Państwowa Straż Pożarna
Podsumowanie kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”
we wrześniu 2018 r.
Liczba
Wojewódz
two

Rodzaj przedsięwzięcia

dolnośląskie

1.Spotkania z mieszkańcami gminy

2.Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.

L
Tematyka
p
.









3.Spotkania w szkołach, ośrodkach
wypoczynkowych



Pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Symulacja zdarzenia drogowego
Symulacja zadymionego pomieszczenia
Zasady udzielania KPP
Pogadanki na temat:
zachowanie się podczas pożaru i innych
zagrożeń, jak przekazać informację o pożarze i
innym zdarzeniu.
Spotkanie z pracownikami starostwa- próba
sprawdzenia warunków ewakuacji.
W ramach wizyt na piknikach i imprezach
plenerowych przedstawiono na czym polega
praca strażaka, pokazano sprzęt znajdujący się
na samochodzie strażackim oraz umożliwiono
dzieciom operowanie prądem wody.
Poruszano również temat udzielania
pierwszej pomocy poszkodowanym podczas
różnego rodzaju wypadków.
Pogadanka z uczniami, prezentowanie
sprzętu. Rozmowa z nauczycielami na temat

przedsię
wzięć

uczestników
dzieci

dorosłych

31

104

2003

23

0

254

55

1346

315



4 Inne – spotkania z OSP




wariantów przeprowadzenia ewakuacji i
problemów z tego wynikających.
Bezpieczeństwo w szkole i w domu ze
szczególnym uwzględnieniem tematyki zatruć
tlenkiem węgla. Reagowanie w sytuacjach
zagrożenia – zachowanie podczas ewakuacji.
Ścieżka kariery – zawód strażak.
Pikniki rodzinne
W ramach wizyt dzieci w komendach
przedstawiono na czym polega praca
strażaka, pokazano sprzęt znajdujący się na
samochodzie strażackim oraz umożliwiono
dzieciom operowanie prądem wody oraz
każde z nich mogło ubrać hełm strażacki i
umundurowanie.

RAZEM

45

1720

2450

154

3170

5022

kujawsko-pomorskie

KP PSP ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

pokazy sprzętu; szkolenie z zakresu udzielania
pierwszej pomocy; zasady alarmowania służb
ratowniczych; bezpieczeństwo pożarowe;

1

50

20

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

zagrożenia związane z pożarami i tlenkiem węgla
w sezonie grzewczym

1

0

15

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne: przedszkola

prezentacja multimedialna - zapoznanie z
podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w
szkole i w domu; pierwsza pomoc
przedmedyczna; sposoby postępowania podczas
zagrożenia; specyfika pracy strażaka;

3

130

16

bezpieczne zachowania podczas wypoczynku nad
wodą
oraz bezpieczeństwo podczas pobytu
w domu, szkole, na wycieczkach
i piknikach; prezentacja pojazdów
i sprzętu pożarniczego; pokazy udzielania

2

245

39

KP PSP BRODNICA

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

pierwszej pomocy oraz pokaz ratownictwa
wodnego;
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;

12

3906

361

Inne:

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

prezentacja samochodu strażackiego, sprzętu,
umundurowania strażaka; prawidłowe
zachowania w domu
i w szkole, gdy wybuchnie pożar; prawidłowe
korzystanie z numerów alarmowych; zgłaszanie
pożaru; podstawowe zasady udzielenia pierwszej
pomocy przedmedycznej;

5

1750

880

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

2

200

10

6

127

53

KM PSP BYDGOSZCZ

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne: sala edukacyjna OGNIK

prezentacja samochodu strażackiego, sprzętu,
umundurowania strażaka; prawidłowe
zachowania w domu
i w szkole, gdy wybuchnie pożar; prawidłowe
korzystanie z numerów alarmowych; zgłaszanie
pożaru;
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;
KP PSP CHEŁMNO
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: KP PSP Chełmno

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

szeroko pojęte bezpieczeństwo, ratownictwo i
ochrona przeciwpożarowa; prezentacja sprzętu i
wozów strażackich;

1

70

35

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

7

400

50

1

15

3

KP PSP GOLUB-DOBRZYŃ

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne:
drzwi otwarte w KP PSP GolubDobrzyń, kontrola akwenów wodnych
KM PSP GRUDZIĄDZ

przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci,
uczniów i pracowników; bezpieczeństwo i
prawidłowe zachowania podczas ewakuacji;
bezpieczeństwo, ratownictwo i ochrona
przeciwpożarowa; szkolenie dla nauczycieli z
zakresu udzielania lekarskiej pomocy
przedmedycznej z użyciem defibrylatora AED;
zwiedzanie komendy; ochrona przeciwpożarowa i
bezpieczeństwo; praca strażaka; nauka udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej; zasady
zachowania się podczas pożaru, wypadków
komunikacyjnych oraz innych zagrożeń;
prezentacja sprzętu i wozów strażackich;

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

"Kręci mnie bezpieczeństwo", "STOP pożarom
traw;

3

250

500

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";

2

100

10

Inne: nagranie w TVS Grudziądz

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

zasady bezpieczeństwa; pokazy sprzętu;
udzielanie pierwszej pomocy;

2

60

14

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

-

0

0

0

1

0

32

11

2427

373

KP PSP INOWROCŁAW

KP PSP LIPNO
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

ćwiczenia praktyczne z ewakuacji pracowników z
budynków; czynności wykonywane podczas
ewakuacji ludzi
i bezpieczeństwo ewakuowanych; zasady
zachowania się w przypadku zagrożeń
w miejscach publicznych i w miejscu
zamieszkania; zagrożenia związane
ze zbliżającym się okresem grzewczym;
ćwiczenia praktyczne z ewakuacji szkoły,
podsumowanie i omówienie ewakuacji; zasady
postępowania na wypadek zagrożenia w szkole
oraz w innych miejscach, w których mogą powstać

zagrożenia pożarem; zasady wzywania pomocy instrukcja dla dzieci; zagrożenia związane ze
zbliżającym się okresem grzewczym;
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)

zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej;
bezpieczeństwo pożarowe
w domu i otoczeniu; używanie numerów
alarmowych; resuscytacja krążeniowooddechowa;

2

685

56

Inne: rajd rowerowy

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

3

1183

132

1

2500

2500

KP PSP MOGILNO

KP PSP NAKŁO N. NOTECIĄ

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne: festyny rodzinne, integracyjne,
edukacyjne
KP PSP RADZIEJÓW

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 tlenku węgla dla życia
i zdrowia;
pokazy, pokazy sprzętu strażackiego wraz
zabytkowymi autami oraz instruktaż udzielania
pierwszej pomocy; zasady bezpieczeństwa;

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

"Kręci mnie bezpieczeństwo";

1

0

25

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

„Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok
szkolny”

7

1212

144

Inne:

-

-

-

-

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

pierwsza pomoc przedlekarska; zachowanie
podczas ewentualnych zdarzeń; pokaz sprzętu;

