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

dolnośląskie

1.Spotkania z mieszkańcami gminy

2.Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

Tematyka

Klub Seniora, świetlice, domy kultury –
prelekcje nt.:
 Zasady udzielania KPP
 Pogadanka na temat:
 bezpieczeństwa pożarowego,
 zachowanie się podczas pożaru i
innych zagrożeń,
 jak przekazać informację o pożarze i
innym zdarzeniu.
Zebrania sprawozdawcze z działalności
OSP
 Spotkanie z pracownikami starostwapróba sprawdzenia warunków
ewakuacji.

przedsięwzi
ęć

uczestników
dzieci

dorosłych

25

94

1836

26

0

282

3.Spotkania w szkołach, ośrodkach
wypoczynkowych

4 Inne – spotkania z OSP

 Pogadanka o zasadach bezpiecznej
ewakuacji, o bezpieczeństwie w domu,
oraz o zagrożeniach zatrucia czadem i
sposobach jego uniknięcia w ramach
programów „Kręci mnie
bezpieczeństwo”,
 ”Zgaś ryzyko”, „Nie dla czadu”,
 Współpraca z innymi służbami
(policja) szkolenia wspólne
 Spotkania w szkołach (konkursy
OTWP)
 Pogadanka o zasadach bezpiecznej
ewakuacji, o bezpieczeństwie i inne
tematy związane z programami: „Stop
Pożarom Traw”, „Kręci mnie
bezpieczeństwo”,
 ”Zgaś ryzyko”, Nie dla czadu”, „Razem
Bezpieczniej”, „Bezpieczeństwo
ewakuacji oraz praktyczne jej
sprawdzenie”
 Przekazywanie ulotek „Czad i Ogień,
Obudź czujność” opracowanych przez
Wydział Promocji KG PSP podczas
spotkań z dziećmi i młodzieżą
 Spartakiada dot. udzielania pierwszej
pomocy
 Współpraca z klasami mundurowymi
 Organizacja konkursu „Młodzież
zapobiega pożarom”
 Spotkania w siedzibach jednostek JRG
PSP

43

1084

293

46

1463

2360

 Szkolenie w ramach sali edukacyjnej
„Ognik”
 Otwarcie ścieżki edukacyjnej „OGNIK”
w KP PSP w Głogowie
 Współpraca z lokalnymi mediami
 Współpraca z uczelniami wyższymi
 Turnieje Wiedzy Pożarniczej (OTWP)
 Konferencja ,,Ochrona
przeciwpożarowa lasów’’
RAZEM

140

2641

4771

kujawsko-pomorskie

KP PSP ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Niebezpieczeństwa związane w
wypalaniem traw, szkolenie z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej.

1

0

30

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Niebezpieczeństwa związane z
wypalaniem traw.

3

0

71

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne:

-

0

0

0

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 BRODNICA

Prelekcja promująca bezpieczne
zachowania podczas wypoczynku
w ramach akcji "Kręci mnie
bezpieczeństwo". Prezentacja zawodu
strażaka oraz szkół pożarniczych.

1

35

5

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

"Czad i Ogień. Obudź Czujność".

1

0

8

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

2

21

0

5

79

45

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

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)

KP PSP CHEŁMNO

Zawód strażak - wymagania, charakter
i opis pracy, możliwość wstąpienia
do służby.
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.

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Pogadanka nt. podstawowych zasad
bezpieczeństwa oraz pracy strażaka.
Pokaz udzielania pierwszej pomocy.

2

40

5

Inne:

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Stan bezpieczeństwa w zakresie ochrony
przeciwpożarowej oraz zagrożenia
pożarowe na terenie powiatu golubskodobrzyńskiego.

3

0

80

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

Wizyta w ramach Dnia
Przedsiębiorczości:
Bezpieczeństwo podczas zdarzeń
wywołanych siłami natury.
Film edukacyjny nt. PSP, pracy strażaka,
szeroko pojętego bezpieczeństwa itd.
Zwiedzanie komendy powiatowej.

1

25

0

Spotkanie sołeckie "Czad i Ogień. Obudź
czujność"

2

0

60

KP PSP GOLUB-DOBRZYŃ

Inne: Drzwi otwarte w KP PSP GolubDobrzyń.





KM PSP GRUDZIĄDZ
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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"

6

250

15

Dni otwarte w JRG Nr 2

2

250

600

Akademia bezpieczeństwa w telewizji TVS
Grudziądz "STOP pożarom traw"

1

10000

50000

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Zasady bezpieczeństwa i zapobiegania
pożarom ze szczególnym uwzględnieniem
zagrożeń ze strony tlenku węgla.
Udzielanie pierwszej pomocy.

