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

1.Spotkania z
mieszkańcami gminy
dolnośląskie

Lp.

Tematyka

- Tematyka związana z zagrożeniami ze
strony owadów błonkoskrzydłych
Wypalanie pozostałości roślinnych.
Bezpieczeństwo pożarowe obszarów
leśnych.
- Bezpieczeństwo wypoczynku nad wodą.
- Bezpieczne zachowania w czasie burzy

2.Spotkania z władzami gminy, powiatu, itd. - Prelekcja poświęcona bezpieczeństwu
pożarowemu.
3.Spotkania w szkołach
- jak zachować się podczas wypadku.
ośrodkach
- Bezpieczeństwo na drogach, numery
wypoczynkowych
alarmowe

przedsięwzięć

uczestników
dzieci

dorosłych

33

1 714

3 271

7

0

100

20

522

670

4..Inne (wpisać jakie)
- spotkania z OSP
- spotkania z żołnierzami jednostki
wojskowej
- spotkanie w Domu dziennego pobytu
- Letnie pikniki bezpieczeństwa
- Bezpieczne wakacje z PKP

- Ogólne zasady postępowania w
przypadku pożaru.
- Zagrożenia wynikające z wypalania
traw.
Jak zgłosić pożar?
- Zagrożenia dla życia i zdrowia
wynikające z pożarów budynków
mieszkalnych.
- Pogadanka na temat udzielania
pierwszej pomocy.
- prelekcja na temat zagrożeń w
domach, nad wodą,
- pokazy sprzętu
- rebusy, kolorowanki, bajki
- mobilna sala edukacyjna „Ognik”

Razem

58

1 514

6 243

118

3 750

10 284

kujawsko-pomorskie

KP PSP ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Spotkania z mieszkańcami gminy, powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

1

40

5

1

40

5

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne: przedszkola

Pierwsza pomoc przedmedyczna –
pokazy, prezentacja multimedialna Bezpieczeństwo na wakacjach, podczas
wypoczynku nad wodą oraz w górach,
Zasady bezpieczeństwa w domu,
przedszkolu, na wycieczkach
Kręci mnie bezpieczeństwo , pokazy
sprzętu, prezentacja multimedialna,
spotkanie strażaków z dziećmi
KP PSP BRODNICA

Spotkania z mieszkańcami gminy, powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

1

60

20

1

28

3

14

390

420

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

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

Szkolenie z zakresu ratownictwa
wodnego oraz KPP dla MDP z terenu
powiatu brodnickiego. Szkolenie ze
sprzętu do ratownictwa wodnego oraz
sprzętu pożarniczego znajdującego się na
pojazdach gaśniczych jednostek OSP
Nieżywięć i OSP Jabłonowo Pomorskie.
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 i sprzętu
pożarniczego.
KM PSP BYDGOSZCZ

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.
Spotkania z władzami gminy, powiatu, itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

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 przedmedycznej,
promowanie bezpiecznej zabawy i
wypoczynku oraz przedstawienie
specyfiki pracy strażaka, pojazdów
pożarniczych umundurowania i sprzętu

0

0

0

1

30

10

2

42

4

przeciwpożarowego.

KP PSP CHEŁMNO
Spotkania z mieszkańcami gminy, powiatu

Pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz
sprzętu ratowniczego. Pogadanka nt.
podstawowych zasad bezpieczeństwa.

2

100

80

Spotkania z władzami gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz
sprzętu ratowniczego. Pogadanka nt.
podstawowych zasad bezpieczeństwa
nad wodą.

2

70

13

Inne: Młodzieżowe Centrum Kariery

Pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz
sprzętu ratowniczego.

1

10

2

KP PSP GOLUB-DOBRZYŃ

Spotkania z mieszkańcami gminy, powiatu

- Bezpieczny wypoczynek podczas
wakacji ze szczególnym uwzględnieniem
wypoczynku nad wodą oraz w lasach

1

100

250

Spotkania z władzami gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne: Kontrola akwenów wodnych

Kontrola prewencyjna jezior i rzek

4

150

400

Zabezpieczenie spływu

- Kontrola akwenu wodnego,
- Przekazanie uczestnikom spływu zasad
zachowania bezpieczeństwa nad wodą

1

300

600

KM PSP GRUDZIĄDZ
Spotkania z mieszkańcami gminy, powiatu

Kręci mnie bezpieczeństwo
Bezpieczne wakacje

8

300

1000

Spotkania z władzami gminy, powiatu, itd.

