Państwowa Straż Pożarna
Podsumowanie kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”
w kwietniu 2018 r.
Liczba
Województw
o

Rodzaj przedsięwzięcia

dolnośląskie

1.Spotkania z mieszkańcami gminy

2.Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

L
Tematyka
p
.
Motoserce – zbiórka krwi, organizator: Klub
Motocyklowy Gremium Głogów
Bieg Straceńców – organizator: Jerzy Górski
Spotkania z młodzieżą szkolną, personelem
zakładów pracy oraz studentami w celu
obserwacji przy próbie sprawdzenia warunków
ewakuacji ludzi
Zebrania z przedstawicielami OSP
Spotkanie z członkami Związku Harcerstwa
Polskiego – pogadanka w zakresie
bezpieczeństwa wypoczynku na biwakach i
polach namiotowych w lasach
Omówienie bieżących zagadnień dot.
bezpieczeństwa na terenie powiatu
Sprawozdanie z zakresu bezpieczeństwa
pożarowego na terenie powiatu
Posiedzenie komisji ds. bezpieczeństwa powiatu
Piknik „Dolnośląskie Dni Bezpieczeństwa”
14.04.2018r. Oleśnica. Podzamcze

przedsięwzi
ęć

uczestników
dzieci

dorosłych

20

1230

1783

18

35

696

3.Spotkania w szkołach, ośrodkach
wypoczynkowych

Warsztaty dot. bezpieczeństwa dla klas
mundurowych
Prezentacja i omówienie prawidłowych
zachowań podczas pożaru, wypadku
komunikacyjnego, czy zauważenia innego
zagrożenia
bezpieczeństwo pożarowe w domach
bezpieczeństwo pożarowe w szkole
zasady prawidłowej ewakuacji
pogadanki w szkołach, przedszkolach
Szkolenia w ramach sal edukacyjnych „Ognik”
Etap rejonowy XXVI Ogólnopolskich Mistrzostw
Pierwszej Pomocy PCK
Pokazy sprzętu, pogadanka dla dzieci
Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych
Ćwiczenia ewakuacyjne
Ćwiczenia powiatowe

36

1168

471

91

2048

2739

165

4481

5689

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Niebezpieczeństwa związane z wypalaniem
traw; szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej; zasady postępowania podczas
wystąpienia masowego wypadku drogowego;
ogólne zasady bezpieczeństwa pożarowego.

3

590

50

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Niebezpieczeństwa związane z wypalaniem
traw.

3

0

40

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne:

-

0

0

0

-

0

0

0

4 Inne – spotkania z OSP

RAZEM

kujawsko-pomorskie

KP PSP ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

KP PSP BRODNICA
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

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

Prelekcja promująca bezpieczne zachowania
podczas wypoczynku nad wodą oraz związana z
bezpieczeństwem podczas pobytu w domu,
szkole, na wycieczkach i piknikach w ramach
akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok
szkolny". Pokazy ratownictwa technicznego oraz
udzielania pierwszej pomocy.
Prelekcja promująca bezpieczne zachowania
podczas wypoczynku nad wodą oraz związana z
bezpieczeństwem podczas pobytu w domu,
szkole, na wycieczkach i piknikach w ramach
akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo". Prezentacja
pojazdów i sprzętu pożarniczego.

0

0

0

2

359

10

3

59

9

KM PSP BYDGOSZCZ
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Pokazy sprzętu, charakterystyka pracy strażaka.

2

1400

104

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Pokazy sprzętu, charakterystyka pracy strażaka.

1

80

20

Inne (wpisać jakie)

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.

10

273

29

Prezentacja samochodu strażackiego, sprzętu,
umundurowania strażaka.
Pogadanki na temat prawidłowych zachowań
zarówno w domu i szkole, gdy wybuchnie pożar.
Wizyty w JRG.
KP PSP CHEŁMNO
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

2

85

6

1

15

2

1

25

20

1

0

50

5

0

85

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne:

Pogadanka na temat:
- podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas
drogi do szkoły;
- praca strażaka;
- „STOP POŻAROM TRAW” i zagrożenia z tym
związane.
Pogadanka na temat: podstawowe zasady
bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły; praca
strażaka; „STOP POŻAROM TRAW” – zagrożenia
z tym związane Oprowadzenie po Komendzie,
pokaz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu
wozów bojowych JRG.

KP PSP GOLUB-DOBRZYŃ
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu
Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Szkolenie z zakresu ratwonictwa medycznego.
Przedstawienie rocznej informacji na temat
stanu bezpieczęństwa przeciwpożarowego na
terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego;
przedstawienie kampanii "STOP pożarom traw.
Prelekcja na temat szeroko pojętego
bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony
przeciwpożarowej; zapoznanie z nową
kampanią "STOP pożarom traw";
przeprowadzono szkolenie z zakresu udzielania
pierwszej pomocy.

