Państwowa Straż Pożarna
Podsumowanie kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”
w listopadzie 2017 r.
Liczba
Lp. Województwo Rodzaj przedsięwzięcia

dolnośląskie

1.Spotkania z
mieszkańcami gminy
2.Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.
3.Spotkania w szkołach
ośrodkach
wypoczynkowych
4..Inne (wpisać jakie)
- spotkania z OSP

Tematyka

- bezpieczeństwo na drodze – konferencja:
pokazy, zagrożenia związane z sezonem
grzewczym, nauka pierwszej pomocy,
zasady zachowania podczas ewakuacji
- omówienie bieżących zagadnień dot.
bezpieczeństwa powiatu
- zagrożenia, związane z warunkami
- zimowymi na zamarzniętych akwenach
- ewakuacja z budynku szkoły
- bezpieczeństwo pożarowe, zagrożenia ze
strony CO
- zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla.
- powiadamianie służb. zagrożenie

przedsięwzięć

uczestników
dzieci

dorosłych

25

1550

1275

16

0

417

87

3484

1022

61

1809

3223

- spotkania z żołnierzami jednostki
wojskowej
- spotkanie w Domu dziennego pobytu
- Letnie pikniki bezpieczeństwa
- Bezpieczne wakacje z PKP

związane z warunkami zimowymi na
zamarzniętych stawach, jeziorach i
rzekach.
- zbiórka krwi z okazji Dni Honorowego
Krwiodawstwa PCK
- „Ogniki” spotkania

RAZEM

189

6843

5937

kujawsko-pomorskie

KP PSP ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Zasady postępowania podczas wypadków
komunikacyjnych.
Pokazy, prezentacja multimedialna - zasady
bezpieczeństwa w domu, przedszkolu, na
wycieczkach.

4

370

51

Inne: przedszkola

-

0

0

0

Prelekcja promująca bezpieczne
zachowania podczas wypoczynku nad
wodą oraz związana z bezpieczeństwem
podczas pobytu w domu, w szkole, na
wycieczkach i piknikach. Prezentacja
pojazdu GBA 2,5/16 oraz sprzętu
pożarniczego podczas otwarcie stacji
CIRCLE.

1

60

3

KP PSP BRODNICA

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

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

Ogólne zasady ewakuacji, ćwiczenia w
zakresie próbnej ewakuacji. Prelekcja
promująca bezpieczne zachowania podczas
wypoczynku nad wodą oraz związana z
bezpieczeństwem podczas pobytu w domu,
szkole, na wycieczkach i piknikach w
ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo".
Prelekcja promująca bezpieczne
zachowania podczas wypoczynku nad
wodą oraz związana z bezpieczeństwem
podczas pobytu w domu, szkole, na
wycieczkach i piknikach w ramach akcji
"Kręci mnie bezpieczeństwo". Prezentacja
pojazdów, sprzętu pożarniczego oraz
zawodu strażaka.

0

0

0

10

1220

128

2

62

4

0

0

0

KM PSP BYDGOSZCZ
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu
Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Prezentacja samochodu strażackiego,
sprzętu, umundurowania strażaka.
Pogadanki na temat prawidłowych
zachowań zarówno w domu i szkole gdy
wybuchnie pożar. Prawidłowe korzystanie
z numerów alarmowych, jak zgłosić pożar.

5

351

44

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
przedmedycznej, promowanie bezpiecznej
zabawy i wypoczynku oraz przedstawienie
specyfiki pracy strażaka, pojazdów
pożarniczych umundurowania i sprzętu
przeciwpożarowego. Wizyty w JRG.

7

154

18

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Pokaz filmów dostepnych na stronie
internetowej KG PSP, pogadanka dla
uczniów nt. bezpieczeństwa podczas drogi
do szkoły oraz pokaz udzielania pierwszej
pomocy osobie poszkodowanej.

3

140

20

0

0

0

Inne (wpisać jakie)

KP PSP CHEŁMNO

Inne:
KP PSP GOLUB-DOBRZYŃ

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Narada robocza poświęcona tematyce
związanej z sezonem grzewczym

1

0

35

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

4

320

40

4

25

45

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Drzwi otwarte w KP PSP

- prawidłowe zachowanie się podczas
zdarzeń wywołanych siłami natury,
- przeprowadzenie ewakuacji w szkołach,
- ochrona przeciwpożarowa w placówkach
oświatowych
- przedstawienie informacji nt pracy
strażaka
- prawidłowe zachowanie się podczas
zdarzeń wywołanych siłami natury
- ochrona przeciwpożarowa, -zwiedzanie
komendy

Szkolenie

-szkolenie z zakresu udzielania pierwszej
pomocy

1

20

2

Próbna ewakuacja

-przeprowadzenie próbnej ewakuacji w
Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu

1

0

30

1

25

2

1

35

8

Nocne czuwanie klasy munudrowej

Turniej Wiedzy

-prawidłowe zachowanie się podczas
zdarzeń wywołanych siłami natury
-ochrona przeciwpożarowa i
bezpieczeństwo, symulacja wyjazdu do
zdarzenia
pełnienie funkcji członka Jury podczas VII
edycji Gminnego Turnieju Wiedzy dla dzieci
"Bezpieczny Przedszkolak"; -prelekcja na
temat bezpieczeństwa i prawidłowego
zachowania się podczas zdarzeń
wywołanych siłami natury

KM PSP GRUDZIĄDZ
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Debata społeczna "Bezpieczne ogrody
działkowe" "Piknik harytatywny"

2

100

210

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Debata społeczna "Bezpieczne ogrody
działkowe" "Piknik harytatywny"

1

0

20

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Kręci mnie bezpieczeństwo
Przez cały rok szkolny

3

360

10

Inne: - Pokazy dla wycieczek na terenie
PSP

kręci mnie bezpieczeństwo
Czad i ogień – obudź czujność

3

50

4

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Pokazy sprzętu pożarniczego, pogadanka ,

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

2

0

60

4

152

12

KP PSP INOWROCŁAW

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)

KP PSP LIPNO

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, zasad powiadamiania
służb ratowniczych.

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

2

687

65

2

30

7

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne:

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, w domu w czasie
wycieczek, pikników itp., zagrożenia
związane ze zbliżają- cym się okresem
grzewczym oraz o sposobach ustrzeżenia
się przed nieszczęśliwymi zdarzeniami
związanymi z ogrzewaniem mieszkańzgodnie z założeniami kampanii "kręci
mnie bezpieczeństwo"
Pokaz sprzętu, pogadanka o bezpiecznym
zachowaniu się w szkole
i poza szkołą o zawodzie strażaka, zasadach
naboru do służby, szkołach pożarniczych,
codziennym tokiem służby, zakresem
działań ratowniczych o akcji ratowniczych
prowadzonych przez nasza jednostkę.

