Państwowa Straż Pożarna
Podsumowanie kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”
w maju 2018 r.
Liczba
Województwo

Rodzaj przedsięwzięcia

dolnośląskie

1.Spotkania z mieszkańcami gminy

2.Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.
3.Spotkania w szkołach, ośrodkach
wypoczynkowych

L
Tematyka
p
.
- spotkania z młodzieżą szkolną, personelem
zakładów pracy w celu obserwacji przy próbie
sprawdzenia warunków ewakuacji ludzi. W
trakcie spotkań strażacy dokonywali pogawędek
nt. szerokorozumianego bezpieczeństwa
pożarowego, poruszali kwestie związane z
zasadami bezpieczeństwa na drogach,
wypoczynku nad wodą czy podczas wycieczek
górskich
- festyn – pokazy sprzętu PSP oraz działania
ratowników PSP
- Mobilny Ognik – Wojewódzkie obchody Dnia
Strażaka
- zawody sportowo-pożarnicze, festyny rodzinne
- festyny
- Dni Strażaka-obchody powiatowe
- pokazy i szkolenie z zakresu udzielania
pierwszej pomocy
- praca ratownika PSP, pokazy sprzętu PSP,
zagrożenia pożarami

przedsięwzięć

uczestników
dzieci

dorosłych

48

8857

6952

7

520

750

78

4812

1506

4 Inne – spotkania z OSP

- bezpieczeństwo podczas wakacji letnich
pogadanki
- szkolenie w ramach sali edukacyjnej „Ognik” w zajęciach w maju poruszano następujące
zagadnienia: zasady ewakuacji, zgłoszenia
zdarzeń do SK KM PSP, pierwsza pomoc, zasady
użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
zagrożenia związane z obecnością tlenku węgla.
Prowadzono również pogadanki dotyczące
wypalania traw.
- udział strażaków w Turnieju Motoryzacyjnym
dla uczniów klas ponadgimnazjalnych i
prowadzenie stanowiska z tematyką pierwsza
pomoc,
Spotkanie z dziećmi w ramach spotkań
edukacyjnych w strażnicy.
W ramach spotkania przedstawiono w formie
pogadanki:
- zasady zachowania bezpieczeństwa w terenie
górzystym na szlakach i terenach leśnych,
- zagrożenia wynikające z korzystania z
niestrzeżonych kąpielisk oraz sztolni,
- zasady zachowania się podczas ewakuacji z
obiektów,
- zagrożeniach z wypalania traw, rozpalania
ognisk w miejscach do tego nie przeznaczonych,
na terenach leśnych.
Pokaz:
zaprezentowanie
sprzętu
ratowniczo
gaśniczego,
- pokaz działań ratowniczo-gaśniczych,

kujawskopomorskie

RAZEM

137

4662

477

270

18851

9685

KP PSP ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

bezpieczęństwo pożarowe obszarów leśnych,
"STOP pożarom trwa" - prezentacja

2

0

52

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

zasady bezpiecznego postępowania podczas
różnych zdarzeń losowych

1

20

10

Inne:

bezpieczne zachowania w okresie wakacyjnym,
udzielanie pierwszej pomocy,
bezpieczne zachowanie nad wodą,
bezpieczeństwo podczas pobyutu
w domum, szkole, na wycieczkach
i piknikach

2

96

12

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

W ramach Festynu Małych Ojczyzn,
Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka oraz
kampanii "Kręci mnie bezpieczeństwo":
prelekcje promujące bezpieczne zachowania
podczas wypoczynku nad wodą orqaz związana
z bezpieczeństwem podczas pobytu
w domu, szkole, na wycieczkach
i piknikach. Prezentacja pojazdów
i sprzętu pożarniczego. Pokazy udzielania
pierwszej pomocy, zabawy sprawnościowe dla
dzieci oraz całych rodzin.

1

300

150

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

2

240

11

11

347

39

KP PSP BRODNICA

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

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

Prelekcje promujące bezpieczne zachowania
podczas wypoczynku
nad wodą oraz związane
z bezpieczeństwem podczas pobytu
w domu, szkole, na wycieczkach
i piknikach w ramach akcji "Kręci mnie
bezpieczeństwo przez cały rok szkolny".
Prezentacja pojazdów i sprzętu pożarniczego.
Prelekcje promujące bezpieczne zachowania
podczas wypoczynku
nad wodą oraz związane
z bezpieczeństwem podczas pobytu
w domu, szkole, na wycieczkach
i piknikach w ramach akcji "Kręci mnie

bezpieczeństwo". Prezentacja pojazdów
i sprzętu pożarniczego.
KM PSP BYDGOSZCZ

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

prezentacja samochodu strażackiego, sprzętu,
umundurowania strażaka,
zabawy ruchowe dla dzieci,
symulacja pożaru w zadymionym namiocie,
ugaszenie pożaru hydronetką,
prawidłowe zachowania w domu i w szkole, gdy
wybuchnie pożar,
bezpieczny wypoczynek podczas zbliżających się
wakacji nad wodą, podczas pikników,
obozowisk, biwaków,
rozpalanie ognisk,
prawidłowe korzystanie z numerów
alarmowych,
jak zgłosić pożar,
podstawowe zasady udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej

2

1550

530

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

prezentacja samochodu, sprzętu strażackiego,
umundurowania strażaka,
prawidłowe zachowania w domu i w szkole, gdy
wybuchnie pożar,
bezpieczny wypoczynek podczas wakacji nad
wodą, podczas pikników,
rozpalanie ognisk,
prawidłowe korzystanie z numerów
alarmowychm,
jak zgłosić pożar,
symulacja pożaru poprzez zadymienie i
praktyczne sprawdzenie ewakuacji obiektu,
trudności w ewakuacji, gdy pojawia się
zadymienie,
utrwalenie znajomości znaków ewakuacyjnych i
informacyjnych

6

796

52

kształtowanie prwidłowych 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,
pojazdów pożarniczych, umundurowania i
sprzętu przeciwpożarowego

5

87

11

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas
drogi do szkoły,
praca strażaka,
"STOP pożarom traw" - zagrożenia
z tym związane,
pokazy sprętu ratowniczo-gaśniczego,
pokaz udzielania pierwszej pomocy