1

0

20

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne: Spotkanie na terenie JRG

Prelekcje związane z bezpieczeństwem w
domu w ramach kampanii społecznych
"NIE dla Czadu" oraz "Czad i Ogień. Obudź
czujność".

2

25

17

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Inne: Pokazy dla wycieczek na terenie
PSP

KP PSP INOWROCŁAW

KP PSP LIPNO

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne: wycieczki dzieci do siedziby
KP PSP w Lipnie, współorganizacja
XLI eliminacji pow. OTWP, pokaz
ratownictwa na lodzie.

Pokaz sprzętu, pogadanka o bezpiecznym
zachowaniu się w szkole i poza szkołą,
codziennym toku służby, zakresie działań
ratowniczych, o akcjach ratowniczych
prowadzonych przez JRG w Lipnie. Zalety
i korzyści wynikające z zastosowania
czujek tlenku węgla wpływających na
poprawę bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo nad zamarzniętymi
akwenami, pomoc tonącemu, pod którym
zarwał się lód, oraz zasady udzielania
pierwszej pomocy osobom w stanie
hipotermii.

4

132

19

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. Resuscytacja krążeniowooddechowa. Ewakuacja szkoły
w przypadku powstania pożaru
na pobliskim składowisku odpadów
niebezpiecznych.

2

149

15

Inne :

-

0

0

0

KP PSP MOGILNO

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)

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.

3

48

42

Inne:

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

"Kręci mnie bezpieczeństwo" - sesja Rady
Gminy w Bytoniu

1

0

43

1

15

1

7

0

137

0

0

0

KP PSP RADZIEJÓW

"Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały
rok szkolny" - pogadanka ZS RCKU
Przemystka, klasa o profilu pożarniczym
"Kreci mnie bezpieczeństwo" (Kamieniec,
Inne: zebrania sprawozdawcze w
Lubsin, Byczyna, Torzewo, Bodzanowo,
jednostkach OSP na terenie powiatu
Paniewo, Krzywosądz)
Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

KP PSP RYPIN
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Pierwsza pomoc przedlekarska,
bezpieczny wypoczynek dzieci
i młodzieży, zachowanie się podczas
ewentualnych zdarzeń, zachowanie się
podczas ewakuacji.

1

64

2

Inne:

-

0

0

0

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.
Zasady udzielania pierwszej pomocy.

1

0

17

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Omówienie zasad bezpiecznego
wypoczynku w okresie zimowym z
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.

2

56

16

KP PSP SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

-

0

0

0

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", „Kręci mnie
bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”
oraz "Czad i Ogień. Obudź Czujność"
podczas eliminacji gminnych Turnieju
Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega
pożarom".

1

16

5

Inne:

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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

1

20

80

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

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

3

150

22

Inne:
KP PSP ŚWIECIE

KM PSP TORUŃ

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

5

138

7

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

"Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
w powiecie i gminach z uwzględnieniem
kampanii społecznych" (samorząd,
policja, straż pożarna).

3

0

50

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Promowanie klas o profilu pożarniczym
w ramach "drzwi otwartych".

1

30

15

Inne: spotkania z członkami
Ochotniczych Straży Pożarnych

Rola OSP w systemie ratownictwa,
wspólna prewencja w ramach kampanii
"Kręci mnie bezpieczeństwo".

46

0

69

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach i przedszkolach

-

0

0

0

Inne:

-

0

0

0

-

0

0

0

Inne: Spotkania w strażnicy JRG
KP PSP TUCHOLA

KP PSP WĄBRZEŹNO

KM PSP WŁOCŁAWEK
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach
(w ośrodkach wypoczynkowych)

-

0

0

0

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

Bezpieczeństwo w domu, w szkole, w
przedszkolu, przyczyny zatrucia czadem i
sposoby jego uniknięcia, specyfika pracy
w zawodzie strażak i zasady naboru do
służby.

3

71

8

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

3

122

11

1

50

4

KP PSP ŻNIN

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne: pokaz w KPP w Żninie dla
uczniów Zespołu Szkół w
Kowalewie
KW PSP TORUŃ

 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.
Zapoznanie ze sprzętem, pogadanka
na temat szeroko pojętego
bezpieczeństwa dzieci.