1

185

320

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

6

1645

275

0

0

0

KP PSP RYPIN

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne:

pierwsza pomoc przedlekarska; zachowanie
podczas ewentualnych zdarzeń; zachowanie
podczas ewakuacji;
-

KP PSP SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

zasady ewakuacji z budynków; szkolenie
medyczne oraz pokaz ratownictwa medycznego;

1

0

61

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

bezpieczne zachowanie w okresie roku szkolnego
- zasady przebiegu i organizacji ewakuacji; ogólne
zasady użycia podręcznego sprzętu pożarniczego i
urządzeń przeciwpożarowych; zasady
bezpiecznego zachowania na podwórku, ulicy, w
domu i w szkole;

14

1787

181

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

-

0

0

0

KP PSP ŚWIECIE
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

zapoznanie z zawodem strażaka; pokazy sprzętu i
pierwszej pomocy;

1

200

100

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

akcja promująca bezpieczne zachowania w domu i
w szkole; zapoznanie
z zawodem strażaka; pokazy pierwszej pomocy;

3

648

66

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

1500

200

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

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

4

1050

60

Inne: zajęcia szkoleniowe OGNIK,
spotkania w JRG

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

2

44

6

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

bezpieczne użytkowanie instalacji
w mieszkaniach i domach pt. "Kręci mnie
bezpieczeństwo w moim domu"

1

0

140

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

bieżący stan bezpieczeństwa w powiecie;

2

0

26

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

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

3

410

64

Inne: OSP, obozy harcerskie

-

0

0

0

KM PSP TORUŃ

KP PSP TUCHOLA

KP PSP WĄBRZEŹNO
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:

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;

2

99

12

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

bezpieczeństwo w domu, w szkole,
w pracy, na drogach publicznych; zawód strażaka;
pokazy sprzętu;

6

200

390

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach
(w ośrodkach wypoczynkowych)

bezpieczeństwo w domu, w szkole,
na drogach publicznych; pokazy sprzętu;

12

1887

269

Inne: spotkania w JRG, na obozach
harcerskich

bezpieczeństwo w domu, w przedszkolu, na
drogach publicznych;

7

514

106

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

ogólnie pojęte bezpieczeństwo - wykład dla
uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

1

0

30

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne:

-

0

0

0

KM PSP WŁOCŁAWEK

KP PSP ŻNIN

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

Inne:

pokaz sprzętu; pokaz technik ratowania;
ratownictwo medyczne; bezpieczeństwo
pożarowe w mieszkaniach; procedury
bezpiecznych zachowań;

1

500

4500

141

25779

11974

45

3703

3530

10

0

208

17

4619

409

lubelskie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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

Gminne zawody sportowo-pożarnicze. Przepisy
prawne dot. pierwszej pomocy. Bezpieczeństwo
własne, zabezpieczenie miejsca wypadku. Dni
Otwartych Strażnic. Pogadanki o bezpieczeństwie
podczas wypoczynku w ramach, akcji „Strażak
uczy ratować”, wycieczkach szkół i przedszkoli,
pikników rodzinnych „Kręci mnie
bezpieczeństwo”, „Kręci mnie bezpieczeństwo nad
wodą” oraz ochrony przeciwpożarowej. Pokazy
sprzętu pożarniczego, ćwiczenia na fantomach.

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.
Przedstawienie zagadnień dot. „Kręci mnie
bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”, zasady
ewakuacji oraz przepisy dot. ochrony
przeciwpożarowej. Pokazy sprzętu pożarniczego.

Inne (wpisać jakie)
Ćwiczenia ewakuacyjne.
Wizyty dzieci w strażnicy. Festyny i
pikniki 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

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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.

Udział w festynach i piknikach organizowanych
dla lokalnej społeczności. Pokazy sprzętu,
pogadanki z uczestnikami na temat bezpiecznego
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.

58

17121

1338

130

25443

5485

18

1135

632

8

800

116

17

449

63

2

89

9

lubuskie

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)

Akcja edukacyjno-prewencyjna dla dzieci i
młodzieży w ramach wizyty w placówkach
oświatowych. Pokaz sprzętu, pogadanka z
uczestnikami na temat zasad bezpieczeństwa w
drodze do szkoły w szkole, w czasie wolnym od
zajęć. Zasady zachowania się podczas silnych
wiatrów, pożaru, udzielania pierwszej pomocy.
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. Po
przeprowadzonej prelekcji zaprezentowano auta
pożarnicze wraz z wyposażeniem.
RAZEM

łódzkie

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

Bezpieczeństwo p.poż. udzielanie pierwszej
pomocy
Statystyka pożarowa, zagrożenia pożarowe w
okresie grzewczym, profilaktyka
przeciwpożarowa
Nr alarmowe, profilaktyka p.poż, sprawdzenie
organizacji i warunków ewakuacji.
Spotkania w JRG - zasady udzielania pierwszej
pomocy medycznej,
Pokaz sprzętu ratowniczego.

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

małopolskie

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

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

Popularyzacja zagadnień szeroko rozumianej
ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i
młodzieży a także ich opiekunów i nauczycieli
Bezpieczeństwo pożarowe, pierwsza pomoc
przedmedyczna, rola dyrektora i nauczyciela
podczas ewakuacji, bezpieczna droga do szkoły i
ze szkoły, znajomość sprzętu p.poż znajdującego
się w obiektach użyteczności publicznej,
znajomość oznakowania ewakuacyjnego i
informacyjnego
Zagadnienia przeciwpożarowe, sprzęt p.poż.
znajdujący się na wyposażeniu szkół i ośrodków,
zasady ewakuacji oraz właściwe zachowania
podczas informowania o ewentualnym zagrożeniu
Sala edukacyjna „Ognik”

mazowieckie

RAZEM
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KP PSP Białobrzegi
Pogadanka po przeprowadzonej
próbnej ewakuacji






Zasady zachowania się podczas ewakuacji.
Czujka czadu i dymu ratuje życie.
Zasady zgłaszania zagrożeń.
Zasady zachowania się podczas pożaru

Pogadanka po przeprowadzonych
ćwiczeniach





Zasady zachowania się podczas ewakuacji.
Zasady zgłaszania zagrożeń,
Zasady zachowania się podczas pożaru
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KP PSP w Błoniu
KP PSP Ciechanów
Spotkania z Gronem Pedagogicznym
Podczas spotkań przekazano podstawowe
oraz uczniami Szkół Podstawowaych Nr informacje dotyczące bezpieczeństwa w szkole,
5,7,3 oraz Zespołem Szkół nr 3.

zapoznano dzieci z pracą strażaków, zasadami
funkcjonowania numeru alarmowego 112.
Funkcjonariusze uczestniczyli w praktycznych
ćwiczeniach w zakresie sprawdzenia organizacji
i warunków ewakuacji w budynkach. Przekazano
także sugestie, aby podczas funkcjonowania

