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

Rodzaj przedsięwzięcia

1.Spotkania z mieszkańcami
gminy

dolnośląskie

2.Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

L
Tematyka
p
.







3.Spotkania w szkołach,
ośrodkach wypoczynkowych



4 Inne – spotkania z OSP




Bezpieczeństwo pożarowe w lasach
Udzielanie pierwszej pomocy medycznej
Bezpieczeństwo na akwenach
Pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Zasady udzielania KPP
Spotkania z władzami powiatów –
Starostwo Powiatowe. Omówienie
bieżących zagadnień dot. bezpieczeństwa
na terenie powiatu.
Bezpieczeństwo podczas wakacji,
reagowanie w sytuacjach zagrożenia,
bezpieczeństwo – akweny wodne, w tym
kąpieliska.
Bezpieczeństwo podczas przebywania
nad wodą w miejscach bez nadzoru
ratownika wodnego.
Strażacy udzielali informacji na temat
podstawowych zasad zachowywania się
w sytuacjach zagrożenia oraz

przedsięwzięć

uczestników
dzieci

dorosłych
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prawidłowego powiadamiania służb
ratowniczych.
Informowano o zagrożeniach
wynikających z korzystania z
niestrzeżonych kąpielisk i zasadach
bezpiecznego wypoczynku w terenach
trudnodostępnych

RAZEM

127

3254

4583

kujawsko-pomorskie

KP PSP ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
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: przedszkola

pokazy sprzętu; prezentacja multimedialna
"Bezpieczne wakacje"; pierwsza pomoc
przedmedyczna; niebezpieczeństwa
występujące podczas zabawy na akwenach
wodnych;

2

55

8

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach
(w ośrodkach wypoczynkowych)

bezpieczne zachowania podczas wypoczynku
nad wodą
oraz bezpieczeństwo podczas pobytu
w domu, szkole, na wycieczkach
i piknikach w ramach akcji "Kręci mnie
bezpieczeństwo przez cały rok szkolny";
prezentacja pojazdów i sprzętu pożarniczego;

3

184

16

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 patrolowoprewencyjnych na akwenach; prawidłowe
korzystanie z numerów alarmowych;
zgłaszanie pożaru; podstawowe zasady
udzielenia pierwszej pomocy
przedmedycznej;

6

100

120

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne: 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; wizyty w JRG;

4

63

8

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

pokazy sprzętu ratowniczego i ratowniczogaśniczego; podstawowe zasady
bezpieczeństwa; pokaz udzielania pierwszej
pomocy osobie poszkodowanej; zabawy dla
dzieci;

1

200

150

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

KP PSP CHEŁMNO

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne: KP PSP Chełmno

podstawowe zasady bezpieczeństwa; praca
strażaka; pokazy sprzętu ratowniczogaśniczego; pokaz udzielania pierwszej
pomocy; zwiedzanie komendy;

2

50

10

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

szeroko pojęte bezpieczeństwo, ratownictwo
i ochrona przeciwpożarowa; bezpieczny
wypoczynek podczas wakacji z
uwzględnieniem bezpiecznego wypoczynku
nad wodą; prezentacja sprzętu strażackiego
używanego w wodzie; właściwe zachowanie
na akwenach, w tym zasady bezpiecznej
kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz
uprawiania sportów wodnych, a w efekcie
ograniczenie wypadków utonięć;

1

53

157

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 się
podczas pożaru, wypadków komunikacyjnych
oraz innych zagrożeń; właściwe zachowanie
na akwenach, w tym zasady bezpiecznej
kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz
uprawniania sportów wodnych, a w efekcie
ograniczenie wypadków tonięć; kontrola
prewencyjna szlaku wodnego, turystycznego
rzeki Drwęca (spływy kajakowe); kontrola
prewencyjna dot. bezpiecznego wypoczynku
na terenach wodnych i przywodnych

4

23

52

KP PSP GOLUB-DOBRZYŃ

(jeziora); rozmowy z wypoczywającymi nad
wodą na temat bezpieczeństwa;
KM PSP GRUDZIĄDZ
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

"Kręci mnie bezpieczeństwo", "STOP pożarom
traw;

1

100

350

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

20

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

"Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok
szkolny", "STOP pożarom traw", "Bezpieczne
wakacje";

