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

Rodzaj przedsięwzięcia

dolnośląskie

1.Spotkania z mieszkańcami gminy

L
Tematyka
p
.
Bezpieczeństwo w szkole i w domu ze
szczególnym uwzględnieniem tematyki zatruć
tlenkiem węgla. Reagowanie w sytuacjach
zagrożenia. Ścieżka kariery – zawód strażak.
Spotkania z młodzieżą szkolną, personelem
zakładów pracy w celu obserwacji przy próbie
sprawdzenia warunków ewakuacji ludzi.
W trakcie spotkań strażacy dokonywali
pogadanek nt. szerokorozumianego
bezpieczeństwa pożarowego, poruszali kwestie
związane z zasadami bezpieczeństwa na drogach,
wypoczynku nad wodą czy podczas wycieczek
górskich. Ponadto podczas pogadanek
rozmawiano na tematy:
 zachowanie się podczas pożaru i innych
zagrożeń,
 tlenek węgla – zagrożenia i zapobieganie
zatruciom,
 jak przekazać informację o pożarze i innym
zdarzeniu.

przedsię
wzięć

35

uczestników
dzieci

dorosłych

630

482

2.Spotkania z władzami gminy,
powiatu, itd.






3.Spotkania w szkołach, ośrodkach
wypoczynkowych














Omówiono bieżące zagadnienia dot.
bezpieczeństwa na terenie poszczególnych
powiatów,
Parkowanie samochodów na drogach
przeciwpożarowych usytuowanych na terenie
osiedli mieszkaniowych,
Prelekcja poświęcona bezpieczeństwu
pożarowemu,
Spotkania Komendantów
powiatowych/Miejskich w starostwach
powiatowych dot. omówienia bieżących
zagadnień dot. bezpieczeństwa na terenach
powiatów.
Szkolenie w zakresie prawidłowego
zachowania bezpieczeństwa podczas zdarzeń
wymagających ewakuacji osób z obiektu,
współpracy ze służbami ratowniczymi.
Szkolenia i pogadanki dot. zasad bezpiecznej
eksploatacji urządzeń ogrzewczych oraz
przedstawienie zasad postępowania w
przypadku pożaru.
Bezpieczne zachowania w domu w sytuacjach
zetknięcia się z tlenkiem węgla.
Jak zachować się podczas wypadku.
Bezpieczeństwo na drogach, numery
alarmowe.
Zagrożenia dla życia i zdrowia wynikające z
pożarów budynków mieszkalnych.
Ponadto omawiano tematykę związaną z
udzielaniem pierwszej pomocy, zapoznawano
słuchaczy ze specyfikacją działań ratowniczogaśniczych, zagrożeniami związanymi z
pożarami oraz działaniami przy innych
zagrożeniach np. chemicznych.
Podstawowe zasady zachowania się w sytuacji
zagrożenia oraz właściwego powiadamiania
służb ratowniczych.
Szkolenie w zakresie postepowania w
zdarzeniach z poszkodowanymi w wypadkach

7

177

83

15677

1965








4.Inne (wpisać jakie)
- Pokazy sprzętu.
- Pogadanki dla dzieci.
- Szkolenia w ramach Sali edukacyjnej
„OGNIK”.
- Spotkania i szkolenia z OSP.
- Wywiad w lokalnych mediach.
- Informacje na stronach KP/M PSP
oraz na stronach portali regionalnych.











komunikacyjnych.
Obowiązki właściciela, zarządcy obiektu i
zadania związane z ewakuacją szkoły oraz
zasady postępowania na wypadek powstania
pożaru lub innego zagrożenia.
Akcja kalendarze.
Pogadanki w szkołach i przedszkolach pokazy
sprzętu. W ramach wizyt u dzieci i młodzieży
w przedszkolach i szkołach przedstawiono na
czym polega praca strażaka, przekazano
również informację jak zachować się
bezpiecznie podczas zabaw w szkole jak i na
zamarzniętych akwenach i lodowiskach.
Poruszono również temat udzielania
pierwszej pomocy poszkodowanym podczas
różnego rodzaju wypadków oraz
poinformowano dzieci i kadrę nauczycielską w
ramach kampanii prowadzonej przez PSP
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” o
zagrożeniach związanych z możliwością
powstania pożarów w mieszkaniach oraz
zatruciem tlenkiem węgla.
Bezpieczeństwo ze szczególnym
uwzględnieniem tematyki zatruć tlenkiem
węgla.
Bezpieczeństwo w komunikacji ruchu
lądowego, pokazy sprzętu ratowniczo –
gaśniczego.
Szkolenia w zakresie postepowania z dużą
liczbą poszkodowanych oraz ewakuacji ludzi.
Zapoznawanie dzieci i dorosłych z pracą
strażaka.
Pokaz sprzętu.
Bezpieczne zachowanie się w czasie burzy i
nawałnic.
Udzielanie pierwszej pomocy.
Prawidłowe alarmowanie służb ratunkowych.
Praktyczne zajęcia dla dzieci z zakresu
bezpieczeństwa przeciwpożarowego z