Udział w Pikniku Miltarnym
organizowanym w Szkole Podstawowej
Nr 4

Udział w naradzie szkoleniowej w
Kuratorium Oświaty w Ciechanowie

obiektu zwracana była uwaga na elementy
bezpieczeństwa pożarowego i następowała
natychmiastowa reakcja w przypadku
wystąpienia nieprawidłowości. Przekazano
również zaproszenie do funkcjonującej w KP PSP
w Ciechanowie sali edukacyjnej „OGNIK” oraz
odwiedzania strony internetowej komendy.
21 września b.r. funkcjonariusze ciechanowskiej
KP PSP uczestniczyli w Pikniku Miltarnym
zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 4 z
okazji Święta Patrona. Podczas zorganizowanego
Pikniku Militarnego strażacy prezentowali sprzęt
ratowniczy, przeprowadzili instruktaż udzielania
pierwszej pomocy medycznej. Omówiono również
zasady bezpiecznego postępowania podczas
różnych zdarzeń losowych

20 września 2018 r. w ciechanowskiej
delegaturze Kuratorium Oświaty odbyła się
narada szkoleniowa z udziałem dyrektorów szkół
i placówek naszego powiatu.

Uczestniczył w niej również funkcjonariusz KP
PSP w Ciechanowie kpt. Michał Wiśniewski.
Jednym z tematów spotkania było omówienie
zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
w tym: zasady bezpieczeństwa pożarowego i
czynności jakie należy wykonać w sytuacji
pożaru tj: alarmowanie wewnętrzne i
zewnętrzne, gaszenie za pomocą podręcznego
sprzętu gaśniczego
KP PSP Garwolin
Praktyczne sprawdzenie organizacji i
warunków ewakuacji w szkołach
podstawowych połączone z pogadanką.
Wizyta uczniów szkół podstawowych w
siedzibie JRG KP PSP.

Zasady Bezpieczeństwa pożarowego w domu i w
szkole.
Omówienie zasad funkcjonowania Państwowej
Straży Pożarnej połączone z prezentacja sprzętu
pożarniczego oraz omówienie zasad
bezpieczeństwa pożarowego.
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KP PSP Gostynin
Praktyczne sprawdzenie organizacji i
warunków ewakuacji
Realizacja zajęć edukacyjnych w Sali
edukacyjnej „Ognik”

Omówienie zasad postępowania w przypadku
wystąpienia pożaru lub innego miejscowego
zagrożenia
1.Procedury zachowania podczas wystąpienia
pożaru, ewakuacja.
2.Zasadu udzielania pierwszej pomocy.
3.Alarmowanie służb ratunkowych.
4.Zagrożenia związane z czadem.

KP PSP Grodzisk Mazowiecki
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza im.
Cichociemnych w Książenicach –
wycieczka na terenie JRG z pogadanką
dla dzieci i pokazem sprzętu.
08.09.2018 r.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP
w Grodzisku Maz. - wycieczka na
terenie JRG z pogadanką dla dzieci i
pokazem sprzętu. 15.09.2018 r.

Bezpieczeństwo pożarowe –upowszechnianie
zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży,
kształtowanie prawidłowych postaw w sytuacji
zagrożenia. Pokazy sprzętu JRG i funkcjonowania
KP PSP, oraz zapoznanie z obiektem.
Bezpieczeństwo pożarowe –upowszechnianie
zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży,
kształtowanie prawidłowych postaw w sytuacji
zagrożenia. Pokazy sprzętu JRG i funkcjonowania
KP PSP, oraz zapoznanie z obiektem.
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Przedszkole nr. 4 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Króla Maciusia
Pierwszego w Grodzisku Mazowieckim
ul. Górna 12. – Ewakuacja na terenie
przedszkola z pogadanką dla dzieci i
pokazem sprzętu. 18.09.2018 r.
Niepubliczny żłobek „Lemurek” w
Grodzisku Mazowieckim ul. Sadowa 13
w dniu 29.09.2018 r. Ewakuacja na
terenie żłobka z pogadanką dla dzieci i
pokazem sprzętu.
Dni Transportu Publicznego
realizowane przez Warszawską Kolej
Dojazdową z udziałemw dniu
22.09.2018 z pogadanką dla młodzieży
i pokazem sprzętu.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza im.
Cichociemnych w Książenicach –
wycieczka na terenie JRG z pogadanką
dla dzieci i pokazem sprzętu.
08.09.2018 r.
KP PSP Grójec

Bezpieczeństwo pożarowe –upowszechnianie
zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży,
kształtowanie prawidłowych postaw w sytuacji
zagrożenia. Pokazy sprzętu JRG.

Wizyty uczniów w siedzibie KP PSP
Grójec
Pokazy podczas akcji krwiodawstwa
Grójec
Piknik rodzinny Kawęczyn

Numery alarmowe, bezpieczeństwo pożarowe w
domu i szkole, zasady ewakuacji
Numery alarmowe, bezpieczeństwo pożarowe w
miejscu zamieszkania, zasady ewakuacji
Numery alarmowe, bezpieczeństwo pożarowe w
miejscu zamieszkania, zasady ewakuacji
Numery alarmowe, bezpieczeństwo pożarowe w
domu i szkole, zasady ewakuacji
Numery alarmowe, bezpieczeństwo pożarowe w
miejscu pracy, zasady ewakuacji

Praktyczne Sprawdzenia Ewakuacji
szkoły i przedszkola
Praktyczne Sprawdzenia Ewakuacji
zakłady przemysłowe, obiekty
użyteczności publicznej
KP PSP Kozienice
Ewakuacja szkół
Wizytacja uczniów w Komendzie

Bezpieczeństwo pożarowe –upowszechnianie
zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.
Pokazy sprzętu JRG.
Bezpieczeństwo w transporcie publicznym i
drogowym. 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 i funkcjonowania
KP PSP, oraz zapoznanie z obiektem.

Próbna ewakuacja połączona z pogadanką na
temat bezpieczeństwa
Praca strażaka
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KP PSP Legionowo
KP PSP Lipsko
Piknik

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

Pogadanka połączona z ze szkoleniem z
zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.

Zasady bezpieczeństwa w domu oraz w życiu
codziennym (m.in. wyjaśnienie jak ważne jest
wyposażenie budynków w czujki czadu, dymu
oraz gaśnice).
Wyjaśnienie zagrożenia wynikającego z obecności
tlenku węgla.
Przybliżenie tematyki związanej z
bezpieczeństwem w domu, w gospodarstwie, w
szkole. Omówienie zasad prawidłowego
przekazywania informacji o niebezpieczeństwie
oraz zagrożeniu.
Szkolenie uczestników z zakresu zasad oraz
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wyjaśnienie idei niesienia pomocy innym
ludziom.
Pokaz na fantomie oraz szkolenie uczestników z
zakresu zasad oraz udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Bezpieczny powrót do szkoły.

KP PSP Maków Mazowiecki
Udział funkcjonariuszy z tut. Komendy
w spotkaniu z dziećmi w wieku
przedszkolnym. Spotkanie odbyło się
na terenie tut. Komendy.