1

35

5

Inne: nagranie w TVS Grudziądz

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

zasady bezpieczeństwa na wakacjach; pokazy
sprzętu; udzielanie pierwszej pomocy;
kontrola akwenu wodnego;

9

940

785

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne: spotkania na terenie JRG

-

0

0

0

pokaz sprzętu, działań ratowniczych,
udzielania pierwszej pomocy medycznej;
zasady postępowania na wypadek zagrożenia
pożarem, anomaliami pogodowymi, owadami
błonkoskrzydłymi, w domu, w czasie
wycieczek, pikników, w czasie letniego
wypoczynku; "Kreci mnie bezpieczeństwo",
"Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą";

2

260

1040

KP PSP INOWROCŁAW

KP PSP LIPNO

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

ćwiczenia praktyczne z ewakuacji szkoły,
podsumowanie i omówienie ewakuacji;
zasady postępowania na wypadek zagrożenie
pożarem, anomaliami pogodowymi, owadami
błonkoskrzydłymi, w domu, w czasie
wycieczek, pikników i w czasie letniego
wypoczynku; "Kręci mnie bezpieczeństwo",
"Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"

1

77

10

Inne: wycieczki dzieci do siedziby
KP PSP w Lipnie

-

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: rajd rowerowy

zasady udzielania pierwszej pomocy
medycznej; bezpieczny wypoczynek nad
wodą; bezpieczeństwo pożarowe w domu i
otoczeniu; informacje dotyczące używania
numerów alarmowych; resuscytacja
krążeniowo-oddechowa;

1

20

40

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

1

79

6

KP PSP MOGILNO

KP PSP NAKŁO N. NOTECIĄ

zabawy, podczas wypoczynku; "Bezpieczne
wakacje"; "Czad i ogień. Obudź czujność';
"STOP pożarom traw"; szkodliwość tlenku
węgla dla życia i zdrowia;
Inne: festyny rodzinne,
integracyjne, edukacyjne

pokazy oraz instruktaż udzielania pierwszej
pomocy; zasady bezpieczeństwa;

2

170

130

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

"Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok
szkolny"; bezpieczeństwo nad wodą i w lesie;

1

0

60

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

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

2

0

18

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

„Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok
szkolny” - ( bezpieczna szkoła)-ewakuacja
szkoły, pogadanka "Kręci mnie
bezpieczeństwo przez cały rok szkolony";
bezpieczeństwo nad wodą i w lesie;

1

30

4

Inne:

-

-

-

-

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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

4

154

75

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne:

-

0

0

0

-

0

0

0

KP PSP RADZIEJÓW

KP PSP RYPIN

KP PSP SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

-

0

0

0

pokazy sprzętu ratownictwa wodnego;
zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą;
pokaz ratownictwa medycznego;

2

279

88

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

akcja promująca 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";

2

125

16

Inne: szkolenie dla słuchaczy
Szkoły Specjalistów Pożarnictwa
Centrum Szkolenia Logistyki w
Grupie

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

szeroko pojęte bezpieczeństwo w ramach
akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo";

1

60

40

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne: zajęcia szkoleniowe OGNIK,
spotkania w JRG

-

0

0

0

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

KM PSP TORUŃ

KP PSP TUCHOLA
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

bezpieczne zachowania podczas wystąpienia
upałów; pokaz sprzętu pożarniczego;
kontrola prewencyjna kąpielisk
niestrzeżonych; bezpieczne zachowania nad
wodą; zasady bezpieczeństwa na wakacjach;

3

40

50

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

bieżący stan bezpieczeństwa w powiecie;

2

0

20

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

zachowanie w przypadku powstania pożaru;
udzielanie pierwszej pomocy (numery
alarmowe, powiadamianie służb,
postępowanie);

1

48

8

Inne: OSP, obozy harcerskie

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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

3

85

70

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

2

25

45

2

65

8

KP PSP WĄBRZEŹNO

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

Inne:

KM PSP WŁOCŁAWEK

akcja promująca bezpieczne zachowanie w
związku z kampanią profilaktyczną "Kręci
mnie bezpieczeństwo"; bezpieczeństwo nad
wodą; pierwsza pomoc przedmedyczna
ofiarom podtopień;
przeznaczenie gaśnicy i zasady obsługi;
numer alarmowy 998, 112; autentyczne
zgłoszenie pożaru do dyżurnego punktu
alarmowego; znaki ostrzegawcze i
informacyjne; zagrożenia pożarowe w
gospodarstwie domowym; techniki
ewakuacji; pierwsza pomoc przedmedyczna;