Kręci mnie bezpieczeństwo

2

0

60

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Kręci mnie bezpieczeństwo, bezpieczne
wakacje

2

342

206

Inne: - Pokazy dla wycieczek na terenie
PSP

Stop pożarom traw, kręci mnie
bezpieczeństwo, bezpieczne wakacje

3

140

12

KP PSP INOWROCŁAW
Spotkania z mieszkańcami gminy, powiatu

Pokazy sprzętu pożarniczego, pogadanka
, kontrola akwenu wodnego

5

650

632

Spotkania z władzami gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

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

4

82

10

KP PSP LIPNO

Spotkania z mieszkańcami gminy, powiatu

Patrolowanie akwenu, plaży, udzielanie
instrukcji bezpiecznego korzystania z
wody osobom wypoczywają-cym 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
wypoczynku zgodnie z założenia- mi
kampanii „kręci mnie bezpieczeństwo
nad wodą”.

4

460

300

Spotkania z władzami gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Pogadanki, w których omówiono zasady
postępowania na wypadek zagrożenia,
które mogą powstać ze strony pożaru,
anomalii pogo- dowych, owadów
błonkoskrzyd- łych 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.

3

260

882

Inne:

-

0

0

0

KP PSP MOGILNO

Spotkania z mieszkańcami gminy, powiatu

-

0

0

0

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 i otoczeniu.
Informacje dotyczące używania
numerów alarmowych.

1

20

20

KP PSP NAKŁO N. NOTECIĄ
Spotkania z mieszkańcami gminy, powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

KP PSP RADZIEJÓW
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,

1

25

4

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

1

50

93

Spotkania z mieszkańcami gminy, powiatu

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

1

20

35

Spotkania z władzami gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

KP PSP RYPIN

KP PSP SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
Spotkania z mieszkańcami gminy, powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

KP PSP ŚWIECIE
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
podczas wakacji, wycieczek i obozów
oraz omówienie zasad bezpieczeństwa
na akwenach wodnych dla dzieci
przebywających na obozach
w OW
„Perła Borów” oraz nad jeziorem Sinowa

2

275

45

KM PSP TORUŃ
Spotkania z mieszkańcami gminy, powiatu

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

1

30

10

Spotkania z władzami gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

1

8

120

1

0

4

1

15

2

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

Spotkania w strażnicy JRG

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

KP PSP TUCHOLA
Spotkania z mieszkańcami gminy, powiatu

-

0

0

0

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”

4

140

54

Spotkania z władzami gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy, powiatu

Bezpieczeństwo podczas wypoczynku,
korzystania z dróg publicznych, pokazy
sprzętu

6

710

2360

Spotkania z władzami gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Bezpieczeństwo podczas wypoczynku i
nad wodą

1

100

40

KP PSP WĄBRZEŹNO

KM PSP WŁOCŁAWEK

Inne: spotkania w JRG

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

1

25

2

Spotkania z mieszkańcami gminy, powiatu

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

2

60

6

Spotkania z władzami gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

- pogadanka nt. bezpieczeństwa dzieci,
pokaz sprzętu,

2

160

16

Spotkania z mieszkańcami gminy, powiatu

Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą,
bezpieczeństwo podczas wypoczynku,
bezpiecznego wypoczynku nad wodą,
pokazy ratownicze na wodzie,
współpraca z Kujawsko-Pomorskim
Urzędem Wojewódzkim oraz innymi
służbami biorącymi udział w wydarzeniu

1

100

200

Spotkania z władzami gminy, powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