Udział funkcjonariuszy z tut. Komendy
w przeprowadzeniu praktycznego
sprawdzenia organizacji oraz
warunków ewakuacji (próbnej
ewakuacji z obiektu Zespołu Szkół Nr 1
w Makowie Maz.)

Pogadanka – omówienie pracy funkcjonariusza, w
tym nurka PSP,
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
połączone z projekcją ,,filmów edukacyjnych” .
Pokazy sprzętu pożarniczego oraz
specjalistycznego Specjalistycznej Grupy
Ratownictwa Wodno-Nurkowego MAKÓW 5,
Działania Straży Pożarnej polegały na:
- przeprowadzeniu praktycznego sprawdzenia
organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu
Zespołu Szkół Nr 1 w Makowie Mazowieckim.
Podczas prowadzenia ćwiczeń w przedmiotowym

Udział funkcjonariusza z tut. Komendy
w ,,NARODOWYM CZYTANIU 2018
PRZEDWIOŚNIA”
KP PSP Mińsk Mazowiecki
Spotkanie z dziećmi i młodzieżą w
Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej
Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla
klasy z innowacją pedagogiczną
„Edukacja pożarniczo-ratownicza„ z
Zespołu Szkół im Marii Curie
Skłodowskiej w Mińsku Maz.
Praktyczne sprawdzenie ewakuacji
Uczestnictwo w kampanii społecznej
„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” w
Szkole Podstawowej nr 3 im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
KP PSP Mława
Pogadanka wśród dzieci i młodzieży
szkolnej oraz nauczycieli w związku z
prowadzoną ewakuacją próbna obiektu
Spotkanie w ramach odwiedzin
strażnicy w KP PSP Mława
„Bezpieczna droga do szkoły”,
kampania – „Kierowco! Nie polujemy na
zebrach”
KM PSP Ostrołęka

zakresie zademonstrowano pokazy ratownictwa
medycznego.
- przeprowadzeniu pogadanki – omówieniu pracy
funkcjonariusza, w tym nurka PSP
- przeprowadzeniu pokazów sprzętu
pożarniczego.
CZYTANIE NARODOWE 2018 lektury
Przedwiośnia.

Prelekcja promujące bezpieczne
zachowania związana z bezpieczeństwem w
szkole, prezentacja pojazdów i sprzętu
pożarniczego będącego na wyposażeniu JRG,
omówienie pracy strażaka
Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo podczas ewakuacji w szkołach
oraz prelekcja nt. bezpieczeństwa w szkołach
Zasady udzielania pierwszej pomocy na
fantomach do nauki resuscytacji krążeniowooddechowej

Zasady zachowania bezpieczeństwa na wypadek
ewakuacji w tym na wypadek pożaru
Pogadanka dotycząca zagrożeń powodowanych
przez pożary, zapoznanie z praca strażaka, pokazy
sprzętu
Przy współudziale KPP Mława -rozmowa z
najmłodszymi nt. bezpieczeństwa na drodze.
Nauka udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej
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Sala edukacyjna OGNIK w KM PSP
Ostrołęka
Pokazy sprzętu pożarniczego
Wizytacje JRG PSP.
Zapoznanie się z pracą strażaka i
sprzętem pożarniczym.

Bezpieczeństwo pożarowe dzieci w szkole i w
domu.
Pokazy sprzętu pożarniczego i pogadanki o
zagrożeniach i bezpieczeństwie pożarowym.
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce
Wizytacja strażnicy JRG Ostrołęka przez 5 grup
szkół podstawowych i przedszkoli.
Pokazy sprzętu, pogadanki o bezpieczeństwie,
zapoznanie dzieci z pracą strażaków.

90

97

7

1

49

4

80

97

7

1

248

19

1

4

23

1

30

12

1

394

30

1

102

16

1

420

37

1

63

13

1

260

90

1

150

300

1

211

21

KP PSP Ostrów Mazowiecka
Pokaz ratowniczy dla dzieci ze Szkoły
Podstawowej Nr 4 w Ostrowi
Mazowieckiej
Wizyta dzieci w strażnicy

Omówienie zasad bezpiecznej ewakuacji.
Zapoznanie dzieci z pracą strażaka.
Omówienie zasad bezpiecznego zachowania w
domu i w szkole.

KP PSP Otwock
Pokazy sprzętu podczas Pikniku
Parafialnego w Otwocku w dniu
16.09.2018
Ewakuacja Szkoły Podstawowej nr 4 w
Otwocku w dniu 17.09.2018
Ewakuacja Gminnego Przedszkola „Pod
Stumilowym Lasem” w Pęclinie w dniu
18.09.2018
Ewakuacja Liceum Ogólnokształcącego
im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku w
dniu 19.09.2018
Ewakuacja Przedszkola nr 4 w Otwocku
w dniu 20.09.2018
Pokazy sprzętu podczas Pikniku
Rodzinnym w Otwocku w dniu
23.09.2018
Ewakuacja Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego nr 1 w
Otwocku w dniu 26.09.2018
Ewakuacja Szkoły Podstawowej w
Starej Wsi w dniu 27.09.2018

Ewakuacja Przedszkola w Starej Wsi w
dniu 27.09.2018
Pokazy sprzętu podczas Pikniku
Rodzinnego w Ognisku
Wychowawczym Świder im. Kazimierza
Lisieckiego Dziadka w Otwocku w dniu
30.09.2018
Pokazy sprzętu podczas Pikniku
Rodzinnego na stadionie miejskim w
Karczewie w dniu 30.09.2018
KM PSP Płock
KP PSP Płońsk
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Ewakuacje w szkołach podstawowych i
średnich

Zasady bezpiecznej ewakuacji, bezpieczeństwo
pożarowe w szkołach
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Spotkania z nauczycielami i uczniami
szkół podstawowych

Pokazy ratownictwa medycznego, bezpieczeństwo
pożarowe w szkołach
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KP PSP Pruszków
Pogadanki z zakresu bezpieczeństwa
pożarowego.
Piknik Służb Mundurowych z okazji
100-lecia Niepodległości Polski.