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

bezpieczeństwo w domu, w szkole,
w drodze do szkoły; zawód strażaka; pokazy
sprzętu;

2

80

65

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach
(w ośrodkach wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne: spotkania w JRG, na
obozach harcerskich

bezpieczeństwo podczas wypoczynku
nad wodą; zawód strażaka; pokazy sprzętu;

3

48

8

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

bezpieczeństwo i "Bezpieczne wakacje";
pokaz sprzętu; pogadanka;

6

420

36

Inne:

bezpieczeństwo, w szczególności bezpieczny
rok szkolny; pokaz i zapoznanie ze sprzętem;
pokaz pomocy przedmedycznej;

3

30

95

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

81

3898

3613

15

939

1124

KP PSP ŻNIN

lubelskie

KW PSP TORUŃ

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Dni Otwartych Strażnic. 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.
Ćwiczenia ewakuacyjne.
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.

1
Udział w radach pedagogicznych.
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.

15

8

287

84

21

974

833

Publikacje na stronie
internetowej komendy.
Informacje w stacjach
telewizyjnych.
RAZEM

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.

45

2200

2056

11

690

780

4

90

13

1

10

1

3

45

7

19

835

801

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

lubuskie

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)

RAZEM

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.
Akcja edukacyjna dla dzieci przeprowadzona
w Salce Edukacyjnej Ognik w Gorzowie Wlkp.
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.

łódzkie

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

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”,

RAZEM

małopolskie

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

mazowieckie

KP PSP w Błoniu
KP PSP Ciechanów
KP PSP Gostynin
KP PSP Grodzisk Mazowiecki

KP PSP Legionowo

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 przebywania w lesie, nad wodą
Sala edukacyjna „Ognik”

21

4185

5022

4

0

77

21

693

101

15

555

259

61

5433

5459

27

2793

2565

6

150

94

17

857

192

25

526

423

75

4326

3274

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

opolskie



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.
Prezentacja sprzętu pozarniczego
i omowienia pracy strazaka.
Zasady zachowania się podczas
zauwazenia pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia oraz zachowanie
się nad wodą; udzielanie pierwszej

0

0

0

18

530

1063








pomocy oraz pokazy sprzętu ratowniczo –
gasniczego podczas festynow.
Spotkania z mieszkancami gminy podczas
przekazania sprzętu zakupionego w
ramach przyznanych srodkow z Funduszu
Sprawiedliwosci.
Spotkanie z mieszkancami gminy podczas
akcji oddawania krwi- zapoznanie
z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Akcje "Bezpieczne wakacje", "Bezpieczne
wakacje nad wodą" oraz "Zasady uzycia
podręcznego sprzętu gasniczego
oraz ewakuacji".
Zagadnienia dotyczące postępowania
podczas pozaru oraz zgłaszania zdarzenia
słuzbom ratunkowym. Przedstawiono
zasady udzielania pierwszej pomocy raz
sprzęt znajdujący się na wyposazeniu
pojazdu pozarniczego.

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.



Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)




Prezentacja sprzętu oraz zasad
prowadzenia działan z zakresu
ratownictwa przedmedycznego; pokaz
sprzętu pozarniczego oraz omowienie
zasad zachowania się w razie pozaru w
roznych obiektach.
Pokazy ratownictwa wodnego
oraz zachowanie się nad wodą; udzielanie
pierwszej pomocy przy podtopieniu i
udarze słonecznym na basenach
i nad zbiornikiem retencyjnym.
Omowienie zagrozen związanych z
wystąpieniem gwałtownych burz
oraz silnych wiatrow; przedstawienie
zagadnien związanych z sytuacjami
powstania pozaru lasu.
Pogadanki na temat bezpiecznego
wypoczynku nad wodą, bezpiecznych

