Państwowa Straż Pożarna
Podsumowanie kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”
w lutym 2018 r.
Liczba
Lp. Województwo Rodzaj przedsięwzięcia

1.Spotkania z mieszkańcami gminy

Tematyka

-

dolnośląskie

-

-

przeprowadzenie pogadanki o
zagrożeniach zatruciem tlenkiem węgla
z druhami OSP
zasady udzielania KPP
pogadanka na temat:
 bezpieczeństwa – „Bezpieczne
ferie”, praca strażaków,
 zachowanie się podczas pożaru i
innych zagrożeń,
 jak przekazać informację o pożarze
i innym zdarzeniu
spotkania z personelem zakładów
pracy w celu obserwacji przy próbie
sprawdzenia warunków ewakuacji
ludzi

przedsięwzięć

39

uczestników
dzieci

dorosłych

24

560

2.Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

3.Spotkania w szkołach, ośrodkach
wypoczynkowych

-

-

4 Inne – spotkania z OSP

-

-

spotkania Komendantów Powiatowych
z władzami powiatu – Starostwo
Powiatowe
pogadanki o zagrożeniach zatruciem
tlenkiem węgla
przekazywanie ulotek „Czad i Ogień,
Obudź czujność” opracowanych przez
Wydział Promocji KG PSP podczas
spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną
prezentacja i omówienie prawidłowych
zachowań podczas pożaru, wypadku
komunikacyjnego, czy zauważenia
innego zagrożenia, jak się zachować na
zamarzniętych akwenach
promowano akcji „Czad i Ogień”
poprzez lokalną prasę i portale
społecznościowe
zagrożenia wynikające z korzystania
z niestrzeżonych lodowisk, pokaz
sprzętu i technik do ratownictwa
wodnego/lodowego z udziałem
Specjalistycznej grupy wodnonurkowej
Sale edukacyjne „Ognik”: tematy
związane z bezpiecznym
wypoczynkiem na dworze. (silne
mrozy, ślizgawki na zbiornikach
wodnych), tlenek węgla, zasady
ewakuacji.

kujawsk
opomorsk
ie

RAZEM

19

149

30

1544

114

34

122

627

122

1690

1450

1

0

11

KP PSP ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Organizacja bezpiecznej zabawy i pomocy
w przypadku zagrożeń w okresie

zimowym; hipotermia; niebezpieczeństwa
związane z wypalaniem traw.
Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

"Bezpieczne ferie" - prezentacja
multimedialna, pokazy sprzętu.

10

1115

48

Inne: przedszkola

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

3

370

34

4

57

8

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

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

KM PSP BYDGOSZCZ

Prelekcja promująca bezpieczne
zachowania podczas wypoczynku
zimowego w ramach akcji "Kręci mnie
bezpieczeństwo przez cały rok szkolny".
Pokazy wyposażenia osobistego strażaka;
prezentacja zawodu strażaka.
Prelekcja promująca bezpieczne
zachowania podczas wypoczynku
zimowego w ramach akcji "Kręci mnie
bezpieczeństwo". Ćwiczenia - pokazy
ratownictwa lodowego, pokazy udzielania
pierwszej pomocy. Pokazy sprzętu oraz
pojazdów pożarniczych.

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Bezpieczeństwo w czasie ferii;
charakterystyka pracy strażaka.

15

523

55

Inne (wpisać jakie)

Sala edukacyjna „Ognik” – kształtowanie
prawidłowych zachowań i nawyków w
sytuacji zagrożenia życia i zdrowia,
wdrażanie 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. Prezentacja
samochodu strażackiego, sprzętu,
umundurowania strażaka. Pogadanki na
temat prawidłowych zachowań zarówno w
domu, jak i w szkole, w przypadku
wybuchu pożaru. Wizyty w JRG.

11

236

26

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

KP PSP CHEŁMNO

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Pogadanka nt. podstawowych zasad
bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły
(możliwych zagrożeń) oraz pracy strażaka.

2

80

8

Inne:

-

0

0

0

3

50

10

1

0

20

11

360

35

0

0

0

KP PSP GOLUB-DOBRZYŃ

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne:

Bezpieczne sposoby spędzania czasu
wolnego podczas ferii zimowych. Zasady
bezpiecznego zachowania się, gdy załamie
się lód. Prezentacja sprzętu strażackiego
używanego na akwenach wodnych.
Przygotowanie lodowiska na płycie boiska
sportowego.
Postępowanie w przypadku znalezienia
padłego dzika. Wytyczne w związku z
zagrożeniem ASF.
Bezpieczne sposoby spędzania czasu
wolnego podczas ferii zimowych. Zasady
bezpiecznego zachowania się na lodzie.
Prawidłowe zachowanie się, gdy załamie
się lód. Prezentacja sprzętu strażackiego
używanego na akwenach wodnych.
-

KM PSP GRUDZIĄDZ
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkanie sołeckie "Czad i Ogień - obudź
czujność".

1

0

15

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

"Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok
szkolny", "Czad i ogień - obudź czujność".

5

250

15

Inne:

Akademia bezpieczeństwa w telewizji TVS
Grudziądz

1

10000

50000

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

Inne (wpisać jakie)

Pokaz działań ratowniczych na lodzie przy
użyciu sprzętu na wyposażeniu JRG1. Pokaz
załamania się lodu pod człowiekiem i
ratowania przy użyciu związanych kurtek
oraz gałęzi. Omówienie mechanizmów
wychłodzenia, sposobów poruszania się po
lodzie oraz bezpiecznego udzielania
pomocy osobom, które wpadły do wody.

1

200

50

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Szkolenie strażaków ratowników OSP w
zakresie przygotowania do udzielania
pomocy zagrożonym na zalodzonych
akwenach.

