezpiecznego korzystania z
wody osobom wypoczywającym nad
wodą. Pokaz sprzętu, działań
ratowniczych udzielania I pomocy
medycznej, pogadanki, w których
omówiono zasady postępowania na
wypadek zagrożenia, w czasie wycieczek,
pikników i ogólnie w czasie letniego

6

700

450

36.
KP PSP INOWROCŁAW
37.
38.

39.
40.

41.
KP PSP LIPNO
42.

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

wypoczynku zgodnie z założeniami
kampanii „kręci mnie bezpieczeństwo nad
wodą”.
43.

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

0

0

0

4

333

202

1

33

6

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Zasady udzielania pierwszej pomocy
medycznej. Bezpieczny wypoczynek nad
wodą. Bezpieczeństwo pożarowe w domu
i otoczeniu.
Informacje dotyczące używania numerów
alarmowych.

3

145

206

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

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

2

70

20

44.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

45.
Inne: wycieczki dzieci do siedziby
KP PSP w Lipnie

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.
Bezpieczeństwo nad wodą

46.
KP PSP MOGILNO
47.

48.
49.

i otoczeniu.
Informacje dotyczące używania numerów
alarmowych.
50.
KP PSP NAKŁO N. NOTECIĄ
51.
52.

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Bezpieczeństwo w domu, w pracy,
podczas wypoczynku

2

24

6

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

4

175

25

2

200

70

53.
Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
54.
Inne: Festyny rodzinne

Przeprowadzono pokazy sprzętu,
instruktaż udzielania pierwszej pomocy.
Omówiono zasady bezpieczeństwa w
domu, w szkole, w przedszkolu, podczas
zabawy, podczas wypoczynku.
Przeprowadzono pokazy oraz instruktaż
udzielania pierwszej pomocy, omówiono
zasady bezpieczeństwa

55.
KP PSP RADZIEJÓW
56.
57.

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

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,
zasady udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej).

1

30

0

58.

59.

„ Kręci mnie bezpieczeństwo” (bezpieczne przebywanie nad wodą,
zasady udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej,
bezpieczne gospodarstwo ).

1

0

25

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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

3

20

15

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne: Wizyta w Jednostce
Ratowniczo - Gaśniczej w Rypinie

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

1

5

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

60.
KP PSP RYPIN
61.

62.
63.
64.

65.
KP PSP SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
66.
67.

68.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

69.

Inne: spotkania z dziećmi na terenie
KP PSP w Sępólnie Krajeńskim oraz
organizowane w ramach akcji "Kręci
mnie bezpieczeństwo nad wodą"
70.

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 specjalne
"Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą" akcja promująca zasady bezpiecznego
wypoczynku i zachowania na obszarach
wodnych

3

88

18

1

18

2

2

47

9

3

205

176

71.
KP PSP ŚWIECIE
72.

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

1) bezpieczne zachowania na
wycieczkach, piknikach oraz podczas
wakacji podczas festynu osiedlowego,
2) zapoznanie z zawodem strażaka oraz
akcja promująca bezpieczne zachowania
podczas wycieczek i wypoczynku nad
wodą oraz zasady udzielania pierwszej
pomocy dla mieszkańców miejscowości
Przysiersk,
3) bezpieczne zachowania podczas
wakacji, wycieczek i obozów oraz

omówienie zasad bezpieczeństwa na
akwenach wodnych podczas imprezy pod
hasłem „Bezpieczne wakacje
z
radiem PiK”
73.

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

74.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

75.
Inne (wpisać jakie)

Zapoznanie z zawodem strażaka oraz
akcja promująca bezpieczne zachowania
podczas wakacji, wycieczek i obozów oraz
omówienie zasad bezpieczeństwa na
akwenach wodnych dla dzieci
przebywających na obozach w OW „Perła
Borów” oraz nad jeziorami Rybno oraz
Sinowa
Omówienie zasad bezpieczeństwa na
akwenach wonnych oraz pokazy
pierwszej pomocy podczas zawodów
pływackich o puchar Przewodniczącego
Pady Gminy Osie

0

0

0

3

404

39

1

150

50

1

60

30

1

0

150

76.
KM PSP TORUŃ
77.

78.