KP PSP MOGILNO
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Kręci mnie bezpieczeństwo

2

100

290

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Kręci mnie bezpieczeństwo

3

132

42

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Podczas eliminacji gminnych OTWP
przeprowadzono pogadankę na temat
zasad bezpieczeństwa, szkodliwości czadu.
Przeprowadzono konkurs, zwycięzca
otrzymał czujkę tlenku węgla (3
wydarzenia)

3

56

42

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Przeprowadzono pokazy sprzętu,
instruktaż udzielania pierwszej pomocy.
Omówiono zasady bezpieczeństwa w domu,
w szkole, w przedszkolu, podczas zabawy,
podczas wypoczynku.
Zwrócono uwagę na szkodliwość dla życia i
zdrowia tlenku węgla.
Przeprowadzano konkursy, zwycięzca
otrzymywał czujniki tlenku węgla.
W kilku szkołach przeprowadzano
ewakuację.
Przekazano czujniki tlenku węgla (5
wydarzeń)

12

136

506

0

0

0

KP PSP NAKŁO N. NOTECIĄ

KP PSP RADZIEJÓW
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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

„Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok
szkolny” - ( bezpieczna szkoła).

0

0

0

12

2106

238

0

0

0

0

0

0

2

150

6

1

25

2

0

0

0

KP PSP RYPIN
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu
Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne:

- 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
- zachowanie się podczas ewakuacji

KP PSP SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Kręci mnie bezpieczeństwo

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Bezpieczne zachowanie w okresie roku
szkolnego - omówienie zasad przebiegu i
organizacji ewakuacji, przypomnienie
ogólnych zasad użycia podręcznego sprzętu
pożarniczego i urządzeń
przeciwpożarowych, omówienie zasad
bezpiecznego zachowania na podwórku,
ulicy, w domu i szkole

4

729

69

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Zapoznanie z zawodem strażaka oraz akcja
promująca bezpieczne zachowania w szkole
i w domu w związku z kampanią społeczną
"Kręci mnie bezpieczeństwo" oraz „Kręci
mnie bezpieczeństwo …przez cały rok
szkolny”

13

1391

154

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Tematy z zakresu szeroko pojętego
bezpieczeństwa w ramach akcji Kręci mnie
bezpieczeństwo

1

5

30

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

KP PSP ŚWIECIE

KM PSP TORUŃ

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne: Zajęcia szkoleniowe OGNIK
Spotkania w strażnicy JRG

Tematy z zakresu szeroko pojętego
bezpieczeństwa w ramach akcji Kręci mnie
bezpieczeństwo
Tematy z zakresu szeroko pojętego
bezpieczeństwa w ramach akcji Kręci mnie
bezpieczeństwo
Tematy z zakresu szeroko pojętego
bezpieczeństwa w ramach akcji Kręci mnie
bezpieczeństwo

7

1213

110

6

112

18

1

19

3

0

0

0

0

0

0

7

400

65

0

0

0

KP PSP TUCHOLA
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

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

Projekt "Razem Bezpieczniej" w ramach
kampanii społecznej "Kręci mnie
bezpieczeństwo". Tematem spotkań jest
bezpieczeństwo dzieci w domu i szkole
oraz podczas drogi do szkoły.

Inne: Spotkanie z podopiecznymi
Dziennego Domu Seniora
KP PSP WĄBRZEŹNO
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

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

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

1

124

15

5

95

7

KM PSP WŁOCŁAWEK
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Bezpieczeństwo w domu
i w pracy, ćwiczenia praktyczne z obsługi
podręcznego sprzętu gaśniczego

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Bezpieczeństwo w domu
i w szkole

6

397

56

Inne: spotkania w JRG

Bezpieczeństwo w domu
i w przedszkolu

8

448

54

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

- spotkanie z uczestnikami Uniwersytetu
Trzeciego wieku: pogadanka nt. szeroko
pojętego bezpieczeństwa, szkolenie z
pierwszej pomocy

1

0

80

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

KP PSP ŻNIN

Inne:

0

0

0

KW PSP TORUŃ
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu
Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
RAZEM

lubelskie

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Pokazy sprzętu w siedzibie komendy.
Udział w debacie społecznej w Starostwie
Powiatowym dot. bezpieczeństwa na
drodze.
Przedstawienie zagadnień z zakresu
kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność!”
oraz ochrony przeciwpożarowej.
Bezpieczeństwo podczas zimowego
wypoczynku, zagrożenia związane z
pożarami i tlenkiem węgla w sezonie
grzewczym.
Posiedzenie Rady Powiatu, Rady Miasta.
Posiedzenie Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego dot. m. in.
Zapewnienia bezpieczeństwa w okresie
zimowym.
Spotkania z zarządami jednostek OSP w

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141

9137

2357

5

45

227

8

0

202

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)
Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz
warunków ewakuacji w szkołach
podstawowych i gimnazjach. Kampania
edukacyjna dla nauczycieli „Strażak uczy
ratować”.
Publikacja na stronie internetowej.
Wizyty w salach edukacyjnych „Ognik”.
Spotkania w zakładach pracy.
Festyny i pikniki.

temacie kampanii „Czad i ogień. Obudź
czujność!”
Bezpieczeństwo pożarowe.
Bezpieczeństwo pożarowe w szkole i poza
nią.
Prelekcje podczas wycieczek szkolnych do
siedziby komendy PSP. Prelekcje nt.
pożarów w budynkach mieszkalnych,
bezpieczeństwa w domu, szkole,
bezpiecznego wypoczynku, pokaz sprzętu
strażackiego.
Bezpieczeństwo w sezonie grzewczym,
bezpieczeństwo na zamarzniętych
akwenach, ewakuacja w placówkach
szkolnych, bezpieczeństwo przy
eksploatacji kuchenek gazowych oraz gazu
ziemnego.
Prelekcje w ramach kampanii „Stop
pożarom traw”. Przedstawienie zagadnień
dot. „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały
rok szkolny”, zasady ewakuacji oraz
przepisy dot. ochrony przeciwpożarowej.
Bezpieczeństwo podczas zimowego
wypoczynku.
Kwalifikowana pomoc przedmedyczna
Informacje dot. kampanii MSWiA „Czad i
ogień. Obudź czujność!”
Czad, zasady ewakuacji, prelekcje dot.
zasad bezpieczeństwa.
Warsztaty szkoleniowe z ratownictwa
medycznego.
Narada nt. zagrożeń związanych z czadem i
ogniem w sezonie grzewczym.
Alarmowanie służb.