Bezpieczeństwo podczas zdarzeń wywołanych
siłami natury; pogadanka na temat PSP, pracy
strażaka, szeroko pojętego bezpieczeństwa itd.

4

70

10

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Czad i ogień – obudź czujność.

1

20

60

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

"Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok
szkolny", "STOP pożarom traw".

5

100

10

Inne: Pokazy dla wycieczek na terenie
PSP

Akademia bezpieczeństwa w telewizji TVS
Grudziądz, "STOP pożarom traw".

3

150000

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: Spotkanie na terenie JRG

Prelekcje związane z bezpieczeństwem w domu
w ramach kampanii społecznych: "NIE dla
czadu" oraz "Czad i Ogień - obudź czujność".

2

52

6

Eliminacje gminne i powiatowe OTWP;
omówienie zasad organizacji ochrony
przeciwpożarowej, zasad bezpiecznego
zachowania w sytuacji zagrożenia, korzyści
wynikających z zastosowania czujek tlenku
węgla wpływających na poprawę
bezpieczeństwa w obiektach mieszkalnych,
zmniejszających liczbę ofiar pożarów, jak i
zatruć CO.

1

0

40

Inne: Drzwi otwarte w KP PSP GolubDobrzyń.
KM PSP GRUDZIĄDZ

KP PSP INOWROCŁAW

KP PSP LIPNO

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Ćwiczenia ewakuacji ludzi z budynku urzędu.
Omówienie zasad ewakuacji, zachowania się w
sytuacji zagrożenia, omówienie problemu
wypalania traw.
Spotkanie strażaków z dziećmi z
przedstawieniem pracy strażaka, jego
wyposażenia, pokazy działań ratowniczych,
omówienie zasad bezpiecznych zachowań w
szkole i poza nią. Przedstawienie szkodliwości
wynikających z wypalania suchych traw,
konsekwencji wynikających z
nieodpowiedzialnych zabaw i niewłaściwych
zachowań związanych z podpalaniem suchych
pozostałości.

1

0

45

3

196

31

-

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

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)

Przeprowadzono pokazy sprzętu, instruktaż
udzielania pierwszej pomocy.
Omówiono zasady bezpieczeństwa w domu, w

5

319

37

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne:
KP PSP MOGILNO

KP PSP NAKŁO N. NOTECIĄ

szkole, w przedszkolu, podczas zabawy, podczas
wypoczynku. "Bezpieczne wakacje", "Czad i
Ogień - Obudź czujność", "STOP pożarom traw".
Zwrócono uwagę na szkodliwość dla życia i
zdrowia tlenku węgla.
Przeprowadzono konkursy, zwycięzca
otrzymywał czujniki tlenku węgla.
Inne:

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

1

20

2

1

11

3

KP PSP RADZIEJÓW

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne: zebrania sprawozdawcze w
jednostkach OSP na terenie powiatu

„Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok
szkolny” - pogadanka ZS RCKU Przemystka,
klasa o profilu pożarniczym.
„Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok
szkolny” - Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Radziejowie (wycieczka).

KP PSP RYPIN
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

1

25

20

1

36

4

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne:
KP PSP SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

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

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:

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

3

260

28

1

0

90

1

250

450

1

0

15

1

40

3

KP PSP ŚWIECIE

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne:

Zapoznanie z zawodem strażaka oraz akcja
promująca bezpieczne zachowania w szkole i w
domu, w związku z kampanią społeczną „Kręci
mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”
oraz „Czad i ogień. Obudź czujność” oraz pokazy
pierwszej pomocy.
Zapoznanie z zawodem strażaka oraz pokazy
pierwszej pomocy w ramach kampanii „Kręci
mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”.

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

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".

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".

16

376

38

3

65

4

KP PSP TUCHOLA
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

"Bezpieczeństwo w ruchu drogowym".

1

30

20

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

kontynuacja kampanii społecznych w powiecie i
nakreślenie założeń na miesiąc maj.

3

0

100

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, turniej
PCK, OTWP.

5

152

35

Inne: spotkania z członkami
Ochotniczych Straży Pożarnych

Podsumowanie kampanii społecznych.

1

0

15

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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

1

32

5

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach i przedszkolach

-

0

0

0

Inne:

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

KP PSP WĄBRZEŹNO

KM PSP WŁOCŁAWEK

Spotkania w szkołach
(w ośrodkach wypoczynkowych)
Inne: spotkania w JRG, pokazy dla
dzieci nad jeziorami w ramach akcji "
Bezpieczne Ferie 2018".

