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

Rodzaj przedsięwzięcia

1.Spotkania z mieszkańcami
gminy

L
Tematyka
p
.

uczestników
dzieci

dorosłych

562

2014

 Prelekcja na temat bezpiecznego
zachowania w czasie wakacji i na
akwenach wodnych wspólne działania
z funkcjonariuszami Policji


Akcja „Lato w Twierdzy Głogów”


dolnośląskie

przedsięwzięć




Pokazy sprzętu ratowniczogaśniczego
Zasady udzielania KPP
Pogadanki na temat:
o bezpieczeństwa,
o zachowanie się podczas
pożaru i innych zagrożeń,
o jak przekazać informację o
pożarze i innym zdarzeniu.

 W ramach Ścinawskiej imprezy „Blues
nad Odrą”: w ramach przedsięwzięcia
zapewniono stoisko dla straży
pożarnej (OSP Ścinawa). Zastęp z

25

łodzią. Propagowanie bezpiecznych
zachowań nad wodą, udzielanie
zainteresowanym instruktażu w tym
zakresie
 Zapoznanie dzieci i dorosłych z pracą


2.Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

3.Spotkania w szkołach,
ośrodkach wypoczynkowych

4 Inne – spotkania z OSP

strażaka. Pokaz sprzętu. Bezpieczne
zachowanie się w czasie burzy i nawałnic.
Udzielanie pierwszej pomocy.
Prawidłowe alarmowanie służb
ratunkowych.
Spotkanie społeczność lokalna, wycieczki
w Komendzie w Oleśnicy

 Spotkanie Komendantów
Powiatowych z władzami powiatu.
Omówienie bieżących zagadnień dot.
bezpieczeństwa.
 2. Spotkania w bibliotece w Zimnej
Wodzie. Przybliżenie pracy strażaka,

zapoznanie ze sprzętem, z obiektem.
Pogadanka na temat bezpiecznych
zachowań w różnych sytuacjach ze
szczególnym uwzględnieniem zachowań
nad wodą
 „Bezpieczne wakacje”
festyn rodzinny w Raszówce
- pokazy z zakresu udzielania KPP
- przybliżenie pracy strażaka,
- tematyka związana z bezpiecznym
zachowaniem nad wodą
- Bezpieczeństwo pożarowe w lasach
- Udzielanie pierwszej pomocy medycznej
- Bezpieczeństwo na akwenach
- Szkoła Podstawowa w Gaworzycach
Festyn Rodzinny „Dzielny jak strażak”

 Współpraca z lokalną gazetą
 Wizyty w JRG: zapoznanie z praca

strażaka (bezpieczeństwo oraz pierwsza
pomoc) – działania edukacyjne.

6

25

40

38

1515

594

59

1215

2740



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.
 Szkolenie w ramach sali edukacyjnej
„Ognik” w zajęciach w lipcu 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 bezpieczeństwa nad wodą.
Piknik Kreci mnie bezpieczeństwo nad
wodą Stradomia, Piknik PCK w Oleśnicy

RAZEM

128

3317

5388

1

60

5

kujawskopomorskie

KP PSP ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

pokazy sprzętu, pierwsza pomoc
przedmedyczna, zasady bezpiecznego
postępowania podczas różnych zdarzeń
losowych, np. wypadek drogowy,
pierwsza pomoc przedmedyczna, telefony

alarmowe, niebezpieczęństwa
występujące podczas zabawy na
akwenach wodnych
Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne: przedszkola

pokazy sprzętu, "Bezpieczne wakacje",
pierwsza pomoc przedmedyczna

1

50

4

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

bezpieczne zachowania podczas
wypoczynku nad wodą oraz związane z
bezpieczeństwem podczas pobytu w
domu, szkole, na wycieczkach i piknikach,
prezentacja pojazdów i sprzętu
pożarniczego, pokazy udzielania
pierwszej pomocy oraz pokaz
ratownictwa wodnego

1

250

50

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

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

10

633

91

Inne:

-

0

0

0

KP PSP BRODNICA

KM PSP BYDGOSZCZ

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

prezentacja samochodu strażackiego,
sprzętu, umundurowania strażaka,
prawidłowe zachowania w domu i w
szkole, gdy wybuchnie pożar, bezpieczny
wypoczynek nad wodą w ramach działań
patrolowo- prewencyjnych na akwenach,
prawidłowe korzystanie z numerów
alarmowych, prezentacja podstawowych
zasad udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej

8

527

515

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

szeroko pojęte bezpieczeństwo

2

0

45

11

686

30

8

153

29

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

Inne: sala edukacyjna OGNIK

spotkania w obozach harcerskich,
prawidłowe zachowania w obliczu
zagrożeń, niebezpiecznych zjawisk
atmosferycznych, bezpieczny wypoczynek
nad wodą, bezpieczeństwo podczas
rozpalania ognisk, prawidłowe
korzystanie z numerów alarmowych
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. Wycieczki
do JRG

KP PSP CHEŁMNO

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

pokazy sprzętu ratowniczego i
ratowniczo-gaśniczego, podstawowe
zasady bezpieczeństwa podczas wakacji,
zagrożenia mogące wystąpić podczas
wakacji, zabawy dla dzieci

1

100

35

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

-

30

948

39

Inne: KP PSP Chełmno

podstawowe zasady bezpieczeństwa
podczas drogi do szkoły, praca strażaka,
pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
pokaz udzielania pierwszej pomocy,
zwiedzanie komendy

1

20

5

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:
drzwi otwarte w KP PSP GolubDobrzyń, kontrola akwenów
wodnych

zwiedzanie komendy, ochrona
przeciwpożarowa i bezpieczeństwo, praca
strażaka, bezpieczny wypoczynek podczas
wakacji, nauka udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, zasady zachowania podczas
pożaru, wypadków komunikacyjnych oraz
innych zagrożeń, propagowanie właściwego
zachowania na akwenach, w tym zasad
bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania
oraz uprawiania sportów wodnych,

5

80

39

KP PSP GOLUB-DOBRZYŃ

ograniczenie wypadków tonięć, kontrola
prewencyjna szlaku wodnego, turystycznego
rzeki Drwęca (spływy kajakowe), kontrola
prewencyjna dotycząca bezpiecznego
wypoczynku na terenach wodnych i
przywodnych (jeziora), rozmowa z
wypoczywającymi nad wodą
KM PSP GRUDZIĄDZ

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

"Kręci mnie bezpieczeństwo", "STOP
pożarom traw"

4

200

350

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",
"Bezpieczne wakacje"

4

90

15

Inne: nagranie w TVS
Grudziądz

"Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą",
"STOP pożarom traw"

2

20000

100000

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

zasady bezpieczeństwa na wakacjach,
pokazy sprzętu, pierwsza pomoc, kontrola
akwenu wodnego

10

904

554

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne: spotkania na terenie JRG

bezpieczeństwo dzieci w trakcie letniego
wypoczynku

2

65

4

pokaz sprzętu, działań ratowniczych,
udzielania pierwszej pomocy medycznej,
zasady postępowania na wypadek
zagrożenia pożarem, anomaliami

1

100

50

KP PSP INOWROCŁAW

KP PSP LIPNO

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

pogodowymi, owadami
błonkoskrzydłymi, w domu, w czasie
wycieczek, pikników, letniego
wypoczynku, "Kręci mnie
bezpieczeństwo", "Kręci mnie
bezpieczeństwo nad wodą"
ćwiczenia praktyczne z ewakuacji
pracowników z budynków, zasady
zachowania się na wypadek zagrożenia w
miejscach publicznych i w domach
ćwiczenia praktyczne z ewakuacji szkoły,
podsumowanie i omówienie ewakuacji,
zasady postępowania na wypadek
zagrożeń pożarem, anomaliami
pogodowymi, w domu, w czasie
wycieczek, pikników i letniego
wypoczynku, "Kręci mnie
bezpieczeństwo", "Kręci mnie
bezpieczeństwo nad wodą"
pokaz sprzętu, pogadanka o bezpiecznym
zachowaniu się w szkole i poza szkołą, w
domu oraz w czasie wakacji,
bezpieczeństwo nad wodą

1

0

31

4

326

49

1

29

3

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

zasady udzielania pierwszej pomocy
medycznej, bezpieczny wypoczynek nad
wodą, bezpieczeństwo pożarowe w domu
i otoczeniu, używanie numerów
alarmowych, resuscytacja krążeniowooddechowa

1

200

300

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

Inne: wycieczki dzieci do
siedziby KP PSP w Lipnie
KP PSP MOGILNO

zasady udzielania pierwszej pomocy
medycznej, bezpieczny wypoczynek nad
wodą, bezpieczeństwo pożarowe w domu
i otoczeniu, używanie numerów
alarmowych, resuscytacja krążeniowooddechowa, metody postępowania na
wypadek zagrożeń na terenie obozu z
uwzględnieniem zjawisk szczególnie
niebezpiecznych, tj.: gwałtownych burz i
silnych porywów wiatru, powodzi