KP PSP ŻNIN

KW PSP TORUŃ

RAZEM

lubelskie

Spotkania z mieszkańcami gminy, powiatu

Spotkania z władzami gminy, powiatu, itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Festyn rodzinny w Sosnowicy – pokazy
sprzętu ratowniczego, pogadanka z
podstaw bezpieczeństwa i zasad
udzielania pierwszej pomocy oraz
ćwiczenia praktyczne z użyciem fantomu,
Jubileusz 25-lecia PSP, „Dni otwartych
strażnic”, „Bezpieczne wakacje”,
Bezpieczeństwo nad wodą”, X Zlot
Motocykli WSK – bezpieczeństwo na
drogach, omówienie specyfiki służby
oraz omówienie zasad postępowania
podczas udzielania pomocy tonącym,
ewakuacja osoby poszkodowanej z
zagrożonego miejsca, resuscytacja
krążeniowo-oddechowa, postępowanie w
urazach, Kręci mnie bezpieczeństwo nad
wodą,
Posiedzenie Rady Powiatu, Posiedzenie
Rady Miasta, Bezpieczeństwo pożarowe,
Jubileusz 25-lecia PSP, Bezpieczeństwo
podczas letniego wypoczynku,
„Stop pożarom traw”, „Strażak uczy
ratować” Zasady ewakuacji dzieci i
młodzieży, „Mediacje rówieśnicze w
szkołach woj. lubelskiego”, Pokazy
pogadanki dot. bezpiecznych zachowań,
pogadanki nt. bezpiecznych wakacji i
bezpieczeństwa pożarowego,
bezpieczeństwo podczas letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży, STOP
pożarom traw, Czad i ogień. Obudź

90

5332

7925

20

1199

1413

6

10

145

201

55

czujność,
Inne (wpisać jakie)
-turnus wakacyjny w Opolskim Centrum
Kultury
- szkolenie z zakresu ratownictwa
medycznego dla funkcjonariuszy Policji,
spotkania z dziećmi z półkolonii w
komendzie PSP w Parczewie
- Wizyty dzieci w salach edukacyjnych
„Ognik”, informacje zamieszczane na
portalach www, pogadanki dla
zorganizowanych grup i wycieczek
zwiedzających Wojewódzką Izbę Tradycji
Pożarniczych w Kraśniku, Zamość na
okrągło, Tornister pełen uśmiechu, festyny
i pikniki rodzinne, piknik rodzinny
„Trzeźwo, zdrowo, na sportowo”, imprezy
„Wrak race i MotoCross”.

Zasady bezpiecznego zachowania nad
wodą, pierwsza pomoc, postępowanie z
tonącym, pokazy sprzętu ratowniczego,
pogadanka oraz pokaz sprzętu
ratowniczo-gaśniczego, ćwiczenia
praktyczne z użyciem fantomu, gry i
zabawy o charakterze pożarniczym
edukacynym, zasady powiadamiania
służb ratowniczych, bezp.
Przeciwpożarowe w domu, przedszkolu
czy szkole, jak ustrzec się zatrucia
tlenkiem węgla, zagrożenia wynikające z
niewłaściwego użytkowania sprzętu
domowego, zasady działania czujników
dymu i czujek tlenku węgla, zasady
ewakuacji, jubileusz 25-lecia PSP,
informacje dotyczące bezpiecznych
zachowań podczas burz, informacja o
aplikacji RSO, pogadanka nt.
zabezpieczenia ppoż lasów, pokazy
ratownictwa,

lubuskie

RAZEM

Spotkania z mieszkańcami gminy, powiatu

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

23

920

1874

59

2320

3487

13

1220

2012

na wyposażeniu pojazdów pożarniczych,
przeprowadzano pokazy ratownictwa i
udzielania kwalifikowanej pierwszej
pomocy.
Spotkania z władzami gminy, powiatu, itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

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

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy, powiatu

Pikniki rodzinne

łódzkie

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

szkolenia dla kadry dydaktycznej
spotkania w przedszkolach, obozy
harcerskie

małopols
kie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy, powiatu

Prezentacja sprzętu i pokazy działań
ratowniczych, zasady bezpiecznych
zachowań na wypadek pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia, pierwsza

9

347

31

22

1567

2043

22

1554

1966
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Spotkania z władzami gminy, powiatu, itd.