49

10005

1222

63

5225

1389

Wycieczki szkolne.
Pogadanki dla zorganizowanych grup i
wycieczek zwiedzających Wojewódzką
Izbę Tradycji Pożarniczych.

Prezentacja zawodu strażaka, prezentacja i
pokazy sprzętu.

lubuskie

RAZEM

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy, powiatu,

Wizyta u seniorów Uniwersytetu Trzeciego
Wieku przy Świebodzińskim Domu Kultury.
Tematem przewodnim spotkania był
„Aktywny i bezpieczny Senior”.
Licznie zgromadzonym przedstawiono
podstawowe obowiązki z zakresu ochrony
przeciwpożarowej. Dbając o
bezpieczeństwo, tam gdzie mieszkanie
ogrzewane jest paliwem stałym, ciekłym
lub gazowym apelowaliśmy o zaopatrzenie
się w czujki tlenku węgla i dymu, które w
przypadku zagrożenia w porę zaalarmują o
zagrożeniu.
W ramach kampanii MSWiA "Kręci mnie
bezpieczeństwo" w dniu 21.11.2017 r. w
Starostwie Powiatowym we Wschowie, na
zaproszenie
od
Lubuski
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
w
ramach
zorganizowanego
szkolenia
BHP
w
gospodarstwie rolnym” przeprowadzono
przez KP PSP we Wschowie szkolenie z
zakresu:
- Zasady bezpieczeństwa pożarowego w
okresie zimowym.
- Podstawowe zasady zachowania się
podczas pożaru
- Zasady udzielania pierwszej pomocy.
Spotkanie

z

zarządcami

budynków
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mieszkalnych i przedstawicielami UM i UG
w KP PSP w Żaganiu. Na spotkaniu
przedstawiono
statystykę
działań
ratowniczych prowadzonych na terenie
Polski
oraz
powiatu
żagańskiego,
związanych z występowaniem tlenku węgla
oraz pożarami w obiektach mieszkalnych.
Omówiono szczegółowo właściwości tlenku
węgla, jego wpływ na organizm ludzki,
objawy
zatrucia
oraz
przyczyny
występowania tego gazu w obiektach
mieszkalnych.
Przedstawiono
inne
zagrożenia dla życia i zdrowia w obiektach
budowlanych, tj.: sople i nawisy lodowe,
nawisy śnieżne, nagromadzenie śniegu na
dachach oraz nietrwale zamocowane
elementy
budynków
i
instalacji.
Szczegółowo omówiono postawy prawne
dotyczące obowiązków właścicieli i
zarządców nieruchomości w zakresie
przewodów kominowych (wentylacyjnych,
dymowych i spalinowych), instalacji
gazowych oraz elektroenergetycznych i
piorunochronnych a także dotyczące
dojazdów pożarowych do budynków i
składowania materiałów palnych na
strychach,
poddaszach
i
drogach
ewakuacyjne oraz wpływ łamania tych
przepisów na rozprzestrzenianie się pożaru
i prowadzenie działań ratowniczych.
Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru
Budowlanego
w
Żaganiu
szczegółowo omówił przepisy prawne
dotyczące
zasad
przeprowadzania
okresowych przeglądów technicznych

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)

obiektów
budowlanych.
Uczestnikom
spotkania przekazano ulotki edukacyjne
kampanii edukacyjnej „Czad i ogień. Obudź
czujność.”, w celu zamieszczenie ich na
klatkach schodowych w administrowanych
budynkach.
Realizacja zadań związana z
przeprowadzaniem ćwiczeń w zakresie
ewakuacji, połączona ze spotkaniami z
uczniami w ramach których była poruszana
tematyka bezpieczeństwa w szkole, domu,
w drodze do szkoły. Pokazy sprzętu
pożarniczego, jak również szkolenia w
zakresie pierwszej pomocy. Przypominano
również o zasadach powiadamiania o
zdarzeniach. Przedstawiono zagrożenia
związane z czadem oraz sposoby
postępowania.
Wizyta w JRG PSP. Prezentacja sprzętu
pożarniczego. Pogadanka o tematyce
bezpieczeństwa. Zajęcia w salce
edukacyjnej "Ognik"
15 listopada br. w Collegium Polonicum w
Słubicach odbyły się Targi Edukacji i Pracy,
na których swoje stoisko wystawiła także
Komenda Powiatowa PSP w Słubicach. targi
skierowane były do uczniów ostatnich klas
gimnazjów, liceów oraz studentów i osób
poszukujących pracy. Na stoisku KP PSP w
Słubicach zapoznać się można było z
możliwościami rozwoju i kariery w
strukturach Państwowej Straży Pożarnej.
Zainteresowanym zaprezentowano zasady
naboru
zarówno
do
służby
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przygotowawczej jak i kandydackiej - do
szkół pożarniczych. Spotkanie z młodzieżą
było również okazją do promowania
bezpiecznych zachowań w domu, w
szczególności zachęcania do wyposażania
mieszkań w autonomiczne czujki tlenku
węgla i dymu.
Organizacja szkolenia dla kobiet z Pump
Fitnes Wschowa ul. Moniuszki. Szkolenie
obejmowało naukę pierwszej pomocy.
Akcja w ramach zawartego porozumieniu
„Bezpieczny
Dom”
polegającego
na
montażu czujek dymu i tlenku węgla przez
strażaków PSP w Słubicach w obecności
przedstawiciela
zarządcy
lokali
komunalnych.
Dodatkowo
do
w/w
czynności
zaangażowano druhów OSP z miejscowości,
w których odbywał się montaż.
Mieszkańcy zostali poinstruowani o
zasadach działania odpowiednich czujek, a
także
sposobach
postępowania
w
momencie zainicjowania ich działania.
Następnie przedstawiono objawy zatrucia
tlenkiem węgla a także sposób pomocy
osobom, które uległy zaczadzeniu.
Ćwiczenia w zakresie ewakuacji obiektów
użyteczności publicznej, połączone ze
spotkaniem z pracownikami na którym
omawiano zasady bezpieczeństwa w
obiektach, przeprowadzono instruktaż
postępowania w czasie pożaru, udzielania
pierwszej pomocy.
W dniu 14.11.2017r. w świetlicy tut.
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komendy, w ramach akcji MSWiA pt. ,,Kręci
mnie bezpieczeństwo" oraz ,,Czad i ogień,
obudź czujność", które realizowane są pod
patronem Pana Mariusza Błaszczaka,
zorganizowano
wyjazdową
Radę
Pedagogiczną nauczycieli ze SP Nr 2
Wschowa ul. Wolsztyńska. Spotkanie
składało się z 3 części tematycznych:
Zasady
bezpieczeństwa
w
okresie
grzewczym, czujki dymu i czadu; Nauka
pierwszej pomocy; Prezentacja sprzętu
pożarniczego

łódzkie

RAZEM

82
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11802

1312

133

11802

1312

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

Pokazy sprzętu, pogadanki, próbne
ewakuacje szkół połączone z pogadankami,
postępowanie w przypadku powstania
zagrożenia w domu i w szkole, numery
alarmowe, tlenek węgla.