2

135

20

Inne:

-

0

0

0

Bezpieczeństwo, ratownictwo, ochrona
przeciwpożarowa,
pokaz pojazdu strażackiego,
zapoznanie się z kampanią "STOP pożarom
traw"

4

310

155

Inne:
sala edukacyjna "Ognik",
wizyty grup przedszkolaków w JRG

KP PSP CHEŁMNO

KP PSP GOLUB-DOBRZYŃ
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne: Drzwi otwarte w KP PSP
Golub-Dobrzyń.

prelekcja na temat szeroko pojętego
bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony
przeciwpożarowej,
zapoznanie się z kampanią "STOP pożarom
traw",
przeprowadzono szkolenie z zakresu udzielania
pierwsze pomocy,
przedstwiono zasady bepiecznego
organizowania biwaków i obozów
w szkołach i na terenach leśnych,
przedstawiono zasady ewakuacji podczas
obozów
bezpieczeństwo podczas zdarzeń wywołanych
siłami natury,
pogadanka na temat PSP, pracy strażaka,
szeroko pojętego bezpieczeństwa,
zwiedzanie komendy powiatowej

0

0

0

4

30

84

5

175

16

KM PSP GRUDZIĄDZ
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Kręci mnie bezpieczeństwo,
STOP pożarom traw

2

300

200

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

"Bezpieczne wakacje",
"STOP wypalaniu traw"

1

0

10

12

50

300

1

10000

50000

1

250

50

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne: Pokazy dla wycieczek na
terenie PSP

Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny,
STOP pożarom traw
Akademia bezpieczeństwa w telewizji TVS
Grudziądz,
STOP pożarom traw,
pierwsza pomoc w urazach klatki piersiowej

KP PSP INOWROCŁAW
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Zasady bezpieczeństwa na wakacjach, pokazy
sprzętu, udzielanie pierwszej pomocy

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,
kampania społeczna "STOP pożarom traw",
pogadanka w zakresie bezpieczeństwa dzieci w
trakcie letniego wypoczynku

2

44

6

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

festyny rodzinne,
prezentacja sprzętu, działań ratowniczych,
bezpieczeństwo nad wodą,
zachowanie na wypadek zagrożenia w domu, w
pracy, w czasie wypoczynku

3

72

81

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

5

875

110

3

83

8

1

50

70

KP PSP LIPNO

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne:

spotkanie strażaków z dziećmi z okazji Dnia
Strażaka, Dnia Dziecka itp.
z przedstawieniem pracy strażaka, jego
wyposażenia,
pokazy działań ratowniczych,
prezentacja sprzętu,
zasady bezpieczenych zachowań w szkole i poza
nią,
bezpieczęństwo nad wodą i w czasie wakacji
wycieczki dzieci i młodzieży do straży,
pokazy sprzętu, wyposażenia strażaka,
prezentacja sposobu i warunków codziennego
życia strażaka na służbie,
bezpieczeństwo wq szkole i poza nią,
bezpieczęństwo nad wodą i w czasie letniego
wypoczynku

KP PSP MOGILNO
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej,
bezpieczny wypoczynek nad wodą,
bezpieczeństwo pożąrowe w domu i otoczeniu,

informacje dotyczące używania numerów
alarmowych,
resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej,
bezpieczny wypoczynek nad wodą,
bepizeczeństwo pożarowe w domu i otoczeniu,
informacje dotyczące numerów alramowych,
resuscytacja krążeniowo-oddechowa

4

166

17

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)

pokazy sprzętu,
instruktaż udzielania pierwszej pomocy,
zasady bezpieczeństwa w domu,
w szkole, w przedszkolu, podczas zabawy,
podczas wypoczynku,
"Bezpieczne wakacje",
"Czad i Ogień. Obudź czujność",
"STOP pożarom traw",
szkodliwość dla życia i zdrowia tlenku węgla

7

461

82

Inne:

-

0

0

0

-

0

0

0

KP PSP NAKŁO N. NOTECIĄ

KP PSP RADZIEJÓW
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”

4

1335

176

Inne: zebrania sprawozdawcze w
jednostkach OSP na terenie powiatu

-

-

-

-

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:

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

2

35

3

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

zasady zachowania się podczas różnego typu
zagrożeń spowodowanych
m. in. występowaniem anomalii pogodowych
(wichury, burze)
oraz pożarów w budynkach,
specyfika pracy strażaka,
pokaz sprzętu pożarniczego

1

0

44

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

zasady bezpiecznego wypoczynku
w okresie letnim z uwzględnieniem
niebezpieczeństw na akwenach wodnych,
zasady bezpieczengo zachowania

4

1192

61

KP PSP RYPIN

KP PSP SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

w szkole, na ulicy, na podwórku,
prezentacja sprzętu pożarniczego
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)

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",
pokazy pierwszej pomocy

8

295

50

Inne:

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

bezpieczeństwo w ramach akcji "Kręci mnie
bezpieczeństwo"

2

450

250

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

bezpieczeństwo w ramach akcji "Kręci mnie
bezpieczeństwo"

5

552

125

Inne: Zajęcia szkoleniowe OGNIK

bezpieczeństwo w ramach akcji "Kręci mnie
bezpieczeństwo"

37

698

384

KP PSP ŚWIECIE

KM PSP TORUŃ

KP PSP TUCHOLA

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Dzień Strażaka połączony z rocznicą
100-lecia Niepodległości

1

0

80

2

0

15

6

140

25

propagowanie ochrony przeciwpożarowej

3

0

200

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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

2

83

7

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.

bezpieczne zachowanie w pracy oraz podczas
wypoczynku,
"STOP pożarom traw"

1

0

16

Spotkania w szkołach
(w ośrodkach wypoczynkowych)

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.
Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne: spotkania z członkami
Ochotniczych Straży Pożarnych

kontynuacja kampanii społecznych
w powiecie i nakreślenie założeń
na miesiąc czerwiec,
bieżący stan bezpieczeństwa w powiecie
dni otwarte strażnic,
pogadanki, spotkania dotyczące bezpiecznego
spędzania wakacji (pierwsza pomoc, właściwe
zachowanie nad wodą i na drodze)