1

0

44

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Spotkanie strażaków z dziećmi z
przedstawieniem pracy strażaka, jego
wyposażenia, bezpiecznych zachowań w

12

1780

112

KP PSP INOWROCŁAW

KP PSP LIPNO

Inne: wycieczki dzieci do siedziby KP PSP
w Lipnie

szkole i poza nią. Omawiano zasady
postępowania oraz bezpieczeństwa
podczas ferii zimowych, zwłaszcza na
zamarzniętych akwenach. Zwrócono
również uwagę na zagrożenia związane z
okresem grzewczym, o sposobach
ustrzeżenia się przed nieszczęśliwymi
zdarzeniami związanymi z CO. Pokazy
ratownictwa lodowego samodzielnie i
wspólnie z lipnowskim WOPR.
Pokaz sprzętu, pogadanka o bezpiecznym
zachowaniu się w szkole i poza nią,
codziennym toku służby, zakresie działań
ratowniczych, akcjach ratowniczych oraz o
bezpieczeństwie na zamarzniętych
akwenach.

1

51

4

KP PSP MOGILNO
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

2

104

7

1

87

3

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne : pokaz ratownictwa lodowego dla
szkół na Jeziorze Mogileńskim

Niebezpieczeństwo związane z
wchodzeniem na zamarznięte akweny.
Zasady udzielania pierwszej pomocy
medycznej. Resuscytacja krążeniowooddechowa.
Niebezpieczeństwa związanie w
wchodzeniem na zamarznięte akweny;
zasady udzielania pierwszej pomocy.

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

-

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 ("Bezpieczne ferie",
"Czad i Ogień"). Zwrócono uwagę na
szkodliwość dla życia i zdrowia tlenku
węgla. Przeprowadzono konkursy,
zwycięzca otrzymywał czujniki tlenku
węgla.
Przeprowadzono konkursy, zwycięzca
otrzymywał czujniki tlenku węgla.

5

398

28

Inne:

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

1

737

30

19

0

486

KP PSP RADZIEJÓW

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne:

„Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok
szkolny” (Bezpieczne ferie zimowe):
ćwiczenia, pogadanka i pokazy z zakresu
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej osobom wychłodzonym staw miejski w Radziejowie 6.02.2018 r.
„Kręci mnie bezpieczeństwo”: zebrania
sprawozdawcze w jednostkach OSP na
terenie powiatu radziejowskiego: Stary
Radziejów, Osięciny, Broniewo, Radziejów,

Topólka, Jerzyce, Pilichowo, Płowce,
Budzisław, Wola Skarbkowa, Świątniki,
Ruszki, Bytoń, Orle, Szostka, Broniewo,
Latkowo, Kozjaty, Dobre.
KP PSP RYPIN
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Pierwsza pomoc przedlekarska; bezpieczny
wypoczynek dzieci i młodzieży; zachowanie
się podczas wystąpienia ewentualnych
zdarzeń; pokaz sprzętu.

7

1643

104

0

0

0

1

21

1

1

42

2

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Zasady zachowania się podczas różnego
typu zagrożeń spowodowanych m. in.
występowaniem tlenku węgla, anomalii
pogodowych (wichury, burze, śnieżyce)
oraz pożarów w budynkach. Ponadto
omówiono zasady obsługi podręcznego
sprzętu gaśniczego oraz ewakuacji osób z
budynków.

1

0

20

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

26

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Omówienie zasad bezpiecznego
wypoczynku w okresie zimowym z

4

102

17

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; pokaz
sprzętu.

KP PSP SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Inne: spotkania z druhami Ochotniczych
Straży Pożarnych

uwzględnieniem akwenów wodnych i
związanych z tym zagrożeń; przypomnienie
ogólnych zasad użycia podręcznego sprzętu
pożarniczego i urządzeń
przeciwpożarowych; omówienie zagrożeń
związanych z tlenkiem węgla; omówienie
zasad bezpiecznego zachowania w szkole,
na ulicy, na podwórku; omówienie zasad
udzielania pierwszej pomocy.
Omówienie zasad udzielania pierwszej
pomocy dzieciom, a także pogadanka na
temat bezpiecznego zachowania się
podczas ferii zimowych.

4

12

74

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Zapoznanie z zawodem strażaka oraz akcja
promująca bezpieczne zachowania podczas
ferii zimowych dla dzieci przebywających
na zimowiskach zorganizowanych przy
świetlicach oraz dla członków
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

3

38

9

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

9

1096

88

1

26

10

KP PSP ŚWIECIE

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne:
KM PSP TORUŃ

Zapoznanie z zawodem strażaka oraz akcja
promująca bezpieczne zachowania w szkole
i w domu w związku z kampanią społeczną
„Kręci mnie bezpieczeństwo", "Kręci mnie
bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny”
oraz "Bezpieczne ferie".
Zapoznanie z zawodem strażaka oraz pokaz
technik i sprzętu wykorzystywanego
podczas akcji ratowniczych na lodzie dla
wychowanków Domu Dziecka w Bąkowie.

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

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".

1

0

25

2

10

175

1

29

4

1

10

2

KP PSP TUCHOLA
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

"Bezpieczeństwo na lodzie".

1

0

20

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Podsumowanie kampanii społecznych w
powiecie i nakreślenie założeń na rok 2018.

3

0

30

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych,
"Czad i Ogień. Obudź czujność".

2

75

15

Inne: spotkania z członkami
Ochotniczych Straży Pożarnych

Podsumowanie kampanii społecznych z
2017 roku.

8

40

100

2

110

10

0

0

0

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

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

Spotkania w szkołach i przedszkolach
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".

0

0

0

0

0

0

KM PSP WŁOCŁAWEK
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

3

80

36

9

814

56

Spotkania w szkołach
(w ośrodkach wypoczynkowych)

Inne: spotkania w JRG, pokazy dla dzieci
nad jeziorami w ramach akcji "
Bezpieczne Ferie 2018".

Pogadanka o zasadach bezpiecznej
ewakuacji, o bezpieczeństwie w domu, w
przedszkolu i w szkole oraz o zagrożeniach
zatrucia czadem i sposobach jego
uniknięcia.
Bezpieczeństwo w domu, w szkole,
przyczyny zatrucia czadem i sposoby jego
uniknięcia, pogadanka o bezpieczeństwie
podczas zimowego wypoczynku,
zachowanie w przypadku załamania się
lodu pod dzieckiem lub osobami
postronnymi, alarmowanie służb
ratowniczych w przypadku zagrożenia,
ćwiczenia pokazowe.