KP PSP Przasnysz
„Dzień sportu na Orliku”

„Próbna ewakuacja” w Szkole
Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Przasnyszu

Zasady postępowania na wypadek pożaru lub MZ,
sposoby powiadamiania straży pożarnej, numery
alarmowe 998 i 112.
 Pokaz i pogadanka w szkole z udziałem
strażaków JRG
 Prezentacja czujek czadu i dymu
 Przekazanie ulotek i plakatów tematycznych
 Promocja służby w Państwowej Straży
Pożarnej

 Bezpieczna kąpiel
 Bezpieczna podróż
 Nie gaś wodą tłuszczu
 Nie dla czadu
 Kwalifikowana pierwsza pomoc
 Prezentacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego
 Propagowanie zawodu strażak
 Bezpieczna ewakuacja

 Jak zachować się w czasie pożaru i innego
miejscowego zagrożenia
KP PSP Przysucha
Pogadanka, pokazy
Pogadanka, pokazy

Próbna ewakuacja budynku szkoły. Pogadanka na
temat zagrożeń w życiu codziennym . Pokazy KPP
– Zespół Szkół w Rzucowie
Pogadanka na temat zagrożeń podczas
przebywania w domu, w szkole. Pokazy KPP –
Zespół Szkół w Odrzywole
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KP PSP Pułtusk
Wycieczki dzieci i młodzieży z
przedszkoli i szkół w siedzibie
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Pułtusku

Prezentacja pojazdów i sprzętu. Zapoznanie z
zasadami bezpiecznego zachowania podczas
pobytu w szkole, domu i otoczeniu. Zapoznanie z
pracą strażaka. Omówienie podstawowych
procedur pierwszej pomocy oraz zachowania się
w przypadku zagrożenia.
Pokaz ratownictwa technicznego
Prezentacja pojazdów i sprzętu. Zapoznanie z
podczas (pikniki, festyny rodzinne) w
zasadami bezpiecznego zachowania podczas
Szkole. Współdziałanie z Policją i grupą pobytu w szkole, domu i otoczeniu. Zapoznanie z
Ratownictwa medycznego.
pracą strażaka. Omówienie podstawowych
procedur pierwszej pomocy oraz zachowania się
w przypadku zagrożenia.
Ćwiczenia na obiekcie. Ewakuacja
Prezentacja pojazdów i sprzętu. Zapoznanie z
budynku
zasadami bezpiecznego zachowania podczas
pobytu w szkole, domu i otoczeniu. Zapoznanie z
pracą strażaka. Omówienie podstawowych
procedur pierwszej pomocy oraz zachowania się
w przypadku zagrożenia. Ćwiczenia z zakresu
gaszenia pożarów
Spotkanie z klasą o profilu
Prezentacja pojazdów i sprzętu. Pokaz
mundurowym podczas szkolenia na
ratownictwa wodnego. Zapoznanie z zasadami
wodzie.
bezpiecznego zachowania się w pobliżu
zbiorników wodnych. Omówienie zasad działań
ratowniczych na akwenach wodnych. Zapoznanie
z pracą strażaka.
Udział w praktycznym sprawdzeniu
Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania
organizacji oraz warunków ewakuacji z podczas pobytu w szkole, domu i otoczeniu.
budynków
Zapoznanie z pracą strażaka. Omówienie

podstawowych procedur pierwszej pomocy oraz
zachowania się w przypadku zagrożenia.
KM PSP Radom
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.
Prelekcje dla grona pedagogicznego oraz dzieci i
młodzieży
nt. bezpieczeństwa w domu
i w szkole, zasad pierwszej pomocy, ewakuacji,
tlenku węgla;
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KP PSP Sierpc
Udział w pokazach sprzętu i pierwszej
pomocy podczas „Festynu
Maksymiliańskiego” organizowanego
przez Kościół Parafialny w Sierpcu
Pogadanka w szkole podstawowej w
Lelicach
Ćwiczenia i pogadanka w związku z
PSE
KP PSP Sochaczew
Pogadanka profilaktyczna w szkole w
ramach akcji „Bądź bezpieczny,
widoczny”
Pokaz sprzętu w siedzibie JRG
Pogadanka profilaktyczna i pokaz
sprzętu w szkole podstawowej/
przedszkolu
KP PSP Szydłowiec
Ćwiczenia ewakuacyjne na obiektach

Zasady udzielania pierwszej pomocy.
Wyposażenie i zadania straży pożarnych.
Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach szkolnych
,zasady alarmowania i powiadamiania służb
ratowniczych
Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków
ewakuacji
Zasady udzielania pierwszej pomocy,
bezpieczeństwo na drodze
Zapoznanie z charakterystyką pracy strażaka
(uczestniczyli uczniowie klasy mundurowej)
Sposoby postępowania podczas zagrożenia,
specyfika pracy strażaka

Zasady bezpiecznej ewakuacji;
Czujka dymu ratuje życie;

Prelekcja w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 2 w Szydłowcu
Spotkanie z uczniami Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu w
siedzibie strażnicy.
KP PSP Sokołów Podlaski
Pogadanki „OGNIK” połączone z
pokazem sprzętu w JRG PSP
Próbne ewakuacje w szkołach na
terenie pow. sokołowskiego.
Próbna ewakuacja pracowników
Zakładów Mięsnych „Sokołów S.A.”
Próbna ewakuacja pracowników i
mieszkańców „Domu Pomocy
Społecznej” Zgromadzenia Sióstr
Albertynek w Jabłonnie Lackiej.
Pogadanka i pokaz sprzętu podczas
Festynu Rodzinnego w Kożuchówku.
Parafia Rzymskokatolicka św.
Wawrzyńca.
III Biesiada Jesienna- „A to jest Polska
właśnie”.
Za mundurem i z piosenką.
Pokaz sprzętu strażackiego oraz udział
w „Grze Miejskiej”
KM PSP Warszawa

Zagrożenia zawiązane z zatruciem tlenkiem
węgla;
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
w budynkach mieszkalnych;
Bezpieczna droga do szkoły.
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
w budynkach;
Czujka dymu ratuje życie;
Zapoznanie ze specyfiką pracy strażaka.
Zapoznanie ze specyfiką pracy strażaka;
Czujka dymu ratuje życie.

Edukacja dla bezpieczeństwa, zagrożenia mogące
wystąpić podczas okresu jesienno-zimowego.
Udział w próbnych ewakuacjach prowadzonych
przez dyrekcję szkół – omówienie zasad,
sprawdzenie dokumentacji p.poż.
Udział w próbnej ewakuacji pracowników z
budynku produkcyjnego „ Sokołów S.A.”
Udział w próbnej ewakuacji pracowników i
mieszkańców „Domu Pomocy Społecznej”
Pokaz sprzętu ratownictwa wodnego z
komentarzem.
„Bezpieczny wypoczynek nad wodą.”
Udział strażaków w turnieju sportowym
promującym bezpieczne zachowania w czasie
zabawy i zajęć wychowania fizycznego .
Udział strażaków w grze miejskiej promującej
bezpieczne zachowania w czasie zabawy i
konkursów sportowych .
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Spotkanie z kierownikami placówek
edukacyjnych z terenu Dzielnicy
Bielany
w dniu 27.09.2018 r.
Centrum Onkologii – ”Onkobieg”
02.09.2018 r.
Spotkania funkcjonariuszy PSP z
przedszkolakami i młodzieżą szkolną
w placówkach oświaty i na terenie
strażnic.
Praktyczne sprawdzenia organizacji
warunków ewakuacji w szkołach
podstawowych i gimnazjach na terenie
miasta st. Warszawy.
Spotkania z gronem pedagogicznym
szkół podstawowych i gimnazjów na
terenie miasta st. Warszawy.
KP PSP Warszawa Zachód
Ewakuacja w obiekcie Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Janusza
Kusocińskiego w Ożarowie
Mazowieckim
Ewakuacja w obiekcie Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Obrońców
Warszawy w Ożarowie Mazowieckim
Ewakuacja w obiekcie Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej
w Łomiankach
Ewakuacja w obiekcie Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Starych Babicach
Ewakuacja w obiekcie Szkoły
Podstawowej w Duchnicach
KP PSP Wołomin