4

238

20

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

6

152

19

1

30

5

Inne: obozowisko harcerskie
w Chałupcach

KP PSP NAKŁO N. NOTECIĄ

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

Inne: festyny rodzinne,
integracyjne, edukacyjne

przeprowadzono 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
pokazy oraz instruktaż udzielania
pierwszej pomocy, zasady
bezpieczeństwa

KP PSP RADZIEJÓW

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

"Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały
rok szkolony", bezpieczeństwo nad wodą i
w lesie

3

30

190

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

"Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały
rok szkolny", zasady bezpieczeństwa

3

0

59

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

"Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały
rok szkolny", bezpieczeństwo nad wodą i
w lesie oraz zasady bhp podczas prac
żniwnych

3

97

28

Inne:

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

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

1

25

50

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)

zasady bezpiecznego wypoczynku w
okresie letnim z uwzględnieniem
niebezpieczeństw na akwenach wodnych,
zasady bezpiecznego zachowania w
szkole, na ulicy, na podwórku oraz
prezentacja sprzętu pożarniczego

2

118

13

Inne: spotkania z
mieszkańcami w ramach akcji
"Zapewnienie bezpieczeństwa
na akwenach wodnych"

pokazy sprzętu ratownictwa wodnego,
omówienie zasad bezpiecznego
wypoczynku nad wodą

2

210

72

KP PSP RYPIN

KP PSP SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

KP PSP ŚWIECIE

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

bezpieczne zachowania podczas wakacji i
pikników, zapoznanie z zawodem
strażaka oraz zasady bezpieczeństwa
postępowania na obszarach wodnych,
"Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały
rok szkolny", "Kręci mnie bezpieczeństwo
nad wodą"

1

180

150

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

5

443

57

1

0

60

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)
Inne: szkolenie dla słuchaczy
Szkoły Specjalistów
Pożarnictwa Centrum
Szkolenia Logistyki w Grupie

bezpieczne zachowania w domu i podczas
wakacji, zapoznanie z zawodem strażaka,
pokazy pierwszej pomocy, "Kręci mnie
bezpieczeństwo przez cały rok szkolny",
"Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"
ratownictwo wodne nad jeziorem Deczno,
"Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały
rok szkolny", "Kręci mnie bezpieczeństwo
nad wodą"

KM 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

23

Inne: zajęcia szkoleniowe
OGNIK, spotkania w JRG

tematy z zakresu szeroko pojętego
bezpieczeństwa w ramach akcji Kręci
mnie bezpieczeństwo

3

34

7

KP PSP TUCHOLA

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

zasady udzielania pierwszej pomocy
medycznej, bezpieczny wypoczynek nad
wodą, informacje dotyczące używania
telefonów alarmowych
bieżący stan bezpieczeństwa w powiecie,
akcje prewencyjne w zakresie
bezpiecznego wypoczynku

3

15

30

2

0

20

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne: OSP, obozy harcerskie

bezpieczne spędzanie wakacji,
prawidłowe zachowania na wypadek
zagrożenia pożarem lub anomaliami
pogodowymi

4

526

159

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

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

5

258

190

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

bezpieczeństwo w pracy, podczas
wypoczynku, zawód strażaka, pokazy
sprzętu

2

350

780

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach
(w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

KP PSP WĄBRZEŹNO

KM PSP WŁOCŁAWEK

bezpieczeństwo podczas wypoczynku,
zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa,
zasadami alarmowania i ewakuacji oraz
obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego,
pokazy sprzętu

4

163

42

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

-

0

0

80

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

bezpieczeństwo, "Bezpieczne wakacje",
pokazy sprzętu

6

360

35

Inne:

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne:

-

0

0

0

169

28470

104182

37

1694

2186

Inne: spotkania w JRG, na
obozach harcerskich
KP PSP ŻNIN

lubelskie

KW PSP TORUŃ

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Bezpieczeństwo podczas obozów harcerskich.
Pogadanki o bezpieczeństwie podczas
letniego wypoczynku w ramach, akcji
„Bezpieczne wakacje” „Strażak uczy ratować”,
wycieczkach szkół i przedszkoli, pikników
rodzinnych „Kręci mnie bezpieczeństwo”,
„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” oraz

ochrony przeciwpożarowej. Pokazy sprzętu
pożarniczego.
Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.
Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)
Półkolonie.
Targi motoryzacyjne, targi pracy.
Wizyty dzieci w strażnicy.
Festyny i pikniki „Bezpieczne
wakacje” i inne. Kampania
edukacyjna dla nauczycieli
„Strażak uczy ratować”.
Publikacja na stronie
internetowej.
Wizyty w salach edukacyjnych
„Ognik”.
Spotkania w zakładach pracy.
Publikacje na stronie
internetowej komendy.
Informacje w stacjach
telewizyjnych.
RAZEM