Bezpieczeństwo w domu
i w szkole, udzielanie pierwszej pomocy, „Stop
pożarom traw”.
Bezpieczeństwo w domu, w szkole, w
przedszkolu, przyczyny zatrucia czadem i
sposoby jego uniknięcia, specyfika pracy w
zawodzie strażak i zasady naboru do służby,
„Stop pożarom traw”.

2

53

6

4

225

39

KP PSP ŻNIN
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

III Festyn Rodzinny Wenecja 2018: pokaz
sprzętu, pokaz udzielania pierwszej pomocy,
pogadanka.

1

20

10

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

1

20

10

1

15

2

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne: pokaz w KPP w Żninie dla
uczniów Zespołu Szkół w Kowalewie

Wojewódzki Konkurs Wiedzy z Pierwszej
Pomocy Przedmedycznej – patronat KP PSP
Żnin.
Pogadanka na temat szeroko pojętego
bezpieczeństwa dzieci; pokaz użycia
podręcznego sprzętu gaśniczego.

lubelskie

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)

Turniej Wiedzy Pożarniczej dla szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.

1

60

90

110

155333

51653

53

253

1435

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Pogadanki o bezpieczeństwie w ramach
uczestnictwa w OTWP , akcji „Strażak uczy
ratować”, konkursie plastycznym „Nie wypalaj
traw”, wycieczkach szkół i przedszkoli.
Przedstawienie zagadnień z zakresu kampanii
„Czad i ogień. Obudź czujność!”, „STOP pożarom

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)
Targi motoryzacyjne, targi pracy.
Wizyty dzieci w strażnicy. Festyny i
pikniki.
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

traw” „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Kręci mnie
bezpieczeństwo nad wodą” oraz ochrony
przeciwpożarowej. Pokazy sprzętu
pożarniczego. Udział w debacie społecznej pn.
„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz
mieć na nie wpływ”.
Posiedzenie rady powiatu, posiedzenie rady
miasta. Wizytacje jednostek OSP. Kampania
„Stop pożarom traw”. Spotkania z zarządami
jednostek OSP w temacie kampanii „Czad i ogień.
Obudź czujność!” Bezpieczeństwo na akwenach.
Pogadanki dot. pracy strażaka, rekrutacji do
szkół pożarniczych i służby w PSP.
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
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.

53

196

350

31

1490

240

21

1130

2524

internetowej komendy. Informacje w
stacjach telewizyjnych. Akcja
krwiodawstwa „Spokrewnieni
służbą”, eliminacje powiatowe OTWP.
RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

lubuskie

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)

Pokaz sprzętu i pogadanka na temat
bezpieczeństwa oraz pierwszej pomocy dla
uczestników festynu zorganizowanego z okazji
święta Ziemi.
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 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
Szkolenie dyrektorów szkół z obszaru powiatu
omawiające potencjalne zagrożenia mogące
wystąpić w placówkach oświatowych.
Organizator Starostwo Powiatowe Zielona Góra
przy współudziale KP Zielona Góra oraz KM PSP
Zielona Góra
W ramach OTWP przeprowadzono pogadankę
nt. bezpiecznego zachowania się w sytuacji
zagrożenia.
Wizyta w jednostkach PSP. Przedmiotem
spotkania było przybliżenie pracy strażaka i

158

3069

4549

1

30

5

7

551

126

42

1264

236

1

53

2

42

12

6

195

26

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.

łódzkie
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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)
RAZEM

Kampania społeczna pn. „Czad i ogień obudź
czujność” oraz pn. „STOP pożarom traw”.
„STOP pożarom traw”, zagrożenia związane z
wypalaniem traw oraz z silnymi wiatrami,
pierwsza pomoc przedmedyczna.
Zagrożenia wynikające z wypalania traw,
pierwsza pomoc przedmedyczna, pokaz sprzętu
ratowniczego.
Sala edukacyjna „Ognik”

KP PSP Białobrzegi
Wycieczka w JRG i KP

Prelekcja „Stop wypalaniu traw

mazowieckie

Wycieczka do JRG

Wycieczka w JRG i KP

Zasady zachowania się podczas ewakuacji,
Czujka czadu i dymu ratuje życie,
Jak zgłaszać niebezpieczne zdarzenie np. pożar,
Udzielanie pierwszej pomocy,
Przybliżenie pracy strażaka.
Jak zgłaszać niebezpieczne zdarzenie – pożar.
Zasady zachowania się w lesie
Zasady zachowania na łące,
Udzielanie pierwszej pomocy
Przybliżenie pracy strażaka.
Jak zgłaszać niebezpieczne zdarzenie – pożar.
Zasady zachowania się w lesie
Zasady zachowania na łące,
Udzielanie pierwszej pomocy
Przybliżenie pracy strażaka.
Zasady zachowania się podczas ewakuacji,
Czujka czadu i dymu ratuje życie,
Jak zgłaszać niebezpieczne zdarzenie np. pożar,
Udzielanie pierwszej pomocy,
Przybliżenie pracy strażaka.