79.

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

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

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne: Zajęcia szkoleniowe OGNIK

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

1

45

4

80.

wodą
81.

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

2

120

20

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Kręci mnie bezpieczeństwo (wizyta w
Strażnicy)
Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
(Akcja Bezpieczny Akwen, pokazy
ratownictwa i Akcja trzeźwość na wodzie)

4

17

105

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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

5

272

347

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

Spotkania w strażnicy JRG
82.
KP PSP TUCHOLA
83.

84.
85.
86.

KP PSP WĄBRZEŹNO
87.

88.
89.
90.

KM PSP WŁOCŁAWEK

91.

92.
93.

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Bezpieczeństwo podczas wypoczynku,
korzystania z dróg publicznych, pokazy
sprzętu

7

1470

3530

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Bezpieczeństwo podczas wypoczynku i
nad wodą

2

182

9

Inne: spotkania w JRG

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

5

158

17

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

- pogadanka nt. bezpieczeństwa w
szczególności dot. bezpieczeństwa dzieci,
pokaz multimedialny;
- pokazy sprzętu, pogadanki nt.
aktualnych zagrożeń,
- szkolenie z zakresu przedmedycznego,
- szkolenie z użyciem gaśnic

2

110

90

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

- pogadanka nt. bezpieczeństwa dzieci,
pokaz sprzętu

3

110

40

Inne:
-wizyta dzieci z kolonii w straży
pożarnej (dzieci spoza powiatu)
- Festyn dla mieszkańców z okazji
Powiatowych Obchodów Święta
Policji w Janowcu Wlkp.

- zwiedzanie strażnicy KPPSP w Żninie,
- konkursy,
- pokaz sprzętu.

3

215

160

94.

95.
KP PSP ŻNIN
96.

97.

98.
99.

- pokaz sprzętu,
- konkursy,

- Spotkanie z uczestnikami kolonii
MDP w m. Piła Młyn

- pogadanki.
- pokaz sprzętu,
- szkolenie z zakresu przedmedycznego.

100.
KW PSP TORUŃ
101.

102.
103.

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą pokazy ratownictwa i współdziałanie
jednostek wodnych Policji, PSP, PSR i
Nadgoplańskiego WOPR, nauka "pierwszej
pomocy", pokazy sprzętu, "promocja
numeru 112"

1

270

130

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne (wpisać jakie)

Kręci mnie bezpieczeństwo, Bezpieczne
wakacje - wydarzenie zorganizowane
przez PKP S.A. i PSP;
Promocja bezpiecznego zachowania
podczas wakacji wśród podróżnych i
mieszkańców Bydgoszczy

1

120

480

163

7704

8929

28

1295

816

104.

105.
RAZEM

lubelskie

106.

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

„25-lecie PSP”,
Pogadanka w ramach akcji „Kręci mnie
bezpieczeństwo” połączona z pokazem
sprzętu. „Stop pożarom traw”. „Czad i
ogień. Obudź czujność”. Bezpieczeństwo
podczas letniego wypoczynku, omówienie
specyfiki służby strażaka PSP, prezentacja

107.

108.

109.