0

0

0

25

400

1081







Inne

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
RAZEM

zachowa podczas pozaru; pokaz obsługi
podręcznego sprzęt gasniczego; zasady
ewakuacji itp.
Ochrona przeciwpozarowa, a zwłaszcza
ograniczenia ofiar pozarow
wewnętrznych, podstawowe zasady
i wymagania związane z prowadzeniem
ewakuacji, edukacja społeczna.
Otwarte Straznice.
Pokaz działan ratowniczych oraz zasad
udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym – zakonczenie sezonu
piłkarskiego na "Orlikach".
Zapoznanie się dzieci z pracą
funkcjonariuszy i wyposazeniem
Panstwowej Strazy Pozarnej, omowienie
zasad bezpiecznych zachowan i zagrozen
podczas wizyt wycieczek szkolnych
i przedszkolnych do Centrum
Edukacyjnego.
Szkolenie dla przedszkolakow z zakresu
bezpieczenstwa

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

9
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22

52
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0

0

0

18
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136

23

1239

1201

59

2717
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Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

podlaskie

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)

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"
 bezpieczeństwo podczas letniego
wypoczynku, bezpieczeństwo na wodzie,
 warunki i zasady bezpiecznej ewakuacji,
 gry i zabawy propagujące pożarnictwo
oraz bezpieczeństwo
 bezpieczeństwo na terenie powiatu,
 kolegium starosty
 bezpieczeństwo dzieci przebywających na
obozach sportowych pod namiotami –

3
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9

1793

3240

21

2388

3636

3

420

172

4

0

78

2

26

4



śląskie

Inne (wpisać jakie):
 pogadanki – obozy
harcerskie,
 festyny,
 wizyty w KM/KP PSP oraz
JRG,
 ćwiczenia doskonalące,
 wizyty w szkołach i
przedszkolach,
 pokazy,
 Sala edukacyjna „OGNIK”,
 pokazy sprzętu dla
uczestników kolonii,
 marsz na orientację
młodzieżowych drużyn
pożarniczych,
 ćwiczenia na obiektach
połączone z ewakuacją
RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu










„Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczeństwo
nad wodą”,
omówienie kwalifikowanej pierwszej
pomocy
bezpieczeństwo podczas wakacji,
szkolenie podczas Zlotu harcerzy
(bezpieczeństwo na obozach oraz sposoby
alarmowania i postępowania na wypadek
wystąpienia zagrożenia),
omówienie zasad udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy,
propagowanie służby w PSP oraz ochrony
przeciwpożarowej,
zapoznanie ze specyfiką, charakterem
pracy strażaków oraz sprzętem
specjalistycznym JRG,
pogadanka na temat postępowania w
sytuacji pożaru lub innego miejscowego
zdarzenia,
pogadanka: „Bezpieczne wakacje”,
„Bezpieczeństwo nad wodą”,

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
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Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)

13 sierpnia spotkanie z prezydentem,
przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej,
Urzędu Miasta, Centrum Zarządzania
Kryzysowego w ramach projektu
skierowanego do młodzieży pn. „Gryfny
Patrol”.
Wystąpienia na Sesji Rady Starostwa
Powiatowego oraz UM w Zawierciu
dotyczące bezpieczeństwa na terenie powiatu
Ogólne zasady bezpieczeństwa pożarowego,
prelekcje związane z zagrożeniami
występującymi w okresie letnim oraz
bezpiecznym wypoczynku na akwenach
wodnych.
Pokaz sprzętu do ratownictwa technicznego.
Zasady udzielania KPP.
Przedstawienie założeń Kampanii „Kręci mnie
bezpieczeństwo”
Obozy szkoleniowo-wypoczynkowe MDP,
półkolonie, obozy harcerskie.
Warsztaty dla dzieci i młodzieży w
Siemianowickim Centrum Kultury pt. „Akcja
Lato”
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
Wizyta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej,
pokazy sprzętu, zaznajomienie z zawodem
strażaka,

44

2077

300

18

743

177

Udział w otwarciu nowego basenu w
Piekarach Śląskich, oraz dzień
bezpieczeństwa na basenie.
Audycja TV i Telewizja TVT

świętokrzyskie

RAZEM

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

Wizyty dzieci w salce edukacyjnej „Ognik”
 Kształtowanie prawidłowych zachowań
i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i
zdrowia.
 Wdrażanie do prawidłowych nawyków
w zakresie używania domowych urządzeń
elektrycznych.
 Utrwalenie znajomości telefonów
alarmowych oraz znaków ostrzegawczych
i informacyjnych.
 Promowanie bezpiecznej zabawy i
wypoczynku.
 Pierwsza pomoc
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.
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Tematyka związana z działalnością PSP i
OSP.

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
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.