1

50

4

1

60

5

1

15

3

1

50

4

Zagadnienia prewencji społecznej „Kręci mnie
bezpieczeństwo”, przekazanie inf. dot. budowy
sali edukacyjnej „Ognik” oraz praktyczne
zapoznanie się ze sprzętem znajdującym się na
wyposażeniu JRG Błonie.
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25 kwietnia 2018 r. w ramach akcji „Kręci mnie
bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”,
prowadzonej pod patronatem MSWiA, strażacy z
Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie
uczestniczyli w „dniu otwartym” Technikum
Logistycznego BZDZ w Ciechanowie. Uczniowie
oraz osoby zainteresowane nauką w technikum
mogły zapoznać się ze sprzętem
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KP PSP w Błoniu
Wizyta uczniów z Zespołu Szkół im.
Melchiora Wańkowicza w Błoniu

KP PSP Ciechanów
Zapoznanie ze sprzętem
specjalistycznym będącym na
wyposażeniu KP PSP w Ciechanowie
oraz technikami stosowanymi w
ratownictwie.

Pogadanka z uczniami na temat
konsekwencji wypalania traw pod
hasłem ,, Nie dla wypalania traw”.

specjalistycznym będącym na wyposażeniu KP
PSP w Ciechanowie oraz technikami
stosowanymi w ratownictwie. Podobne
spotkanie połączone z ćwiczeniami zastępów
JRG odbyło się 26 kwietnia w Liceum PUL przy
ul. Orylskiej w Ciechanowie.
W dniu 27 kwietnia 2018r. w Szkole
Podstawowej w Kraszewie strażacy z Komendy
Powiatowej w Ciechanowie przy współudziale
OSP w Kraszewie przeprowadzili pogadankę z
uczniami na temat konsekwencji wypalania traw
pod hasłem ,, Nie dla wypalania traw”. Strażacy
mówili o zagrożeniach i konsekwencjach
związanych z wypalaniem traw. Zajęcia były
podzielone na dwa bloki tematyczne: jeden blok
teoretyczny a drugi blok praktyczny z zasad
użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Dzieci
pod nadzorem strażaków mogły gasić
prawdziwy pożar.
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KP PSP Gostynin
KP PSP Grodzisk Mazowiecki
Przedszkole nr 4 z oddziałami
integracyjnymi im. Króla Maciusia
Pierwszego, ul. Górna 12 w Grodzisku
Maz. – prelekcja i pokaz w dniu
17.04.2018 na terenie KP PSP w
Grodzisku Mazowieckim
Przedszkole Prywatne Smyk w
Grodzisku Mazowieckim, ul. Zakątek
10 – prelekcja i pokaz w dniu
26.04.2018 r. na terenie przedszkola.
KP PSP Legionowo

Upowszechnianie zasad bezpieczeństwa wśród
dzieci i młodzieży, kształtowanie prawidłowych
postaw w sytuacji zagrożenia.

Upowszechnianie zasad bezpieczeństwa wśród
dzieci i młodzieży, kształtowanie prawidłowych
postaw w sytuacji zagrożenia.



KP PSP Łosice
Akcja edukacyjna „Czad i Ogień Obudź
Czujność”.
Zasady bezpieczeństwa w życiu
codziennym.

Pogadanka połączona z ze szkoleniem
z zakresu udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej

Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej
Akcja „Bezpieczeństwo w Ruchu
Drogowym”

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.
Przybliżenie tematyki związanej z
bezpieczeństwem w domu, w gospodarstwie, w
szkole. Omówienie zasad prawidłowego
przekazywania informacji o niebezpieczeństwie
oraz zagrożeniu.
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.
Przygotowanie laureatów OTWP szczebla
powiatowego do OTWP szczebla
wojewódzkiego.
Pokaz na fantomie oraz szkolenie uczestników z
zakresu zasad oraz udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Pogadanka edukacyjna
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KP PSP Maków Mazowiecki
Udział funkcjonariuszy tut. Komendy
w spotkaniach edukacyjno –
informacyjnych z młodzieżą pow.
makowskiego.
Spotkanie funkcjonariuszy tut.
Komendy z uczniami
zainteresowanymi tematyką
pożarniczą - biorącymi udział w
Eliminacjach Wojewódzkich OTWP

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 medycznego, ratownictwa i
ochrony przeciwpożarowej.