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)
Wycieczki szkolne, wizyty w salach
edukacyjnych „Ognik”
Festyn „Na wakacje z TOPAZEM”.
Pokazy ratownictwa wodnego.
Wizyty zwiedzających Wojewódzką
Izbę Tradycji Pożarniczych w
Kraśniku.
Informacje zamieszczane na
portalach www. Piknik sąsiedzki w
miejscowości Łaziska,
Ćwiczenia w zakresie praktycznej
ewakuacji szpitala w Poniatowej,
Pogadanka oraz pokaz sprzętu
ratowniczo-gaśniczego dla dzieci z
Placówki Socjoterapeutycznej
CARITAS, popularyzacja informacji

sprzętu ratowniczego, Festyn z okazji Dni
Parczewa, Wojewódzkie obchody Święta
Policji.
„25-lecie PSP”,
Bezpieczeństwo pożarowe.
Bezpieczeństwo podczas letniego
wypoczynku.
Ośrodki wypoczynkowe – letni
wypoczynek dzieci i młodzieży, „25-lecie
PSP”,
Pogadanki nt. „Bezpieczne wakacje”
„Bezpieczeństwo pożarowe”
„STOP pożarom traw”
„Strażak uczy ratować”
Zasady ewakuacji dla dzieci i młodzieży
„Mediacje rówieśnicze w szkołach woj.
lubelskiego”
„25-lecie PSP”,
Triatlon strażacki dla drużyn MDP w
Urszulinie
Bezpieczeństwo w domu i szkole. Zasady
zachowania w sytuacji zagrożenia życia i
zdrowia. Zasady bezpiecznej ewakuacji.
Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Bezpieczeństwo na akwenach. Numer
alarmowy. Pokaz sprzętu strażackiego
podczas „Festiwalu smaków nad Wolicą”.
Pogadanka dot. bezpiecznych wakacji nad
wodą. Pogadanki dot. bezpieczeństwa dla
zorganizowanych grup zwiedzających
Wojewódzką Izbę Tradycji Pożarniczych.
Pogadanka na temat bezpiecznych
zachowań oraz pokaz sprzętu ratowniczo
gaśniczego.

6

0

67

9

432

208

38

1422

1389

na stronie internetowej komendy.
110.

RAZEM

81

3149

2480

111.

W ramach organizowanych festynów,
pikników z udziałem przedstawicieli PSP
informowano o zasadach bezpieczeństwa
własnego, bezpieczeństwa pożarowego,
bezpieczeństwa podczas wakacji, podczas
pobytu nad wodą. Strażacy instruowali jak
udzielać pierwszej pomocy, zachowania w
życiu codziennym w przypadku
występienia różnych zagrożeń.
Prezentowano sprzęt będący na
wyposażeniu pojazdów pożarniczych,
przeprowadzano pokazy ratownictwa i
udzielania kwalifikowanej pierwszej
pomocy.

11

468

476

Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą
uczestniczącą w zorganizowanych
formach wypoczynku strażacy omówili
zasady bezpiecznego zachowania się
podczas spędzania wakacji ze
szczegolnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa nad wodą. Uczyli
udzielania pierwszej pomocy.
Przypomnieli również o zasadach
powiadamiania o zdarzeniach, zasadach
bezpieczeństwa na placach zabaw,
akwenach i rzekach oraz zasadach
postępowania w sytuacji agresywnego
zachowania zwierząt. Organizowali
pokazy sprzętu ratowniczego oraz technik

26

1646

556

112.
113.

lubuskie

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

stosowanych w ratownictwie.
114.

115.

Inne (wpisać jakie)
116.

117.

W ramach dni otwartych w strażnicy - KP
PSP we Wschowie w dniu 03.07.2017r. na
prośbę placówki przedszkolnej
prowadzonej przez Siostry Salezjanki ze
Wschowy przedstawiła, w związku z
kampanią MSWiA ,,Kręci mnie
bezpieczeństow", wśród dzieci
kolonijnych pogadankę na temat
bezpiecznego zachowania podczas
wakacji.
Szpital Powiatowy w Drezdenku,
12.07.2017r..
Została przeprowadzona próbna
ewakuacja Oddziału Wewnętrznego
Szpitala powiatowego w Drezdenku.
Następnie strażacy przeprowadzili
pogadankę w tematyce akcji "kręci mnie
bezpieczeństwo nad wodą".
SOK Sulęcin, ul. Moniuszki, 16.07.2017r.
Koncert charytatywny "Dla Krzyśka".
Pogadanka na temat bezpiecznego
posługiwania się ogniem podczas palenia
ognisk, grilli, zachowania się nad wodą
oraz poruszania się po ścieżkach
rowerowych i chodnikach. Zapoznanie z
sprzętem strażackim.
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Lipowa 16 c, 69-200 Sulęcin,
Część I: Organizacja zadymionego
pomieszczenia i uświadomienie
pensjonariuszom jak się zachowywać
podczas pożaru. Pokaz działań
ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru
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45

13

118.