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

119

11786

51448

117

608

1492

120

367

1443

39

1161

1492

lubelskie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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

Tematyka dotacji dla jednostek OSP.
Przedstawienie zagadnień z zakresu kampanii
„Czad i ogień. Obudź czujność!”, „STOP
pożarom traw” „Kręci mnie bezpieczeństwo”,
„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” oraz
ochrony przeciwpożarowej. Akcja pomocy
„Dla Pawełka Łagowskiego” – syna strażaka
KP PSP w Świdniku. Pokazy sprzętu
pożarniczego.
Kampania „Stop pożarom traw”. Spotkania z
zarządami jednostek OSP w temacie kampanii
„Czad i ogień. Obudź czujność!”
Bezpieczeństwo na akwenach.
Bezpieczeństwo drogowe -ratownictwo
drogowe. Obsługa defibrylatora AED.
Bezpieczeństwo pożarowe w szkole i poza
nią.
Bezpieczeństwo w sezonie grzewczym,
instalacja czujek tlenku węgla i dymu,
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

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.
Informacje w stacjach telewizyjnych.
Akcja krwiodawstwa „Spokrewnieni
służbą”, eliminacje powiatowe OTWP.
RAZEM

lubuskie

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

przeciwpożarowej. Pokazy sprzętu
pożarniczego.
Kwalifikowana pomoc przedmedyczna
Informacje dot. kampanii MSWiA „Czad i
ogień. Obudź czujność!”, „STOP pożarom
traw”.
Czad, zasady ewakuacji, prelekcje dot. zasad
bezpieczeństwa.
Warsztaty szkoleniowe z ratownictwa
medycznego.
Alarmowanie służb.
Prezentacja zawodu strażaka, prezentacja i
pokazy sprzętu. Turniej wiedzy pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom” – eliminacje
powiatowe.

Spotkanie w sprawie zlotu motocyklistów w
ramach akcji "Motoserce". Omówienie
zagadnień związanych z bezpieczeństwem
pożarowym. Zwrócono uwagę na
odpowiednie wytyczenie dróg pożarowych i
wyposażenie stoisk gastronomicznych w
odpowiedni podręczny sprzęt gaśniczy.
Akcja edukacyjna dla pracowników
Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Urzędu Miasta
w Gorzowie Wlkp.
Przybliżenie dzieciom zawód strażaka,
niebezpieczeństw związanych z sezonem
grzewczym, zasad bezpieczeństwa w
zbliżającym się okresie ferii zimowych oraz
sposobów zapobiegania i postępowania w
przypadku wystąpienia zagrożenia, zasad
alarmowania służb ratowniczych. Dzieci
zachęcaliśmy do wzięcia udziału w
konkursach organizowanych przez Komendę

65

557

161

341

2693

4588

1

6

1

10

11

451

51

Inne (wpisać jakie)

Główną Państwowej Straży Pożarnej.
Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej.
Przekazanie informacji w zakresie
prowadzonych akcji prewencyjnych,
konkursu.
Akcja edukacyjna dla dzieci przeprowadzona
w Salkach Edukacyjnych Ognik
Akcja edukacyjna podczas II edycji akcji
"Strażacy Kobietom" dla kobiet z: Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta
Gorzowa Wlkp., oraz OSP z terenu powiatu
gorzowskiego
Pierwszy dzień wiosny z I pomocą dla
pracowników urzędu. Warsztaty udzielania I
pomocy oraz zasady bezpiecznego
zachowania się w różnych sytuacjach.
W ramach OTWP przeprowadzono
pogadankę nt. bezpiecznego zachowania się w
sytuacji zagrożenia.
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 czasie turnieju piłkarskiego prezentacja
dzieciom (piłkarzom) zasad udzielania
pierwszej pomocy.
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łódzkie

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

pokazy sprzętu i ratownictwa, pogadanki o
bezpieczeństwie, udzielanie pierwszej
pomocy medycznej, zwiedzanie strażnicy z
pokazem sprzętu i pogadanką

Inne (wpisać jakie)

małopolskie

RAZEM
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”,
„STOP pożarom traw”, zagrożenia związane z
wypalaniem traw oraz z silnymi wiatrami,
pierwsza pomoc przedmedyczna, konkurs
BRD SP w Łętowni oraz Stryszawie.
Zagrożenia wynikające z wypalania traw,
pierwsza pomoc przedmedyczna, pokaz
sprzętu ratowniczego.
Sala edukacyjna „Ognik”

RAZEM

mazowieckie

KP PSP Białobrzegi
KP PSP Ciechanów
KP PSP Gostynin
Zajęcia edukacyjne – poznajemy
zawody - strażak

Prezentacja zawodu strażak oraz pokaz
sprzętu ratowniczego.
Alarmowanie – jak wezwać pomoc.
Zasady udzielania pierwszej pomocy.