KP PSP ŻNIN
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne: bezpieczńestwo na lodzie - pokaz w
KP PSP w Żninie (uczniowie ZSS w
Żninie)

Akcja pn. "WIEM - UMIEM - REAGUJĘ"
przeznaczona dla uczniów klas i - II SP Nr 1
w Żninie, w postaci cyklicznych spotkań
różnych służb z uczniami; akcja ma na celu
zapoznanie dzieci z występującymi
zagrożeniami i poznanie sposobów
radzenia sobie z nimi. Pogadanka nt.
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.
szkolenie i pokazy z zakresu bezpiecznego
zachowywania się nad akwenami wodnymi
w sezonie zimowym

5

212

23

1

51

11

KW PSP TORUŃ
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

178

20771

51898

141

193

2392

lubelskie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Wizytacje jednostek OSP z terenu powiatu
łukowskiego przez kadrę kierowniczą KP
PSP Łuków. Tematyka dotacji dla jednostek
OSP. Przedstawienie zagadnień z zakresu
kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność!”,
„Kręci mnie bezpieczeństwo oraz ochrony
przeciwpożarowej.
Bezpieczeństwo podczas zimowego
wypoczynku, zagrożenia związane z
pożarami i tlenkiem węgla w sezonie
grzewczym.

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)
Wizyty dzieci w strażnicy.
Kampania edukacyjna dla nauczycieli
„Strażak uczy ratować”.
Publikacja na stronie internetowej.
Wizyty w salach edukacyjnych „Ognik”.
Spotkania w zakładach pracy.
Pogadanki dla zorganizowanych grup i
wycieczek zwiedzających Wojewódzką
Izbę Tradycji Pożarniczych. Publikacje na
stronie internetowej komendy.

Udział w sesji rady powiatu. Spotkania z
zarządami jednostek OSP w temacie
kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność!”
Bezpieczeństwo w okresie zimowym.
Bezpieczne ferie, zagrożenia w sezonie
grzewczym.
Bezpieczne lodowisko – pomoc w
organizacji lodowiska. Zajęcia z zakresu
pierwszej pomocy z uczniami Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Krasnymstawie. Obsługa defibrylatora AED.
Bezpieczeństwo pożarowe w szkole i poza
nią.
Bezpieczeństwo w sezonie grzewczym,
instalacja czujek tlenku węgla i dymu,
bezpieczeństwo na zamarzniętych
akwenach, bezpieczne ferie, 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.
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.
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Informacje w stacjach telewizyjnych.
Ćwiczenia ewakuacyjne.
RAZEM

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

lubuskie

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)

Prezentacja zawodu strażaka, prezentacja i
pokazy sprzętu. Bezpieczne ferie.
Pokaz i prezentacja w ramach programu
“Bezpieczne Ferie”. Omówiono zagrożenia
związane z przebywaniem w zimie nad
wodą, zaprezentowano sprzęt ratowniczy
oraz postępowanie w przypadku udzielania
pierwszej pomocy.

Spotkanie w sprawie organizacji zlotu
motocyklowego 2018. Omówienie
zagadnień związanych z
bezpieczeństwem pożarowym.
Zwrócono uwagę na odpowiednie
wytyczenie dróg pożarowych i
wyposażenie stoisk gastronomicznych
w odpowiedni podręczny sprzęt
gaśniczy.
W związku ze zbliżającym się okresem
ferii zimowych na terenie województwa
oraz w czasie wypoczynku na
zimowiskach w czasie spotkań
poruszano tematykę dotyczącą m.in. :
zasad bezpieczeństwa podczas
zimowego wypoczynku, zachowania w
przypadku załamania się lodu pod
osobami, udzielania pierwszej pomocy
oraz alarmowania służb ratowniczych
w przypadku zagrożenia.
Spotkanie z członkami Ochotniczych
Straży Pożarnych. Udział w zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym.
Przeprowadzono pogadankę w
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tematyce akcji "Kręci mnie
bezpieczeństwo " oraz "Czad i ogień.
Obudź czujność." Druhom
przedstawiono główne przesłanki akcji
celem rozpropagowania wśród dzieci i
młodzieży.
Akcja edukacyjna dla dzieci
przeprowadzona w Salce Edukacyjnej
Ognik
Wizyta w jednostkach PSP.
Przedmiotem spotkania było
przybliżenie pracy strażaka i głównych
zadań Państwowej Straży Pożarnej.
Przedstawiono podstawowe zasady
postępowania w niebezpiecznych
sytuacjach, a także funkcjonowanie
numerów alarmowych, pogadanka na
temat bezpieczeństwa oraz udzielania
pierwszej pomocy. Omówiono zalety
posiadania w domach czujek dymu i
tlenku węgla oraz zagrożeń. Omówiono
zagadnienia związane z
bezpieczeństwem podczas ferii
zimowych. Po przeprowadzonej
prelekcji zaprezentowano auta
pożarnicze wraz z wyposażeniem.
W budynkach mieszkalnych zorganizowano
na prośbę MOPS Wschowa pogadankę oraz
montaż czujek. W czasie pogadanki
omówiono zasady bezpieczeństwa w
okresie grzewczym, zagrożenia oraz
działanie czujek.
RAZEM

14

311

53

10

225

22

5

3

18

107

8280

958

łódzkie

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

Pokazy sprzętu, pogadanki o występujących
zagrożeniach w domach i szkołach,
bezpieczeństwo podczas zimowego
wypoczynku - „Bezpieczne ferie”,
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Inne (wpisać jakie)
RAZEM

małopolskie

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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

Inne (wpisać jakie)

Kampania społeczna pn. „Czad i ogień
obudź czujność”, bezpieczeństwo podczas
dogrzewania obiektów mieszkalnych,
sprzęt do wykrywania CO – zasady
działania czujki oraz postępowanie, ogólne
wiadomości z zakresu bezpieczeństwa w
razie znalezienia się na zamarzniętych
akwenach wodnych, samoratownictwo na
lodzie.
Mistrzostwa w ratownictwie medycznym i
drogowym, piknik edukacyjny – gmina
Skawina.
Zasady bezpieczeństwa podczas zimowego
wypoczynku, zachowania w przypadku
załamania się lodu pod nogami,
alarmowanie służb ratowniczych,
profilaktyka ppoż. Oraz bezpieczny
wypoczynek organizowany podczas ferii,
Sala edukacyjna „Ognik”, „Bezpieczne
zimowisko” kampania w lokalnych
mediach, ćwiczenia z zakresu działania na
zamarzniętych akwenach wodnych