Inne (wpisać jakie)

małopolskie

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

Kampania społeczna pn. „Czad i ogień
obudź czujność”, Zawojski piknik rodzinny,
ewakuacje, prelekcje oraz pogadanki z
uczniami.
Zasady bezpiecznych zachowań na
wypadek pożaru lub innego miejscowego
zagrożenia, prawidłowe zachowania

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

podczas alarmowania służb ratowniczych
oraz schemat postępowania na wypadek
zagrożenia, pierwsza pomoc
przedmedyczna.
podręczny sprzęt gaśniczy, bezpieczna
droga do szkoły, bezpieczne zachowanie
podczas drogi do szkoły i z szkoły,
Sala edukacyjna „Ognik”, wycieczki w
strażnicach, wywiad dla radia „Trendy” na
temat „bezpiecznego dogrzewania”, XI
festyn bezpieczeństwa ruchu drogowego

RAZEM

mazowieckie

KP PSP Białobrzegi
WORD, pogadanka i instruktaż
funkcjonariuszy PSP
WORD, pogadanka i instruktaż
funkcjonariuszy PSP

WORD, pogadanka i instruktaż
funkcjonariuszy PSP

- Zasady zachowania się podczas
ewakuacji.
- Czujka czadu i dymu ratuje życie.
- Jak zgłaszać niebezpieczne zdarzenie np.
pożar.
 W jaki sposób ugasić palące się
ubranie na człowieku,
 Udzielanie pierwszej pomocy.
- Bezpieczeństwo pożarowe w miejscu
zamieszkania,
- Zasady ewakuacji podczas alarmów
pożarowych w szkole,
- Zasady zachowania się podczas
zauważenia pożaru,
- Numery alarmowe do służb
ratowniczych (zasady zgłaszania)
- Udzielanie pierwszej pomocy.
- Zasady ewakuacji podczas alarmów
pożarowych w szkole,
- Zasady zachowania się podczas
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zauważenia pożaru,
- Czujka czadu i dymu ratuje życie
- Jak zgłaszać niebezpieczne zdarzenie np.
pożar,
- Udzielanie pierwszej pomocy.
KP PSP Ciechanów
Spotkania z Gronem Pedagogicznym oraz
uczniami szkół podstawowych

Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół w
Kraszewie - strażacy z KPPSP w
Ciechanowie, Zbigniew Szczepański mistrz kominiarski Krzysztof Bieńkowski

W czasie spotkania:
- przekazano podstawowe informacje
dotyczące bezpieczeństwa w szkole
- omówiono zasady ewakuacji oraz
przekazano sugestie aby podczas
normalnego funkcjonowania obiektu
zwracana była uwaga na elementy
bezpieczeństwa pożarowego i
natychmiastowa reakcja w przypadku
nieprawidłowości (np. oznakowania
znakami bezpieczeństwa, blokowania
dróg ewakuacyjnych w obiekcie i
dojazdowych do budynku
- przekazano
zaproszenie
do
funkcjonującej w KP PSP salki
edukacyjnej „Ognik” oraz do odwiedzania
strony internetowej komendy.
- Przekazano kalendarze ścienne
- Przekazano broszury informacyjne dot.
Czadu.
Podczas spotkania strażacy przekazali
informacje nt. tlenku węgla - "cichym
zabójcy", poprawnej ewakuacji dzieci z
placówki, udzielania pierwszej pomocy
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– kierownik Delegatury Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego.

oraz poinstruowali na temat bezpiecznych
zachowań na drodze, w szkole oraz w
domu. O zagrożeniach czadem i drożności
przewodów kominowych pogadankę
wygłosił również kominiarz. Część
praktyczna udzielania pierwszej pomocy
odbyła się na fantomach pod okiem
strażaków. Kierownik Delegatury MUW
przekazał dzieciom elementy odblaskowe.

KP PSP Gostynin
Praktyczne sprawdzenie ewakuacji w
szkołach, przedszkolach i innych
placówkach na terenie działania KP PSP
w Gostyninie
Zajęcia edukacyjne w zakresie zagrożeń
czadem i ogniem, a także udzielanie
pierwszej pomocy przedmedycznej
Pomoc w kampanii zbiórki żywności dla
zwierząt

Bezpieczeństwo pożarowe w zakresie
warunków ewakuacji i postępowania w
przypadku wystąpienia pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia
Czad i ogień – zagrożenia, postępowanie i
sposoby zabezpieczania.
Pierwsza pomoc przedmedyczna w
podstawowych aspektach
Zasady
bezpiecznych
zachowań
w
odniesieniu do zwierząt domowych i
leśnych
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KP PSP Grodzisk Mazowiecki
Szkoła Podstawowa im. Józefa
Jagielskiego w Międzyborowie ul.
Staszica 5 – ewakuacja budynku z
pogadanką dla dzieci 24.11.2017 r.
Gimnazjum im. Karola Wojtyły w
Międzyborowie ul. Staszica 5 - ewakuacja
budynku z pogadanką dla dzieci

Ćwiczenia ewakuacyjne szkoły.
Bezpieczeństwo pożarowe –
upowszechnianie zasad bezpieczeństwa
wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie
prawidłowych postaw w sytuacji
zagrożenia.
Ćwiczenia ewakuacyjne szkoły.
Bezpieczeństwo pożarowe –
upowszechnianie zasad bezpieczeństwa

24.11.2017 r.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w
Jaktorowie ul. Warszawska 88 pogadanka dla dzieci 24.11.2017 r.

wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie
prawidłowych postaw w sytuacji
zagrożenia.
Bezpieczeństwo pożarowe –
upowszechnianie zasad bezpieczeństwa
wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie
prawidłowych postaw w sytuacji
zagrożenia.
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KP PSP Legionowo
Spotkanie z dziećmi

Spotkanie z dziećmi

-

Bezpieczeństwo w domu.
Zasady ewakuacji.
Czad i ogień obudź czujność.
Zapoznanie z zawodem strażaka
Praktyczna ewakuacja
Bezpieczeństwo w domu
Zapoznanie z pracą strażaka

KP PSP Łosice
1. Pogadanka (szkolenie) z zakresu
„Bezpieczeństwa i zachowania
podczas ewakuacji”.
2. Udział w próbnej ewakuacji.

1. Akcja edukacyjna „Czad i Ogień
Obudź Czujność” .
2. Pogadanka połączona z ze
szkoleniem z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.