Realizacja zajęć edukacyjnych w Sali
edukacyjnej „Ognik”

Procedury zachowania podczas wystąpienia
pożaru, ewakuacja.
Zasady udzielania pierwszej pomocy.
Alarmowanie służb ratunkowych.
Zagrożenia związane z czadem
Zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku
zimowego.
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1Prezentacja zawodu strażak.
Alarmowanie – jak wezwać pomoc.
Zasady bezpieczeństwa na lodzie, wodzie i
drodze.
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KP PSP Grodzisk Mazowiecki
Zajęcia edukacyjne – poznajemy
zawody - strażak
KP PSP Legionowo


KP PSP Łosice
Akcja edukacyjna „Czad i Ogień Obudź
Czujność”.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej

Pogadanka połączona z ze szkoleniem
z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej

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).
Wyjaśnienie zagrożenia wynikającego z
obecności tlenku węgla.
Rozpowszechnianie wiedzy z tematów
ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa.
Pokaz na fantomie oraz szkolenie
uczestników z zakresu zasad oraz udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Szkolenie uczestników z zakresu zasad oraz
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.

Wyjaśnienie idei niesienia pomocy innym
ludziom.
Pokaz na fantomie oraz szkolenie
uczestników z zakresu zasad oraz udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
KP PSP Mińsk Mazowiecki
Spotkania odbywały się w
poszczególnych Gminach podczas
szkoleń organizowanych przez
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Mińsku Mazowieckim
Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla
klasy z innowacją pedagogiczną
„Edukacja pożarowo ratownicza„ z
Zespołu Szkół im Marii Curie
Skłodowskiej w Mińsku Maz.
KP PSP Maków Mazowiecki
Udział funkcjonariuszy tut. Komendy w
spotkaniach edukacyjnoinformacyjnych z młodzieżą pow.
makowskiego.

Spotkanie funkcjonariuszy tut.
Komendy z uczniami
zainteresowanymi tematyką
pożarniczą - biorącymi udział w
Eliminacjach Powiatowych OTWP
Udział funkcjonariuszy tut. Komendy w
spotkaniach sprawozdawczych OSP,
przeprowadzenie kampanii
edukacyjno – informacyjnej.

Spotkania informacyjne z rolnikami i innymi
mieszkańcami obszarów wiejskich dot.
bezpieczeństwa pożarowego na terenach
gospodarstw rolnych i zagrożeń związanych
z wypalaniem traw pod hasłem „Stop
pożarom traw”.
Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo.
Bezpieczne zachowanie się nad wodą i
lodowiskach. Tlenek węgla – zagrożenia i
sposoby ochrony.

Szkolenie z zakresu ochrony
przeciwpożarowej.
Prezentacja akcji „Nie dla czadu”.
Szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego
oraz zagrożeń, które niesie ze sobą zimowy
oraz letni wypoczynek - ,, Akcja Bezpieczne
Ferie”, ,, Bezpieczne Wakacje”
Pokazy sprzętu pożarniczego.
Popularyzowanie przepisów i kształtowanie
umiejętności w zakresie ochrony ludności,
ekologii, ratownictwa i ochrony
przeciwpożarowej.
Przedstawienie statystyk związanych z
wyjazdami do zdarzeń PSP i OSP.
Przedstawienie kampanii „Kręci mnie
bezpieczeństwo”. Przekazanie spraw
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bieżących (dotacje, szkolenia, dokumentacja
zdjęciowa strażnic).
Eliminacje Powiatowe OTWP

Przeprowadzenie Eliminacji Powiatowych
OTWP
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KP PSP Mława
KP PSP Ostrów Mazowiecka
Eliminacje Ogólnopolskiego Turniej
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”
Instruktaż pierwszej pomocy w
ramach akcji „Jesteś widoczny, jesteś
bezpieczny”
Pogadanki z młodzieżą

Udział w pracach komisji konkursowej.
Pogadanka na temat bezpieczeństwa
przeciwpożarowego oraz zasady
bezpiecznego zachowania.
Instruktaż dla dzieci i młodzieży z zakresu
udzielania pierwszej pomocy oraz
powiadamiania służb ratunkowych.
Omówienie zasad bezpiecznego zachowania
w domu i w szkole oraz zasad udzielania
pierwszej pomocy

KP PSP Otwock
Pokazy (pożary tłuszczów) i prelekcja
dla Szkoły Podstawowej nr 3 w
Otwocku w dniu 10.03.2018

Pokazy (pożary tłuszczów) i prelekcja
dla dzieci uczestniczących w Koncercie
Charytatywnym Nauczyciele Dzieciom
w dniu 25.03.2018 w Powiatowym
MDK w Otwocku

Pogadanka w ramach:
„Czad i ogień. Obudź czujność”,
„Zgaś ryzyko”,
alarmowanie służb ratowniczych,
zachowanie się w czasie zagrożenia,
nawiązanie do kampanii „Bezpieczne
wakacje”
Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.
Pogadanka w ramach:
„Czad i ogień. Obudź czujność”,
„Zgaś ryzyko”,
Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.
Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.