Bezpieczeństwo podczas obozów harcerskich.
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.
Omówienie specyfiki służby strażaka PSP.
Kwalifikowana pomoc przedmedyczna
Czad, zasady ewakuacji, prelekcje dot. zasad
bezpieczeństwa.
Warsztaty szkoleniowe z ratownictwa
medycznego.
Alarmowanie służb.
Prezentacja zawodu strażaka, prezentacja i
pokazy sprzętu. Owady błonkoskrzydłe.
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78

16

1302

1103

71

3530

3367

lubuskie

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

Udział w festynach i piknikach
organizowanych dla lokalnej
społeczności. Pokazy sprzętu, pogadanki z
uczestnikami na temat bezpiecznrgo
wypoczynku nad wodą, w lesie. Zasady
bezpiecznego zachowania się w
przypadku wystąpienia zagrożeń m.in..
silne wiatry, burze, wysoka temperatura.
Pokazy i szkolenia w zakresie pierwszej
pomocy.

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

Akcja edukacyjno-prewencyjna dla dzieci i
młodzieży przebywających na obozach i
koloniach. Pokaz sprzętu, pogadanka z
uczestnikami na temat zasad bezpieczeństwa
nad wodą, w lesie, zachowania podczas
silnych wiatrów, pożaru, udzielania pierwszej
pomocy.

Inne (wpisać jakie)

Akcja edukacyjna dla dzieci
przeprowadzona w Salce Edukacyjnej
Ognik w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze
Wizyta w jednostkach PSP i OSP.
Przedmiotem spotkania było przybliżenie
pracy strażaka i głównych zadań KSRG.
Przedstawiono podstawowe zasady
postępowania w niebezpiecznych
sytuacjach, a także funkcjonowanie
numerów alarmowych, pogadanka na
temat bezpieczeństwa oraz udzielania
pierwszej pomocy. Omówiono
zagadnienia związane z wypoczynkiem w
czasie wakacji, bezpiecznego wypoczynku
nad wodą i w lesie. Po przeprowadzonej
prelekcji zaprezentowano auta pożarnicze
wraz z wyposażeniem.
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0
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10

158

19

3

46
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RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

łódzkie

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

Bezpieczeństwo p.poż. w trakcie prac
rolniczych, bezpieczeństwo nad wodą,
udzielanie pierwszej pomocy
Zagrożenia podczas upałów, prac polowych,
bezpieczeństwo nad wodą. Statystyka
pożarowa.
pogadanki w trakcie kontroli obozowisk, oraz
w trakcie półkolonii
spotkania w JRG i pokazy dla półkolonii,
„KMB… nad wodą”,
Bezpieczeństwo p.poż. w trakcie prac
rolniczych, bezpieczeństwo nad wodą,
udzielanie pierwszej pomocy

RAZEM

małopolskie

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

Kampania społeczna pn. „Bezpieczny
wypoczynek nad wodą”, piknik rodzinny pn.
„Wakacje – bawmy się bezpiecznie”
Bezpieczeństwo pożarowe, pierwsza pomoc
przedmedyczna, rola dyrektora i nauczyciela
podczas ewakuacji, bezpieczny wypoczynek
nad wodą.
„Zintegrowana polityka bezpieczeństwa”,
bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży
podczas podczas przebywania w lesie, nad
wodą
Sala edukacyjna „Ognik”

RAZEM

mazowieckie

KP PSP Białobrzegi

KP PSP w Błoniu
KP PSP Ciechanów
KP PSP Gostynin
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20
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7

0
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23
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275

58
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492
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222
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KP PSP Grodzisk Mazowiecki

KP PSP Legionowo
KP PSP Łosice

KP PSP Maków Mazowiecki

KP PSP Mińsk Mazowiecki

KP PSP Mława
KP PSP Ostrów Mazowiecka
KP PSP Otwock
KM PSP Płock
KP PSP Płońsk
KP PSP Przasnysz

KP PSP Przysucha
KP PSP Pułtusk
KM PSP Radom
KM PSP Siedlce

KP PSP Sierpc
KP PSP Sochaczew
KP PSP Szydłowiec
KP PSP Sokołów Podlaski
KM PSP m. st. Warszawa

KP PSP Warszawa Zachód

KP PSP Wołomin
KP PSP Węgrów
KP PSP Wołomin
KP PSP Wyszków
KP PSP Zwoleń
KP PSP Żuromin
KP PSP Żyrardów
KM PSP m. st. Warszawy
RAZEM

0

0

0





opolskie

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu







Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.