Omówienie warunków ewakuacji z placówek
edukacyjnych.
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Popularyzacja ochrony ppoż.
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Promocja ochrony przeciwpożarowej oraz
ogólnego bezpieczeństwa wśród dzieci i
młodzieży.
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Udział w praktycznych sprawdzeniach organizacji
i warunków ewakuacji. Omówienie ćwiczeń.
Prelekcje na temat bezpieczeństwa i prewencji
społecznej.
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Bezpieczeństwo w szkole oraz rola edukacji dzieci
i młodzieży z zakresu bezpiecznych zachowań.
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Sprawdzenie praktycznego przebiegu ewakuacji,
jej płynności oraz sposobu powiadamiania.
Przekazano również informacje z zakresu
kampanii.
Sprawdzenie praktycznego przebiegu ewakuacji,
jej płynności oraz sposobu powiadamiania.
Przekazano również informacje z zakresu
kampanii.
Sprawdzenie praktycznego przebiegu ewakuacji,
jej płynności oraz sposobu powiadamiania.
Przekazano również informacje z zakresu
kampanii.
Sprawdzenie praktycznego przebiegu ewakuacji,
jej płynności oraz sposobu powiadamiania.
Przekazano również informacje z zakresu
kampanii.
Sprawdzenie praktycznego przebiegu ewakuacji,
jej płynności oraz sposobu powiadamiania.
Przekazano również informacje z zakresu
kampanii.

KP PSP Węgrów
Wycieczka uczniów do siedziby KP PSP;
1.Szkoła Podstawowa nr 1 w Węgrowie,
Pogadanki i pokazy sprzętu poza
siedzibą KP PSP;
1. Przedszkole w Starejwsi.

Specyfika zawodu strażaka, zagrożenia związane z
bezpieczeństwem ppoż.
Zagadnienia związane z bezpieczeństwem ppoż.
oraz pokaz samochodu pożarniczego.
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KP PSP Wołomin
KP PSP Wyszków
Ewakuacja budynków
KP PSP Zwoleń
Spotkania z dziećmi i młodzieżą
szkolną -ćwiczenia ewakuacyjne
Spotkanie z nauczycielami

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

KP PSP Żuromin
Praktyczna ewakuacja użytkowników
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie

Praktyczna ewakuacja użytkowników
Szkoły Podstawowej w Łaszewie

Ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek
PSP i OSP połączone z praktyczną
ewakuacją użytkowników Zespołu
Szkół w Lubowidzu

Praktyczna ewakuacja użytkowników Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Żurominie ,
przeprowadzenie pogadanki z uczniami i
nauczycielami nt. czadu i zachowania się podczas
pożaru w budynkach mieszkalnych
przeprowadzona przez funkcjonariuszy KP PSP
Praktyczna ewakuacja użytkowników Szkoły
Podstawowej w Łaszewie, przeprowadzenie
pogadanki z uczniami i nauczycielami nt. czadu i
zachowania się podczas pożaru w budynkach
mieszkalnych przeprowadzona przez
funkcjonariuszy KP PSP
Ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek PSP i OSP
połączone z praktyczną ewakuacją
użytkowników Zespołu Szkół w Lubowidzu
oraz przeprowadzenie pogadanki nt. wyposażenia
bud. mieszkalnych w czujniki dymu i tlenku węgla,
zachowania się podczas pożaru w bud.

Impreza pn. „Bezpieczna droga do
szkoły”

Ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek
PSP i OSP połączone z praktyczną
ewakuacją użytkowników Zespołu
Szkół w Syberii.
Impreza pn. „Jesteś widoczny, jesteś
bezpieczny”

mieszkalnych przeprowadzona przez
funkcjonariuszy KP PSP
Impreza pn. „Bezpieczna droga do szkoły” z
udziałem funkcjonariuszy KP PSP, w trakcie
której przeprowadzono konkurs wiedzy z
przepisów ruchu drogowego, konkurs udzielania
pierwszej pomocy przedlekarskiej. Imprezę
przeprowadzono w Hali sportowej przy LO
Żuromin
Przeprowadzenie pogadanki przez strażaków KP
PSP nt. wyposażenia bud. mieszkalnych w czujniki
dymu i tlenku węgla, zachowania się podczas
pożaru w bud. mieszkalnych.
Impreza pn. „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”
przeprowadzona w Szkole Podstawowej w
Sławęcinie w trakcie której oceniano jazdę po
torze rowerowym i udzielanie pierwszej pomocy
przedlekarskiej. W imprezie udział wzięła OSP
Bieżuń.
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KP PSP Żyrardów
Zajęcia edukacyjne dla dzieci i
młodzieży w siedzibie komendy
Zajęcia edukacyjne dla dzieci w ramach
kampanii "Jesteś widoczny, jesteś
bezpieczny"
Ćwiczenia ewakuacyjne

Bezpieczeństwo dzieci w domu i w drodze do
szkoły
Nauka udzielania pierwszej pomocy
Przeprowadzenie ćwiczeń oraz pogadanka na
temat zachowania się podczas ewakuacji z obiektu

KM PSP m. st. Warszawy
RAZEM

opolskie



Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu



Pokaz sprzętu gasniczego, zasady
posługiwania się gasnicą.
Pokazy sprzętu ratowniczo – gasniczego;
pokazy bezpiecznego gaszenia palącego się
oleju na kuchence gazowej; omowienie
zagrozen związanych z wystąpieniem
gwałtownych burz oraz silnych wiatrow.
Wizytacja jednostek OSP.
Powiatowe Obchody Swięta Niepodległosci;






Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.







Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)







stoisko KP PSP z prezentacją sprzętu,
pojazdow, pogadanki.
W ramach akcji promującej zdrowy styl zycia
pod nazwą "Biały Wtorek – wszystko
dla zdrowia" przeprowadzono pogadankę
i przygotowano quiz oraz pokaz udzielania
pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
Akcja "Schodami na ratunek", zapoznanie z
zasadami udzielania pierwszej pomocy, zasady
zgłaszania zdarzenia słuzbom ratunkowym.
Omowienie zagadnien dotyczących zagrozen
w sezonie grzewczym; omowienie zasad
podejmowania działan ratowniczych przy
pozarach przewodow kominowych.
Prezentacja sprzętu do ratownictwa
przedmedycznego, praktyczna obsługa
defibrylatora.
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej
pomocy dla pracownikow Urzędu Pracy.
Wykład na temat zarządzania kryzysowego –
zadania Panstwowej Strazy Pozarnej.
Zasady zachowania się podczas pozarow
i wypadkow komunikacyjnych.
Pokaz sprzętu pozarniczego, omowienie zasad
zachowania się w razie pozaru w roznych
obiektach.
Czad jako cichy zabojca- podstawowe
informacje; zasady zachowania się podczas
zauwazenia pozaru lub innego MZ; udzielanie
pierwszej pomocy poszkodowanym.
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej
pomocy dla pracownikow Przedszkola.
Pokaz gaszenia pozarow dla Warsztatow
Terapii Zajęciowej.
Pogadanka o bezpieczenstwie pozarowym w
szkole podstawowej.
Pokaz sprzętu i gaszenia pozarow dla dzieci
z przedszkola.
Cwiczenia ewakuacyjne w przedszkolu
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Inne