Zespół Szkół nr 2 w Otwocku,
Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej 2018 „Młodzież zapobiega
pożarom” w dniu 27.03.2018
KM PSP Płock
KP PSP Płońsk

Pogadanka w ramach:
„Czad i ogień. Obudź czujność”,
„Zgaś ryzyko”,
„stop wypalania traw”.
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KP PSP Przasnysz
„Kręci mnie bezpieczeństwo … przez
cały rok” – Gminny Turniej Wiedzy
Pożarniczej w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Chorzelach
„Kręci mnie bezpieczeństwo … przez
cały rok” – spotkanie z uczniami Szkoły
Podstawowej w Czernicach Borowych
„Kręci mnie bezpieczeństwo … przez
cały rok” – Gminny Turniej Wiedzy
Pożarniczej w Urzędzie Gminy w
Krzynowłodze Małej
„Kręci mnie bezpieczeństwo … przez
cały rok” – wizyta uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Olszewce w KP PSP w
Przasnyszu
„Kręci mnie bezpieczeństwo … przez
cały rok” – Powiatowy Turniej Wiedzy
Pożarniczej w KP PSP w Przasnyszu
KP PSP Przysucha

Profilaktyka przeciwpożarowa.

Zagrożenia w niecodziennych sytuacjach
stwarzanych przez przyrodę.
Profilaktyka przeciwpożarowa.

Profilaktyka przeciwpożarowa.

Profilaktyka przeciwpożarowa.

KM PSP Radom
Prelekcje w sali edukacyjnej
„Bezpieczny dom”

Zapoznanie z podstawowymi zasadami
bezpieczeństwa w szkole i domu. Omówienie
zagrożeń związanych z pożarami traw.

KM PSP Siedlce
Cykliczne zajęcia w sali edukacyjnej
Ognik dla dzieci;
Informacje na stronie internetowej i
portalu Facebook;

Spotkania w szkołach

Ćwiczenia "Laboratorium 2018"
Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Pożarniczej
- eliminacje powiatowe

Wykłady i prelekcje z zakresu bezpieczeństwa
z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnych i sprzętu pożarniczego;
Popularyzacja zagadnień z zakresu tematyki
ochrony ppoż., czujki czadu i dymu, wypalania
traw
Prelekcje dla grona pedagogicznego oraz
dzieci i młodzieży nt. bezpieczeństwa w domu
i w szkole, zasad pierwszej pomocy,
ewakuacji, tlenku węgla, wypalania traw;
Wykład dot. chemii ogólnej i związanych z nią
zagrożeń;
Pokaz akcji z zakresu ratownictwa
chemiczno-ekologicznego;
Popularyzacja wśród młodzieży postaw
społecznych i zachęcenie jej do
zainteresowania się sprawami ochrony
przeciwpożarowej i bezpieczeństwa;
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Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu
ochrony przeciwpożarowej
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Zasady reagowanie na zagrożenia i udzielania
pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
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KP PSP Sierpc
KP PSP Sochaczew
Eliminacje Powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej
Pogadanka profilaktyczna w Szkole
Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie
KP PSP Szydłowiec
KP PSP Sokołów Podlaski
Pogadanka „OGNIK” połączona z
pokazem sprzętu w JRG PSP

Edukacja dla bezpieczeństwa, zagrożenia
mogące wystąpić podczas okresu jesiennozimowego oraz wczesnej wiosny.

Pogadanka dla dzieci z Niepublicznego
Przedszkola „Akademia Puchatka” w
Sokołowie Podlaskim
Pogadanka dla uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 1, im. Janusza
Kusocińskiego
Pogadanka dla dzieci z Przedszkola
przy Zespole Szkół w Sterdyni

Pogadanka dla dzieci 3 oraz 4 letnich na
temat specyfiki pracy strażaka.
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Pogadanka z zakresu ppoż. oraz wyposażenia
samochodów pożarniczych.
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Pogadanka „ Bezpieczne zachowania się
dzieci oraz udzielanie pierwszej pomocy”
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3

Promocja ochrony przeciwpożarowej oraz
ogólnego bezpieczeństwa wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych.
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500

Promocja ochrony przeciwpożarowej oraz
ogólnego bezpieczeństwa wśród dzieci i
młodzieży.
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KM PSP m. st. Warszawa
Festyn "Warszawskie dni rodzinne"
CRS Bielany
Spotkania funkcjonariuszy PSP z
przedszkolakami i młodzieżą szkolną
w placówkach oświaty i na terenie
strażnic.
KP PSP Warszawa Zachód
Spotkanie z uczniami w Szkole
Podstawowej Kolegium Świętej
Rodziny w Łomiankach
Próbna ewakuacja w Przedszkolu i
Żłobku KIDS STORY w Łomiankach