mazowieckie

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

Razem
11.08 Pokaz ratownictwa wodnego nad
zalewem Krubin w pow. ciechanowskim.
Współpraca z WOPR.
22.08. Spotkanie z dyrektorami szkół z
terenu powiatu ciechanowskiego na temat
bezpieczeństwa pożarowego.
12,13,14.08.2017r. – Powiat gostyniński.
Ośrodek Wypoczynkowy ZHP Zduńska
Wola w miejscowości Budy Lucieńskie –
inspekcja obozu, odprawa z kadrą
kierowniczą, prelekcja dla młodzieży w
zakresie bezpiecznego wypoczynku ze
szczególnym zwróceniem na zagrożenia
wynikające z anomalii pogodowych
(współpraca ze służba leśną w zakresie
sprawdzenia drzewostanu wokół obozu)

pomoc przedmedyczna, podręczny sprzęt
gaśniczy, „Bezpieczne wakacje”, Rajd
rowerowy pn. „Jedziemy dla Karola”,
zachowanie się podczas burz
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

Bezpieczeństwo nad wodą
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28, 29, 30. 08. 2017r. – spotkania
Komendanta i Zastępcy Komendanta KP
PSP Gostynin z członkami Rad
Pedagogicznych szkół na terenie powiatu
gostynińskiego (instruktaż z zakresu
ochrony przeciwpożarowej i
bezpieczeństwa dla nauczycieli i
wychowawców)
KP PSP w Mławie, podczas mławskich
obchodów 78. rocznicy wybuchu II wojny
światowej oraz bitwy pod Mławą,
zaprezentowała sprzęt samochodów
ratowniczo-gaśniczych, gdzie również
poruszono tematykę ogólnie rozumianego
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
24-28.08.2017 pow. łosicki „Golgota
Młodych” bezpieczeństwo pożarowe dla
młodzieży szkolnej.
10, 20, 28.08. Plaża i akwen Zalewu
Miejskiego w Makowie Maz. „Bezpieczne
Wakacje” 3 godz. Pokazy sprzętu
pożarniczego połączone z pokazem działań
ratowniczych na wodzie z udziałem SGRWN
MAKÓW 5
5 sierpnia 2017 r., plaża za targowiskiem
miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim,
ok. 3 godzin
Pogadanka z dziećmi o bezpieczeństwie
nad wodą i nauka pierwszej pomocy. Około
200 dzieci otrzymało książki o
bezpieczeństwie i opaski na rękę
informujące o przegrzaniu organizmu.
Spotkanie zrealizowali strażacy z OSP RW
(ratownictwo wodne) w Nowym Dworze

Mazowieckim

16 sierpnia 2017 roku godz. 9:30-17:30
Rzeka Narew - miasto Ostrołęka i okolice
Informowanie o zakazie kąpieli w
miejscach do tego nieprzeznaczonych, o
szczególnym nadzorze nad małymi dziećmi
i możliwości korzystania z plaży i
kąpieliska miejskiego nadzorowanego
przez ratownika.
24.08.2017 KM PSP Ostrołęka roku grupa
kolonijna 25 osób pokazy sprzętu na
terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej
Powiat Ostrów Mazowiecka
4 sierpnia 2017 – Nadbużański Ośrodek
Edukacyjny w Broku (ok. 45 min)
10 sierpnia 2017 – Ośrodek NADRZECZE w
Broku (ok. 45 min)
24 sierpnia 2017 – MDK w Ostrowi
Mazowieckiej (ok. 45 min)
25 sierpnia 2017 – Ośrodek NADRZECZE w
Broku (ok. 45 min)
28 sierpnia 2017 – X Dożynki Powiatowe w
Zuzeli (ok. 5 godz.)
Powiat otwocki
6 sierpnia – ćwiczenia zgrywające służby
powiatu otwockiego w ramach akcji „Kręcie
mnie bezpieczeństwo na wodzie” w m.
Otwock Wielki, wspólnie z Policją i WOPR;
15 sierpnia – spotkanie z mieszkańcami
podczas pikniku ludowego w m. Kąty;
19 sierpnia – prelekcja i pokaz sprzętu na
kąpielisku w Kątach;