KP PSP WĄBRZEŹNO

KM PSP WŁOCŁAWEK

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

Bezpieczeństwo w domu, w szkole,
w przedszkolu,
"STOP pożarom traw"

11

346

46

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

80

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

3

226

26

7

655

198

KP PSP ŻNIN

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne: pokaz w KPP w Żninie dla
uczniów Zespołu Szkół w
Kowalewie

pokaz sprzętu,
pogadanka i pokaz na temat udzielania
pierwszej pomocy
pokaz sprzętu,
pogadanka na temat ogólnie pojętego
bezpieczeństwa,
zagadnienienia związane z zagrożeniami
czadem,
szkolenie i pokazy z zakresu zachowania się nad
akwenami wodnymi w sezonie letnim,
ewakuacja szkoły

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

188

22444

53862

88

1740

578

lubelskie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Pogadanki o bezpieczeństwie w ramach, akcji
„Strażak uczy ratować”, wycieczkach szkół i
przedszkoli, pikników rodzinnych
Przedstawienie zagadnień z zakresu kampanii
„Czad i ogień. Obudź czujność!”, „STOP pożarom
traw” „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Kręci mnie

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)Festyny z okazji
Dnia Dziecka,
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

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.
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internetowej komendy. Informacje
w stacjach telewizyjnych.
RAZEM


lubuskie

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu



Uczestnictwo w festynach. Zapoznanie z
charakterem pracy strażaka, prezentacja
pojazdów ratowniczych i wyposażenia,
omówienie bezpiecznego zachowania w
przypadku zdarzenia wraz z nauką
prawidłowego jego zgłoszenia, podstawy
udzielania pierwszej pomocy.* z 3 festynów
brak danych w zakresie ilości osób.
XXV Jubileuszowy Lubski Festiwal
Artystyczny 200 wychowanków –
Wojewódzka Scena Artystyczna ( festiwal
dzieci ze Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego) – tor sprawności dla
dzieci, przybliżenie pracy strażaka
Państwowej Straży Pożarnej, pokaz sprzętu,
pogadanka na temat szeroko pojmowanego
bezpieczeństwa i zachowań w sytuacjach
zagrożenia.
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Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)

Przybliżenie dzieciom zawodu 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.
Konkurs Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.
Konkurs mający na celu wzrost świadomości w

temacie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Współdziałanie wraz z Policją. Konkurs złożony
z trzech etapów: teoretyczny w zakresie
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udzielania
pierwszej pomocy; praktyczny w zakresie
poruszania się po drodze rowerem; praktyczny
w zakresie przeprowadzania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Akcja edukacyjna dla dzieci przeprowadzona w
Salce Edukacyjnej Ognik w Gorzowie Wlkp.
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
zagadnienia związane z przygotowaniem do
wakacji, bezpiecznego wypoczynku nad wodą i
w lesie. Po przeprowadzonej prelekcji
zaprezentowano auta pożarnicze wraz z
wyposażeniem.
Podczas gminnych zawodów sportowopożarniczych w Trzebielu zawodnicy po starcie
prowadzili na zmianę RKO na fantomie, oraz
mieli okazję odświeżyć sobie wiedze z zakresu
pierwszej pomocy.

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

Bezpieczeństwo podczas wakacji, zasady
udzielania pierwszej pomocy medycznej,
bezpieczeństwo nad wodą – pogadanki oraz
pokazy sprzętu

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. „Bezpieczny
wypoczynek nad wodą”
Bezpieczeństwo pożarowe, pierwsza pomoc
przedmedyczna, rola dyrektora i nauczyciela
podczas ewakuacji, bezpieczny wypoczynek nad
wodą.
„Zintegrowana polityka bezpieczeństwa”
Sala edukacyjna „Ognik”

RAZEM
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KP PSP Białobrzegi
Wycieczka po JRG i KP

mazowieckie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w
Białobrzegach










Zasady zachowania się podczas ewakuacji,
Czujka czadu i dymu ratuje życie,
Jak zgłaszać niebezpieczne zdarzenie np.
pożar,
Udzielanie pierwszej pomocy,
Przybliżenie pracy strażaka.
Zasady zachowania się podczas ewakuacji,
Przybliżenie pracy strażaka,
Czytanie książek

KP PSP w Błoniu

KP PSP Ciechanów

KP PSP Gostynin
KP PSP Grodzisk Mazowiecki
Przedszkole „Mali Artyści” w
Czarnym lesie – wycieczka na
terenie JRG z pogadanką dla dzieci i
pokazem sprzętu. 16.05.2018 r.

Bezpieczeństwo pożarowe – upowszechnianie
zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży,

Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe
Ognisko”, ul. Waryńskiego 1,
Grodzisk Maz. – Zajęcia edukacyjne
na terenie przedszkola –
„Przedszkolaki znają numery
alarmowe”. W dniu 17.05.2018 r., o
godz. 10:00.
Szkoła Podstawowa nr. 2 w
Grodzisku Mazowieckim, ul.
Westfala 3. Wycieczka na terenie
JRG z pogadanką dla młodzieży i
pokazem sprzętu. 24.05.2018 r.
KP PSP Legionowo

kształtowanie prawidłowych postaw w sytuacji
zagrożenia. Pokazy sprzętu JRG.
„Przedszkolaki znają numery alarmowe”. Zajęcia
edukacyjne upowszechniające zasady
bezpieczeństwa wśród dzieci i kształtowanie
prawidłowych postaw w sytuacji zagrożenia.
Pokazy sprzętu JRG.
Bezpieczeństwo pożarowe – upowszechnianie
zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży
,kształtowanie prawidłowych postaw w sytuacji
zagrożenia. Pokazy sprzętu JRG.
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KP PSP Łosice
Przedszkole „Mali Artyści” w
Czarnym lesie – wycieczka na
terenie JRG z pogadanką dla dzieci i
pokazem sprzętu. 16.05.2018 r.
Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe
Ognisko”, ul. Waryńskiego 1,
Grodzisk Maz. – Zajęcia edukacyjne
na terenie przedszkola –
„Przedszkolaki znają numery
alarmowe”. W dniu 17.05.2018 r., o
godz. 10:00.
Szkoła Podstawowa nr. 2 w
Grodzisku Mazowieckim, ul.
Westfala 3. Wycieczka na terenie
JRG z pogadanką dla młodzieży i
pokazem sprzętu. 24.05.2018 r.
Przedszkole „Mali Artyści” w
Czarnym lesie – wycieczka na
terenie JRG z pogadanką dla dzieci i
pokazem sprzętu. 16.05.2018 r.