RAZEM
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KP PSP Białobrzegi
Pogadanka - Gimnazjum

mazowieckie

Pogadanka - Gimnazjum

Pogadanka – Szkoła Podstawowa

Pogadanka – Szkoła Podstawowa

Pogadanka „Tęczowa zima 2018” - MGOK

- Zasady zachowania się podczas
ewakuacji,
- Czujka czadu i dymu ratuje życie,
- Jak zgłaszać niebezpieczne zdarzenie np.
pożar,
- Udzielanie pierwszej pomocy,
- Dzikie lodowiska na akwenach wodnych.
- Czad i ogień, cichy zabójca,
- Numery alarmowe do służb
ratowniczych (zasady zgłaszania)
- Udzielanie pierwszej pomocy,
- Dzikie lodowiska na stawach i rzekach.
- Zasady zachowania się podczas
zauważenia pożaru,
- Czad i ogień, cichy zabójca,
- Jak zgłaszać niebezpieczne zdarzenie np.
pożar,
- Udzielanie pierwszej pomocy,
- Dzikie lodowiska na ciekach wodnych,
stawach i jeziorach.
- Czad i ogień, cichy zabójca,
- Numery alarmowe do służb
ratowniczych (zasady zgłaszania),
- Udzielanie pierwszej pomocy.
- Dzikie lodowiska na rzece, stawie i
jeziorze.
- Czad i ogień, cichy zabójca,
- Numery alarmowe do służb
ratowniczych (zasady zgłaszania),
- Udzielanie pierwszej pomocy.
- Dzikie lodowiska na rzece, stawie i
jeziorze.

KP PSP Ciechanów
Pokaz bezpiecznych technik ratowania
na akwenie wodnym

Spotkanie było skierowane do szczepu
harcerzy SILVA z gminy Sońsk Spotkanie
zorganizowała Komenda Powiatowa PSP w
Ciechanowie wraz z Mazowieckim Urzędem
Wojewódzkim przy aktywnym udziale
jednostki OSP Sońsk. Pokaz przygotowany
został przed feriami zimowymi, aby
przestrzec dzieci i młodzież przed
niebezpieczeństwem zabaw na
zamarzniętych akwenach.
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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

KP PSP Grodzisk Mazowiecki
Szkoła Podstawowa nr. 1 w Grodzisku
Mazowieckim ul. Bartniaka 12A –
prelekcja dla klas IV-VII 11.01.2018 r.
Prywatne przedszkole „Smyk” w
Grodzisku Maz. ul. Stawowa 6

Zasady bezpieczeństwa podczas ferii
zimowych. –upowszechnianie zasad
bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży,
kształtowanie prawidłowych postaw w
sytuacji zagrożenia.
Zasady bezpieczeństwa podczas ferii
zimowych. –upowszechnianie zasad
bezpieczeństwa wśród dzieci,

kształtowanie prawidłowych postaw w
sytuacji zagrożenia. Pokaz sprzętu
strażackiego.
KP PSP Legionowo


KP PSP Łosice
1. Akcja edukacyjna „Czad i Ogień
Obudź Czujność”.
2. Akcja edukacyjna związana z
bezpiecznym wypoczynkiem dzieci
i młodzieży pn. „Bezpieczne ferie
2018”

1. Akcja edukacyjna „Czad i Ogień
Obudź Czujność” .

- Wnioski (dot. zdarzeń) wynikające z
poprzedniego sezonu zimowego.
- 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.
- Zasady bezpieczeństwa w domu oraz w
życiu codziennym przydatne podczas
zimowego wypoczynku „Bezpieczne
Ferie 2018”
- Szkolenie uczestników z zakresu zasad
oraz udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
- Wyjaśnienie idei niesienia pomocy innym
ludziom.
- Omówienie zasad bezpiecznego
zachowania na lodzie, sposoby
poruszania się po lodzie, wychodzenie z
przerębla po załamaniu lodu (pokaz
sprzętu ratownictwa lodowego).
- Zasady bezpieczeństwa w domu oraz w
życiu codziennym (m.in. wyjaśnienie jak
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2. Pogadanka połączona z ze
szkoleniem z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.

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
Uczestnictwo w Szkole Podstawowej w
panelu promującym bezpieczeństwo

Prelekcja promujące bezpieczne
zachowania związana z bezpieczeństwem
w szkole, prezentacja pojazdów i sprzętu
pożarniczego będącego na wyposażeniu
JRG, omówienie pracy strażaka
Zasady udzielania pierwszej pomocy na
fantomach do nauki resuscytacji
krążeniowo-oddechowej
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KP PSP Maków Mazowiecki
Udział funkcjonariuszy tut. Komendy w
spotkaniach edukacyjno –
informacyjnych.

Udział funkcjonariuszy tut. Komendy w
posiedzeniu Powiatowego Zespołu

Omówienie z dyrekcją szkół
przeprowadzonych ćwiczeń z zakresu
ewakuacji.
Szkolenie z zakresu ochrony
przeciwpożarowej.
Prezentacja akcji „Nie dla czadu”.
Szkolenie z zakresu ratownictwa
medycznego oraz zagrożeń, które niesie ze
sobą zimowy wypoczynek – ,, Akcja
Bezpieczne Ferie”.
Przedstawienie statystyk związanych z
wyjazdami do zdarzeń PSP i OSP.

Zarządzania Kryzysowego, Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku.
Podsumowanie Akcji Bezpieczny Powiat
Makowski.
Udział funkcjonariuszy tut. Komendy
oraz JRG w przeprowadzeniu próbnej
ewakuacji z obiektu Świetlicy
Socjoterapeutycznej przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej.
Udział funkcjonariuszy tut. Komendy w
spotkaniach sprawozdawczych OSP,
przeprowadzenie kampanii edukacyjno –
informacyjnej.