119.

budynku. Zapoznanie z sprzętem
strażackim.
Część II: Pogadanka na temat
bezpiecznego zachowania się nad wodą,
pogadanka na temat zachowania się
podczas zauważenia pożaru lub innego
zagrożenia.Instruktaż z RKO.
Strażacy KP PSP Nowa Sól oraz z OSP
Nowe Miasteczko w ramach
ogólnopolskiej akcji "Kręci mnie
bezpieczeństwo nad wodą" zorganizowali
na terenie miejskiego kąpieliska w
Nowym Miasteczku spotkanie dla dzieci,
podczas którego przeprowadzili
pogadankę o bezpiecznym zachowaniu
się na akwenie w okresie letniego
wypoczynku. Zaprezentowno również
sprzęt ratowniczy. Chętne osoby mogły
poćwiczyć na fantomie resuscytację
krążeniowo-oddechową. Pokazano jak
użyć w momencie gdy zaistnieje taka
potrzeba defibrylator AED. Dzieci mogły
również popływać łodzią.
W ramach obchodów Wojewódzkiego
Święta Policji w Nowej Soli został
zorganizowany festyn w który włączyli się
nowosolscy strażacy. Na przygotowanym
stoisku prezentowano sprzęt ratowniczy
znajdujący się na wyposażeniu pojazdów
bojowych, zorganiozwano pokaz akcji
ratowniczej z użyciem sprzetu
hudrauliczego, pokaz udzielania pierwszej
pomocy oraz pogadanki z dziećmi na
temat bezpiecznego zachowania się nad
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wodą w ramach ogólnopolskiej akcji
"Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą . "
"Święto Warty - Skwierzyna 2017"
festyn zorganizowany nad brzegiem
Warty przez Gminę Skwierzyna i Związek
Młodzierzy Wiejskiej.Podczas festynu
zorganizowano stanowisko na którym
przedstawiono zasady bezpiecznego
wypoczynku nad wodą oraz omówiono
zasady udzielania pierwszej pomocy.
W dniu 1 lipca podczas trwania imprezy
masowej pn.
„Dni Puszczy Rzepińskiej” na stadionie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Rzepinie przeprowadzono prelekcje w
ramach kampanii społecznej pod
patronatem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji pn. „Kręci
mnie bezpieczeństwo nad wodą”.
Podczas spotkania z dziećmi i młodzieżą
omówiono zakres obejmujący działania
ratownicze nad akwenami wodnymi, tj.
zarówno działania prewencyjne jak
również przedstawiono podstawy
udzielania pierwszej pomocy w stosunku
do osób, które uległy podtopieniu.
Zademonstrowano zasadę rzucania koła
ratunkowego, rzutki ratowniczej a także
zaprezentowano kamizelki ratunkowe. W
zajęciach brało udział ok. 50 dzieci oraz
20 dorosłych.

120.

121.

122.
łó
dz
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123.

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu
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124.

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

125.
126.
127.

RAZEM

128.

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

małopolskie

129.

130.

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

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

mazowieck
ie

131.

132.
133.
134.
135.

spotkania w JRG i pokazy dla półkolonii, i
inne

strzeżone kąpielisko KRUBIN –
Ciechanów, 10.07.2017r.
20.07.2017 r. - dzieci z Placówki
Wsparcia Dziennego MOPS w
Ciechanowie.