9

140

35

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

20

1395

835

 Spotkanie ze służbami działającymi w
ramach zapewnienia bezpieczeństwa w
powiecie (Policja, Straż Miejska).
 Prezentacja działań ratowniczo gaśniczych
podczas ćwiczeń powiatowych i
wojewódzkich.

warmińsko-mazurskie

RAZEM

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

43
 pokazy sprzętu wodnego i pogadanki nt.
bezpieczeństwa nad wodą – pokazy i
ćwiczenia podczas imprez lokalnych,
festynów (np. maratonu pływackiego);
 szkolenia z udzielania pierwszej pomocy
osobom biorącym udział w wypadkach
komunikacyjnych, w tym pogadanki na
temat bezpiecznego zachowania na
drogach oraz pokazy ratownictwa
technicznego dla uczestników festynów
rodzinnych;
 omawianie zasad bezpiecznego
zachowania podczas wakacji oraz
powiadamiania służb ratunkowych w
sytuacjach niebezpiecznych związanych z
zagrożeniami w czasie wakacji (wypadek
drogowy, pożar, zagrożenia ze strony
zwierząt, skutki burz, ulew, silnych
wiatrów, podtopienia i utopienia itp.) –
instruktaże podczas imprez lokalnych,
festynów, w trakcie spotkań z dziećmi i
młodzieżą placówek oświatowych
(przedszkola, biblioteki) i pomocy
społecznej (domy pomocy społecznej);
 udział w posiedzeniach komisji
bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim, w
tym omawianie spraw związanych z
bezpieczeństwem nad wodą;
 uczestnictwo przedstawicieli komend
powiatowych/miejskich Państwowej
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Spotkania w szkołach
(w ośrodkach wypoczynkowych)


Straży Pożarnej w obradach Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
udział w posiedzeniach Komisji
bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w
celu omówienia m. in. stanu
zabezpieczenia przeciwpożarowego baz
gastronomiczno-hotelowych;
spotkania z przedstawicielami Urzędu
Miasta i Gminy – przedstawienie
problematyki związanej z
zabezpieczeniem przeciwpożarowym
podczas organizacji i w trakcie trwania
imprez masowych;
spotkania w ośrodkach wypoczynkowych
(w tym obozowiska harcerskie i inne) –
numery alarmowe, zasady
bezpieczeństwa, powiadamianie służb
ratowniczych, 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, pierwsza
pomoc;
wizytacje obozów harcerskich dotyczące
przestrzegania zasad bezpiecznego
wypoczynku, przypomnienia zasad
ewakuacji i zachowania się w sytuacjach
niebezpiecznych mogących stanowić
zagrożenie połączone z ćwiczeniami (np.
symulowany pożar namiotu – efektywne
użycie gaśnic);

9

731

135

Inne (wpisać jakie)

 wspólna akcja Straży Pożarnej i Policji pod
nazwą „ Zwolnij, szanuj życie” adresowana
do kierowców przekraczających prędkość
– zamiast mandatu karnego przymusowe
szkolenie z zakresu udzielania pierwszej
pomocy na specjalistycznym fantomie;
 pierwsza pomoc przedmedyczna w
sytuacjach związanych z zagrożeniami w
okresie letnim (tj. utrata czynności
życiowych – resuscytacja krążeniowooddechowa oraz użycie AED:
defibrylatora, urazy narządów ruchu i
kręgosłupa, zasłabnięcia, zakrztuszenia,
użądlenia, udar słoneczny, oparzenia itp.)
– pokazy i ćwiczenia podczas imprez
lokalnych, festynów, w trakcie spotkań z
dziećmi i młodzieżą placówek
oświatowych i wypoczynkowych
(przedszkola, biblioteki, domy kultury,
obozowiska harcerskie, kolonii i
półkolonii);
 przyjmowanie wycieczek dzieci i
młodzieży (w tym kolonie i półkolonie) w
strażnicach jednostek ratowniczogaśniczych komend
powiatowych/miejskich PSP – pokaz
sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
omówienie specyfiki zawodu strażaka,
omówienie zagrożeń związanych z
okresem letnim oraz zasad prawidłowego
postępowania;
 rozpowszechnienie materiałów
informacyjno- edukacyjnych nt.
bezpiecznego wypoczynku dzieci i
młodzieży;