KP PSP Wołomin

Zagadnienia prewencji społecznej „Kręci
mnie bezpieczeństwo” , przekazanie inf. dot.
budowy sali edukacyjnej „ Ognik” oraz
omówiono zagrożenia w placówce, w której
odbyło się spotkanie.
Sprawdzenie praktycznego przebiegu
ewakuacji oraz opracowanych procedur.
Po zakończonej ewakuacji przekazano
uczestnikom informacje z zakresu kampanii
„Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz omówiono
zagrożenia w obiektach, w których ewakuacja
została przeprowadzana.

Wizyta w JRG Wołomin

Bezpieczeństwo własne, w domu, czad, nr
alarmowy, zachowanie w czasie pożaru
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KP PSP Węgrów
KP PSP Wyszków
Pogadanka/prezentacja
KP PSP Zwoleń
Spotkania z dziećmi i młodzieżą
szkolną
Spotkanie z rolnikami

Zagrożenia związane z tlenkiem węgla,
zasady zachowania podczas pożarów,
stosowanie odblasków, udzielanie I pomocy
Zagrożenia pożarowe w gospodarstwach
rolnych i rolnictwie

KP PSP Żuromin
KP PSP Żyrardów
KM PSP m. st. Warszawy

opolskie

RAZEM

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

153
 Zagrozenia związane z tlenkiem węgla.
 Zasady zgłaszania zdarzenia słuzbom
ratunkowym, zasady udzielania pierwszej
pomocy, zasady zachowania się podczas
pozaru i wypadku komunikacyjnego.
 Bezpieczenstwo pozarowe, problematyka
bezpieczenstwa pozarowego.
 Pokaz sprzętu w ramach kampanii
„spoKREWnieni słuzbą”.
 Zagrożenia związane z tlenkiem węgla.
 Bezpieczeństwo pożarowe, ocena stanu
ochrony przeciwpożarowej, problematyka
bezpieczeństwa pożarowego.
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Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne

 PSP w czasie działań powodziowych oraz
w razie konieczności ewakuacji ludzi i
zwierząt – zapoznanie władz
samorządowych z możliwościami oraz SIS
PSP.
 Zagrozenia związane z tlenkiem węgla,
przeciwdziałanie zatruciu tlenkiem węgla,
bezpieczna ewakuacja w szkole, udzielanie
pierwszej pomocy w sytuacjach nagłego
zagrozenia zycia i zdrowia.
 Szkolenie w szkołach podstawowych dla
uczniow i nauczycieli z zakresu udzielania
pierwszej pomocy oraz zasady zachowania
się
 podczas pozarow, wypadkow
 komunikacyjnych lub innego MZ.
 Pomoc przy realizacji eliminacji gminnych
do
 Turnieju Wiedzy Pozarniczej.
 Prezentacja zawodu i pracy strazaka,
bezpieczne korzystanie z lodowisk.
 Ochrona przeciwpozarowa w szkołach.
 Otwarcie Centrum Edukacyjnego przy KM
PSP w Opolu.
 Pogadanka z przedszkolakami (pierwsza
pomoc, resuscytacja krążeniowooddechowa, pozycja bezpieczna, zasady
zachowania się podczas zauważenia
pożaru lub innego MZ).
 Otwarte strażnice.
 „Bezpieczna Kobieta” - zasady udzielania
pierwszej pomocy.
 Spotkania z druhami OSP w ramach
przypomnienia zasad prowadzenia działań
w razie pożarów sadzy w kominach,
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bezpiecznej ewakuacji z obiektów
mieszkalnych oraz zagrożenia związane
z tlenkiem węgla.
 Bezpieczeństwo pożarowe, problematyka
bezpieczeństwa pożarowego – spotkanie z
pracownikami Browar Namysłów.
 Targi Edukacji i Pracy w Namysłowie

omówienie problematyki
bezpieczeństwa pożarowego.

 Posiedzenie Społecznego Komitetu ds.
obchodów 100-lecia Odzyskania
Niepodległości – spotkanie w związku z
problematyką bezpieczeństwa
pożarowego.
 W ramach Akcji „SPOKREWNIENI
SŁUŻBĄ” zebrano 149850 ml krwi.