Prezentacja sprzętu i pokazy działań
ratowniczych, zasady bezpiecznych
zachowań na wypadek pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia, pierwsza pomoc
przedmedyczna, podręczny sprzęt
gaśniczy, „Bezpieczne wakacje”,
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, bezpieczny
wypoczynek nad wodą, w lesie i w domu
Sala edukacyjna „Ognik”, wycieczki w
strażnicach, KPP, bezpieczeństwo podczas
rajdów górskich
Razem
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136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

24.07.2017 r. – strażacy z Komendy
Powiatowej PSP w Ciechanowie
zaprezentowali sprzęt oraz
opowiedzieli o zawodzie strażaka
dzieciom z półkolonii
"Kręci mnie bezpieczeństwo... Nad
wodą" - flisacy 2017
W dniu 24.07.2017 roku odbyło się
zabezpieczenie trasy spływu
Flisaków przez zastępy straży
pożarnej PSP i OSP oraz Policję na
odcinku rzeki Wisły przepływającej
przez Powiat Lipsk
„Piknik nad Zalewem” organizator
Urząd Miasta Żyrardów, impreza
otwarta, 01.07.2017
Oratorium Jana Bosko w
Żyrardowie, spotkanie z dziećmi z
półkolonii, zajęcia edukacyjne,
06.07.2017,
Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
w Żyrardowie, szkolenie z zakresu
przeprowadzania oraz zachowania
się podczas ewakuacji z obiektu,
31.07.2017
10 lipca – wspólne pokazy z Policją
na terenie Gminnego Ośrodka
Kultury w Karczewie dla grup
kolonijnych z powiatu otwockiego
10 lipca - odwiedziny w JRG grupy
kolonijnej z Klubu „BATORY” w
Otwocku

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

12 lipca – odwiedziny w JRG grupy
kolonijnej z Klubu „SMOK” w
Otwocku
14 lipca – wspólne pokazy z Policją i
Strażą Miejską na terenie
Otwockiego
Komenda Powiatowa PSP w
Sochaczewie, 3 lipca 2017 roku,
godz. 13:00-14:30 – pogadanka
profilaktyczna dla grupy dzieci
uczestniczących
w
półkolonii,
połączona z pokazem sprzętu
pożarniczego w siedzibie tut.
Komendy
Miejski
Ośrodek Kultury, ul.
Chopina, 5 lipca 2017 roku, godz.
11:30-13:00 – pokaz sprzętu
pożarniczego
połączony
z
pogadanką profilaktyczną
Miejski Ośrodek Kultury, ul. 15
Sierpnia, 6 lipca 2017 roku, godz.
11:30-13:00 – pokaz sprzętu
pożarniczego
połączony
z
pogadanką profilaktyczną
Przedszkole „Wesołe Tuptusie” w
Sochaczewie, ul. Żeromskiego, 12
lipca 2017 roku, godz. 10:00-11:30 –
pokaz
sprzętu
pożarniczego
połączony
z
pogadanką
profilaktyczną
Komenda Powiatowa PSP w
Sochaczewie, 13 lipca 2017 roku,
godz. 12:00-13:00 – pogadanka
profilaktyczna dla grupy dzieci w

150.

151.

152.

153.

wieku przedszkolnym, połączona z
pokazem sprzętu pożarniczego w
siedzibie tut. Komendy
Komenda Powiatowa PSP w
Sochaczewie, 18 lipca 2017 roku,
godz. 13:00-14:00 – pogadanka
profilaktyczna dla młodzieży w
wieku szkolnym, połączona z
pokazem sprzętu pożarniczego w
siedzibie tut. Komendy
KP PSP Sokołów Podlaski
01.07.2017r., Pogadanka połączona
z pokazami sprzętu pożarniczego na
temat bezpieczeństwa w okresie
wakacyjnym w tym na wodzie.
Kolonie dla młodzieży klas 4-8
(Białoruś, Ukraina) organizowanych
przez CARITAS Diecezji
Drohiczyńskiej
KP PSP Sokołów Podlaski
12.07.2017r., Pogadanka połączona
z pokazami sprzętu pożarniczego na
temat bezpieczeństwa w okresie
wakacyjnym w tym na wodzie.
Kolonie dla młodzieży klas 4-6
(Polska) organizowanych przez
CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej
KP PSP Sokołów Podlaski Sala
edukacyjna „OGNIK” Pogadanka
połączona z pokazami sprzętu
pożarniczego na temat
bezpieczeństwa w okresie
wakacyjnym w tym na wodzie.
Wycieczka organizowana przez