Zasady zachowania się podczas pozarow
i wypadkow komunikacyjnych.
Bezpieczenstwo na wodzie, zasady
zachowania się podczas burz, nawałnic
i intensywnych wiatrow.
Festyn strazacki ogolnodostępny
w ramach ktorego zrealizowano
nw. działania:
 bezpieczne wakacje – jak się
zachowac w razie zagrozenia;
 prezentacja sprzętu pozarniczego
i pojazdow pozarniczych;
 zapoznanie ze specyfiką ratownictwa
przedmedycznego – prezentacja
sprzętu oraz cwiczenia
z wykorzystaniem fantoma i
defibrylatora cwiczebnego;
 jak zachowac się w razie zadymienia
i pozaru – pokaz z wykorzystaniem
zadymiarki.
„Bezpieczne wakacje”.
Spotkania z mieszkancami gmin oraz
druhami OSP połączone z przekazaniem
sprzętu z Funduszu Sprawiedliwosci.
Zagadnienia dotyczące postępowania
podczas pozaru oraz zgłaszania zdarzenia
słuzbom ratunkowym. Przedstawiono
zasady posługiwania się podręcznym
sprzętem gasniczym.
Pokazy sprzętu pozarniczego podczas
otwarcia placu zabaw.
Zagrozenia związane
z niebezpieczenstwami podczas
wypoczynku nad wodą, przedstawienie
podjętych działan w ramach bezpiecznego
wypoczynku dzieci i młodziezy ze
Starostą Powiatowym.
Spotkanie z burmistrzem w celu
omowienia zabezpieczen organizacji

12

2840

943

2

0

34

ppoz. na terenie gminy.




Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)










Inne


Pokazy ratownictwa wodnego oraz
pogadanka na temat zachowania się
nad wodą, udzielania pierwszej pomocy
przy podtopieniu i udarze słonecznym na
terenie basenu miejskiego w osrodku
wypoczynkowym.
Bezpieczna ewakuacja w szkole,
udzielanie pierwszej pomocy
w sytuacjach nagłego zagrozenia zycia
i zdrowia, zagrozenia związane
z niebezpieczenstwami podczas
wypoczynku nad wodą.
Szkolenie dla harcerzy na obozie.
Pogadanki na temat: bezpiecznego
wypoczynku nad wodą, bezpiecznych
zachowan podczas pozaru, pokaz obsługi
podręcznego sprzętu gasniczego, zasady
ewakuacji itp.
Ochrona przeciwpozarowa, a zwłaszcza
ograniczenia ofiar pozarow
wewnętrznych, podstawowe zasady
i wymagania związane z prowadzeniem
ewakuacji.
Zagadnienia dotyczące bezpieczenstwa
podczas letniego wypoczynku.
Zapoznanie z samochodami i sprzętem
ratowniczym. Przedstawiono zasady
udzielania pierwszej pomocy.
Otwarte straznice.
Warsztaty podczas połkolonii nt. zasad
zachowania się podczas zauwazenia
pozaru lub innego MZ oraz zachowania
nad wodą; udzielanie pierwszej pomocy
poszkodowanym oraz pokazy sprzętu
ratowniczo – gasniczego.
W ramach dni miasta na terenie KP PSP
zorganizowano pokazy, zabawy i

113

1046

152

25

962

210



konkursy dla dzieci i młodziezy. Dla
dorosłych w ramach akcji „Zyj zdrowo,
kolorowo” m.in.: bezpłatne badanie
poziomu cukru, alkogogle i wiele innych.
Wspolna akcja „Kręci mnie
bezpieczenstwo”, w ktorą zaangazowane
były: Panstwowa Straz Pozarna, Policja,
Panstwowe Ratownictwo Medyczne,
Starostwo Powiatowe, Powiatowa Stacja
Sanitarna oraz Sekcja Poszukiwawczo –
Ratownicza z psami ratunkowymi z OSP.
Wycieczki szkolne i przedszkolne do
Centrum Edukacyjnego, ktore mają na
celu zapoznanie się dzieci z pracą
funkcjonariuszy i wyposazeniem
Panstwowej Strazy Pozarnej, omowienie
zasad bezpiecznych zachowan i zagrozen.