zakonczone pogadanką na temat
bezpieczenstwa pozarowego w lesie, zagrozen
związanych z wypalaniem traw oraz zagrozen
zatrucia tlenkiem węgla w sezonie grzewczym.
Ochrona przeciwpozarowa, a zwłaszcza
ograniczenia ofiar pozarow wewnętrznych,
podstawowe zasady i wymagania związane
z prowadzeniem ewakuacji, edukacja
społeczna.
Praca strazaka – pokaz, prezentacja sprzętu
i omowienie bezpieczenstwa w szkole.
Zagadnienia dotyczące postępowania podczas
pozaru oraz zgłaszania zdarzenia słuzbom
ratunkowym. Omowienie zagadnien
dotyczących zagrozen w sezonie grzewczym;
omowienie zasad podejmowania działan
ratowniczych w wypadkach drogowych.
Otwarte Straznice.
Warsztaty na terenie KP PSP dla dzieci
z przedszkola: czad jako cichy zabojca –
podstawowe informacje; zasady zachowania
się podczas zauwazenia pozaru lub innego MZ;
udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym
oraz pokazy sprzętu ratowniczo – gasniczego.
Pokaz sprzętu i pokaz gaszenia pozaru
podczas Pikniku Rodzinnego.
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej
pomocy dla kobiet Japonskiej Szkoły Sztuk
Walki Bushi.
Honorowe oddawanie krwi w KP PSP.
Pokaz strazacki w ramach festynu rodzinnego
PCK.
Pokaz strazacki w ramach Dnia Sportu.
Szkolenie dla dzieci z przedszkola z zakresu
bezpieczenstwa.
Wycieczki szkolne i przedszkolne do Centrum
Edukacyjnego: zapoznanie się dzieci z pracą
funkcjonariuszy i wyposazeniem Panstwowej
Strazy Pozarnej, omowienie zasad
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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

bezpiecznych zachowan i zagrozen.
Organizacja warsztatow związanych z
tematyką "utrzymania przewodow
kominowych w aspekcie bezpieczenstwa
pozarowego" skierowanych do urzędnikow,
sołtysow i strazakow Ochotniczych Strazy
Pozarnych z terenu powiatu strzeleckiego.
Omowienie zagadnien dotyczących
rozpoczynającego się sezonu grzewczego
w aspekcie przeglądow instalacji i urządzen
grzewczych. Omowienie statystyki zdarzen
oraz zasad postępowania w sytuacji powstania
zagrozenia pozarowego. Zagadnienia
omawiali: kominiarze z Korporacji Kominiarzy
Polskich, Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego, Kominiarz Zakładu
Kominiarskiego, funkcjonariusz KP PSP.

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
Imprezy masowe

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), Kampania MSWiA "Czad i
Ogień. Obudź czujność"
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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)

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 zjawisk
atmosferycznych,
 bezpieczeństwo na drogach,
 pokazy sprzętu JRG ,
 warunki bezpiecznej ewakuacji,
 kampania społeczna z firmą ENERGA
„Dynamiczni Seniorzy z Energia – Czad i ogień,
obudź czujność”
 bezpieczeństwo na terenie powiatu,
 kolegium starosty – analizowanie ilości
zdarzeń,
 pokazy grup specjalistycznych
 omówienie zasad udzielania kwalifikowanej
pierwszej pomocy,
 propagowanie służby w PSP oraz ochrony
przeciwpożarowej,
 zapoznanie ze specyfiką, charakterem pracy
strażaków oraz sprzętem specjalistycznym JRG,
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 omówienie zasad bezpiecznej ewakuacji,
 bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole i
poza szkołą,
 sposoby postępowania na wypadek 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,

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,
szkolenie OSP
RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
Ogólne zasady bezpieczeństwa pożarowego
powiatu
przekazywane podczas festynów i pikników
połączone z prezentacją sprzętu pożarniczego
Prelekcje związane z bezpieczeństwem oraz
zagrożeniami, jakie występują w okresie
grzewczym oraz sposoby zachowania się podczas
ich wystąpienia.
Zaprezentowanie podstawowych zasad z zakresu
bezpieczeństwa pożarowego oraz udzielania
pierwszej pomocy w trakcie spotkania
skierowanego dla seniorów
Miejskie Zawody Sportowo Pożarnicze
Spotkania z władzami gminy, powiatu,
Sesja Rady Miasta oraz Komisja Budżetowa Miasta
itd.
Orzesze
Wystąpienia na Sesji Rady Starostwa
Powiatowego oraz UM w Zawierciu dotyczące
bezpieczeństwa na terenie powiatu
Spotkania w szkołach (w ośrodkach
Ogólne zasady bezpieczeństwa pożarowego,
wypoczynkowych)
prelekcje związane z zagrożeniami występującymi
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Inne (wpisać jakie)

w okresie letnim oraz bezpiecznym wypoczynku
na akwenach wodnych.
Pokaz sprzętu do ratownictwa technicznego.
Zasady udzielania KPP.
Przedstawienie założeń Kampanii „Kręci mnie
bezpieczeństwo”
Prelekcje na temat bezpieczeństwa pożarowego w
czasie ewakuacji w szkole oraz przeprowadzenie
próbnych ewakuacji
Założenia Kampanii „Czad i ogień. Obudź
czujność!” oraz „Nie pal śmieci”, znajomość
numerów alarmowych.
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”
Prelekcje na temat bezpieczeństwa pożarowego w
czasie ewakuacji w szkole oraz przeprowadzenie
próbnych ewakuacji
Założenia Kampanii „Czad i ogień. Obudź
czujność!” oraz „Nie pal śmieci”, znajomość
numerów alarmowych.