Pomoc PSP w Makowie Maz w
obsłudze uczestników Eliminacji
Wojewódzkich OTWP
Udział funkcjonariuszy tut. Komendy
w pokazach i szkoleniu z młodzieżą
należącą do Karniewskiego Klubu
Turystycznego.
Udział funkcjonariuszy tut. Komendy
w Turnieju Wiedzy o Ruchu
Drogowym organizowanym przez KP
Policji w Makowie Maz. oraz
Starostwo Powiatowe
KP PSP Mińsk Mazowiecki
Spotkanie z dziećmi i młodzieżą w
Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej lub placówce oświaty
Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla
klasy z innowacją pedagogiczną
„Edukacja pożarowo ratownicza„ z
Zespołu Szkół im Marii Curie
Skłodowskiej w Mińsku Maz.
Udział i pokaz sprzętu podczas „VI
Biegu Pamięci Poległych Żołnierzy
Żandarmerii Wojskowej im. Sierż.
Marcina Pastusiaka i kpr. Grzegorza
Bukowskiego”
Uczestnictwo w Szkole Podstawowej
w panelu promującym
bezpieczeństwo
Spotkanie z gronem pedagogicznym
Szkoły Podstawowej nr 3 w Mińsku
Mazowieckim
KP PSP Mława

Przewóz Laureatów Eliminacji Powiatowych
OTWP na Eliminacje Wojewódzkie, w których
reprezentant powiatu makowskiego z grupy
szkół podstawowych zakwalifikował się do
Eliminacji Centralnych OTWP.
Szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego
oraz pokazy i szkolenie z zakresu ratownictwa
wysokościowego.
Udział przedstawicieli Staży Pożarnej polegał na
inscenizacji ,,scenek” z zakresu ratownictwa
medycznego a następnie ocenie młodzieży, która
udzielała pierwszej pomocy przedmedycznej
pozorantom.
Prelekcja promujące bezpieczne
zachowania związana z bezpieczeństwem w
szkole, prezentacja pojazdów i sprzętu
pożarniczego będącego na wyposażeniu JRG,
omówienie pracy strażaka
Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo.
Bezpieczne zachowanie się nad wodą i
lodowiskach. Tlenek węgla – zagrożenia i
sposoby ochrony.
Promocja ochrony przeciwpożarowej wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych. Pokaz sprzętu
używanego przez straż pożarną
Zasady udzielania pierwszej pomocy na
fantomach do nauki resuscytacji krążeniowooddechowej
Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo w
placówkach oświaty ze szczególnym
uwzględnieniem praktycznych aspektów
bezpieczeństwa pożarowego
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Spotkanie z Seniorami w ramach
Kampanii Świadomy senior
Spotkanie w Zespole Szkół nr 3 w
Mławie
Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w Mławie
Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej
nr 2 w Mławie w strażnicy PSP
KP PSP Ostrów Mazowiecka
Eliminacje Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Turniej
Motoryzacyjnego oraz Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Instruktaż pierwszej pomocy w
ramach akcji „Jesteś widoczny, jesteś
bezpieczny”
Inauguracja akcji „Stop pożarom traw”

Pogadanka dotycząca zagrożeń powodowanych
przez wypalanie traw oraz nauka udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej
Pogadanka dotycząca zagrożeń powodowanych
przez wypalanie traw.
Praca w komisji z zakresu udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej
Pokazy sprzętu, pogadanka, pokazy w zakresie
udzielania pierwszej pomocy
Udział w pracach komisji konkursowej.
Pogadanka na temat zasady bezpiecznego
zachowania.
Instruktaż dla dzieci i młodzieży z zakresu
udzielania pierwszej pomocy oraz
powiadamiania służb ratunkowych.
Edukacja o negatywnych skutkach wypalania
traw.
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KP PSP Otwock
Pokazy (pożary tłuszczów) i prelekcja
dla firmy ELA Folie 05.04.2018

Prelekcja dla dzieci i seniorów
uczestniczących w I Powiatowym
Konwencie Seniorów w PMDK w
Otwocku w dniu 21.04.2018

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

Pokazy (pożary tłuszczów) i prelekcja
dla osób uczestniczących w święceniu
samochodu pożarniczego w Podbieli
w dniu 22.04.2018
KM PSP Płock
KP PSP Płońsk
Spotkanie z uczniami szkół
podstawowych
KP PSP Przasnysz

Pogadanka w ramach:
„Czad i ogień. Obudź czujność”,
„Zgaś ryzyko”,
„Stop wypalania traw”.