podkarpackie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu
Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.
Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)
Inne (wpisać jakie)
-wizyty dzieci w KP i KM
- udział w imprezach
zewnętrznych
- wizyty w „OGNIKU”
- wizyty w przedszkolach

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

podlaskie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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),
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1
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Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.
Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

Inne: Wycieczki do strażnic,
zajęcia w salach edukacyjnych,
festyny

pomorskie

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

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"


bezpieczeństwo podczas letniego
wypoczynku, bezpieczeństwo na wodzie,



kolegium starosty



ochrona przeciwpożarowa,
bezpieczeństwo podczas letniego
wypoczynku, bezpieczeństwo na wodzie,
pogadanki na obozach harcerskich
praktyczne sprawdzenie warunków
ewakuacji,
pokazy ratownictwa, w tym medycznego z
zakresu kwalifikowanej pierwszej
pomocy,
propagowanie służby w PSP,
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śląskie

Inne (wpisać jakie):
- festyny,
- wizyty w KM/KP PSP oraz JRG,
- ćwiczenia doskonalące,
- wizyty w szkołach i
przedszkolach,
- pokazy,
- Sala edukacyjna „OGNIK”,
- pokazy sprzętu dla uczestników
kolonii
RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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






spotkania z radami pedagogicznymi
(„Czad i ogień. Obudź czujność”, „Stop
pożarom traw”, „Kręci mnie
bezpieczeństwo”
ochrona przeciwpożarowa,
bezpieczeństwo podczas letniego
wypoczynku, bezpieczeństwo na wodzie,
pokazy sprzętu ratowniczego oraz
omówienie zasad kwalifikowanej
pierwszej pomocy,
propagowanie służby w PSP,
pokaz oraz instruktaż gaszenia pożarów
za pomocą podręcznego sprzętu
gaśniczego,

Ogólne zasady bezpieczeństwa pożarowego
przekazywane podczas festynów i pikników
połączone z prezentacją sprzętu pożarniczego
Prelekcje związane z zagrożeniami
występującymi w okresie letnim
Pokaz ratownictwa wodnego oraz udzielanie
pierwszej pomocy w ramach kampanii „Kręci
mnie bezpieczeństwo nad wodą”
zrealizowane przy współudziale Policji i
WOPR
Spotkanie z osobami wypoczywającymi na
terenie parków wypoczynkowych – pokazy
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz prelekcja na temat bezpiecznego
wypoczynku nad wodą
Spotkanie szkoleniowe dla pracowników
MOPS w ramach programu profilaktycznego
dla seniorów „Bezpieczna przystań”
Ogólne zasady bezpieczeństwa pożarowego,
prelekcje związane z zagrożeniami
występującymi w okresie letnim oraz
bezpiecznym wypoczynku na akwenach
wodnych.
Pokaz sprzętu do ratownictwa technicznego.
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Inne (wpisać jakie)

Zasady udzielania KPP.
Przedstawienie założeń Kampanii „Kręci mnie
bezpieczeństwo”
Obozy szkoleniowo-wypoczynkowe MDP,
półkolonie, obozy harcerskie.
Wizyty i pogadanki edukacyjno-szkoleniowe
na sali edukacyjnej w Centrum Edukacji
Przeciwpożarowej, a także w „Małej
strażnicy” dotyczące:
- Tlenek węgla-zagrożenia, zapobieganie,
postępowanie.
- Pożary mieszkań- zagrożenia, zapobieganie,
postępowanie.
- Bezpieczne zachowanie na biwaku, w lesie,
nad wodą i na drodze.
- Wypadki drogowe, katastrofy budowlane,
zasady alarmowania, zajęcia w Małej
Strażnicy
Prelekcja dotycząca założeń kampanii „Kręci
mnie bezpieczeństwo” oraz zasady udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej połączona
z pokazem, przeprowadzone w Akademii
Sztuk Walki „SPARTAN” w Częstochowie
Wizyta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej,
pokazy sprzętu, zaznajomienie z zawodem
strażaka,
Udział w praktycznym sprawdzeniu
warunków ewakuacji w ośrodku dla osób
niepełnosprawnych w Piekarach Śląskich, w
ośrodku dla osób przewlekle chorych w
Rudzie Śląskiej oraz w budynku starostwa
powiatowego w Wodzisławiu Śląskim
Audycja TV i Telewizja TVT