57

3934

22636

wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
i sprzętu pożarniczego.
Strażak tłumaczą dzieciom jak ustrzec się zatrucia
tlenkiem węgla (czadem), jak należy dbać o
prawidłową wentylację pomieszczeń, do jakich
zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe
użytkowanie sprzętu domowego oraz jak powinna
przebiegać ewakuacja z miejsca objętego
pożarem.
RAZEM

276

20241

25166

kujawsko-pomorskie

KP PSP ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

zagrożenia związane z sezonem grzewczym;
pierwsza pomoc przedmedyczna;

1

0

100

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

pokazy i ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej; numery alarmowe;
bezpieczeństwo pożarowe w domu i w szkole;
zasady ewakuacji;

2

380

27

Inne: przedszkola

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

zasady bezpiecznego zachowania podczas
wypoczynku oraz podczas pobytu w domu;

1

0

50

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

6

692

89

1

10

2

KP PSP BRODNICA

Spotkania w szkołach
(w ośrodkach wypoczynkowych)
Inne:

zasady bezpiecznego zachowania podczas
wypoczynku oraz podczas pobytu w domu, w
szkole, na wycieczkach i piknikach; ogólne zasady
ewakuacji;
zasady bezpiecznego zachowania podczas
wypoczynku oraz pobytu w domu, w szkole, na
wycieczkach i piknikach; prezentacja pojazdów i

sprzętu pożarniczego;
KM PSP BYDGOSZCZ
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

prawidłowe zachowania w domu
w przypadku pożaru; prawidłowe korzystanie z
numerów alarmowych; zgłaszanie pożaru;
prezentacja podstawowych zasad udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej;

2

0

75

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

7

294

28

8

175

19

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 prawidłowych nawyków w
zakresie używania domowych urządzeń
elektrycznych; utrwalenie znajomości numerów
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;

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)

podstawowe zasady bezpieczeństwa; pokaz
sprzętu ratowniczego i medycznego; pokaz
udzielania pierwszej pomocy; ćwiczenia
ewakuacyjne szkoły;

5

525

90

Inne: KP PSP Chełmno

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

omówienie kampanii "Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!"; zagrożenia związane z
możliwością powstania pożarów w mieszkaniach
lub domach jedno- i wielorodzinnych;
występowanie zagrożeń związanych z zatruciami
tlenkiem węgla oraz toksycznymi gazami
popożarowymi; zdarzenia związane z
podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla w
powiecie; przycyzny zatruć tlenkiem węgla;
sposoby zapobiegania zatruciu tlenkiem węgla;
czujki tlenku węgla i dymu; sposoby pomocy
osobom, które zatruły się tlenkiem węgla;

3

0

110

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci,
uczniów i pracowników; bezpieczeństwo i
prawidłowe zachowania podczas ewakuacji;
bezpieczeństwo, ratownictwo i ochrona
przeciwpożarowa; omówienie kampanii "Czujka
na straży Twojego bezpieczeństwa!"; szkolenie dla
nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej z użyciem defibrylatora
AED;

11

1200

202

-

0

0

0

"Kręci mnie bezpieczeństwo"; "Czujka
na straży Twojego bezpieczeństwa!"