Zasady udzielania pierwszej pomocy
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KP PSP Przysucha
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

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;

KP PSP Sierpc
Impreza plenerowa. pk. „OPERACJA
SIERPC” Organizowana przez
Burmistrza Miasta i Radę Miejską na
terenach zielonych przy ul.
Paderewskiego w Sierpcu. Impreza w
której udział poza PSP wzięli: Wojsko
Polskie , Policja, WOPR.
KP PSP Sochaczew

Pokaz sprzętu i wyposażenia pożarniczego oraz
dynamiczny pokaz ratownictwa technicznego i
gaszenia pożaru samochodu. Propagowanie
dbałości o sprawności fizyczną poprzez
zorganizowanie konkurencji sprawnościowych z
elementami pożarniczymi

Pogadanka profilaktyczna i pokaz
sprzętu w siedzibie JRG

Sposoby postępowania podczas zagrożenia,
specyfika pracy strażaka
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Udział funkcjonariusza PSP w
spotkaniu rady pedagogicznej szkoły

Sposoby postępowania podczas zagrożenia w
szkole i w domu, prewencja społeczna w szkole
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Pokaz sprzętu podczas dnia otwartego
w szkole ponadgimnazjalnej
Pokaz ratownictwa drogowego
podczas imprezy miejskiej
KP PSP Szydłowiec

Specyfika pracy strażaka
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Zasady postepowania podczas zdarzeń na
drodze, specyfika pracy strażaka
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Udział w Festynie edukacyjnym dla
dzieci pod nazwą "STRAŻAK SAM", na
terenie Galerii Handlowej "GALERIA
PÓŁNOCNA" ul. Światowida 17

Promocja ochrony przeciwpożarowej,
zagrożenia związane z wypalaniem traw.
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Udział w XXXIII Rajdzie
Szlakiem Naszej Historii im. por. hm.
Jana Cierlińskiego

Promocja ochrony przeciwpożarowej,
zaznajomienie uczestników Rajdu z
historycznymi i współczesnymi pojazdami
pożarniczymi na terenie JRG 2 KM PSP m.st.
Warszawy
ul. Chrościckiego 76
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Promocja ochrony przeciwpożarowej oraz
ogólnego bezpieczeństwa wśród dzieci i
młodzieży.
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Udział w praktycznych sprawdzeniach
organizacji i warunków ewakuacji. Omówienie
ćwiczeń. Prelekcje na temat bezpieczeństwa i
prewencji społecznej.
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KP PSP Sokołów Podlaski
KM PSP m. st. Warszawa

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.
KP PSP Warszawa Zachód
KP PSP Wołomin

Wizyta w JRG Wołomin

Bezpieczeństwo własne, w domu, czad, nr
alarmowy, zachowanie w czasie pożaru
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Specyfika zawodu strażaka, zagrożenia związane
z bezpieczeństwem ppoż.
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KP PSP Węgrów
Wycieczka uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Miedznie do siedziby
KP PSP.
KP PSP Wyszków
Pogadanka/prezentacja
KP PSP Zwoleń
Spotkania z dziećmi i młodzieżą
szkolną
Spotkanie z nauczycielami

Kręci mnie bezpieczeństwo

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

KP PSP Żuromin
Kręci mnie bezpieczeństwo

Targi pracy i edukacji

Kręci mnie bezpieczeństwo

Omówienie z Zarządem Powiatowym ZOSP
zasad pracy strażaka, alarmowanie straży
pożarnej, bezpiecznych działań przy
zdarzeniach w budynkach mieszkalnych,
inwentarskich, produkcyjno-magazynowych,
pożarów w lasach i działań przy likwidacji
pożarów traw w okresie wiosennym.
Wizytacja Komendy Powiatowej PSP w
Żurominie przez uczniów przedszkola z:
Zielunia, Siemiątkowa, Rypina i Niepublicznego
Przedszkola „Bajkowa Kraina” w tym:
zapoznanie ze sprzętem pożarniczym i
samochodami pożarniczymi, pogadanka
edukacyjna nt.: wypalania traw i porządków
wiosennych w ogródkach przydomowych,
udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Bezpieczeństwo przez cały rok
szkolny

KP PSP Żyrardów
Ćwiczenia ewakuacyjne i pogadanka

Przeprowadzanie oraz zachowanie się podczas
ewakuacji z obiektu

Szkolenie dla nauczycieli
Szkolenie dla dzieci w ramach
kampanii "Jesteś widoczny, jesteś
bezpieczny"
Zajęcia edukacyjne dla wolontariuszy
(opiekunów dzieci) w siedzibie
komendy
KM PSP m. st. Warszawy

Przeprowadzanie oraz zachowanie się podczas
ewakuacji z obiektu
Nauka udzielania pierwszej pomocy
Bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji oraz
ferii zimowych