Sprawozdanie podsumowujące akcję pn.
,,Bezpieczny Powiat Makowski”.
Podsumowanie kampanii „Kręci mnie
bezpieczeństwo” nawiązującej do
bezpiecznego wypoczynku zimowego dzieci
i młodzieży z terenu powiatu makowskiego.
Omówienie przeprowadzonych ćwiczeń z
zakresu ewakuacji.
Szkolenie z zakresu ochrony
przeciwpożarowej. Pokazy sprzętu
pożarniczego oraz omówienie zagrożeń,
które niesie ze sobą zimowy wypoczynek
,,Akcja Bezpieczne Ferie”.
Przedstawienie statystyk związanych z
wyjazdami do zdarzeń PSP i OSP.
Przedstawienie informacji dot. dotacji i
szkoleń OSP. Przedstawienie kampanii
„Kręci mnie bezpieczeństwo”.
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KP PSP Mława
Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
w Mławie w strażnicy PSP

Pokazy sprzętu, pogadanka, pokazy w
zakresie udzielania pierwszej pomocy
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Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 4
w Mławie

Pokazy w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, bezpieczne zachowanie na lodzie
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Spotkanie w Szkole Podstawowej w
Lipowcu Kościelnym

Pokazy w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, bezpieczne zachowanie na lodzie
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Spotkanie w bibliotece w Wiśniewie w
ramach „Ferie 2018”

Pokazy w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, bezpieczne zachowanie na lodzie
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Spotkanie w Szkole Podstawowej we
Wróblewie

Pokazy w zakresie udzielania pierwszej
pomocy
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Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej nr 7
w Mławie w strażnicy PSP

Pokazy sprzętu, pogadanka, pokazy w
zakresie udzielania pierwszej pomocy
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KP PSP Ostrów Mazowiecka
Spotkania z opiekunami i dziećmi w
trakcie ferii zimowych
Wizyta dzieci w strażnicy

Pokaz ratownictwa lodowego połączony
z instruktażem bezpiecznego zachowania
podczas ferii
KP PSP Otwock
1. Ćwiczenia pokazowe ratownictwa
lodowego – pomoc osobie pod którą
zarwał się lód
2. Prelekcja w świetlicy wiejskiej w
Pogorzeli Osieckiej + pokaz sprzętu
ratowniczego
3. Wycieczka grupy kolonijnej w JRG

4. PMDK w Otwocku pogadanka + pokaz

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w domu
oraz zasady bezpiecznego zachowania
podczas ferii zimowych.
Zapoznanie dzieci z pracą strażaka.
Omówienie zasad bezpiecznego
zachowania w domu i w szkole.
Zasady udzielania pomocy osobie pod którą
załamał się lód.

Przeprowadzono także pokaz sprzętu
będącego na wyposażeniu wozu bojowego
JRG.
Pogadanka w ramach:
„Bezpieczne Ferie”.
Zawód i powołanie „strażak-ratownik”.
Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.
Pogadanka w ramach:
„Bezpieczne Ferie”,
- „Czad i ogień. Obudź czujność”,
- alarmowanie służb ratowniczych,
- zachowanie się w czasie zagrożenia.
Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.
Pogadanka w ramach:
„Bezpieczne Ferie”,
- „Czad i ogień. Obudź czujność”,
- alarmowanie służb ratowniczych,
- zachowanie się w czasie zagrożenia.

5.Zbiórka harcerska w siedzibie JRG

Pogadanka w ramach:
„Bezpieczne Ferie”,
- „Czad i ogień. Obudź czujność”,
- alarmowanie służb ratowniczych,
- zachowanie się w czasie zagrożenia.
Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.
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KM PSP Płock
Wycieczki dzieci i młodzieży w
strażnicach PSP

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.
Pogadanki i prezentacje sprzętu dla W trakcie pogadanek ratowników podczas
dorosłych.
pokazów sprzętu przedstawiono krótką
prezentację o tematyce bezpieczeństwa
pożarowego, zachowania w przypadku
zagrożenia, wypalania traw i problemu
tlenku węgla.
Szkolenia i prezentacje dla osób
Przeprowadzono 1 prezentację w OSP Staro
dorosłych.
źreby dla mieszkańców i 1 w trakcie sesji
Rady Gminy Słupno dla radnych, sołtysów i
mieszkańców o tematyce bezpieczeństwa
pożarowego, zachowania w przypadku
zagrożenia, wypalania traw i problemu
tlenku węgla.
Przeprowadzono czynności związane z
Kontrole obiektów
zimowym wypoczynkiem dzieci i
Wywiady w mediach
młodzieży „Bezpieczne Ferie 2018”
Materiały na stronie internetowej

KP PSP Płońsk
Spotkania z nauczycielami oraz uczniami
klas 0
Spotkania z członkami jednostek OSP z
terenu powiatu

Bezpieczeństwo pożarowe w szkole,
bezpieczne zachowania podczas ferii
zimowych, bezpieczeństwo na mrozie
Omówienie założeń głównych kampanii
społecznych prowadzonych przez PSP w
ramach prewencji społecznej oraz
przekazanie materiałów edukacyjnych w
formie elektronicznej celem wykorzystania
w trakcie pogadanek prewencyjnych
zaplanowanych przez jednostki OSP na rok
2018
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KP PSP Przasnysz
„Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały - Czad cichy zabójca – obudź czujność.
rok szkolny i Akademia Dzielnicowego - - Nie gaś wodą tłuszczu.
razem dla lokalnego bezpieczeństwa”
- Jak zachować się w czasie pożaru w
budynku.
„Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały - Wyposażenie JRG.
rok szkolny i Akademia Dzielnicowego - - Przyjmowanie zdarzeń w SKKP.
razem dla lokalnego bezpieczeństwa”
- Alarmowe zakładanie ubrania bojowego.
- Udzielanie kwalifikowanej pierwszej
pomocy.
„Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały - Podsumowanie zdobytej wiedzy z
rok szkolny i Akademia Dzielnicowego poprzednich spotkań.
razem dla lokalnego bezpieczeństwa”
- Egzamin pisemny i praktyczny.
- Podsumowanie akcji-konkursu i
wręczenie wyróżnień oraz certyfikatów.
KP PSP Przysucha
Pogadanki w szkole przed zimowymi
feriami
KM PSP Siedlce

zagrożenia związane z czadem w
budynkach mieszkalnych

Cykliczne zajęcia w sali edukacyjnej
Ognik dla dzieci;
Informacje na stronie internetowej i
portalu Facebook;
Wystąpienia radiowe
Ćwiczenia z zakresu ratownictwa
wodnego i lodowego nad Siedleckim
Zalewem i Zalewem Rówce
Spotkania w szkołach