5

80

195

KP PSP GOLUB-DOBRZYŃ

Inne:
drzwi otwarte w KP PSP GolubDobrzyń, kontrola akwenów wodnych
KM PSP GRUDZIĄDZ
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.
Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne: nagranie w TVS Grudziądz

"Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok
szkolny"; "Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!";
"Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!";
"Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok
szkolny";

0

0

0

7

1000

55

28

0

700

KP PSP INOWROCŁAW
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

zasady bezpieczeństwa; pokazy sprzętu;
udzielanie pierwszej pomocy;

1

0

85

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne: spotkania na terenie JRG

prelekcje związane z bezpieczeństwem;
pogadanka w zakresie bezpieczeństwa
mieszkańców;

2

20

26

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

pogadanka o bezpieczeństwie przeciwpożarowym
budynków; zagrożenia ze strony tlenku węgla;
propagowanie ogólnopolskiej kampanii "Czujka
na straży Twojego bezpieczeństwa!"

3

0

59

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 w przypadku zagrożenia na
wypadek pożaru w szkole i innych miejscach;
instrukcja dla dzieci, jak należy wzywać pomoc w
sytuacji, gdy są same; zagrożenia związane ze
zbliżającym się okresem grzewczym;
propagowanie ogólnopolskiej kampanii "Czujka
na straży Twojego bezpieczeństwa!"

1

538

18

KP PSP LIPNO

pokaz sprzętu; zapoznanie się z codziennym
tokiem służby oraz zakresem działań
ratowniczych; omówienie akcji ratowniczych
prowadzonych przez JRG w Lipnie; pogadanka o
bezpiecznym zachowaniu się w szkole i poza
szkołą, w domu oraz w czasie wypoczynku;

1

20

3

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; kampania pn. "Czujka
na straży Twojego bezpieczeństwa!";

11

488

110

Inne: rajd rowerowy

-

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: festyny rodzinne, integracyjne,
edukacyjne

pokazy sprzętu; instruktaż udzielania pierwszej
pomocy; zasady bezpieczeństwa w domu, w
szkole, w przedszkolu, podczas zabawy, podczas
wypoczynku; "Bezpieczne wakacje"; "Czujka na
straży Twojego bezpieczeństwa!"; szkodliwość
tlenku węgla dla życia i zdrowia;

4

193

15

Inne: wycieczki dzieci do siedziby KP
PSP w Lipnie

KP PSP MOGILNO

KP PSP NAKŁO N. NOTECIĄ

KP PSP RADZIEJÓW

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

"Kręci mnie bezpieczeństwo"; "Czujka
na straży Twojego bezpieczeństwa!";

1

0

50

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

„Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok
szkolny” ; pogadanki i ewakuacja;

6

455

98

Inne:

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

4

396

65

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

bezpieczeństwo pożarowe; zagrożenia wynikające
z nieprawidłowego użytkowania sprzętu
domowego; zasady działania czujników dymu i
czujek tlenku węgla; zasady udzielania pomocy
przedmedycznej w stanach zagrożenia życia;

3

0

64

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;

2

136

12

KP PSP RYPIN

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne:

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

KP PSP SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Inne:

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

zapoznanie z zawodem strażaka; akcja promująca
bezpieczne zachowania w domu; pokazy
pierwszej pomocy przedmedycznej; "Kręci mnie
bezpieczeństwo przez cały rok szkolny"; "Czujka
na straży Twojego bezpieczeństwa!"; "Bezpieczny
senior"; "Dzień czystego powietrza";

3

80

66

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; "Kręci mnie bezpieczeństwo
przez cały rok szkolny";

4

388

31

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

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

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

1

0

20

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

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

20

891

409

Inne: zajęcia szkoleniowe OGNIK,
spotkania w JRG

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

3

75

7

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

bieżące zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa
powiatu; zagrożenia związane z możliwością
powstania pożarów w budynkach mieszkalnych

1

0

10

KP PSP ŚWIECIE

KM PSP TORUŃ

KP PSP TUCHOLA

oraz zatruciem tlenkiem węgla;

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

bezpieczeństwo w sezonie grzewczym; pokaz
sprzętu strażackiego; zagrożenia związane z
możliwością powstania pożarów w budynkach
mieszkalnych, zatruciem tlenkiem węgla;
bezpieczeństwo przy eksploatacji kuchenek
gazowych oraz gazu ziemnego; "Kręci mnie
bezpieczeństwo przez cały rok szkolny"; "Czujka
na straży Twojego bezpieczeństwa!"; ewakuacje
w placówkach szkolnych; nadzór
nad praktycznym sprawdzeniem organizacji i
warunków ewakuacji;

11

1079

278

Inne: OSP, obozy harcerskie

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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

2

14

41

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

-

0

0

0

Inne:

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

-

0

0

0

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach
(w ośrodkach wypoczynkowych)

bezpieczeństwo w domu, w szkole, na drogach
publicznych; sposoby uniknięcia zatrucia czadem;
pokazy sprzętu;

10

1292

122

KP PSP WĄBRZEŹNO

KM PSP WŁOCŁAWEK

bezpieczeństwo w domu, w przedszkolu, na
drogach publicznych; sposoby uniknięcia zatrucia
czadem; pokazy sprzętu;

5

331

38

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

ogólnie pojęte bezpieczeństwo, w tym informacja
nt. kampanii "Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!";

4

10

213

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

-

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

ogólnie pojęte bezpieczeństwo, w tym informacja
nt. kampanii "Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!";

8

0

618

Inne:

-

0

0

0

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

1

1500

3500

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

0

0

0

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

0

0

0

Inne:

0

0

0

196

12182

7634

84

1299

558

6

24

62

115
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Inne: spotkania w JRG, na obozach
harcerskich
KP PSP ŻNIN

KW PSP TORUŃ

lubelskie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

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

Bezpieczeństwo w okresie zimowym. Przepisy
prawne dot. pierwszej pomocy. Bezpieczeństwo
własne, zabezpieczenie miejsca wypadku. Dni
Otwartych Strażnic. Pogadanki o bezpieczeństwie
w ramach, akcji „Strażak uczy ratować”, „Czujka na
straży Twojego bezpieczeństwa” „Kręci mnie
bezpieczeństwo”. Pokazy sprzętu pożarniczego,
ćwiczenia na fantomach.
Zagrożenia w sezonie grzewczym – pożary i tlenek
węgla. Bezpieczeństwo w sezonie zimowym.
Rady pedagogiczne, kalendarze na 2019 r –
konkursy. Przestrzeganie przepisów ppoż. w

lubuskie

Inne (wpisać jakie) Spotkania z
jednostkami OSP.
„Bezpieczne dziecko w centrum
handlowym Twierdza”
Konferencje prasowe „Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa”.
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
Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

szkołach. Próbna ewakuacja. Zapoznanie z
ogólnopolską kampanią „Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa”. 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, pożary w
budynkach mieszkalnych, 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.
Prelekcje – numery alarmowe, konferencje
tematyczne tlenek węgla, pożary mieszkań.
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.

Udział w spotkaniach. Omawianie zagrożeń
związanych z pożarami oraz tlenkiem węgla w
ramach kampanii "Czujka na straży
bezpieczeństwa".
Sesja Rady Gminy/Powiatu. Pogadanka nt. akcji
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.
Kolportaż ulotek i kalendarzy.
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Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)

Wizyty w szkołach na radach pedagogicznych.
Praktyczne zajęcia z ewakuacji. Pogadanka nt.
akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.
Kolportaż ulotek i kalendarzy
Akcja edukacyjna dla dzieci przeprowadzona w
Salce Edukacyjnej Ognik w Zielonej Górze
Wizyta w jednostkach PSP. 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. Przedstawiono
program prewencyjny "Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa".
W dniu 9-10 października br. w budynku
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa
odbyła się uroczysta inauguracja wystawy
zorganizowanej z okazji setnej rocznicy
Odzyskania przez Polskę niepodległości pt.
Historia Straży Pożarnej na Ziemi Wschowskiej.
Dla zwiedzających przygotowano wiele atrakcji
m.in. ekspozycje: zabytkowych hełmów
strażackich, mundurów, ponad 120 sztuk modeli
samochodów strażackich, armatury wodnej,
fotografii. Podczas uroczystego otwarcia wykłady
o tematyce dotyczącej historii straży pożarnej
wygłosili: Pan Piotr Sobański – nauczyciel I LO we
Wschowie, Pani Marta Małkus – Dyrektor Muzeum
we Wschowie, mł. bryg. Krzysztof Piasecki
zastępca komendanta PSP we Wschowie. Na
uroczystości prócz strażaków obecni byli między
innymi kierownicy jednostek samorządu
powiatowego i gminnego, dyrektorzy szkół,
emerytowani komendanci. Organizatorzy
przygotowali dla najmłodszych konkursy, zabawy
i wiele innych atrakcji. Był pokaz sprzętu
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strażackiego, możliwość przymierzenia ubrań
specjalnych, lanie wody do nalewaków, rozwijanie
i zwijanie węży strażackich na czas, nauka
udzielania pierwszej pomocy. Przeprowadzono
również pogadanki i konkursy dotyczące akcji
Czujka na straży twojego bezpieczeństwa.
Spotkanie z przedstawicielami zarządców
nieruchomości na terenie miasta Gorzowa Wlkp.,
którego tematem było omówienie programu
edukacyjno-prewencyjnego pn. "Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa".
Wywiad radiowy Komendanta Miejskiego mł.
bryg. Piotra Jankowieckiego w sprawie
profilaktyki pożarowej w ramach kampanii
“Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
W dniu 28 listopada 2018 r. w ramach
porozumienia pn. "Bezpieczny Dom"
funkcjonariusz PSP w Słubicach wraz
przedstawicielem OSP Cybinka i Urzędu
Miejskiego w Cybince przeprowadził montaż 8
czujek tlenku węgla w lokalach komunalnych.
Podczas montażu została przeprowadzona
pogadanka na temat bezpieczeństwa oraz
instruktaż działania w/w czujek.
W ramach porozumienia "Bezpieczny Dom"
samorządy zakupują czujki tlenku węgla i dymu
oraz wskazują lokale komunalne, w których maja
być zamontowane. Strażacy dokonują montażu
oraz uświadamiają mieszkańców o korzyściach
jakie niesie ze sobą zamontowanie
przedmiotowych czujek w lokalach mieszkalnych.
Wizyta przedstawiciela PSP na spotkaniu z
bywalcami domu dziennego pobytu dla osób
starszych. Tematem spotkania było omówienie
programów edukacyjno-prewencyjnych pn. "Kręci
mnie bezpieczeństwo", "Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa". Zaprezentowano działanie oraz
pokaz montażu czujki bezpieczeństwa.
RAZEM
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5355