Bezpieczeństwo pożarowe – upowszechnianie
zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży,
kształtowanie prawidłowych postaw w sytuacji
zagrożenia. Pokazy sprzętu JRG.
„Przedszkolaki znają numery alarmowe”. Zajęcia
edukacyjne upowszechniające zasady
bezpieczeństwa wśród dzieci i kształtowanie
prawidłowych postaw w sytuacji zagrożenia.
Pokazy sprzętu JRG.
Bezpieczeństwo pożarowe – upowszechnianie
zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży
,kształtowanie prawidłowych postaw w sytuacji
zagrożenia. Pokazy sprzętu JRG.
Bezpieczeństwo pożarowe – upowszechnianie
zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży,

kształtowanie prawidłowych postaw w sytuacji
zagrożenia. Pokazy sprzętu JRG.
KP PSP Maków Mazowiecki

Udział funkcjonariuszy tut.
Komendy w spotkaniach
edukacyjno – informacyjnych z
dziećmi pow. makowskiego.

Udział funkcjonariuszy tut.
Komendy w
,,Dniu Bezpieczeństwa”
organizowanym przez KP Policji w
Makowie Maz., Szkołę
Podstawową w Sypniewie oraz
Gminę Sypniewo.
Udział funkcjonariuszy tut.
Komendy w szkoleniu z zakresu
KPP – kwalifikowanej pomocy
przedmedycznej poświęconej
funkcjonariuszom z Komendy
Powiatowej Policji w Makowie
Mazowieckim.

Szkolenie z zakresu ochrony
przeciwpożarowej.
Prezentacja akcji „Nie dla czadu”.
Szkolenie z zakresu ratownictwa
medycznego oraz zagrożeń, które niesie ze
sobą letni wypoczynek ,, Bezpieczne
Wakacje”. Pokazy sprzętu pożarniczego,
zwiedzanie obiektu tut. Komendy oraz
propagowanie filmów edukacyjnych
pozyskanych ze strony KG PSP w Warszawie.
Udział przedstawicieli Straży Pożarnej
polegał na omówieniu ,,specyfikacji – służby
– pracy” funkcjonariusza Straży Pożarnej
oraz pokazach sprzętu, jak również w
pomocy w przeprowadzaniu zabaw oraz gier
dla dzieci.
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Szkolenie z zakresu ratownictwa
medycznego .

KP PSP Mińsk Mazowiecki
Spotkanie z dziećmi i młodzieżą w
Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej lub placówce
oświaty.

Prelekcje promujące bezpieczne
zachowania związane z bezpieczeństwem w
szkole, prezentacja pojazdów i sprzętu
pożarniczego, będącego na wyposażeniu JRG,
omówienie pracy strażaka.

Spotkanie z dziećmi i młodzieżą w
Placówkach Oświatowych –
Szkołach Podstawowych i
Przedszkolach.
Praktyczne sprawdzenie ewakuacji.
Uczestnictwo w obchodach święta
23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w
dniu 25.05.2018r.
Uczestnictwo w Jubileuszowym X
Parafialnym Festynie Rodzinnym
„Michałki”.
Prowadzenie zajęć dydaktycznych
dla klasy z innowacją pedagogiczną
„Edukacja pożarowo - ratownicza„ z
Zespołu Szkół im Marii Curie
Skłodowskiej w Mińsku Maz.
Uczestnictwo Zespołu Szkół im. H. i
K. Gnoińskich w praktycznych
zajęciach nt. udzielania pierwszej
pomocy.
KP PSP Mława
Spotkanie z dziećmi i młodzieżą w
Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej lub placówce
oświaty.
Spotkanie z dziećmi i młodzieżą w
Placówkach Oświatowych –
Szkołach Podstawowych i
Przedszkolach.
Praktyczne sprawdzenie ewakuacji.

Prelekcje promujące bezpieczne
zachowania związane z bezpieczeństwem w
szkole i przedszkolu, prezentacja pojazdu i
sprzętu pożarniczego, omówienie pracy
strażaka.
Bezpieczeństwo podczas ewakuacji oraz
prelekcja nt. bezpieczeństwa w szkołach.
Promocja ochrony przeciwpożarowej wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych. Pokaz sprzętu
używanego przez straż pożarną.
Promocja ochrony przeciwpożarowej wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych. Pokaz sprzętu
używanego przez straż pożarną oraz symulacja
zadymionego pomieszczenia. Zasady poruszania
się po obiektach podczas ewakuacji
Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo.
Bezpieczne zachowanie się nad wodą i
lodowiskach. Tlenek węgla – zagrożenia i
sposoby ochrony.
Zasady udzielania pierwszej pomocy na
fantomach do nauki resuscytacji krążeniowooddechowej.

Prelekcje promujące bezpieczne
zachowania związane z bezpieczeństwem w
szkole, prezentacja pojazdów i sprzętu
pożarniczego, będącego na wyposażeniu JRG,
omówienie pracy strażaka.
Prelekcje promujące bezpieczne
zachowania związane z bezpieczeństwem w
szkole i przedszkolu, prezentacja pojazdu i
sprzętu pożarniczego, omówienie pracy
strażaka.
Bezpieczeństwo podczas ewakuacji oraz
prelekcja nt. bezpieczeństwa w szkołach.
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Uczestnictwo w obchodach święta
23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w
dniu 25.05.2018r.
KP PSP Ostrów Mazowiecka

Promocja ochrony przeciwpożarowej wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych. Pokaz sprzętu
używanego przez straż pożarną.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
2018.