Wykłady i prelekcje z zakresu
bezpieczeństwa z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnych i sprzętu
pożarniczego;
Popularyzacja zagadnień z zakresu
tematyki ochrony ppoż., bezpiecznych
lodowisk, bezpiecznych ferii; czujki czadu i
dymu
Popularyzacja zagadnień z zakresu
tematyki bezpieczeństwa nad wodą i na
lodzie, pierwsza pomoc
Prelekcje dla grona pedagogicznego nt.
bezpieczeństwa dzieci w domu i w szkole,
bezpieczne ferie
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1
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4

1

25
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KP PSP Sierpc
KP PSP Sochaczew
Pogadanka profilaktyczna z radę
pedagogiczną Szkoły Podstawowej w
Gawłowie
Pogadanki profilaktyczne połączone z
pokazem sprzętu w siedzibie KP PSP w
Sochaczewie
Pokaz ratownictwa drogowego w ramach
festynu na stacji paliw

Charakterystyka podstawowych zagrożeń
w okresie zimowym, zasady postępowania
w sytuacji zagrożenia
Specyfika pracy strażaka, zagrożenia
pożarowe

Ćwiczenia na zamarzniętym akwenie
połączone z pokazem ratownictwa
lodowego
Pogadanki profilaktyczne w ramach
zebrań sprawozdawczych OSP

Bezpieczeństwo na zamarzniętych
akwenach

1

5

10

Bezpieczeństwo pożarowe, zarys prewencji
społecznej

12

0

400

KP PSP Szydłowiec

Bezpieczeństwo na drodze

Spotkania z dziećmi odwiedzającymi JRG
w czasie ferii zimowych przez
rozpoczynającymi się feriami zimowymi
Spotkania z dziećmi w szkołach przez
rozpoczynającymi się feriami zimowymi
Spotkanie uczniami przebywającymi w
Internacie Zespołu Szkół im. KOP w
Szydłowcu

„BEZPIECZNE FERIE”
Czujka dymu ratuje życie;
Zagrożenia zawiązane z zatruciem tlenkiem
węgla;
Zapoznanie ze specyfiką pracy strażaka.
„BEZPIECZNE FERIE”
Czujka dymu ratuje życie;
Zagrożenia zawiązane z zatruciem tlenkiem
węgla;
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w
budynkach;
Czujka dymu ratuje życie;
Zagrożenia zawiązane z zatruciem tlenkiem
węgla.
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KP PSP Sokołów Podlaski
Pogadanka „OGNIK” połączona z
pokazem sprzętu w JRG PSP
Pogadanka dla dzieci ze świetlicy
socjoterapeutycznej „Dobre Miejsce”

Edukacja dla bezpieczeństwa, zagrożenia
mogące wystąpić podczas okresu jesiennozimowego oraz wczesnej wiosny.
Zagrożenia związane z okresem zimowym a
w szczególności przebywanie i zabawy na
zamarzniętych zbiornikach wodnych.
Zajęcia przeprowadzone w ramach ćwiczeń
zmian służbowych JRG.

KP PSP Warszawa Zachód
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w
Błoniu

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
Bieniewicach

Po zakończonej ewakuacji przekazano
uczestnikom informacje z zakresu kampanii
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz
omówiono zagrożenia w obiektach,
w których ewakuacja została
przeprowadzana.
Zagadnienia prewencji społecznej „Kręci
mnie bezpieczeństwo”, przekazanie inf. dot.
budowy sali edukacyjnej „Ognik” oraz

omówiono zagrożenia w placówce, w której
odbyło się spotkanie.
KP PSP Wołomin
Wizyta w JRG Wołomin

Pogadanka w szkole podstawowej

Bezpieczeństwo własne, w domu, czad, nr
alarmowy, zachowanie w czasie pożaru

6
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21

Bezpieczeństwo własne, w domu, czad, nr
alarmowy, zachowanie w czasie pożaru
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4
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0

0
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KP PSP Węgrów
Wycieczka do siedziby KP PSP.

Pogadanka dla uczniów w Szkole
Podstawowej w Górkach Grubakach.
KP PSP Wyszków
Pogadanka/prezentacja

KP PSP Zwoleń
Spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną

Spotkanie z nauczycielami

Specyfika zawodu strażaka oraz zasady
korzystania z telefonów alarmowych.
Bezpieczne ferie.
Specyfika zawodu strażaka.
Bezpieczeństwo ppoż oraz „Bezpieczne
ferie”
Kręci mnie bezpieczeństwo

Zagrożenia związane z tlenkiem węgla,
zasady zachowania podczas pożarów,
stosowanie odblasków, udzielanie I pomocy
Bezpieczny wypoczynek – Ferie 2018
Zapoznanie z profilaktyką bezpieczeństwa
pożarowego realizowaną w szkołach.

KP PSP Żuromin
Bezpieczeństwo przez cały rok szkolny

Bezpieczne Ferie – wylanie lodowiska na
Stadionie Miejskim w Żurominie

Bezpieczeństwo przez cały rok szkolny
Bezpieczeństwo przez cały rok szkolny

Bezpieczne Ferie – lustracja zimowego
wypoczynku dzieci i młodzieży w szkołach
Bezpieczne Ferie – wylanie lodowiska na
Stadionie Miejskim w Żurominie
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Zasady bezpieczeństwa podczas
użytkowania urządzeń grzewczych w
sezonie jesienno-zimowym, zasadność
używania czujek CO w mieszkaniach.