RAZEM

opolskie

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

"Uczymy się zyc bezpiecznie".
Zagadnienia związane z wypalaniem traw
i pozostałosci roslinnych.
Pierwsza pomoc w sytuacjach nagłego
zagrozenia zycia i zdrowia.
Zasady zachowania się podczas pozarow
i wypadkow komunikacyjnych.
Pokaz sprzętu pozarniczego, prezentacja
specyfiki słuzby strazaka.
Festyn z okazji „Dnia ziemi" z udziałem
strazakow PSP.
przeciwpozarowe, ocena stanu ochrony
przeciwpozarowej, problematyka
bezpieczenstwa pozarowego podczas sesji Rady
Powiatu, Rady Gminy.
Komisja ds. Bezpieczeństwa.
Zagadnienia dotyczące bezpieczenstwa w szkole,
domu, na drodze. Zapoznanie z samochodami
i sprzętem ratowniczym. Zasady udzielania
pierwszej pomocy.
Bezpieczna ewakuacja w szkole, pierwsza pomoc
w sytuacji nagłego zagrozenia zycia i zdrowia.
Wspołorganizacja eliminacji powiatowych
Turnieju Wiedzy Pozarniczej w tym pokaz
działan ratowniczo -gasniczych, omowienie
tematyki bezpieczenstwa pozarowego z dziecmi
i opiekunami.
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
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Inne

RAZEM

oraz zasad zachowania się podczas pozarow
zorganizowane w Szkole Podstawowej.
Dzien Ksiązki – czytanie bajek dzieciom
– pogadanki na temat bezpiecznego zachowania
się w razie zagrozenia, pracy strazaka,
prezentacja sprzętu do ratownictwa
przedmedycznego dla uczniow szkoły sredniej.
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym w ramach pomocy w realizacji
programu „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
w zespole szkoł ogolnokształcących.
Zagadnienia dotyczące charakterystyki słuzby
w PSP oraz udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym w ramach akcji „Ratujemy
i uczymy ratowac” dla uczniow szkoły
podstawowej.
Otwarte straznice.
Wspołorganizacja V Mistrzostw Pierwszej
Pomocy dla szkoł ponadpodstawowych,
pogadanki oraz pokaz działan ratowniczo
– gasniczych.
Cwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego na terenie obiektu Zespołu Szkoł
Zawodowych, pogadanki, pokazy.
Debata publiczna w Komendzie Powiatowej
Policji dotyczące bezpieczenstwa pozarowego.
Bezpieczenstwo pozarowe - omowienie tematyki
z pracownikami zakładu przemysłowego
"Zielona Budka".
Odprawa z przedstawicielami delegatury
Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej
WP Wrocław.
Warsztaty na terenie Komendy Powiatowej PSP
z zakresu zasad zachowywania się podczas
zauważenia pożaru lub innego miejscowego
zagrożenia oraz udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym dla studentów.
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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

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

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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

podlaskie

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

RAZEM

Kampania "Stop pożarom traw", Kampania
MSWiA "Czad i Ogień. Obudź czujność", zasady
organizacji praktycznego sprawdzianu
organizacji warunków ewakuacji w budynkach
oświaty, zmiany wymagań ochrony
przeciwpożarowej w obiektach, w których
prowadzone są oddziały przedszkolne
Praca strażaka i jego rola w systemie
bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo pożarowe w
lasach, Bezpieczeństwo pożarowe w domu i
mieszkaniu, Czujki dymu i czujniki tlenku węgla,
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, Kampania "Stop pożarom traw",
Bezpieczeństwo pożarowe w domu i mieszkaniu,
Czujki dymu i czujniki tlenku węgla, Pierwsza
pomoc (w tym KPP), Pokazy ratownicze (w tym
prezentacja sprzętu)
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pomorskie

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

„Bezpieczne spędzanie czasu wolnego”

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

spotkania z OSP – „Bezpieczeństwo na drogach”,
bezpieczeństwo w powiecie,
kampania społeczna „Czad i ogień. Obudź
czujność!”,
informacje na temat zagrożeń podczas drogi do i
ze szkoły,
kampania społeczna „Stop pożarom traw”,
zapoznanie uczniów z szeroko rozumianą
tematyką bezpieczeństwa,
pokazy sprzętu,
pogadanka na temat udzielania kwalifikowanej
pierwszej pomocy,
sale edukacyjne „OGNIK”,
bezpieczne spędzanie czasu wolnego,
propagowanie służby w PSP,
spotkanie ze Stowarzyszeniem na rzecz osób z
Autyzmem
kampania „Bezpieczeństwo na akwenach
wodnych”,
kampania społeczna „Stop pożarom traw”,
kampania społeczna „Czad i ogień. Obudź
czujność!”,
pokazy dla przedszkoli oraz żłobków,
szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej
pomocy dla podopiecznych Hufca Pracy,
OTWP,
kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla
strażaków ratowników OSP,
szkolenie OSP,
spotkanie dotyczące pracy strażaka oraz
bezpieczeństwa podczas wakacji,
propagowanie służby w PSP,
„Młodzież zapobiega pożarom”,
spotkanie z niepełnosprawnymi dziećmi,