- „Zasady Bezpieczeństwa” podczas
ewakuacji.
- Udział i ocena przeprowadzonych
próbnych ewakuacji.
- Wnioski wynikające z przeprowadzonych
próbnych ewakuacji na terenach szkół.
- Ogólne zasady bezpieczeństwa
pożarowego w domu i szkole.
- Zasady bezpieczeństwa w domu oraz w
życiu codziennym (m.in. wyjaśnienie jak
ważne jest wyposażenie budynków w
czujki czadu, dymu oraz gaśnice).
- Pokaz zadziałania czujki czadu, oraz
wyjaśnienie zagrożenia wynikającego z
obecności tlenku węgla.

- Wyjaśnienie idei niesienia pomocy innym
ludziom.
- Pokaz na fantomie oraz szkolenie
uczestników z zakresu zasad oraz
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
KP PSP Mińsk Mazowiecki
Spotkanie z dziećmi i młodzieżą w
Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej
Spotkanie podczas rad pedagogicznych z
gronem pedagogicznym szkół
podstawowych z terenu powiatu
Spotkanie z gronem pedagogicznym
placówek oświatowych z terenu powiatu
Praktyczne sprawdzenie ewakuacji

KP PSP Mława
Praktyczne sprawdzenie ewakuacji z
pogadanką
„Grzeczny =Bezpieczny” akcja
profilaktyczna zorganizowana przez
Zespół Placówek Oświatowych nr 3,
Szkoła Podstawowa nr 7 w Mławie

Prelekcja promujące bezpieczne
zachowania związana z bezpieczeństwem
w szkole, prezentacja pojazdów i sprzętu
pożarniczego będącego na wyposażeniu
JRG, omówienie pracy strażaka
Ochrona przeciwpożarowa i
bezpieczeństwo w placówkach oświaty ze
szczególnym uwzględnieniem
praktycznych aspektów bezpieczeństwa
pożarowego
Bezpieczeństwo pożarowe w placówkach
oświaty z uwzględnieniem praktycznych
aspektów podczas prowadzenia ewakuacji
Bezpieczeństwo podczas ewakuacji w
szkołach oraz prelekcja nt. bezpieczeństwa
w szkołach

3

84

3

5

0

196

33

0

953

2

867

84

5

645

102

1

120

30

Bezpieczeństwo w obiektach oświatowych

Pogadanka na temat bezpieczeństwa w
domu i szkole oraz powiadamiania służb,
zajęcia praktyczne z dziećmi w trakcie,
których zaprezentowano zasady
udzielania pierwszej pomocy

Spotkaniu z uczniami Szkoły
Podstawowej nr 3 w Mławie

Pogadanka na temat bezpieczeństwa w
domu i szkole oraz powiadamiania służb,
zajęcia praktyczne z dziećmi w trakcie,
których zaprezentowano zasady
udzielania pierwszej pomocy
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KP PSP Ostrów Mazowiecka
Turniej „Jesteś widoczny – jesteś
bezpieczny”

Konkurs udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.

Spotkania z radami pedagogicznymi,
opiekunami i dziećmi w szkołach.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w
szkole. Obowiązki zarządców obiektów
użyteczności publicznej.
Zapoznanie dzieci z pracą strażaka.
Omówienie zasad bezpiecznego
zachowania w domu i w szkole.

Wizyta dzieci w strażnicy

KP PSP Otwock
EWAKUACJA placówki oświaty

W tym pogadanka na temat:
telefonów alarmowych do służby
ratowniczych w tym Centrum
Powiadamiania Ratunkowego;
- powiadamiania służb podczas zaistnienia
pożaru, miejscowego zagrożenia lub
innego niebezpieczeństwa;
- zasady prawidłowego zachowania się
podczas zaistnienia niebezpieczeństwa
pożaru lub innego miejscowego
zagrożenia: bezpieczeństwa w domu,
szkole i przedszkolu;
- akcji „Czad i ogień. Obudź czujność”;
- akcji „Widoczny na Drodze”.
Przeprowadzono także pokaz sprzętu
będącego na wyposażeniu wozów

150

bojowego JRG.

Odwiedziny grup szkolnych w strażnicy

KM PSP Płock
Wycieczki dzieci i młodzieży w
strażnicach PSP

Pogadanki i prezentacje sprzętu dla
dzieci w szkołach i przedszkolach.

Przekazanie kalendarzy strażackich w
szkołach połączone ze szkoleniem.

Pogadanka w ramach:
- „czad i ogień. Obudź czujność”,
-alarmowanie służb ratowniczych,
- zachowanie się w czasie zagrożenia,
Zawód i powołanie „strażak-ratownik”.
Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.
W trakcie obecności wycieczki w
strażnicach zaprezentowano sprzęt i
wyposażenie jednostki, zapoznano dzieci z
pracą strażaków. W ramach kampanii
społecznych eksponowano plakaty akcji
„Ogień i czad, obudź czujność” i „Nie dla
wypalania traw” oraz rozdawano ulotki. W
trakcie wycieczki przedstawiono krótką
prezentację o tematyce bezpieczeństwa
pożarowego, zachowania w przypadku
zagrożenia, wypalania traw i problemu
tlenku węgla.
W trakcie pogadanek ratowników podczas
prezentacji
przedstawiono
krótką
prezentację o tematyce bezpieczeństwa
pożarowego, zachowania w przypadku
zagrożenia, wypalania traw i problemu
tlenku węgla.
Przeprowadzono przekazanie kalendarzy
w szkołach połączone z krótkim
szkoleniem kadry pedagogicznej w
zakresie ochrony przeciwpożarowej na
terenie szkół, występujących zagrożeń i
prowadzonych kampanii społecznych
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Praktyczne sprawdzenie warunków
ewakuacji w szkołach, przedszkolach i
ośrodkach wychowawczych.

Szkolenie młodzieżowych drużyn
pożarniczych i członków OSP

Przedstawiciele
KM
PSP
Płock
uczestniczyli w praktycznym sprawdzeniu
warunków ewakuacji w 19 szkołach na
terenie miasta i powiatu Płock. W trakcie
udziału w ewakuacji sprawdzono warunki
ewakuacji i drożność dróg ewakuacyjnych
w szkołach oraz przedstawiono krótką
prezentację o tematyce bezpieczeństwa
pożarowego, zachowania w przypadku
zagrożenia, wypalania traw i problemu
tlenku węgla.
Przeprowadzono szkolenie z zakresu
ratownictwa ekologicznego i
prowadzonych kampanii społecznych dla
członków młodzieżowych drużyn
pożarniczych i dorosłych OSP w ramach
powiatowego konkursu ekologicznego
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KP PSP Płońsk
Udział w ewakuacjach, rozdział
kalendarzy, spotkania z nauczycielami
oraz uczniami
Spotkanie instruktażowe z nauczycielami

Bezpieczeństwo pożarowe w szkołach,
bezpieczne zachowania podczas ferii
zimowych, czad
Ochrona przeciwpożarowa i
bezpieczeństwo

KP PSP Przasnysz
„Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały
rok szkolny i Akademia Dzielnicowego razem dla lokalnego bezpieczeństwa”
„Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały
rok szkolny i Akademia Dzielnicowego razem dla lokalnego bezpieczeństwa”

- Czad cichy zabójca – obudź czujność.
- Nie gaś wodą tłuszczu.
- Jak zachować się w czasie pożaru w
budynku.
- Wyposażenie JRG.
- Przyjmowanie zdarzeń w SKKP.
- Alarmowe zakładanie ubrania bojowego.
- Udzielanie kwalifikowanej pierwszej

pomocy.

„Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały
rok szkolny i Akademia Dzielnicowego razem dla lokalnego bezpieczeństwa”

- Podsumowanie zdobytej wiedzy z
poprzednich spotkań.
- Egzamin pisemny i praktyczny.
- Podsumowanie akcji-konkursu i
wręczenie wyróżnień oraz certyfikatów.

1

21

10

1

24

4

1

38

11

1

30

3

Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa
w szkole oraz udzielania pierwszej pomocy;

1

300

30

Wykłady i prelekcje z zakresu
bezpieczeństwa z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnych i sprzętu
pożarniczego;

3

50

12

KM PSP Siedlce
14.11.2017
Wizyta w Niepublicznym Przedszkolu w
Ługach Wielkich
15.11.2017 r.
Spotkanie na terenie JRG 2 Siedlce z
dziećmi z "Małej Akademii"
we Wnętrznem (pow. łukowski)

16.11.2017 r. Szkolne Zawody Strażackie
w Przesmykach
17.11.2017 r.
Działania profilaktyczne w Szkole
Podstawowej nr 11 w Siedlcach
Cykliczne zajęcia w sali edukacyjnej
Ognik dla dzieci; dla osób dorosłych
niepełnosprawnych ze Środowiskowego
Domu Samopomocy w Siedlcach

Prelekcja promująca bezpieczne
zachowania w domu i szkole,
pokaz samochodu i sprzętu pożarniczego,
w tym wyposażenia płetwonurka;
Prelekcja promująca bezpieczne
zachowania w domu, szkole, na
wycieczkach i piknikach;
Prezentacja pojazdów, sprzętu
pożarniczego oraz omówienie zawodu
strażaka;
Propagowanie wśród dzieci i młodzieży
szkolnej ochrony przeciwpożarowej i
działania na rzecz innych, propagowanie
sportowej rywalizacji, sprawdzenie się w
konkurencjach sportowo-pożarniczych;

Udział w próbnych ewakuacjach

Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz
warunków ewakuacji w szkole;
Przeprowadzenie pogadanki na temat
bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji z
obiektów;

7

1238

169

KP PSP Sierpc
Debata społeczna z udziałem
przedstawicieli policji

Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach
mieszkalnych w tym

1

35

100

Pogadanka

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach
szkolnych

10

40

130

Praktyczne sprawdzenie organizacji i
warunków ewakuacji

1

25

8

Charakterystyka podstawowych zagrożeń,
zasady postępowania w sytuacji zagrożenia

12

0

360

2

300

60

1

200

20

4

432

63

Ćwiczenia

KP PSP Sochaczew
Pogadanka profilaktyczna z radę
pedagogiczną szkoły, połączona z
przekazaniem kalendarzy PSP
Praktyczne sprawdzenie ewakuacji
(szkoły, przedszkola)
Spotkanie w ramach kampanii „Jesteś
widoczny - jesteś bezpieczny” w Iłowie

Ocena próbnej ewakuacji, omówienie
podstawowych zasad bezpieczeństwa
ewakuacji
Omówienie zasad udzielenia pierwszej
pomocy przedmedycznej

KP PSP Szydłowiec
Ćwiczenia ewakuacyjne na obiektach

Zasady bezpiecznej ewakuacji;
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w
budynkach;
Bezpieczna droga do szkoły.

Prelekcja w Zespole Szkół im. KOP w
Szydłowcu (Internat)

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w
budynkach;
Czad i ogień. Obudź czujność

1

8

12

2

67

3

6

130

12

4

350

20

4

0

47

5

772

131

6

453

134

1

35

3

3

60

81

KP PSP Wołomin
Wizyta w JRG PSP

Bezpieczeństwo własne, w domu, czad

KP PSP Wyszków
Pogadanka

Bezpieczeństwo własne, w domu, czad

KP PSP Zwoleń
Spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną

Spotkanie z nauczycielami

Zagrożenia związane z tlenkiem węgla,
zasady zachowania podczas pożarów,
stosowanie odblasków, udzielanie I pomocy
Zapoznanie z profilaktyką bezpieczeństwa
pożarowego realizowaną w szkołach.

KP PSP Żuromin
Bezpieczeństwo przez cały rok szkolny

Bezpieczeństwo przez cały rok szkolny

Bezpieczeństwo przez cały rok szkolny

Kręci mnie bezpieczeństwo

Ocena praktycznego sprawdzenia
organizacji oraz warunków ewakuacji
dzieci i personelu szkoły/przedszkola
Pogadanka edukacyjna w
szkole/przedszkolu
Praca strażaka, alarmowanie straży
pożarnej o zaistniałych zdarzeniach
Warsztaty profilaktyczne i artystyczne nt.
zapobiegania przemocy, zapewnienia
bezpieczeństwa, udzielania pierwszej

pomocy przedmedycznej.
Pogadanka edukacyjna nt. ogólnie pojętego
bezpieczeństwa z pensjonariuszami
Dziennego Domu Opieki Medycznej w
Żurominie.
KP PSP Maków Mazowiecki
Udział funkcjonariuszy tut. Komendy w
,,praktycznym sprawdzeniu organizacji
oraz warunków ewakuacji” połączonych
z pokazem sprzętu pożarniczego. W
szkole podstawowej w Krasińcu podczas
szkolenia, po przeprowadzeniu
ewakuacji, przekazano kalendarze
strażackie.
Pokazy sprzętu połączone ze szkoleniem
oraz projekcją filmów o strażaku Florku.

Udział funkcjonariusza tut. Komendy (
Koordynatora Ratownictwa Medycznego
PSP przy KP PSP w Makowie Maz. ) w
szkoleniu z zakresu ratownictwa
medycznego oraz ochrony
przeciwpożarowej .
KM PSP m. st. Warszawy
Udział w obchodach Światowego Dnia
Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych
organizowanym przez Fundację
"Drogi Mazowsza".
19.11.2017 r.