1

0

0

Zasady bezpieczeństwa podczas Ferii
Zimowych: bezpieczeństwo dzieci w trakcie
zabaw na lodzie, zagrożenia związane z
sezonem grzewczym.
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0
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3
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KP PSP Żyrardów
Spotkanie ze studentami III roku
ratownictwa medycznego - pogadanka
Szkolenie dla nauczycieli

Zajęcia edukacyjne dla dzieci w siedzibie
komendy

Zgłoszenie zdarzenia, alarmowanie sił i
środków, do zdarzeń, przebieg akcji
ratowniczo-gaśniczej, współdziałanie służb
na miejscu zdarzenia.
Przeprowadzanie oraz zachowanie się
podczas ewakuacji z obiektu, "Czad i ogień
obudź czujność"
Bezpieczne ferie, bezpieczne lodowiska,
"Czad i ogień obudź czujność"

KM PSP m. st. Warszawy
Udział w nagraniu wypowiedzi dla
Programu I Polskiego Radia ("Sygnały
Dnia"). Program poświęcony był
zagrożeniom związanym z zatruciem CO
- szczególnie w sezonie grzewczym.
Udział w programie telewizyjnym
realizowanym przez TVP 3 ("Kurier
Mazowiecki"), poświęconemu
bezpieczeństwu w okresie Ferii
Zimowych.
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.

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.

Spotkania z gronem pedagogicznym
szkół podstawowych i gimnazjów na
terenie miasta st. Warszawy.

Bezpieczeństwo w szkole oraz rola edukacji
dzieci i młodzieży z zakresu bezpiecznych
zachowań.

RAZEM

3698

35

159

984

4

0

95

Zagrozenia związane z tlenkiem węgla.
Przeciwdziałanie zatruciu tlenkiem
węgla, bezpieczna ewakuacja w szkole,
bezpieczne zachowanie w czasie okresu
zimowego.

4

175

43

 Spotkanie z OSP mające na celu
omówienie możliwości prowadzenia
wspólnych działań w ramach
prewencji społecznej : „Kręci mnie
bezpieczeństwo”
 Tlenek węgla i zagrożenia z nim
związane.
 Pogadanka w przedszkolu nt.
pierwszej pomocy, resuscytacja
krążeniowo-oddechowej, pozycja
bezpieczna. Zasady zachowania się
podczas pożaru lub innego MZ.

15

315

114




Inne

opolskie

Bezpieczne zachowanie w czasie okresu
zimowego.
Zagrozenia związane z tlenkiem węgla.
Omowienie zasad bezp. pozarowego z
mieszkancami gminy.
Zasady zachowania się podczas
pozarow i wypadkow komunikacyjnych.

 Informacja o stanie bezpieczeństwa
oraz problematyka bezpieczeństwa
pożarowego.


Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

25

8323


Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

0

227


Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

1

 izyta młodzieży szkolnej w JRG, w
ramach „Otwartych Strażnic”.
RAZEM

podkarpackie

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
Inne

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

Bezpieczeństwo pożarowe w domach oraz
na terenie gmin

RAZEM

podlaskie

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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

Zagrożenia pożarowe w trakcie prac
polowych i w gospodarstwie rolnym,
Bezpieczeństwo pożarowe w domu i
mieszkaniu, Czujki dymu i czujniki tlenku
węgla, Bezpieczne ogrzewanie i
dogrzewanie, Pierwsza pomoc (w tym
KPP), Pokazy ratownicze (w tym
prezentacja sprzętu), Kampania MSWiA
"Czad i Ogień. Obudź czujność"
Praca strażaka i jego rola w systemie
bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo pożarowe
w domu i mieszkaniu, Czujki dymu i
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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.

czujniki tlenku węgla, Bezpieczne
lodowiska i wypoczynek zimą, Zagrożenia
w sezonie zimowym (mróz i śnieg),
Pierwsza pomoc (w tym KPP), Pokazy
ratownicze (w tym prezentacja sprzętu),
Kampania MSWiA "Czad i Ogień. Obudź
czujność"
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,
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), Pokazy ratownicze (w tym
prezentacja sprzętu)
 pokaz sprzętu do ratownictwa na
obszarach wodnych oraz pokaz
ratownictwa lodowego,
 asekuracja akcji charytatywnej „Morsy
dla Szymka”,
 specyfika służby strażackiej oraz tematy
dotyczące szeroko rozumianego
bezpieczeństwa w ramach spotkania ze
„Stowarzyszeniem na rzecz sołectw
gminy Bytów”,
 bezpieczeństwo na drogach w okresie
zimowym,
 analiza zabezpieczenia operacyjnego na
terenie powiatu kartuskiego,

15

354

48

54

1038

1151

4

70

266

11

0

275

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

 Debata o bezpieczeństwie” – posiedzenie
Miejskiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego,
 udział w komisjach bezpieczeństwa i
radach powiatu i gmin – powiat
kwidzyński,
 akcja zima w powiecie kościerskim
 informacje dot. zagrożeń podczas drogi
do i ze szkoły, - zagrożenia związane z
tlenkiem węgla,
 informacje dotyczące bezpieczeństwa
podczas ferii, na wodzie oraz lodzie, na
wycieczkach,
 kwalifikowana pierwsza pomoc ora
postępowanie w nagłych sytuacjach,
 sposoby postepowania w sytuacji
zauważenia pożaru lub innego zdarzenia,
 zapoznanie ze specyfiką i charakterem
pracy strażaków oraz sprzętem
specjalistycznym Jednostki Ratowniczo –
Gaśniczej w Malborku,
 pogadanka na temat bezpiecznych
zachowań podczas uczestnictwa w
praktycznym sprawdzeniu warunków
ewakuacji,
 pokaz ratownictwa (kwalifikowana
pierwsza pomoc),
 propagowanie służby w PSP oraz ochrony
przeciwpożarowej,
 spotkanie koordynacyjne dla nauczycieli i
prowadzących OTWP,
 „Bądź EKO, bądź bezpieczny” –
zagrożenie dla środowiska – powietrza,
gleby i wody,