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.
 Utrwalenie znajomości telefonów alarmowych
oraz znaków ostrzegawczych i
informacyjnych.
 Promowanie bezpiecznej zabawy i
wypoczynku.
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Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

 Pierwsza pomoc
Spotkania z mieszkańcami podczas festynów i
pikników
 Pogadanka na temat bezpiecznego
zachowania się podczas wypoczynku nad
wodą oraz podczas burzy,
 Prezentacja sprzętu ratownictwa
technicznego, sprzętu gaśniczego, sprzętu do
działań na wodzie oraz sprzętu nurkowego.
 Omówienie zawodu strażaka
 Pokazy z udzielania kwalifikowanej pierwszej
pomocy
 Poruszono tematykę: „Czad i ogień – obudź
czujność”
Podczas spotkań z władzami gminy, powiatu
poruszano tematykę:
 Stan bezpieczeństwa pożarowego.
 Zagrożenia związane z tlenkiem węgla.
 Zasad prawidłowego zabezpieczenia kąpielisk
oraz innych miejsc wypoczynku wakacyjnego.
 Tematyka związana z działalnością PSP i OSP.
Podczas rad pedagogicznych oraz próbnych
ewakuacji w szkołach poruszano następujące
tematy:
 Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 Zasady ewakuacji
 Sposoby użycia podręcznego sprzętu
gaśniczego,
 Alarmowanie jednostek ochrony
przeciwpożarowej
 Przekazywano informacje dot. bezpiecznych
zachowań podczas zbliżających się wakacji.
 Podczas imprez organizowanych na terenie
placówek oświatowych przeprowadzano
pogadanki, pokazy i zajęcia edukacyjne z
zakresu bezpieczeństwa pożarowego i
udzielania pierwszej pomocy.
 Podczas próbnych ewakuacji w szkołach
każdorazowo prezentowano sprzęt
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Inne (wpisać jakie)




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.

RAZEM

warmińsko-mazurskie





Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

szkolenia z udzielania pierwszej pomocy
osobom biorącym udział w wypadkach
komunikacyjnych i na wodach;
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);
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Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.






Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

udział w posiedzeniach komisji
bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim, w tym
omawianie spraw związanych z
bezpieczeństwem nad wodą;
uczestnictwo przedstawicieli komend
powiatowych/miejskich Państwowej 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 gastronomicznohotelowych;
spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta i
Gminy – przedstawienie problematyki
związanej z zabezpieczeniem
przeciwpożarowym podczas organizacji i w
trakcie trwania imprez masowych;
spotkania w szkołach – numery alarmowe,
zasady bezpieczeństwa, powiadamianie służb
ratowniczych, profilaktyka ochrony
przeciwpożarowej, organizacja i warunki
ewakuacji z obiektów, pierwsza pomoc;
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Inne (wpisać jakie)


wielkopolskie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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

przyjmowanie wycieczek dzieci i w
strażnicach jednostek ratowniczo-gaśniczych
komend powiatowych/miejskich PSP – pokaz
sprzętu ratowniczo-gaśniczego, omówienie
specyfiki zawodu strażaka, omówienie
zagrożeń związanych z okresem letnim oraz
zasad prawidłowego postępowania;
zajęcia szkoleniowe w salach edukacyjnych
„OGNIK” (w Elblągu, Ełku oraz Bartoszycach);

 Bezpieczeństwo pożarowe budynków i
urządzeń;
 Bezpieczeństwo pożarowe na obszarach
wiejskich;
 Zasady bezpiecznej ewakuacji;
 Zasady udzielania pierwszej pomocy;
 Bezpieczne Zakończenie Wakacji”;
 Bezpieczeństwo i zasady udzielania pierwszej
pomocy dla osób, które były świadkami
wypadku drogowego;
 Porady w związku ze zbliżającym się okresem
grzewczym;
 Zagrożenia związane z używaniem
niesprawnych urządzeń grzewczych oraz
konsekwencji wynikających z uszczelniania
kratek wentylacyjnych.
 Podsumowanie bezpiecznego wypoczynku;
 Bezpieczna zabawa i wypoczynek.
 Zasady postępowania w przypadku zaistnienia
pożaru lub innego zagrożenia.
 Powiadamianie służb ratunkowych – numery
alarmowe.
 Omówienie działania systemów i urządzeń
przeciwpożarowych.
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Inne (wpisać jakie)
 Pikniki;
 Festyny;
 Imprezy dla biegaczy;
 Spotkanie z przedstawicielami
spółdzielni oraz wspólnot
mieszkaniowych

 Znaki ewakuacyjne i zasady bezpiecznej i
praktycznej ewakuacji.
 Próbna ewakuacja „Bezpieczeństwo podczas
przebywania w szkole”
 Pokazy sprzętu pożarniczego, promocja pracy
strażaka;
 Działania prewencyjne służące poprawie
bezpieczeństwa na drogach w ramach akcji
"Edward" podczas Europejskiego Dnia Bez
Ofiar Śmiertelnych na Drogach;
 Udział w tworzeniu spotu konkursowego w
ramach kampanii MSWiA Aktywny senior to
bezpieczny senior Reagowanie na przemoc;
 Bezpieczeństwo pożarowe budynków i
urządzeń;
 Bezpieczeństwo pożarowe na obszarach
wiejskich;
 Zasady bezpiecznej ewakuacji;
 Zasady udzielania pierwszej pomocy;
 Bezpieczne Zakończenie Wakacji”;
 Bezpieczeństwo i zasady udzielania pierwszej
pomocy dla osób, które były świadkami
wypadku drogowego;
 Porady w związku ze zbliżającym się okresem
grzewczym;
 Zagrożenia związane z używaniem
niesprawnych urządzeń grzewczych oraz
konsekwencji wynikających z uszczelniania
kratek wentylacyjnych.
 Problemy operacyjne z zabezpieczeniem i
dostępem do budynków mieszkalnych
wielorodzinnych;
 Dojazdy pożarowe do budynku – problem
dużych aglomeracji miejskich;
 Zadania i obowiązki właściciela/zarządcy
budynku w zakresie ochrony
przeciwpożarowej;
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 Zatruciem tlenkiem węgla (czad), jakie
powoduje zagrożenie oraz jak się przed nim
ustrzec;
 Przyczyny pożarów w budynkach
mieszkalnych – zwarcia elektryczne itp.;
 Bezpieczne przewody kominowe, grzewcze,
wentylacyjne, profesjonalna kontrola
kominiarska;
 Świadczenia ubezpieczeniowe a pożar
budynku, spełnienie wymagań formalnych;

zachodniopomorskie

RAZEM

136

11656
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Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Próbna ewakuacja, Kręci mnie bezpieczeństwo,
Happening bezpieczeństwa, Ratownictwo
drogowe, Sportowy piknik, Pogadanka na temat
bezpieczeństwa, Festyn rodzinny, Zawody w KPP,
Zawody kolarskie, Jestem bezpieczny,
Bezpieczeństwo nad wodami, Zawód strażak
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Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Dożynki gminne i powiatowe
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Spotkania w szkołach
(w ośrodkach wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)

Kręci mnie bezpieczeństwo, Kręci mnie
bezpieczeństwo przez cały rok szkolny,
Pogadanka na temat bezpieczeństwa, Ewakuacja
próbna, Pierwsza pomoc, Bezpieczna szkoła,
Zawód strażak, Czad i ogień. Obudź czujność, Stop
pożarom traw, Bezpieczny człowiek. Bezpieczne
życie, Spotkania z nauczycielami, Bezpieczny
uczeń
Kręci mnie bezpieczeństwo, Wizyta dzieci,
Spotkanie przedszkolakami, Bezpieczny uczeń,
Zawód strażak, Wizyta seniorów, Wizyta MDP,
Wspólne ćwiczenia

RAZEM
RAZEM