świętokrz
yskie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Wizyty dzieci w salce edukacyjnej „Ognik”
 Kształtowanie prawidłowych zachowań
i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i
zdrowia.
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Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

Wdrażanie do prawidłowych nawyków
w zakresie używania domowych urządzeń
elektrycznych.
 Utrwalenie znajomości telefonów
alarmowych oraz znaków ostrzegawczych
i informacyjnych.
 Promowanie bezpiecznej zabawy i
wypoczynku.
 Pierwsza pomoc
Spotkania z mieszkańcami podczas festynów i
pikników
 Pogadanka na temat bezpiecznego
zachowania się podczas wypoczynku nad
wodą oraz podczas burzy,
 Prezentacja sprzętu ratownictwa
technicznego, sprzętu gaśniczego, sprzętu
do działań na wodzie oraz sprzętu
nurkowego.
 Omówienie zawodu strażaka
 Pokazy z udzielania kwalifikowanej
pierwszej pomocy
 Poruszono tematykę: „Czad i ogień –
obudź czujność”
Podczas spotkań z władzami gminy, powiatu
poruszano tematykę:
 Stan bezpieczeństwa pożarowego.
 Zagrożenia związane z tlenkiem węgla.
 Zasad prawidłowego zabezpieczenia
kąpielisk oraz innych miejsc wypoczynku
wakacyjnego.
 Tematyka związana z działalnością PSP i
OSP.
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Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)

Podczas rad pedagogicznych oraz próbnych
ewakuacji w szkołach poruszano następujące
tematy:
 Udzielanie kwalifikowanej pierwszej
pomocy
 Zasady ewakuacji
 Sposoby użycia podręcznego sprzętu
gaśniczego,
 Alarmowanie jednostek ochrony
przeciwpożarowej
 Przekazywano informacje dot.
bezpiecznych zachowań podczas
zbliżających się wakacji.
Podczas imprez organizowanych na terenie
placówek oświatowych przeprowadzano
pogadanki, pokazy i zajęcia edukacyjne z
zakresu bezpieczeństwa pożarowego i
udzielania pierwszej pomocy.
Podczas próbnych ewakuacji w szkołach
każdorazowo prezentowano sprzęt
pożarniczy będący na wyposażeniu
samochodów. W ramach pogadanek
przekazywano informację na temat zasad
bezpieczeństwa w domu i szkole.
Spotkanie z członkami Zarządu Oddziału
Gminnego i Powiatowego ZOSP RP
Czynności kontrolno-rozpoznawcze w
obiektach zakwalifikowanych do letniego
wypoczynku.
Spotkanie z lokalnymi mediami w sprawie
propagowania zasad bezpieczeństwa podczas
organizacji wypoczynku w okresie
wakacyjnym
Spotkanie ze służbami działającymi w ramach
zapewnienia bezpieczeństwa w powiecie
(Policja, Straż Miejska).
Prezentacja działań ratowniczo gaśniczych
podczas ćwiczeń powiatowych i
wojewódzkich.
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RAZEM


Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu







warmińsko-mazurskie

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.




Spotkania w szkołach
(w ośrodkach wypoczynkowych)












Inne (wpisać jakie)

pokaz sprzętu wodnego i pogadanka n.t.
bezpieczeństwa nad wodą
pokaz ratownictwa chemicznego i
technicznego
zasady bezpiecznego zachowania podczas
wakacji
pierwsza pomocy przedmedyczna
powiadamianie służb ratunkowych
uczestnictwo w obradach Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
sprawy związane z kontrolą i
czyszczeniem przewodów kominowych
sprawy związane z pożarami wysypisk
śmieci
przedstawienie problematyki ppoż. w
podczas organizacji i w trakcie trwania
imprez masowych
numery alarmowe
zawód strażak
profilaktyka ochrony przeciwpożarowej
organizacja i warunki
ewakuacji z obiektów
stop pożarom traw
letni wypoczynek dzieci i młodzieży
bezpieczeństwo
wypoczynku na biwakach i polach
namiotowych w lasach
bezpieczeństwo wypoczynku nad wodą

pierwsza pomoc
spotkania z dziećmi wypoczywającymi na
obozowiskach
bezpieczeństwo wypoczynku na biwakach i
polach namiotowych w lasach
letni wypoczynek dzieci i młodzieży - zasady
bezpieczeństwa, powiadamianie służb rato,
pokaz sprzętu i wyposażenia pojazdów JRG