20 sierpnia – piknik dla dzieci i młodzieży
„Niedziela w teatrze” przed Teatrem im.
Jaracza w Otwocku;
25 sierpnia – spotkanie z grupą młodzieży z
Klubu Sportowego „WULKAN” w Wólce
Mlądzkiej;
27 sierpnia – spotkanie z mieszkańcami z
okazji 90-lecia OSP Glinianka;
13.08.2017 r. nad zalewem w Domaniowie
funkcjonariusze z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze w
ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”
zorganizowali pokazy sprzętu
ratowniczego oraz zaprezentowali
praktyczne metody udzielania pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym. Podczas
pokazów omawiane były zagrożenia z
jakimi można się zetknąć podczas
wypoczynku letniego. Uczestnicy pokazów
mogli sami zademonstrować jak udzielaliby
pomocy osobom poszkodowanym
prezentując swoje umiejętności. Akcja
spotkała się z dużym zainteresowaniem
osób wypoczywających nad
4 sierpnia Wakacyjny Klub Wypraw
Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach –
omówienie uczestnikom bezpiecznych
zachowań w życiu codziennym, poznanie
specyfiki służby strażaków Państwowej
Straży Pożarnej.
18 sierpnia Wizyta grupy dzieci z
przedszkola „Zameczek”.Zapoznanie dzieci
z pracą strażaka, z jego wyposażeniem w
sprzęt i ubrania ochronne, wykład na temat

bezpiecznych zachowań podczas letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży.
20 sierpnia 2017 r. Spotkania z Techniką i
Historią w Wiśniewie.Pokazy ratownictwa
technicznego i medycznego, pokazy sprzętu
ratowniczego stanowiącego wyposażenie
pojazdów ratowniczo-gaśniczych, wykład
na temat bezpiecznych zachowań podczas
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
26 sierpnia 2017 r.Parafia Jana Pawła II
ul. Rakowiecka, Festyn Rodzinny pokazy
ratownictwa technicznego i medycznego,
prelekcje dotyczące bezpiecznych
zachowań w gospodarstwie domowym,
propagowanie potrzeby wyposażania
indywidualnych gospodarstw domowych w
autonomiczne czujki tlenku węgla i gaśnice
służące do gaszenia pożarów.
Powiat sochaczewski
Stadion sportowy w Brochowie, 3 września
2017 roku, godz. 13:00-15:00 – pokaz
sprzętu i sprawności ratowniczej z
udziałem jednostek OSP z terenu Gminy
Brochów w ramach gminnych zawodów
sportowo-pożarniczych
Stadion sportowy w Iłowie, 9 września
2017 roku, godz. 9:00-11:00 – pokaz
sprzętu i sprawności ratowniczej z
udziałem jednostek OSP z terenu Gminy
Iłów w ramach gminnych zawodów
sportowo-pożarniczych
Stadion sportowy w Teresinie, 9 września
2017 roku, godz. 15:00-17:00 – pokaz
sprzętu i sprawności ratowniczej z

udziałem jednostek OSP z terenu Gminy
Teresin w ramach gminnych zawodów
sportowo-pożarniczych
Stadion sportowy w Rybnie, 10 września
2017 roku, godz. 15:00-17:00 – pokaz
sprzętu i sprawności ratowniczej z
udziałem jednostek OSP z terenu Gminy
Rybno w ramach gminnych zawodów
sportowo-pożarniczych
Stadion sportowy w Rybnie, 17 września
2017 roku, godz. 10:00-14:00 – pokaz
sprzętu i sprawności ratowniczej z
udziałem jednostek OSP z terenu powiatu
sochaczewskiego w ramach powiatowych
zawodów sportowo-pożarniczych
Boisko szkolne w Iłowie, 24 sierpnia 2017
roku, godz. 16:00-22:00 – pokaz sprzętu z
udziałem jednostki OSP z terenu Gminy
Iłów w ramach imprezy pn. „Pożegnanie
Lata w Iłowie 2017”
Stadion sportowy w Feliksowie, 27 sierpnia
2017 roku, godz. 10:00-14:00 – pokaz
sprzętu i sprawności ratowniczej z
udziałem jednostek OSP z terenu Gminy
Sochaczew w ramach gminnych zawodów
sportowo-pożarniczych
Plaża Miejska w Sochaczewie, 27 sierpnia
2017 roku, godz. 14:00-15:00 – pokaz
ratownictwa wodnego w ramach imprezy
plenerowej „Dni Bzury”
16. 08.2017 nad zalewem w Węgrowie
pokaz ratownictwa wodnego KP PSP
Węgrów