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

podlas
kie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Praca strażaka i jego rola w systemie
bezpieczeństwa, Zagrożenia pożarowe w
trakcie prac polowych i w gospodarstwie
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Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.
Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne: Wycieczki do strażnic, zajęcia w
salach edukacyjnych, spotkania z OSP

pomorskie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

rolnym, Bezpieczeństwo pożarowe w domu i
mieszkaniu, Kampania MSWiA "Czad i Ogień.
Obudź czujność", Debata na rzecz
bezpieczeństwa w gm. Łapy
Praca strażaka i jego rola w systemie
bezpieczeństwa, 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), Kampania MSWiA "Czad
i Ogień. Obudź czujność"
Praca strażaka i jego rola w systemie
bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo pożarowe w
lasach, Bezpieczeństwo pożarowe w domu i
mieszkaniu, Czujki dymu i czujniki tlenku
węgla, Pierwsza pomoc (w tym KPP), Pokazy
ratownicze (w tym prezentacja sprzętu),
Kampania MSWiA "Czad i Ogień. Obudź
czujność"
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„Bezpieczeństwo na drogach w okresie
zimowym”,
 spotkania w OSP („Akcja zima” oraz
„Bezpieczeństwo na akwenach wodnych
podczas zimy” – powiat kościerski)
- konferencja szkoleniowa pt.
„Bezpieczeństwo uczestników w czasie
wystąpienia nagłego zagrożenia życia i
zdrowia dzieci i młodzieży”,
- „Akcja zima – powiat kościerski”,
- debata o bezpieczeństwie,

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie):
- spotkania w ośrodkach
wypoczynkowych,
- wizyty w KM/KP PSP oraz JRG,
- szkoły i przedszkola – ewakuacja,

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego - Wejherowo
 kampania społeczna „Czad i ogień, obudź
czujność”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”,
 ewakuacja z budynków szkolnych,
 sposoby zgłaszania zdarzenia, zagrożenia
pożarowe,
 zapoznanie dzieci ze specyfiką i
charakterem pracy strażaków,
 „Młodzież zapobiega pożarom”,
 informacje dot. zagrożeń podczas drogi do
i ze szkoły,
 zapoznanie uczniów z szeroko rozumianą
tematyką bezpieczeństwa,
 prezentacja sprzętu PSP,
 „Pierwsza pomoc i postępowanie w
nagłych sytuacjach”,
 „Bezpieczeństwo na akwenach wodnych
podczas zimy”,
 pokazy sprzętu,
 szkolenie funkcyjnych jednostek OSP,
 OTWP eliminacje,
 sala edukacyjna „OGNIK”,
 wycieczki do JRG,
 wizyty dzieci z przedszkola,
 ewakuacja hotelu GRAND,
 dzień przedsiębiorczości,
 kursy kwalifikacyjne pierwszej pomocy
dla strażaków – ratowników OSP,
 debata pn. „Razem dla bezpieczeństwa”,
 szkolenia ratowników JRG w zakresie
rozładunku awaryjnego cystern
drogowych do przewozu materiałów
niebezpiecznych z uwzględnieniem
drogowych wypadków komunikacyjnych,
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RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

śląskie

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.
Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
Próbne ewakuacje w placówkach
oświatowych

Inne (wpisać jakie)

Pogadanka dotycząca bezpieczeństwa
podczas Turnieju Piłki Halowej oraz
Turnieju Tenisa Stołowego jednostek OSP

Tlenek węgla, pożar w domu, mieszkaniu
Pokaz udzielania kwalifikowanej pierwszej
pomocy oraz sprzętu ratowniczego na dla
dzieci na terenie szkoły podstawowej.
Prezentacja ogólnych zasad bezpieczeństwa
pożarowego
Poznanie zakresu służby strażaków w
Państwowej Straży Pożarnej, edukacja dzieci
z podstaw ochrony przeciwpożarowej, nauka
bezpiecznych zachowań w życiu codziennym
Zajęcia edukacyjne dotyczące zapobiegania
nieszczęśliwym zdarzeniom w domu w
ramach programu „Mądre Rady Żarka – psa
strażaka”
Kampania „Stop pożarom traw” pogadanka
przeprowadzona w szkole podstawowej i
przedszkolu dla dzieci i grona
pedagogicznego oraz pokaz sprzętu
pożarniczego
Kampania „ Czad i ogień – obudź czujność”
pogadanka przeprowadzona dla personelu
podczas ćwiczeń na obiekcie Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego

świętokrz
yskie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Wizyty dzieci w salce edukacyjnej „Ognik”
 Kształtowanie prawidłowych zachowań
i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i
zdrowia.
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 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
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.
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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
Spotkanie ze służbami działającymi w ramach
zapewnienia bezpieczeństwa w powiecie
(Policja, Straż Miejska).
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warmińsko-mazurskie