Parafię Miłosierdzia Bożego w
Sokołowie Podlaskim
Zwoleń ul. Sportowa „Zalew”
05.07.2017 r. Pokaz udzielania
pomocy przedmedycznej, pokaz
ratownictwa wodnego, pogadanka
dot. bezpiecznego zachowania nad
wodą
strzeżone kąpielisko KRUBIN –
Ciechanów, 10.07.2017r.

154.

155.
156.
157.
158.
159.

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

161.
162.

opolskie

160.

165.
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Bezpieczny wypoczynek nad wodą,
pierwsza pomoc podczas utonięć i urazów
kręgosłupa.
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Prewencja społeczna

1

30

15

Bezpieczeństwo nad wodą, pierwsza
pomoc

2

350

680

Bezpieczeństwo nad wodą, pierwsza
pomoc
Spotkania
z władzami gminy, powiatu, itd.

163.

164.

Razem
1. Zasady zachowania się podczas
pożarów i wypadków komunikacyjnych.
Bezpieczeństwo podczas wakacji.
Bezpieczny wypoczynek nad wodą,
pierwsza pomoc podczas utonięć i urazów
kręgosłupa.
Prewencja społeczna

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

166.

Bezpieczny wypoczynek nad wodą,
pierwsza pomoc podczas utonięć i urazów
kręgosłupa.
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167.

Otwarte strażnice.
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168.

Festyn rodzinny, w trakcie którego
prezentowane były zasady zachowania się
podczas zauważenia pożaru lub innego
MZ, a także udzielanie pierwszej pomocy
poszkodowanym.
W ramach Dni Olesna – na terenie obiektu
KP PSP Olesno pokazy, zabawy, konkursy
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wspólna
akcja, w którą zaangażowane były: PSP,
Policja, Państwowe Ratownictwo
Medyczne oraz Starostwo Powiatowe
i Powiatowa Stacja Sanitarna
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Razem
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169.

Inne

170.
171.

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

172.

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

173.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

174.

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

175.

179.

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

podlaskie

178.
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Praca strażaka i jego rola w systemie
bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo
pożarowe w lasach, Bezpieczny
wypoczynek nad wodą, Zagrożenia
pożarowe w trakcie prac polowych i w
gospodarstwie rolnym
-

21
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1538

0

0

0

Praca strażaka i jego rola w systemie
bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo
pożarowe w lasach, Bezpieczny
wypoczynek nad wodą
Praca strażaka i jego rola w systemie
bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo
pożarowe w lasach, Bezpieczny
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RAZEM

176.

177.

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

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

Inne: spotkanie z dziećmi w
przedszkolu, wizyty w strażnicach,
festyny, pokazy sprzętu

180.
181.

pomorskie

182.

183.

184.

185.