Kady ul. Środkowa 12, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki-, 27.08.2017r. godz. 1600 – 1700
Impreza zorganizowana przez sołtys wsi
Kady przy współudziale PSP i Policji W
pogadankach uczestniczyło podczas
obecności zastępu JRG około 60 dzieci w
wieku od 4 – – 12 lat.
KP PSP Przasnysz – Spotkanie z młodzieżą z
Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Przasnyszu Filii nr 2 (04.08.2017 r. – 1
godzina) prezentacja posiadanego sprzętu
JRG. Popularyzacja zawodu strażaka.
Zadania straży pożarnej. Wpływ
profilaktyki ppoż. na bezpieczeństwo
ludności.
Rynek Miejski przy Ratuszu Miejskim w
Przasnyszu (25.08.2017 r. – 4 godziny) „III
Festiwal Baniek Mydlanych w Przasnyszu”
– Informacje na temat bezpiecznego
wypoczynku podczas wakacji. Prezentacja
posiadanego sprzętu PSP w Przasnyszu.
Popularyzacja zawodu strażaka. Zadania
straży pożarnej. Wpływ profilaktyki ppoż.
na bezpieczeństwo ludności. Prezentacja
multimedialna. Filmy dotyczące
bezpiecznego podróżowania, kąpieli
i rekreacji. Wykłady, pokazy instruktażowe
z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej
KP PSP Sokołów Podlaski 10.08.2017r.,
Pogadanka połączona z pokazami sprzętu
pożarniczego na temat bezpieczeństwa w
okresie wakacyjnym w tym na wodzie.
Zajęcia edukacyjne przeprowadzono na Sali

„Ognik”. Organizator wycieczki Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni – 50
dzieci. Czas trwania 3 godziny.
Zespoły Szkół Podstawowych oraz
gimnazja na terenie powiatu
sokołowskiego 20.08-30.08.2017, Udział
funkcjonariuszy KP PSP Sokołów Podlaski
w posiedzeniach rad pedagogicznych przed
rozpoczynającym się rokiem szkolnym
2017/18. Podczas dziesięciu posiedzeń
przekazano nauczycielom informacje
związane z propagowaniem
bezpieczeństwa pożarowego oraz na
akwenach wodnych, omówiono zasady
przeprowadzania próbnych ewakuacji
szkół jak również treści przekazywanych
klasom 1-3 w Sali Edukacyjnej „Ognik”.
KM PSP m.st. Warszawa
Realizowano spotkania funkcjonariuszy
PSP z przedszkolakami i młodzieżą szkolną
w placówkach oświatowych, spotkania z
mieszkańcami miasta stołecznego podczas
pikników rodzinnych i festynów, odbyły się
także spotkania z seniorami w Domach
Pomocy Społecznej.
Podczas wakacji w Jednostki RatowniczoGaśniczych KM PSP m. st. Warszawy
otworzyły się także dla dzieci spędzające
wakacje na półkoloniach w mieście
zapraszając do odwiedzin grupy z
opiekunami.
Głównymi celami wszystkich tych spotkań
były:
rozwój świadomości społecznej poprzez