1724

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

łódzkie

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

Zagrożenie związane z pożarami wewn. i tlenkiem
węgla. Propagowanie montażu czujek CO i dymu
Udzielanie pierwszej pomocy. Spotkania w
ramach kampanii „Czad i Ogień. Obudź czujność”.
Montaż czujek dymu i tlenku węgla
Statystyka pożarowa, zagrożenia pożarowe w
okresie grzewczym, profilaktyka
przeciwpożarowa. Propagowanie montażu czujek
CO i dymu.
Nr alarmowe, profilaktyka p.poż, sprawdzenie
organizacji i warunków ewakuacji, zatrucia
tlenkiem węgla
Spotkania w JRG - zasady udzielania pierwszej
pomocy medycznej,
Pokaz sprzętu ratowniczego. Bezpieczeństwo poż.
w domach

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

małopolskie

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

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

ma
zo
wie
cki
e

RAZEM
KP PSP Białobrzegi

Popularyzacja zagadnień szeroko rozumianej
ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i
młodzieży a także ich opiekunów i nauczycieli,
bezpieczne dogrzewanie lokali mieszkalnych,
„czujka na straży twojego bezpieczeństwa”
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”, bezpieczeństwo w
okresie jesienno-zimowym podczas dogrzewania
lokali mieszkalnych

49

1030

2696

6

0

111

114

7844

931

18

747

10180

187

9621

13918

26

301

900

16

76

271

90

7131

991

78

9245

1231

210

16753

3393

Pogadanka po przeprowadzonej
próbnej ewakuacji.

Wycieczka szkolna w komendzie.

Wycieczka szkolna w komendzie.









Zasady zachowania się podczas ewakuacji.
Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa.
Zasady zgłaszania zagrożeń.
Zasady zachowania się podczas pożaru.
Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa,
Numery alarmowe,
Przybliżenie zawodu strażaka.
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 Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa.
 Numery alarmowe,
 Przybliżenie zawodu strażaka.
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Podczas spotkań przekazano podstawowe
informacje dotyczące bezpieczeństwa w szkole,
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
obiektu zwracana była uwaga na elementy
bezpieczeństwa pożarowego i następowała
natychmiastowa reakcja w przypadku
wystąpienia nieprawidłowości.
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KP PSP w Błoniu
KP PSP Ciechanów
Spotkania z uczniami Szkół
Podstawowych.