Poruszenie tematyki bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. Podsumowanie
działalności jednostek ochrony
przeciwpożarowej w 2017 r.
Zapoznanie dzieci z pracą strażaka.
Omówienie zasad bezpiecznego zachowania w
domu i w szkole.
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w domu oraz
zasady bezpiecznego zachowania.

Wizyta dzieci w strażnicy.

Stoisko tematyczne podczas „Nocy
Muzeów”.
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KP PSP Otwock
Festyn parafialny przy kościele
Matki Bożej Królowej Polski w
Otwocku 03.05.2018 r.

Wycieczka do JRG. Przedszkole
„Dębowe Ludki” z Józefowa
07.05.2018 r.

Wycieczka do JRG. Przedszkole
„LAUDAME” z Otwocka 08.05.2018
r.

Wycieczka do JRG. Ośrodek
Readaptacyjno - Rehabilitacyjny z
Karczewa 09.05.2018 r.

Pogadanka w ramach:
- „Czad i ogień. Obudź czujność”,
- „Zgaś ryzyko”,
- „Stop pożarom traw – ziemia jest tylko jedna”,
- Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.
Pogadanka w ramach:
- „Czad i ogień. Obudź czujność”,
- „Bezpieczne wakacje””,
- „Stop pożarom traw – ziemia jest tylko jedna”,
- Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.
Pogadanka w ramach:
- „Czad i ogień. Obudź czujność”,
- „Bezpieczne wakacje””,
- „Stop pożarom traw – ziemia jest tylko jedna”,
- Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.
Pogadanka w ramach:
- „Czad i ogień. Obudź czujność”,
- „Bezpieczne wakacje””,
- „Stop pożarom traw – ziemia jest tylko
jedna”,

- Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.
Wycieczka do JRG. Szkoła
Podstawowa nr 3 z Otwocka
10.05.2018 r.

Wycieczka do JRG. Niepublicznego
Przedszkola „Mali Nobliści” oraz
Niepublicznej Szkole Podstawowej
im. Noblistów Polskich z Otwocka
11.05.2018 r.
Wycieczka do JRG Gimnazjum i
Liceum „Strumienie” z Józefowa
15.05.2018 r.

Pokazy służb mundurowych w
Szkole Podstawowej w
Celestynowie 17.05.2018 r.

Wycieczka do JRG Gimnazjum i
Liceum „Strumienie” z Józefowa
21.05.2018 r.

Pogadanka w ramach:
- „Czad i ogień. Obudź czujność”,
- „Bezpieczne wakacje””,
- „Stop pożarom traw – ziemia jest tylko
jedna”,
- Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.
Pogadanka w ramach:
- „Czad i ogień. Obudź czujność”,
- „Bezpieczne wakacje””,
- „Stop pożarom traw – ziemia jest tylko
jedna”,
- Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.
Pogadanka w ramach:
- „Czad i ogień. Obudź czujność”,
- „Bezpieczne wakacje””,
- „Stop pożarom traw – ziemia jest tylko
jedna”,
- 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 pożarom traw”.
- Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.
Pogadanka w ramach:
- „Czad i ogień. Obudź czujność”,
- „Bezpieczne wakacje””,
- „Stop pożarom traw – ziemia jest tylko
jedna”,
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- Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.
Piknik w Niepublicznej Szkole
Podstawowej im. Noblistów
Polskich w Otwocku 26.05.2018

Festyn parafialny przy kościele
Miłosierdzia Bożego w Otwocku
27.05.2018

Piknik w Szkole Podstawowej nr 4
w Otwocku 30.05.2018

Wycieczka w JRG Przedszkole „Pod
stumilowym lasem” z Pęclina
30.05.2018

Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.
Pogadanka w ramach:
- „Czad i ogień. Obudź czujność”,
-alarmowanie służb ratowniczych,
- zachowanie się w czasie zagrożenia.
Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.
Pogadanka w ramach:
- „Czad i ogień. Obudź czujność”,
-alarmowanie służb ratowniczych,
- zachowanie się w czasie zagrożenia.
Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.
Pogadanka w ramach:
- „Czad i ogień. Obudź czujność”,
- „Stop pożarom traw”
-alarmowanie służb ratowniczych,
- zachowanie się w czasie zagrożenia.
Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Pogadanka w ramach:
- „Czad i ogień. Obudź czujność”,
- „Bezpieczne wakacje””,
- „Stop pożarom traw – ziemia jest tylko
jedna”,
- Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Pokaz sprzętu i wyszkolenia strażaka.
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KM PSP Płock
KP PSP Płońsk
Spotkania z uczniami szkół
podstawowych i przedszkoli w
siedzibie KP PSP Płońsk.
Udział w Piknikach i festynach
rodzinnych organizowanych na
terenie powiatu.
KP PSP Przasnysz

Zapoznanie z pracą strażaka.
Zapoznanie z pracą strażaka, zasady udzielania
pierwszej pomocy, pokazy sprzętu.

„Kręci mnie bezpieczeństwo …
przez cały rok” – Festyn rodzinny
nad akwenem wodnym w
Przasnyszu.

Bezpieczny wypoczynek nad wodą.
Profilaktyka przeciwpożarowa.

„Kręci mnie bezpieczeństwo …
przez cały rok” – spotkanie z
dziećmi z Niepublicznego
Przedszkola „Zaczarowany Zakątek”
w Przasnyszu.

Profilaktyka przeciwpożarowa.

„Kręci mnie bezpieczeństwo …
przez cały rok” – spotkanie z
dziećmi z Samorządowego
Przedszkola w Jednorożcu.
„Kręci mnie bezpieczeństwo …
przez cały rok” – Turniej
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w ZSP im. Wł.St. Reymonta w
Chorzelach.
„Kręci mnie bezpieczeństwo …
przez cały rok” – spotkanie z
dziećmi z Przedszkola SKRZAT w
Przasnyszu.
„Kręci mnie bezpieczeństwo …
przez cały rok” – spotkanie z
dziećmi z Kubusiowego Przedszkola
w Przasnyszu.
„Kręci mnie bezpieczeństwo …
przez cały rok” – spotkanie z
dziećmi z przedszkolnymi Akademii
Sukcesu Wonderland w Przasnyszu.
KP PSP Przysucha

Profilaktyka przeciwpożarowa.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Kwalifikowana pierwsza pomoc.
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Profilaktyka przeciwpożarowa.