wypoczynek nad wodą, Zagrożenia
pożarowe w trakcie prac polowych i w
gospodarstwie rolnym
RAZEM
 Występowanie zagrożeń w sezonie
letnim,
 prezentacja możliwości sprzętowych
Spotkania z mieszkańcami gminy,
oraz pokaz ratownictwa drogowego,
powiatu
 ochrona przeciwpożarowa w budynkach
mieszkalnych oraz ZL II,
 pogadanki nt. pierwszej pomocy
Spotkania z mieszkańcami gminy,
- ćwiczenia/pokazy na rzece Nogat z
powiatu
zakresu ratownictwa wodnego i
zachowania się nad wodą,
- pokazy praktyczne z zakresu
prawidłowych postaw bezpieczeństwa
wśród dzieci, użycie podręcznego sprzętu
gaśniczego oraz pierwsza pomoc
przedmedyczna,
- ochrona przeciwpożarowa w budynkach
mieszkalnych oraz w ZL II, statystyka
zdarzeń oraz zagrożeń,
- bezpieczeństwo w lasach, zasady
ewakuacji, zgłaszanie zdarzeń,
- pokazy ratownictwa drogowego.
Spotkania z władzami gminy,
- spotkanie z władzami powiatu,
powiatu, itd.
przedstawicielami służb i instytucji,
- gwałtowne opady atmosferyczne
Spotkania w szkołach (w ośrodkach - zajęcia w sali edukacyjnej „OGNIK”,
wypoczynkowych)
- profilaktyka ochrony ppoż. oraz zasady
bezpieczeństwa nad wodą,
- pierwsza pomoc przedmedyczna
RAZEM
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186.

Zapobieganie i postępowanie w
przypadku pożaru, zagrożenia ze strony
czadu.
Poruszenie ogólnych zagadnień
związanych z bezpieczeństwem
Prezentacja sprzętu, informowanie o
zagrożeniach, rozprowadzanie ulotek
„Kręci mnie bezpieczeństwo na wodzie”
podczas następujących wydarzeń:
– Festyn skwer przy ul. Górniczej w dniu
14.07

187.

188.
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250
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150

1

150

20

Piknik na kąpielisku miejskim „Śmieszek”
– pokazy sprzętu oraz pierwszej pomocy

1

150

100

Pokaz sprzętu ratowniczego oraz działań z
zakresu ratownictwa wodnego i KPP

2

180

20

Bezpieczne wakacje
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu
śląskie

189.

190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.

3

Przekazanie wskazań dot.
bezpieczeństwa, informacja o
realizowanych przez straż kampanii
społecznych pokaz sprzętu i umiejętności
strażaków oraz promocja straży pożarnej)
-z realizowano w ramach wydarzenia
dnia15.07.2017 r.: Piknik organizowany
przez OSP Świniowice - udział JRG
Radzionków
Śniadania w ogrodzie” Miejskie Centrum
Kultury – pokazy sprzętu oraz KPP

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

197.

Zagadnienia dotyczące bezpiecznych
zachowań, ewakuacji, zapobieganiu
powstawania pożarów, pierwsza pomoc
Spotkanie w ramach akcji „ Kręci mnie
bezpieczeństwo nad wodą „ z dziećmi i
młodzieżą przebywającą na obozie
harcerskim i półkoloniach nad
zbiornikiem wodnym w Pająku oraz w
Ośrodku Caritas w Poniku.
Celem spotkania było propagowanie
właściwego i bezpiecznego zachowania
się na akwenach wodnych, w tym zasad
bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego
żeglowania oraz uprawiania sportów
wodnych. Przeprowadzono także
instruktaż udzielania pierwszej pomocy.
W realizacji przedsięwzięcia
Strażakom pomagało WOPR w
Częstochowie. Odbyły się także pokazy
samochodów, sprzętu pożarniczego oraz
wodnego

198.

199.
200.
201.

202.

2
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2

183

16

Obóz MDP Mikoszewo

Bezpieczeństwo nad wodą

1

88

11

Obóz MDP

Bezpieczeństwo nad wodą

1

120

15

Omówiono zasady bezpiecznego
zachowania się w tym zasady
obowiązujące nad zbiornikami wodnymi
oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.
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Festyn dla mieszkańców Bytomia
zawierających elementy
bezpiecznych zachowań w ramach
wyścigu Tour de Pologne

RAZEM

świętokrzyskie

203.

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”
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1371

1977

204.

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

205.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

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
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206.

Inne (wpisać jakie)

207.

Razem

210.
211.