70

4142

2193

8

560

850

3

0

101

50

3154

447

33

1487

392

rozpowszechnienie materiałów informacyjnoedukacyjnych, wykłady i prelekcje nt.
„bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży”,
„pierwsza pomoc dla wszystkich”
akcja krwiodawstwa w połączeniu z
piknikiem rodzinnym
pogadanki w placówkach oświatowych
imprezy plenerowe
pogadanki dot. zagrożeń związanych z
wypalaniem traw oraz zasady
bezpieczeństwa nad wodą
zajęcia szkoleniowe w salach edukacyjnych
„OGNIK”
RAZEM

wielkopolskie

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

Spotkania w szkołach i
placówkach oświatowych (w
ośrodkach wypoczynkowych)
min.
 pogadanka na terenie
obozowiska dla harcerzy
ze Stowarzyszenia
Harcerstwa Katolickiego
„Zawisza”, Stowarzyszenie

 zagrożenia związane z niską emisją
 i tlenkiem węgla. Bezpieczeństwo
pożarowe budynków i urządzeń.
Zasady bezpiecznej ewakuacji
 zasady udzielania pierwszej pomocy
 spotkanie mieszkańcami wsi w czasie
powiatowych zawodów sportowopożarniczych MDP – działalność KP
PSP i współpraca z OSP, akcja
Bezpieczne wakacje, pierwsza pomoc
 ćwiczenia z zakresu ratownictwa
wodnego połączone z pokazami na
terenie Ośrodka Wypoczynkowego w
Mikorzynie
 omówienie działania systemów i
urządzeń przeciwpożarowych
 znaki ewakuacyjne i zasady
bezpiecznej i praktycznej ewakuacji
 zasady postępowania w przypadku
zaistnienia pożaru lub innego
zagrożenia
 powiadamianie służb ratunkowych –
numery alarmowe.

94

5201

1790

26

2310

1052

69

3739

519

Skautingu Europejskiego
Hufiec Wrocławski
Inne:
 pogadanki na obozach
harcerskich

Spotkania z mieszkańcami
gminy, powiatu

 bezpieczne zachowania podczas
letniego wypoczynku, zasady
udzielania pierwszej pomocy
 pokazy sprzętu, zasady udzielania
pierwszej pomocy,
 podczas spotkań omówiono
zagadnienia związane z zagrożeniami
jakie niesie ze sobą okres letnich
wakacji, a także zasad, których
stosowanie zapewni bezpieczny i
przyjemny wypoczynek. Rozdawano
ulotki informacyjne propagujące
zasady bezpiecznego zachowania się
w różnych sytuacjach np. jak
bezpiecznie wypoczywać nad wodą, co
zrobić gdy będziemy świadkami
wypadku drogowego.
 pokazy i nauka udzielenia pierwszej
pomocy medycznej
 zasady postępowania na wypadek
pożaru
 bezpieczeństwo podczas letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży,
zachowanie się w przypadku
wystąpienia silnych wiatrów i burz
 zagrożenia związane z niską emisją
 i tlenkiem węgla. Bezpieczeństwo
pożarowe budynków i urządzeń.
Zasady bezpiecznej ewakuacji
 zasady udzielania pierwszej pomocy
 spotkanie mieszkańcami wsi w czasie
powiatowych zawodów sportowopożarniczych MDP – działalność KP

79

3551

549

26

2310

1052

PSP i współpraca z OSP, akcja
Bezpieczne wakacje, pierwsza pomoc
 ćwiczenia z zakresu ratownictwa
wodnego połączone z pokazami na
terenie Ośrodka Wypoczynkowego w
Mikorzynie
174

9600

2120

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Zawody pożarnicze, festyn rodzinny,
ewakuacja próbna, piknik rodzinny,
bezpieczne wakacje, bezpieczny wypoczynek
nad wodą, kręci mnie bezpieczeństwo nad
wodą

19

2603

2518

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

63

5043

527

22

598

139

104

8244

3184

1559

99475

137528

zachodniopomorskie

RAZEM

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

Spotkania z harcerzami, szkolenie i pokaz
pierwszej pomocy, bezpieczne wakacje nad
wodą, strażacy dzieciom, wizyta
w przedszkolu
Wizyta dzieci w strażnicach, jestem
bezpieczny, zawód strażak, bezpieczne
wakacje

RAZEM
RAZEM