23

638

138

śląskie

 zasady zachowania się podczas pożaru:
alarmowanie, bezpieczna ewakuacja,
zgłoszenie zdarzenia na numer 998,
Inne (wpisać jakie):
 ćwiczenia na plaży w Mechelinkach
- przyjmowanie wycieczek z terenu
(kwalifikowana pierwsza pomoc oraz
powiatu, spotkania z dziećmi, kolonie
ratownictwo wodno – lodowe),
letnie, wycieczka dzieci polsko –
 wizyty w JRG – „Drużyna Borysa”
niemiecka, ćwiczenia JRG, wizyta dzieci z
(spotkanie z niepełnosprawnym
klas o profilu strażackim
dzieckiem w ramach kampanii „Kręci
mnie bezpieczeństwo”,
 pokaz sprzętu ratowniczego,
 propagowanie służby w PSP oraz ochrony
przeciwpożarowej,
 spotkania w OSP (bezpieczeństwo na
akwenach wodnych, akcja zima)
RAZEM
 Zaprezentowanie podstawowych zasad
z zakresu bezpieczeństwa pożarowego
oraz udzielania pierwszej pomocy w
trakcie spotkania skierowanego dla
Spotkania z mieszkańcami gminy,
osób starszych w ramach akcji
powiatu
„Akademia bezpiecznego seniora”.
 Pogadanki dotyczące bezpieczeństwa
podczas Zebrań Sprawozdawczych OSP
 Bezpieczeństwo na lodzie.
Zagrożenia związane z tlenkiem węgla
Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.
Spotkania w szkołach (w ośrodkach
 Zajęcia edukacyjne dotyczące
wypoczynkowych)
zapobiegania nieszczęśliwym
Próbne ewakuacje w placówkach
zdarzeniom w domu w ramach
oświatowych
programu „Mądre Rady Żarka – psa
strażaka”
 Kampania „ Czad i ogień – obudź
czujność” pogadanka oraz pokaz
sprzętu pożarniczego dla dzieci

28

358

384

66

1066

1063

15

140

505

1

0

30

8

627

45

Inne (wpisać jakie)
Zajęcia edukacyjne dla dzieci w "Małej
Strażnicy"

przebywających na feriach w Centrum
Duchowości Archidiecezji
Częstochowskiej w Olsztynie k/
Częstochowy
 Kampania „ Czad i ogień – obudź
czujność” pogadanka przeprowadzona
w szkole podstawowej dla dzieci i grona
pedagogicznego
Bezpieczeństwo pożarowe oraz zagrożenia
związane z tlenkiem węgla
 Poznanie zakresu służby strażaków w
Państwowej Straży Pożarnej, edukacja
dzieci z podstaw ochrony
przeciwpożarowej, nauka bezpiecznych
zachowań w życiu codziennym,
podstawy kwalifikowanej pierwszej
pomocy.
 Wizyty oraz pogadanki edukacyjnoszkoleniowe na bazie sali edukacyjnej
„Mała Strażnica” w KM PSP w Cz-wie.

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
w zakresie używania domowych
urządzeń elektrycznych.
 Utrwalenie znajomości telefonów
alarmowych oraz znaków
ostrzegawczych i informacyjnych.
 Promowanie bezpiecznej zabawy i
wypoczynku.
 Pierwsza pomoc
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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”
Podczas spotkań z władzami gminy, powiatu
poruszano tematykę:

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

 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

40
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Podczas rad pedagogicznych oraz próbnych
ewakuacji w szkołach poruszano
następujące tematy:

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

 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
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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.

Inne (wpisać jakie)



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.

wielkopolskie

warmińsko-mazurskie

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,
itd.

Profilaktyka ochrony przeciwpożarowej
Profilaktyka ochrony przeciwpożarowej
Bezpieczne wakacje, bezpieczeństwo czasu
wolnego
Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej
„Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Czad i ogień
– obudź czujność”
 spotkanie informacyjno-szkoleniowe z
rolnikami pod hasłem „Wspólnie dla
wielkopolskiej wsi”. Akcja
zorganizowana została pod patronatem
Wojewody Wielkopolskiego. Omówione
zostały zagadnienia prewencyjne
istotne dla bezpieczeństwa pożarowego
gospodarstw rolnych, zasady
bezpieczeństwa pożarowego,
postępowanie na wypadek pożarów w
gospodarstwach rolnych, zagrożenia
związane z wypalaniem traw i ściernisk
oraz konsekwencje prawne;
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Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.
Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne (wpisać jakie)

spotkanie z uczestnikami debaty
społecznej w Łęce Opatowskiej
organizowanej przez KP Policji w
Kępnie – omówiono bezpieczeństwo w
czasie ferii zimowych;
 spotkania (5) z mieszkańcami wsi na
zebraniach walnych, omówienie
podstawowych zasad bezpieczeństwa
w budynkach mieszkalnych i w zakresie
bezpieczeństwa w okresie zimowym
(bezpieczne ferie, bezpieczne
lodowiska)
„Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Czad i ogień
– obudź czujność”, „Stop pożarom traw”;
sesja Rady Powiatu – omówienie zagadnień
z bezpieczeństwem w czasie ferii zimowych
„Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Czad i ogień
– obudź czujność”, „Bezpieczne ferie”,
„Bezpieczne lodowiska”.
 Przygotowanie bezpiecznego lodowiska
w Szkole Podstawowej;
 Przygotowanie młodzieży ze Szkół
Podstawowych do eliminacji OTWP;
 Rajd „uroki zimy”: 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 podczas ferii
zimowych.
 Otwarte strażnice – propagowanie
zawodu strażaka, pokazy sprzętu.
 Akcja „Strażak w Muzeum”- pogadanki
dla dzieci z półkolonii szkolnych z
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50
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wykorzystaniem mobilnego
symulatora zagrożeń

zachodniopomorskie

RAZEM

278

9975

10881

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Pokazy ratownictwa lodowego,
Bezpieczne ferie, Bezpieczeństwo na
lodzie, Bezpieczny senior, Akcje
profilaktyczne, Aby mieszkało się lepiej,
Czad i ogień- obudź czujność, Konkurs
edukacyjny, Szkolenia na zamarzniętych
akwenach wodnych.
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Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0
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78
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Spotkania w szkołach
(w ośrodkach wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)
RAZEM
RAZEM

Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały
rok szkolny, Rada pedagogiczna, Akcja
profilaktyczna, Pierwsza Pomoc, Czad i
ogień – obudź czujność, Europejski
dzień numeru alarmowego.
Zawód Strażak, Zajęcia w Sali Ognik, Dni
otwartych strażnic, Polskie Radio
Koszalin, Pierwsza Pomoc, Turniej
wiedzy pożarniczej w JRG.