Podsumowanie przeprowadzonych ćwiczeń
połączone ze szkoleniem z zakresu ochrony
przeciwpożarowej. Pokazy sprzętu
pożarniczego.

Szkolenie z zakresu ochrony
przeciwpożarowej. Pokazy sprzętu
pożarniczego. Projekcja filmów
pozyskanych ze strony KG PSP o strażaku
Florku
Szkolenie z zakresu ochrony
przeciwpożarowej oraz szkolenie z zakresu
ratownictwa medycznego przeprowadzone
dla Urzędu Gminy Sypniewo oraz Komendy
Powiatowej Policji w Makowie Maz.

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w
ruchu drogowym oraz zasad udzielania
pomocy osobom poszkodowanym w
wypadkach komunikacyjnych.

6

750

60

1

40

4

2

0

90

1

1 000

4 000

Spotkania funkcjonariuszy PSP z
przedszkolakami i młodzieżą szkolną w
placówkach oświaty i na terenie strażnic.
Praktyczne sprawdzenia organizacji
warunków ewakuacji w szkołach
podstawowych i gimnazjach na terenie
miasta st. Warszawy.
Spotkania z gronem pedagogicznym
szkół podstawowych i gimnazjów na
terenie miasta st. Warszawy.

Promocja ochrony przeciwpożarowej oraz
ogólnego bezpieczeństwa wśród dzieci i
młodzieży.
Udział w praktycznych sprawdzeniach
organizacji i warunków ewakuacji.
Omówienie ćwiczeń. Prelekcje na temat
bezpieczeństwa i prewencji społecznej.
Bezpieczeństwo w szkole oraz rola edukacji
dzieci i młodzieży z zakresu bezpiecznych
zachowań.

RAZEM

opolskie

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

47

1700

100

33

2500

200

14

0

360

311
- Zasady bezpiecznej ewakuacji –
ćwiczenia, prezentacja zawodu strażaka,
pokaz sprzętu pożarniczego, pokaz
gaszenia gaśnicą proszkową
- Bezpieczeństwo w gospodarstwie
rolnym
- Zapoznanie ze sprzętem stanowiącym
wyposażenie samochodów pożarniczych,
pokaz umiejętności ratowniczych w tym
zasadami udzielania pierwszej pomocy.
- Działania przeciwpowodziowe,
postępowanie podczas silnych wiatrów
(otwarte obozy)
- Wspólna akcja Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Oleśnie i
KP PSP – szkolenie i pogadanki na temat
bezpieczeństwa podczas prac rolniczych
oraz innych zagrożeń w obiektach
gospodarskich (studnie, szamba,

18572

8698

0

0

0

0

0

0

gnojowniki itp.)

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne

Ochrona przeciwpożarowa,
a zwłaszcza ograniczenia ofiar pożarów
wewnętrznych, podstawowe zasady
i wymagania związane z prowadzeniem
ewakuacji z budynków użyteczności
publicznej.
Zasady zachowania się podczas zauważenia
pożaru lub innego MZ.
Udzielanie pierwszej pomocy
poszkodowanym.
Zasady bezpiecznej ewakuacji, prezentacja
sprzętu pożarniczego
i wyposażenia osobistego strażaka.
Zapoznanie dzieci i dorosłych ze sprzętem
stanowiącym wyposażenie samochodów
pożarniczych, przekazano informacje
związana z zasadami zachowania się
podczas wypadku
i pożaru, przeprowadzono pokazy
udzielania pierwszej pomocy.
Zagrożenia związane
z tlenkiem węgla, przeciwdziałanie zatruciu
tlenkiem węgla.
Bezpieczna ewakuacja w szkole.
Zasady bezpiecznej ewakuacji,
bezpieczeństwo pożarowe, alarmowanie
służb – pogadanka.
Praktyczne sprawdzanie – ewakuacja
placówek oświatowych
Otwarte strażnice – zapoznanie się dzieci i
młodzieży z praca strażaka, wyposażeniem
PSP, omówienie zasad bezpiecznych

39

2221

583

11

126

174

zachowań i zagrożeń.

podkarpackie

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

Bezpieczeństwo pożarowe w domach oraz
na terenie gmin
Bezpieczeństwo na drogach oraz nad wodą
Jak zachować się podczas ewakuacji
Ochrona przeciwpożarowa i
bezpieczeństwo w szkołach
Kwalifikowana pierwsza pomoc
Ćwiczenia oraz pokazy

RAZEM

podlaskie

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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

Praca strażaka i jego rola w systemie
bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo pożarowe
w domu i mieszkaniu, Czujki dymu i
czujniki tlenku węgla, Bezpieczne
ogrzewanie i dogrzewanie, Zagrożenia w
sezonie zimowym (mróz i śnieg), Pierwsza
pomoc (w tym KPP), Pokazy ratownicze (w
tym prezentacja sprzętu)
Bezpieczeństwo pożarowe w domu i
mieszkaniu, Czujki dymu i czujniki tlenku
węgla, Bezpieczne lodowiska i wypoczynek
zimą, Kampania MSWiA "Czad i Ogień.
Obudź czujność", Kampania KG PSP "Czujka

57

2536

939

7

70

673

3

61

65

33

2272

214

24

938

242

70

3341

1194

3

0

176

0

0

0

40

2556

460

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

pomorskie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

na straży Twojego bezpieczeństwa"
Praca strażaka i jego rola w systemie
bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo pożarowe
w lasach, Bezpieczny wypoczynek nad
wodą, Bezpieczeństwo pożarowe w domu i
mieszkaniu, Czujki dymu i czujniki tlenku
węgla, Bezpieczne ogrzewanie i
dogrzewanie, Bezpieczne lodowiska i
wypoczynek zimą, Zagrożenia w sezonie
zimowym (mróz i śnieg), Pierwsza pomoc
(w tym KPP), Kampania KG PSP "Czujka na
straży Twojego bezpieczeństwa"
- ochrona przeciwpożarowa,
- bezpieczeństwo użytkowania urządzeń
grzewczych oraz kominów,
- udzielanie kwalifikowanej pierwszej
pomocy,
- bezpieczeństwo na drogach w okresie
zimowym,
- kampania społeczna MSWiA „Czad i ogień.
Obudź czujność!”,
- uniwersytet III wieku – zagrożenia w
okresie jesienno - zimowym
- przygotowanie do sezonu zimowego
2017/2018,
- ewentualne skutki nawałnic oraz
działania ograniczające skutki podobnych
zdarzeń,
- powiatowe ćwiczenia antykryzysowe
„Żuławy 2017” w Lisiewie Malborskim,
- pogadanki w obiektach oświatowych nt.
bezpiecznych zachowań podczas