Prezentacja działań ratowniczo gaśniczych
podczas ćwiczeń powiatowych i
wojewódzkich.
RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu
Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.
Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne (wpisać jakie)

wielkopolskie

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

108

1928

1450

profilaktyka ochrony przeciwpożarowej
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bezpieczne wakacje, bezpieczeństwo czasu
wolnego
eliminacje uczestników turnieju wiedzy
pożarniczej, ogólnopolski turniej wiedzy
pożarniczej, przyjmowanie wycieczek w JRG,
Targi Pracy – promowanie zawodu strażaka








Spotkanie z rolnikami. Na spotkaniu
przedstawiono zagrożenia wynikające z
wypalania pozostałości roślinnych na
terenach rolniczy oraz konsekwencje
prawne, jakie ten proceder może ze sobą
nieść.
Spotkanie z sołtysami. Na spotkaniu
omówiono zagadnienia dotyczące
pożarów sadzy w kominie oraz
zaproszono sołtysów do współpracy w
ramach prewencji społecznej w ich
lokalnych społecznościach.
Zagrożenia związane z niską emisją i
tlenkiem węgla. Bezpieczeństwo
pożarowe budynków i urządzeń. Zasady
bezpiecznej ewakuacji. Zasady udzielania
pierwszej pomocy
Zagrożenia sezonu wiosennego, właściwe
zachowania się w sytuacjach zagrożenia.


Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.







Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)








Inne (wpisać jakie)






Organizowane wspólnie z Policją i
Pogotowiem Ratunkowym spotkanie z
seniorami dotyczące akcji „Koperta Życia.
Przy okazji zebrań i wizytacji OSP
prezentowano tematykę: pożary sadzy w
przewodach kominowych, czad i ogień obudź czujność.
Spotkania Komisji Bezpieczeństwa –
omówienie bieżących spraw KP PSP oraz
zagadnień związanych z planem
ratowniczym.
Bezpieczeństwo pożarowe
na obszarach wiejskich.
Udział w sesjach i posiedzeniu komisji
bezpieczeństwa.
Prezentacja symulatora zagrożeń
pożarowych podczas Eliminacji
Powiatowych OTWP.
Pokazy i nauka udzielenia pierwszej
pomocy medycznej.
Zasady postępowania na wypadek pożaru.
Zagadnienia związane z tlenkiem węgla
oraz detektory tlenku węgla.
Powiadamianie służb ratunkowych –
numery alarmowe.
Omówienie działania systemów i
urządzeń przeciwpożarowych. Znaki
ewakuacyjne i zasady bezpiecznej i
praktycznej ewakuacji.
Targi Edukacyjne.
Organizacja akcji honorowego
krwiodawstwa "Spokrewnieni Służbą".
Pokazy i nauka udzielenia pierwszej
pomocy medycznej.
Zasady postępowania na wypadek pożaru.

49

0

1219

96

5040

681

59

1512

795








Zagadnienia związane z tlenkiem węgla
oraz detektory tlenku węgla.
Pogadanka oraz pokaz w ramach „Zlotu
Morsów - Bezpieczeństwo na
zamarzniętych akwenach.
Spotkanie z mieszkańcami w Galerii
Handlowej - Pomoc medyczna, nauka
obsługi defibrylatora.
Prelekcje na temat bezpiecznego
zachowania w domu, w drodze do szkoły
oraz podczas spędzania czasu wolnego.
Omówiono zasady informowania służb
ratowniczych oraz funkcjonowania
numerów alarmowych i prezentacja
zawodu strażaka.
Pogadanka przy współudziale mistrza
kominiarskiego akcję przekazywania
czujników tlenku węgla wśród
wytypowanych przez kominiarza
właścicieli budynków mieszkalnych
jednorodzinnych.

zachodniopomorskie

RAZEM

284

7443

5950

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Szkolenie dla przewoźników dzieci, Pokazy
sprzętu i pierwszej pomocy, Zajęcia na
akwenie wodnym, Aby mieszkało się
bezpieczniej, Spotkanie z grupą morsów,
Bezpieczeństwo na lodzie.

12

386

118

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

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej,
Pierwsza Pomoc, Czad i Ogień – Obudź
czujność, Zawód Strażak, Bezpieczna Szkoła,
Zajęcia edukacyjne z ratownictwa
medycznego dla przedszkolaków i uczniów
szkoły podstawowej.
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Inne (wpisać jakie)

RAZEM
RAZEM

Turniej Wiedzy Pożarniczej, Zajęcia w Sali
Ognik, SpoKREWnieni ze służbą, Zawód
Strażak, Bezpieczne zachowania podczas
zagrożenia pożarowego, Zajęcia edukacyjne,
Kręci mnie bezpieczeństwo – turniej wiedzy.
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