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

RAZEM

4

300

270

5

0

144

44

1605

143

45

1256

373

98

3161

930

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)

Młodzieżowy Turniej Wiedzy Pożarniczej
szczebla powiatowego
Pokazy sprzętu ratowniczego w ramach ćwiczeń
Kompani Odwodowej Nr 15
Spotkanie organizacyjne odnośnie
przeprowadzenia cyklu spotkań dla seniorów
miasta Katowice z udziałem przedstawicieli
władz miasta, Policji i MOPS.
Wystąpienie na Sesji Rady UM i UMiG w
dotyczące bezpieczeństwa na terenie powiatu
Zagadnienia dotyczące praktycznego
sprawdzenia organizacji oraz zasad ewakuacji,
prelekcje na radach pedagogicznych.
Zasady bezpieczeństwa pożarowego w
codziennym życiu wraz z zapoznaniem ze służbą
strażaka i pokazem sprzętu
Tlenek węgla, pożar
w domu, mieszkaniu
Bezpieczeństwo w szkole.
Pierwsza pomoc przedmedyczna. Zagrożenia
wynikające z pożarów traw.
Pokazy sprzętu pożarniczego, prelekcje podczas
wizyt w KM/P PSP
Ćwiczenia, pokazy, prelekcje dotyczące zagrożeń
oraz bezpieczeństwa oraz nadzór nad
praktycznym sprawdzeniem warunków i
organizacji ewakuacji w zakładzie ArcelorMittal
Młodzieżowy Turniej Wiedzy Pożarniczej
szczebla powiatowego
Pokazy sprzętu ratowniczego w ramach ćwiczeń
Kompani Odwodowej Nr 15

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.
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Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

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”
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.
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
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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
eliminacje uczestników turnieju wiedzy
pożarniczej, ogólnopolski turniej wiedzy
pożarniczej, przyjmowanie wycieczek w JRG,
Targi Pracy – promowanie zawodu strażaka
festyn „Agro-targi2018;
Festyn charytatywny;
zainaugurowano akcję „PRĘDKOŚĆ, BRAWURA,
ALKOHOL I NARKOTYKI ZABIJAJĄ” która ma za
zadanie uzmysłowić, przedstawić i zobrazować
bezpośrednie skutki braku rozwagi i nadmiernej
brawury uczestników ruchu, co w konsekwencji
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Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.
Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)
Targi Budowlane
Spotkania w budynkach KM PSP w
Kaliszu

doprowadzić może do tragicznych skutków i
następstw wypadków drogowych.
Przygotowany model poprzez zobrazowanie
skutków wypadków ma oddziaływać
bezpośrednio na wyobraźnie i postępowanie
szerokiej rzeszy uczestników ruchu drogowego,
zwłaszcza osób z najmniejszym stażem. Mobilna
prezentacja jest eksponowana w ramach akcji
prewencyjnej na terenie Miasta Złotowa, w
placówkach oświatowych a także w uzgodnieniu
z właścicielami na terenie lokalnych obiektów
rozrywkowych, dyskotek, pubów i restauracji
stop pożarom traw;
stop pożarom traw;
udział w „Dniu Środowiska” - stop pożarom
traw;
"Dzień Technika";
„Akcja strażak w przedszkolu”;
Pogadanki w szkołach
„Bezpieczeństwo i rozsądek”
zapoznanie dzieci z zawodem strażaka,
zagrożenia pożarowe w domu, mieszkaniu z
wykorzystaniem symulatora zagrożeń, zasady
zachowania się podczas powstania pożaru,
zasady ewakuacji, zasady prawidłowego
alarmowania służb ratowniczych, zasady
bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Zasady
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
podczas;
Wizyty w JRG „Otwarte strażnice”;
Turniej „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.
Spotkanie z niepełnosprawnymi harcerzami;
Kształtowanie bezpiecznych zachowań,
udzielanie pierwszej pomocy, postępowanie w
przypadku pojawienia się dymu, czujki dymu
i tlenku węgla; sposób zgłaszania zdarzeń na
numery alarmowe, bezpieczne zachowanie
podczas ewakuacji z budynku oraz
postepowanie po ogłoszeniu alarmu
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pożarowego. Zasady zachowania się podczas
pożarów, wypadków komunikacyjnych;

zachodniopomorskie

RAZEM

189

1963

4702

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.

6

500

720

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

Inne (wpisać jakie)

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

RAZEM
RAZEM