dostarczanie wiedzy i informacji
związanych z zagrożeniami oraz ich
profilaktyką;
- promocja ochrony przeciwpożarowej
oraz ogólnego bezpieczeństwa,
zwłaszcza wśród dzieci
wczesnoszkolnych i osób starszych;
- kształtowanie pozytywnych postaw
oraz zachowań wobec zagrożeń życia,
zdrowia, mienia i środowiska;
- edukacja w obszarze sposobów i zasad
postępowania na wypadek powstania
zagrożeń oraz zasad udzielania pomocy
osobom poszkodowanym.
W 34 spotkaniach brało udział ok. 5000
uczestników.
Razem
11.08 Pokaz ratownictwa wodnego nad
zalewem Krubin w pow. ciechanowskim.
Współpraca z WOPR.
22.08. Spotkanie z dyrektorami szkół z
terenu powiatu ciechanowskiego na temat
bezpieczeństwa pożarowego.
12,13,14.08.2017r. – Powiat gostyniński.
Ośrodek Wypoczynkowy ZHP Zduńska
Wola w miejscowości Budy Lucieńskie –
inspekcja obozu, odprawa z kadrą
kierowniczą, prelekcja dla młodzieży w
zakresie bezpiecznego wypoczynku ze
szczególnym zwróceniem na zagrożenia
wynikające z anomalii pogodowych
(współpraca ze służba leśną w zakresie
sprawdzenia drzewostanu wokół obozu)
28, 29, 30. 08. 2017r. – spotkania
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Bezpieczeństwo nad wodą
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Komendanta i Zastępcy Komendanta KP
PSP Gostynin z członkami Rad
Pedagogicznych szkół na terenie powiatu
gostynińskiego (instruktaż z zakresu
ochrony przeciwpożarowej i
bezpieczeństwa dla nauczycieli i
wychowawców)

Spotkania z mieszkańcami gminy, powiatu

Bezpieczny wypoczynek nad wodą,
pierwsza pomoc podczas utonięć i
urazów kręgosłupa.
Zasady zachowania się podczas
zauważenia pożaru lub innego MZ.
Udzielanie pierwszej pomocy
poszkodowanym. Pokazy sprzętu.
Zasady zachowania się podczas pożarów
i wypadków komunikacyjnych.
Bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji.

opolskie

Spotkania z władzami gminy, powiatu, itd.
Bezpieczeństwo osób podczas letniego
wypoczynku w wodzie
i nad wodą. Pokazy dla uczestników
obozu ZHP Chorzów w m. Kucoby.
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.
Otwarte strażnice.
Pokaz i szkolenie z zakresu udzielania
pierwszej pomocy podczas festynu
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rodzinnego w Starym Oleśnie
Zapoznanie się dzieci z pracą
funkcjonariuszy i wyposażeniem
Państwowej Straży Pożarnej, omówienie
zasad bezpiecznych zachowań i zagrożeń.
Razem
Spotkania z mieszkańcami gminy, powiatu

podkarpackie

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)

Bezpieczeństwo pożarowe w lasach,
Bezpieczny wypoczynek nad wodą,
Zagrożenia pożarowe w trakcie prac
polowych i w gospodarstwie rolnym,
Praca strażaka i jego rola w systemie
bezpieczeństwa, Powiadamianie służb
ratunkowych
Bezpieczeństwo pożarowe w lasach,
Bezpieczny wypoczynek nad wodą,
zasady bezpieczeństwa w przypadku
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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)
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

wystąpienia gwałtownych zjawisk
atmosferycznych, Zagrożenia pożarowe
w trakcie prac polowych i w
gospodarstwie rolnym
Praca strażaka i jego rola w systemie
bezpieczeństwa, Bezpieczny wypoczynek
nad wodą, Zagrożenia pożarowe w
trakcie prac polowych i w gospodarstwie
rolnym, Warsztaty z udzielania pierwszej
pomocy, pokazy sprzętu i wyposażenia
ratowniczego
- program reintegracji osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym dla
mieszkańców gm. Rzeczenica,
- „Bezpieczne wakacje, jak spędzać czas
nad wodą”,
- przybliżenie pracy strażaka, zasady
bezpiecznego zachowania się w
sytuacji zauważenia pożaru,
prawidłowe alarmowanie oraz
zgłoszenie zdarzenia,
- bezpieczeństwo w szkole
- gwałtowne opady atmosferyczne,
- bezpieczeństwo publiczne
- spotkania w szkołach,
- spotkania z uczestnikami obozu MDP
w Gniewinie
- pokazy sprzętu ppoż. Dla dzieci
przebywających na koloniach,
- „Bezpieczne wakacje, jak spędzać czas
nad wodą”,
- pokazy ratownicze,
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strażackim

- ćwiczenia ewakuacyjne oraz prelekcja
dla dorosłych: postępowanie podczas
pożaru i innych zdarzeń – Dom
Pomocy Społecznej w Malborku,
- szkolenie Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej OSP Trąbki Wielkie
(ratownictwo wodne, bezpieczeństwo
w lasach),
- spotkania z radami pedagogicznymi
(bezpieczeństwo w szkołach),
- wizyta u harcerzy w Sztumie

Razem
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Festyn profilaktyczny, akcja pt. „Gra o
życie”
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Spotkania z władzami gminy, powiatu, itd.