Profilaktyka przeciwpożarowa.

Profilaktyka przeciwpożarowa.

KP PSP Pułtusk
Wycieczki dzieci i młodzieży z
przedszkoli i szkół powiatu
pułtuskiego. Łącznie z
zagadnieniami dot. bezpieczeństwa

Prezentacja pojazdów i sprzętu. Zapoznanie z
zasadami bezpiecznego zachowania podczas
pobytu w szkole, domu i otoczeniu.

zapoznano dzieci z 7 przedszkoli i 2
szkół podstawowych.
KM PSP Radom
Prelekcje w sali edukacyjnej
„Bezpieczny dom”.
Festyny i pikniki

Zapoznanie z podstawowymi zasadami
bezpieczeństwa w szkole i domu. Omówienie
zagrożeń związanych z letnim wypoczynkiem.
Zapoznanie z pracą strażaka oraz
podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w
szkole i domu. Omówienie zagrożeń związanych
z letnim wypoczynkiem.
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KM PSP Siedlce
Cykliczne zajęcia w sali edukacyjnej
Ognik dla dzieci;
Informacje na stronie internetowej i
portalu Facebook;

Spotkania w szkołach i w JRG

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
Wycieczki z 2 przedszkoli miejskich
do siedziby Komendy Powiatowej
PSP w Sierpcu.
Udział w imprezie „Dni Otwarte
Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu”

Pokaz sprzętu i wyposażenia pożarniczego oraz
pogadanka na temat zasad alarmowania służb
ratowniczych i zasad bezpiecznego wypoczynku
nad wodą.
Pokaz sprzętu ratowniczego i prezentacja zadań
i pracy strażaka podczas Dni Otwartych w
Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu

KP PSP Sochaczew
Pogadanka profilaktyczna i pokaz
sprzętu w siedzibie JRG

Sposoby postępowania podczas zagrożenia,
specyfika pracy strażaka

6

160

15

Udział funkcjonariusza PSP w
spotkaniu rady pedagogicznej
szkoły.

Sposoby postępowania podczas zagrożenia w
szkole i w domu, prewencja społeczna w szkole

2

0

30

Pogadanka profilaktyczna i pokaz
sprzętu w szkole podstawowej/
przedszkolu.
KP PSP Szydłowiec

Sposoby postępowania podczas zagrożenia,
specyfika pracy strażaka.
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Dzień dziecka w Multimedialnym
Parku Fontann na Podzamczu.
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0
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Instytut Matki i Dziecka.
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KP PSP Sokołów Podlaski
KM PSP m. st. Warszawa
Piknik z okazji Dnia Strażaka w
Ogrodzie Saskim.
Noc Muzeów w MSWiA.

1
Promocja ochrony przeciwpożarowej.

Spotkania funkcjonariuszy PSP z
przedszkolakami i młodzieżą
szkolną w placówkach oświaty i na
terenie strażnic.

Promocja ochrony przeciwpożarowej oraz
ogólnego bezpieczeństwa wśród dzieci i
młodzieży.

Praktyczne sprawdzenia organizacji
warunków ewakuacji w szkołach
podstawowych i gimnazjach na
terenie miasta st. Warszawy.

Udział w praktycznych sprawdzeniach
organizacji i warunków ewakuacji. Omówienie
ćwiczeń. Prelekcje na temat bezpieczeństwa i
prewencji społecznej.

528

5048

160

Zapoznanie z zagadnieniami prewencji społecznej
„Kręci mnie bezpieczeństwo”, przekazanie
informacji związanej z budową sali edukacyjnej
„Ognik”, zaprezentowanie uczniom sprzętu
znajdującym się na wyposażeniu JRG Błonie.

3

9

0

6
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16

KP PSP Warszawa Zachód
Wizyta uczniów z Zespołu Szkół im.
Melchiora Wańkowicza w Błoniu.

KP PSP Wołomin
Wizyta w JRG Wołomin

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

KP PSP Węgrów
Wycieczka uczniów do siedziby KP
PSP;
1.Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
2.Przedszkole nr 1 Węgrów,
3.Przdszkole z Grębkowa,
4.Szkoła Podstawowa nr2 Węgrów,
5.Specjalny Ośrodek Szkolno
Wychowawczy Węgrów.
Szkolenie uczniów Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w
Jaworku.
Pogadanki i pokazy sprzętu w
siedzibach przedszkoli;
1.Przedszloe nr 1 Łochów,
2.Przedszkole nr 1 Węgrów.

Specyfika zawodu strażaka, zagrożenia związane
z bezpieczeństwem ppoż.
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Kręci mnie bezpieczeństwo

9

1300
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Zagrożenia związane z tlenkiem węgla, zasady
zachowania podczas pożarów, udzielanie I
pomocy.
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5

1

0
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1
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5

Zasady udzielania pierwszej pomocy.
Zagadnienia związane z bezpieczeństwem ppoż.
oraz pokaz samochodu pożarniczego.

KP PSP Wołomin
Wizyta w JRG Wołomin.
Wizytacje w szkołach i
przedszkolach.
KP PSP Wyszków
Pogadanka/prezentacja
KP PSP Zwoleń
Spotkania z dziećmi i młodzieżą
szkolną.

Spotkanie z nauczycielami
Spotkanie z dziećmi
przedszkolnymi.
KP PSP Żuromin
KP PSP Żyrardów

Bezpieczeństwo własne, w domu, czad, nr
alarmowy, zachowanie w czasie pożaru.
Zachowanie podczas wypadku i pożaru, nr
alarmowy, bezpieczeństwo własne.

Zapoznanie z profilaktyką bezpieczeństwa
pożarowego realizowaną w szkołach.
Pokaz sprzętu pożarniczego, zasady
postępowania na wypadek pożaru.