19

1065

701

62

3621

1337

11

60

363

5

74

232

6332
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Inne (wpisać jakie):
- przyjmowanie wycieczek z terenu
powiatu, spotkania z dziećmi, kolonie
letnie, wycieczka dzieci polsko –
niemiecka, ćwiczenia JRG, wizyta dzieci z
klas o profilu strażackim

praktycznego sprawdzania organizacji oraz
warunków ewakuacji,
- pokazy ratownictwa w tym ratownictwa
medycznego z zakresu udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- propagowanie służby PSP oraz ochrony
przeciwpożarowej,
- pogadanki nt. powiadamiania i
alarmowania podmiotów ratowniczych o
zdarzeniu,
- kampania społeczna MSWiA: „Czad i
ogień. Obudź czujność!”,
- bezpieczeństwo na akwenach wodnych w
czasie zimy,
- zajęcia w salach edukacyjnych „OGNIK”
- bezpieczeństwo – pogadanka o PSP,
zagrożeniach w sezonie zimowym (czad),
- wizyty w KM/KP PSP woj. pomorskiego
grup szkolnych: pokazy sprzętu
ratowniczego, omówienie zasad udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy,
propagowanie służby w PSP oraz ochrony
przeciwpożarowej,
- wizyty w JRG – prezentacja sprzętu
ratowniczego oraz pojazdów, pogadanki nt.
bezpieczeństwa, zachowania się podczas
sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu,
zasady powiadamiania podmiotów
ratowniczych,
- bezpieczeństwo pożarowe w obiektach
publicznych, zasady ewakuacji,
- bezpieczeństwo na akwenach wodnych w
czasie zimy,
- dni otwarte komend PSP woj.

37

2067

448

pomorskiego,
- przystąpienie do akcji „Cała Polska czyta
dzieciom”
RAZEM
Prelekcja, pokaz sprzętu pożarniczego i
ratowniczego w działaniach

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

śląskie

Siemianowice Śląskie dla seniorów:
„Senioralia 2017”
Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.
Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
Próbne ewakuacje w placówkach
oświatowych

Omawianie kampanii „Kręci mnie
bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”” na
posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa
Publicznego.
Prelekcja o tematyce związanej z
bezpieczeństwem w domu, alarmowania i
zasad informowania służb o zdarzeniach,
zagrożenia związane z tlenkiem węgla.
„Czad i Ogień. Obudź Czujność!”
Tematyka związana z bezpieczeństwem
pożarowym w starostwie powiatowym w
Pszczynie
Ewakuacja próbna placówki oświatowej
połączona z prelekcją nt. bezp. pożarowego,
z kadrą dydaktyczną.
Prelekcja, pokaz sprzętu pożarniczego i
ratowniczego w działaniach
Zasady przeprowadzenia skutecznej i
bezpiecznej ewakuacji.
oraz
Jak zachować się w razie powstania pożaru
lub innego zagrożenia.
Turniej „Bezpieczny przedszkolak”
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Inne (wpisać jakie)
Bytomska Akademia Bezpieczeństwa
przy WORD

Wizyty w strażnicy

Omówienie zasad bezpiecznego
zachowania oraz udzielanie pierwszej
pomocy
Omówienie zasad bezpiecznego
zachowania, pokaz sprzętu
Pokazy i pogadanki na festiwalu piosenki
harcerskiej CMOK SONG – Ruda Śląska

RAZEM

świętokrzyskie

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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
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
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11
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6

pierwszej pomocy
- Poruszono tematykę: „Czad i ogień –
obudź czujność”

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

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.

37

0

110

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

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.
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
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Inne (wpisać jakie)

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
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.
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profilaktyka ochrony przeciwpożarowej

26
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profilaktyka ochrony przeciwpożarowej

0

0

0

bezpieczne wakacje, bezpieczeństwo czasu
wolnego

8
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80

ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej

2
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1438

675

37
8

1155
380

1591
196

wielkop
warmińsko-mazurskie
olskie

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

 Spotkanie z liderami prewencji społecznej;
 Charytatywny bieg z paczką - zasady
bezpiecznego zachowania;

itd.

 Pokazy i nauka udzielenia pierwszej
pomocy medycznej;
 Zasady postępowania na wypadek pożaru;
 Bezpieczeństwo pożarowe podczas
sezonu grzewczego;
 Zagadnienia związane z tlenkiem węgla
oraz detektory tlenku węgla;
 Obowiązkowe przeglądy i kontrole
instalacji i urządzeń.
 Szkolenie z zakresu ewakuacji
pracowników Urzędu połączone z
praktyczną ewakuacją i ćwiczeniami;
 Nauka obsługi podręcznego sprzętu
gaśniczego z praktycznym pokazem,
pogadanka na temat najczęstszych
przyczyn powstawania pożarów i zasad
postępowania w sytuacjach zagrożenia;
- Akcja „Bądź widoczny” – wręczanie
kamizelek odblaskowych.
 Pokazy i nauka udzielenia pierwszej
pomocy medycznej;
 Zasady postępowania na wypadek pożaru;
 Bezpieczeństwo pożarowe podczas
sezonu grzewczego;
 Zagadnienia związane z tlenkiem węgla
oraz detektory tlenku węgla;
 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
bezpieczeństwo pożarowe;
 Postępowania w przypadku zatrucia

68

6571

772

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

tlenkiem węgla.
 Bezpieczny Dom – Bezpieczna Rodzina;
 bezpieczeństwo pożarowe,
 zagrożenia i obowiązki wynikające z
okresu grzewczego

18

780

217

37

1155

1591

131

8886

2776

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

- spotkania na obozach harcerskich i
MDP wypoczynku
 Inne
 Szkolenie dla dyrektorów placówek
oświatowych;
 Bezpieczeństwo” – stoisko edukacyjne
w trakcie halowego turnieju MDP;
 Prelekcja nt. bezpieczeństwa
wygłoszona na konferencji
interdyscyplinarnej „Praca socjalna w
przestrzeni refleksji” – Aula
Katolickiego Centrum Edukacji i
Kultury;
Konkurs plastyczny

 Spotkanie z liderami prewencji społecznej;
 Charytatywny bieg z paczką – zasady
bezpiecznego zachowania;
 Pokazy i nauka udzielenia pierwszej
pomocy medycznej;
 Zasady postępowania na wypadek pożaru;
 Bezpieczeństwo pożarowe podczas
sezonu grzewczego;
 Zagadnienia związane z tlenkiem węgla
oraz detektory tlenku węgla;
 Obowiązkowe przeglądy i kontrole
instalacji i urządzeń.

zachodniopomorskie

RAZEM

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

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1669

205972

160677