212.

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu
warmińsko-mazurskie

208.

209.

domu i szkole.
1. Spotkanie z członkami Zarządu
Oddziału Gminnego i Powiatowego
ZOSP RP
2. Czynności kontrolno-rozpoznawcze w
obiektach zakwalifikowanych do
letniego wypoczynku.
3. Spotkanie z lokalnymi mediami w
sprawie propagowania zasad
bezpieczeństwa podczas organizacji
wypoczynku w okresie wakacyjnym
4. Spotkanie ze służbami działającymi w
ramach zapewnienia bezpieczeństwa
w powiecie (Policja, Straż Miejska).
5. Prezentacja działań ratowniczo
gaśniczych podczas ćwiczeń
powiatowych i wojewódzkich.

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

profilaktyka ochrony przeciwpożarowej
bezpieczeństwo na akwenach
bezpieczne wakacje
pierwsza pomoc
profilaktyka ochrony przeciwpożarowej
bezpieczne wakacje, bezpieczeństwo
czasu wolnego
profilaktyka ochrony przeciwpożarowej
zasady bezpieczeństwa na obozie MDP
bezpieczeństwo na akwenach
kształtowanie bezpiecznych postaw i
świadomości
Razem
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213.

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

214.

wielkopolskie

215.

216.

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

Sesja Rady Osiedla
Spotkania w Komendzie PSP

 bezpieczeństwo pożarowe w domu w
tym trujące właściwości tlenku węgla,
 omawiano zagadnienia i problematykę
związaną z wypalaniem traw,
 bezpiecznego letniego wypoczynku
dzieci, bezpieczeństwa nad wodą oraz
bezpiecznych żniw.
 propagowanie właściwych zachowań na
akwenach wodnych przez żołnierzy
amerykańskich
wspólna
akcja
z
Komendą Powiatową Policji w Słupcy,
 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku.
 podczas pokazów ratownictwa
technicznego funkcjonariusze
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
przeprowadzili pogadankę w zakresie
bezpiecznego letniego wypoczynku w
tym bezpieczeństwa nad wodą,
przekazano także materiały
profilaktyczne,
 bezpieczeństwo w budynkach
mieszkalnych, zasady bezpieczeństwa
w ruchu drogowym pierwsza pomoc,
bezpieczne wakacje, bezpieczeństwo
nad wodą.
 poruszano tematy:. „Czad i ogień –
obudź czujność”, „Stop pożarom traw”,
bezpieczne wakacje, bezpieczne,
bezpieczeństwo nad wodą, bezpieczne
żniwa, bezpieczeństwo w domu,
 bezpieczeństwo w budynkach
mieszkalnych, pokazy sprzętu,
 udzielenie wywiadu telewizyjnego dla
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351

osiedlowej telewizji kablowej na temat
bezpieczeństwa podczas wakacji
/wypoczynek nad wodą, pobyt w lesie,
niebezpieczne prace polowe, pobyt w
miejscach niebezpiecznych, prace
niebezpieczne pożarowo,
 bezpieczeństwo pożarowe na wsi
podczas prac polowych,
 pokazy i nauka udzielenia pierwszej
pomocy przedmedycznej.
217.
Razem

106

6312

4951

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Festyny sportowo – edukacyjne, pokazy
pierwszej pomocy przed medycznej,
festyny rodzinne, zawody sportowo –
pożarnicze, obchody rocznicowe istnienia
jednostki OSP, spotkanie
z mieszkańcami
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4712

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-
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219.

220.

zachodniopomorskie

218.

Spotkania w szkołach
(w ośrodkach wypoczynkowych)

221.
Inne (wpisać jakie)
222.

Spotkania z harcerzami, spotkania z
dziećmi z kolonii i półkolonii, spotkania z
przedszkolakami
Wizyty w strażnicach – przedszkolaki,
harcerzy, podopiecznych Centrum Terapii
i Stymulacji Rozwoju
RAZEM
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