Szkolenie dla nauczycieli

1

0

44

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Obozy Harcerskie
W ramach kontroli obozów
przeprowadzono pogadanki
„Bezpieczeństwo dzieci w czasie
wakacji”,
„Jak zachować się w czasie pożaru”,
„Zasady prawidłowej ewakuacji”,
„Zasady bezpiecznego zachowania nad

4

325

15

Ogólne pojęcia dotyczące bezpieczeństwa
pożarowego

śląskie

Spotkania z mieszkańcami gminy, powiatu

„Kręci mnie Bezpieczeństwo” Prezentacja
sprzętu w ramach obchodów rocznicy
wybuchu powstania Warszawskiego
Bezpieczeństwo wśród seniorów

wodą w ramach akcji „Kręci mnie
bezpieczeństwo nad wodą’”

Inne (wpisać jakie)
Bytomska Akademia Bezpieczeństwa przy
WORD
Spotkanie z dziećmi na terenie KM PSP
Tychy

Zasady bezpieczeństwa w placówkach
oświatowych

6

Bezpieczne zachowania w domu i na
wakacjach

3

- Ćwiczenia: prowadzenie działań
ratowniczych w obiektach sakralnych.
- Ćwiczenia: prowadzenia działań
ratowniczych na akwenach we
współpracy z zarządem wędkarskim
- Ćwiczenia: prowadzenie działań
ratowniczych w budynkach wysokich
Omówienie zasad bezpiecznych
zachowania oraz udzielanie pierwszej
pomocy.
Omówienie zasad bezpiecznego
zachowania nad wodą oraz zbiornikami
wodnymi
Zasady bezpieczeństwa pożarowego w
codziennym życiu wraz z zapoznaniem ze
służbą strażaka i pokazem sprzętu
Omówienie bezp. pożarowego w
zakładzie pracy „Mondelez”

świętokrzyskie

RAZEM

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

373
60

7

6

63

5

100

1

200

100

5

152

16

1

141

41

1787

3788

17

1525

2261

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
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.

8

0

18

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)

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
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

13

568

77

23

554

528

Spotkanie ze służbami działającymi w
ramach zapewnienia bezpieczeństwa w
powiecie (Policja, Straż Miejska).
Prezentacja działań ratowniczo
gaśniczych podczas ćwiczeń
powiatowych i wojewódzkich.

warmińskomazurskie

Razem

2647

2884

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

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

10
2

510
0

182
18

3

329

162

Inne (wpisać jakie)

ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej

4

314

546

19

1153

908

56

2055

4808

28

1195

250

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

wielkopolskie

61

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
- spotkania na obozach harcerskich i MDP
wypoczynku

 bezpieczeństwo pożarowe w domu w
tym trujące właściwości tlenku węgla,
 omawiano zagadnienia i problematykę
związaną z wypalaniem traw,
1. bezpiecznego letniego wypoczynku
dzieci, bezpieczeństwa nad wodą oraz
bezpiecznych żniw.
2. propagowanie właściwych zachowań
na akwenach wodnych,
 podczas pokazów ratownictwa
funkcjonariusze PSP przeprowadzili
pogadankę w zakresie bezpiecznego
letniego wypoczynku w tym
bezpieczeństwa nad wodą,
przekazywano także materiały
profilaktyczne,
 bezpieczeństwo w budynkach
mieszkalnych, zasady bezpieczeństwa

w ruchu drogowym pierwsza pomoc,
bezpieczne wakacje, bezpieczeństwo
nad wodą.
 Inne
- pokazy ratownictwa wodnego (ćwiczenia
wspólne z Policją i WOPR)
- festyny, dożynki

 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
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.

zachodniopom
orskie

Razem

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

30

986

738

114

4236

5796

18

1606

1694

Spotkania z władzami gminy, powiatu, itd.
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

34

1574

522

12

241

47

64

3421

2263

1069

45814

51944