Ćwiczenia ewakuacyjne
Zajęcia edukacyjne dla dzieci i
młodzieży w siedzibie komendy.
Szkolenie dla dzieci w ramach
kampanii "Jesteś widoczny,
jesteś bezpieczny".
Zajęcia edukacyjne dla dzieci,
podczas imprez plenerowych.

Przeprowadzanie oraz zachowanie się
podczas ewakuacji z obiektu.
Bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji nad
wodą, w lesie.
Nauka udzielania pierwszej pomocy.
Bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji nad
wodą, w lesie.
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KM PSP m. st. Warszawy

opolskie

RAZEM

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

 Zasady zachowania się podczas pozarow
i wypadkow komunikacyjnych.
Bezpieczenstwo na wodzie, zasady
zachowania się podczas burz, nawałnic
i intensywnych wiatrow.
 Pokaz sprzętu pozarniczego, prezentacja
specyfiki słuzby strazaka.
 Spotkania podczas festynu
przedszkolnego.
 Instruktarz udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym oraz pokazy sprzętu
ratowniczo-gasniczego.
 Zagrozenia związane
z niebezpieczenstwami podczas
wypoczynku nad wodą, udzielanie
pierwszej pomocy osobom podtopionym.
 Zagadnienia dotyczące bezpieczenstw w
szkole, domu i na drodze. Zapoznanie
z samochodami i sprzętem ratowniczym.
Przedstawienie zasad dotyczących
udzielania pierwszej pomocy
oraz zagadnien dotyczących wypalania
traw i pozostałosci roslinnych.
 Praca strazaka – pokaz, prezentacja i

omowienie sprzętu strazackiego
Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.



 Zasady zachowania się podczas wypadkow
komunikacyjnych.
 Dzien Ratownictwa w szkole – udzielanie
pierwszej pomocy, pokaz sprawnosci
strazakow w czasie działan ratowniczogasniczych, prezentacja sprzętu do
ratownictwa przedmedycznego dla
uczniow szkoły sredniej i podstawowej,
zapoznanie ze sprzętem pozarniczym,
mozliwosciami jego wykorzystania w
czasie działan.
 Przedstawienie zasad zachowania się
podczas zauwazenia pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia, udzielanie
pierwszej pomocy poszkodowanym
podczas wizyty w przedszkolu.
Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
 Bezpieczna ewakuacja w szkole,
udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach
nagłego zagrozenia zycia i zdrowia,
zagrozenia związane
z niebezpieczenstwami podczas
wypoczynku nad wodą, udzielanie
pierwszej pomocy osobom podtopionym.
 Spotkanie w szkole „Bezpieczenstwo
pozarowe”.
 Zagadnienia dotyczące bezpieczenstwa
w szkole, domu i na drodze. Zapoznanie z
samochodami i sprzętem ratowniczym,
przedstawienie zasad udzielania pierwszej
pomocy.
 Praca strazaka – pokaz, prezentacja i
omowienie sprzętu strazackiego.

19

1630

232

Inne

 Otwarte straznice.
 Festyn połączony ze zbiorką krwi
oraz prezentacją sprzętu strazackiego.
 Warsztaty na terenie KP PSP, podczas
ktorych przedstawiono zasady
zachowania się podczas zauwazenia
pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia, udzielanie pierwszej pomocy
poszkodowanym oraz pokazy sprzętu
ratowniczo-gasniczego.
 Pokaz sprzętu ratowniczego w ramach
„Festynu rodzinnego – Usmiech dziecka”.
 Omowienie tematyki bezpieczenstwa
w ramach festynu rodzinnego.
 Omowienie tematyki bezpieczenstwa
w ramach festynu honorowych dawcow
krwi.
 Pokaz działan ratowniczo- gasniczych,
pogadanki, zabawy, pokaz udzielania
pierwszej pomocy w ramach Gminnego
Dnia Strazaka.
 Wizyty w Centrum Edykacyjnym.
 Rajd Malucha.
 Zapoznanie mieszkancow miasta
z zagrozeniami związanymi z czadem oraz
pozarami wewnętrznymi, nauka
udzielania pomocy przedmedycznej.

podkarpackie

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

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
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Inne (wpisać jakie)
-wizyty dzieci w KP i KM
- udział w imprezach zewnętrznych
- wizyty w „OGNIKU”
- wizyty w przedszkolach

Ćwiczenia oraz pokazy

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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

pomorskie

podlaskie

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

Praca strażaka i jego rola w systemie
bezpieczeństwa, Kampania "Stop pożarom traw",
Bezpieczeństwo pożarowe w domu i mieszkaniu,
Czujki dymu i czujniki tlenku węgla, Pierwsza
pomoc (w tym KPP), Kampania MSWiA "Czad i
Ogień. Obudź czujność"
Praca strażaka i jego rola w systemie
bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo pożarowe w
lasach, Bezpieczny wypoczynek nad wodą,
Kampania "Stop pożarom traw", Bezpieczeństwo
pożarowe w domu i mieszkaniu, Pierwsza
pomoc (w tym KPP), Pokazy ratownicze (w tym
prezentacja sprzętu)
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, Kampania "Stop
pożarom traw", Bezpieczeństwo pożarowe w
domu i mieszkaniu, Czujki dymu i czujniki tlenku
węgla, Pierwsza pomoc (w tym KPP), Kampania
MSWiA "Czad i Ogień. Obudź czujność"

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

„Bezpieczne spędzanie czasu wolnego”,

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.




Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)



bezpieczeństwo powiatu,
program profilaktyczny – „Młodzi Razem dla
Bezpieczeństwa”
„Bezpieczne spędzanie czasu wolnego” oraz
pokazy sprzętu pożarniczego,
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Inne (wpisać jakie):
- spotkania w ośrodkach
wypoczynkowych,
- wizyty w KM/KP PSP oraz JRG,
- szkoły i przedszkola – spotkania,
- pokazy,
- Dni Ochrony Przeciwpożarowej,
- spotkania w OSP








śląskie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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

sposoby postępowania w sytuacji
zauważenia pożaru lub innego zdarzenia,
zapoznanie ze specyfiką i charakterem pracy
strażaków oraz sprzętem specjalistycznym,
zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej
pomocy,
zapoznanie z tematyką szeroko rozumianego
bezpieczeństwa (zagrożenia podczas drogi
do i ze szkoły, „Stop pożarom traw”, woda,
las),
zajęcia w Sali edukacyjnej OGNIK,
prezentacja pojazdów oraz sprzętu
ratowniczego na wyposażeniu jednostki
ratowniczo – gaśniczej,
pogadanka na temat ochrony
przeciwpożarowej,
zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej
pomocy,
zapoznanie z zawodem strażaka oraz
postępowanie w sytuacji zagrożenia życia
lub zdrowia,
bezpieczeństwo na drogach,

Zaprezentowanie podstawowych zasad z
zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz
udzielania pierwszej pomocy w trakcie
spotkania skierowanego dla osób starszych w
ramach akcji „Akademia bezpiecznego seniora”.
.Kampania „ Czad i ogień – obudź czujność”,
„Stop pożarom traw” pogadanki
przeprowadzone w szkołach podstawowych i
przedszkolach dla dzieci i grona pedagogicznego
oraz pokaz sprzętu pożarniczego
Spotkanie strażaków w Przedszkolu Miejskim nr
4. Prezentacja sprzętu pożarniczego oraz
prelekcja na temat zagrożeń i sposobach ich
unikania.
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Inne (wpisać jakie)
Zajęcia edukacyjne dla dzieci w
"Małej Strażnicy"

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkanie z rodzicami i dziećmi podczas
„Festynu Rodzinnego” na terenie Szkoły
Podstawowej nr 1. Prezentacja sprzętu
pożarniczego oraz prelekcja na temat zagrożeń i
sposobach ich unikania.
Bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą,
w górach w lesie, na słońcu
Udział funkcjonariuszy w festynie miejskim.
Pokazy ratownicze, pogadanka o
niebezpieczeństwach związanych z CO oraz w
ramach kampanii „Stop pożarom traw
„Dzień Bezpiecznego Sportowca” SP Nr 7
Poznanie zakresu służby strażaków w
Państwowej Straży Pożarnej, edukacja dzieci z
podstaw ochrony przeciwpożarowej, nauka
bezpiecznych zachowań w życiu codziennym,
podstawy kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Piknik Rodzinny „Powitanie Lata” w Starym
Koniecpolu, „VI Piknik Wiosenny dla
Mieszkańców Dzielnicy Raków”, „Dni Sąsiada”,
Piknik „Razem w Szyku” podczas, których
przeprowadzono prelekcje w ramach kampanii „
Czad i ogień – obudź czujność”, „Stop pożarom
traw” oraz pokazy ratownictwa medycznego i
sprzętu pożarniczego
Zaprezentowanie podstawowych zasad z
zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz
udzielania pierwszej pomocy w trakcie
spotkania skierowanego dla osób starszych w
ramach akcji „Akademia bezpiecznego seniora”.

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.

 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.

6
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Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

 Podczas rad pedagogicznych oraz
próbnych ewakuacji w szkołach poruszano
następujące tematy:
 Udzielanie kwalifikowanej pierwszej
pomocy
 Zasady ewakuacji
 Sposoby użycia podręcznego sprzętu
gaśniczego,
 Alarmowanie jednostek ochrony
przeciwpożarowej
 Przekazywano informacje dot.
bezpiecznych zachowań podczas
zbliżających się wakacji.
 Podczas imprez organizowanych na terenie
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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
Inne (wpisać jakie)

 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.

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.

wielkopolskie

warmińsko-mazurskie

RAZEM
profilaktyka ochrony przeciwpożarowej
profilaktyka ochrony przeciwpożarowej
bezpieczne wakacje, bezpieczeństwo czasu
wolnego
przyjmowanie wycieczek w JRG, festyny,
spotkania na salach OGNIK, pokazy, spotkania w
bibliotekach
 Zasady współpracy PSP z głuchoniemymi
oraz
niedosłyszącymi
oraz
sposoby
przekazywania zdarzeń na numer alarmowy
998,
 kształtowanie bezpiecznych zachowań,
 udzielanie pierwszej pomocy,
 postępowanie w przypadku pojawienia się
dymu, czujki dymu i tlenku węgla;
 bezpieczne zachowanie w czasie letniego
wypoczynku;
 Bezpieczeństwo pożarowe na obszarach
wiejskich;
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 Komisja Wsi i Samorządu – analiza
zagrożeń i stanu bezpieczeństwa na
terenie gminy;
Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

 Kształtowanie bezpiecznych zachowań,
 udzielanie pierwszej pomocy,
 postępowanie w przypadku pojawienia się
dymu,

 prezentacja sprzętu strażackiego oraz sposób
zgłaszania zdarzeń na numery alarmowe,
 bezpieczne zachowanie podczas ewakuacji z
budynku oraz postepowanie po ogłoszeniu
alarmu pożarowego.
 Zasady zachowania się podczas pożarów,
wypadków komunikacyjnych,
Spotkania w szkołach (w ośrodkach  Pokazy i nauka udzielenia pierwszej pomocy
wypoczynkowych)
medycznej.
 Zasady postępowania na wypadek pożaru.
 Bezpieczeństwo pożarowe
 Zagadnienia związane z tlenkiem węgla oraz
detektory tlenku węgla.
 Bezpieczeństwo podczas letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży
Inne (wpisać jakie)
 Zasady współpracy PSP z głuchoniemymi
Targi Budowlane
oraz
niedosłyszącymi
oraz
sposoby
Spotkania w budynkach KM PSP w
przekazywania zdarzeń na numer alarmowy
Kaliszu
998,
 kształtowanie bezpiecznych zachowań,
 udzielanie pierwszej pomocy,
 postępowanie w przypadku pojawienia się
dymu, czujki dymu i tlenku węgla;
 bezpieczne zachowanie w czasie letniego
wypoczynku;
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5232

1591

82
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10306

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.

21

2423

1695

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

3

0

135

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.

59

3986

1206

zachodniopomorskie

RAZEM

Inne (wpisać jakie)

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

104

3462

492

187

9871

3528

3659

19968
2

185113