20

721
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 akcje krwiodawstwa w połączeniu z
pokazami i prezentacjami nt. bezpiecznego
wypoczynku dzieci i młodzieży;
 zajęcia szkoleniowe w salach
edukacyjnych „OGNIK” (w Elblągu oraz
Ełku);
 praktyczne sprawdzanie organizacji i
warunków ewakuacji z obiektów
wypoczynkowych (w tym obozów
harcerskich i kolonijnych)
przeprowadzane przy udziale
funkcjonariuszy Państwowej Straży
Pożarnej, w tym przypomnienie
prawidłowych zasadach ewakuacji oraz
powiadamiania służb ratunkowych,
prawidłowego oraz skutecznego
wykorzystywania gaśnic;
 szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej zorganizowane dla
pracowników nadleśnictwa – zwiększenie
możliwości reagowania pracowników
Lasów Państwowych w sytuacjach
zagrożenia zdrowia i życia osób
korzystających z wypoczynku w lesie;

wielkopolskie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.






pokazy sprzętu,
bezpieczny wypoczynek nad wodą,
pierwsza pomoc,
numery alarmowe, prawidłowe zgłaszanie
zdarzeń niebezpiecznych do SKKM,
 zasady zachowania się podczas pożarów i
innych miejscowych zagrożeń.
 bezpieczne zachowania podczas wakacji
oraz obozów.

49

4592

3592

23

2554

3777

0

0

0

 zasady korzystania z numerów
alarmowych,
 bezpieczny wypoczynek nad wodą,
 pierwsza pomoc,
 zagrożenia okresu żniwno-omłotowego;
 zasady zachowania w sytuacjach
wystąpienia niespodziewanej zmiany
warunków atmosferycznych
Inne (wpisać jakie)
 Policjanci kontrolowali pojazdy
 Spotkania w KM/P PSP;
i kierujących, przekazywali cenne
wskazówki dotyczące bezpiecznego
 Kręci mnie bezpieczeństwo
poruszania się po drogach i te dotyczące
w podróży” – Działania w
popełnionych wykroczeń. W ramach
ramach współpracy z Policją
pouczenia zarówno kierujący, jak
pod hasłem Bezpieczny powrót
i pasażerowie, uczestniczyli w szkoleniu
z wakacji.
udzielania pierwszej pomocy. Strażacy w
 Festyny, pikniki, dożynki
pneumatycznym namiocie ratowniczym
w prosty i zrozumiały sposób
przekazywali wiedzę na temat sposobów
postępowania w sytuacji zagrożenia życia
i zdrowia ludzkiego, między innymi
podczas zdarzeń komunikacyjnych.
Uczestnicy akcji poznali algorytm oceny
stanu poszkodowanego, techniki
udrażniania dróg oddechowych oraz w
praktyce wykonali resuscytację
krążeniowo – oddechową na
przygotowanych fantomach. Dodatkowo
ratownicy otrzymali dużo pytań
dotyczących postępowania w przypadku
zadławienia u dzieci i niemowląt od
rodziców małych pociech.
 zasady korzystania z numerów
alarmowych,
 bezpieczny wypoczynek nad wodą,
 pierwsza pomoc,
 zagrożenia okresu żniwno-omłotowego;
Spotkania w szkołach (w
ośrodkach wypoczynkowych)

34

1259

104

55

2545

1543

 zasady zachowania w sytuacjach
wystąpienia niespodziewanej zmiany
warunków atmosferycznych.

zachodniopomorskie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Próbna ewakuacja, Kręci mnie
bezpieczeństwo, Festyn rodzinny, Jestem
bezpieczny, Bezpieczna woda, Bezpieczne
wakacje, Zawód strażak, Pierwsza pomoc,
Patrol wodny

Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

-

Spotkania w szkołach
(w ośrodkach wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)

Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą,
Spotkanie w ośrodku wypoczynkowym,
Pogadanka na obozie harcerskim, Bezpieczna
woda, Bezpieczne wakacje, Zawód strażak,
Bezpieczna szkoła, Spotkanie z nauczycielami,
Kręci mnie bezpieczeństwo
Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą,
Bezpieczne wakacje, Wizyta w JRG, Podstawy
bezpieczeństwa
i praca strażaka, Zawód strażak

RAZEM
RAZEM

112

6358

5424

18

1215

1959

-

-

-

27

1835

628

11

188

48

56

3238

2635

953

63678

45684