KP PSP Garwolin
Prelekcja nt. bezpieczeństwa dla
uczniów internatu szkoły
ponadgimnazjalnej.
Prelekcja nt. bezpieczeństwa dla
nauczycieli szkół podstawowych na
radach pedagogicznych.
Spotkanie i pokazy na temat zagrożeń
związanych z możliwością powstania

1. Omówienie zasad bezpieczeństwa
pożarowego w domu i szkole.
2. Omówienie kampanii społecznej „Czujka na
straży twojego bezpieczeństwa”.
1. Omówienie zasad bezpieczeństwa
pożarowego w domu i szkole.
2. Omówienie kampanii społecznej „Czujka na
straży twojego bezpieczeństwa”.
1. Omówienie zasad bezpieczeństwa
pożarowego w domu.

pożarów w budynkach mieszkalnych
oraz zatruciem tlenkiem węgla.

2. Omówienie kampanii społecznej „Czujka na
straży twojego bezpieczeństwa”.
3. Pokazy gaszenia palącego się tłuszczu wodą.

KP PSP Gostynin
KP PSP Grodzisk Mazowiecki
Przedszkole niepubliczne „Baby
Academy” w Grodzisku Mazowieckim
ul. Dworska 11 i 15 –pogadanka dla
dzieci i pokaz sprzętu. 19.11.2018 r.
KP PSP Grójec
Lekcja na temat bezpieczeństwa.
Spotkanie z radą pedagogiczną.
Praktyczne Sprawdzenia Ewakuacji
szkoły i przedszkola.
Praktyczne Sprawdzenia Ewakuacji
zakłady przemysłowe, obiekty
użyteczności publicznej.
Wizyta uczniów w siedzibie KP PSP.

Bezpieczeństwo pożarowe –upowszechnianie
zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży,
kształtowanie prawidłowych postaw w sytuacji
zagrożenia. Pokazy sprzętu JRG.
Numery alarmowe, zasady udzielania pierwszej
pomocy, czujki tlenku węgla.
Ewakuacja z obiektów, sezon grzewczy
zagrożenia CO.
Numery alarmowe, bezpieczeństwo pożarowe w
domu i szkole, zasady ewakuacji, czujki tlenku
węgla.
Numery alarmowe, bezpieczeństwo pożarowe w
miejscu pracy, zasady ewakuacji, czujki tlenku
węgla.
Numery alarmowe, bezpieczeństwo pożarowe w
domu i szkole, zasady ewakuacji, czujki tlenku
węgla.
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KP PSP Kozienice
KP PSP Legionowo
Pogadanki i pokazy.
Pokazy.

Bezp. poż. w domu i szkole, czad i czujka czadu .
Bezp. poż. w domu i szkole, czad i czujka czadu,
bezpieczeństwo na drodze.

KP PSP Lipsko
Uroczystość 100-lecie Niepodległości,
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Jaworze Soleckim.
Próbna ewakuacja w ARiMR.
Uroczystość 100-lecie Niepodległości,

Pogawędka na temat prawidłowych zachowań
oraz przedstawienie problematyki czadu
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ”.
Przedstawienie problematyki czadu „Czujka na
straży Twojego bezpieczeństwa ”.
Pogawędką na temat prawidłowych zachowań

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Walk Partyzanckich w
Chotczy.
Z okazji 100-lecia Niepodległości,
spotkanie młodzieży i dzieci z pow.
Lipskiego zrzeszonych w ZHP.
Szkolenie przeprowadzone we
współpracy PTTK z Samorządem
Województwa Mazowieckiego oraz KP
PSP w Lipsku.
p.n: „Zadbaj o bezpieczeństwo własnenaucz się pomagać innym”.
Próbna ewakuacja w przedszkolu w
Lipsku.
Próbna ewakuacja w Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii – Solec n/Wisłą.
Próbna ewakuacja w Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii – Szymanów.
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.

oraz przedstawienie problematyki czadu
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa ”.
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”Czujki czadu.
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.
Prawidłowe postępowanie podczas udzielania
pierwszej pomocy.

Pogawędką na temat prawidłowych zachowań.
Przybliżenie pracy strażaka.
Pogawędką na temat prawidłowych zachowań.
Pogawędką na temat prawidłowych zachowań.

 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
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KP PSP Maków Mazowiecki
Udział funkcjonariuszy tut. Komendy
oraz JRG w przeprowadzeniu ,,próbnej
ewakuacji” z obiektu Zespołu Szkół
(ponadgimnazjalnych)w Różanie.
Udział funkcjonariuszy tut. Komendy
oraz JRG w przeprowadzeniu ,,próbnej
ewakuacji” z obiektu Przedszkola
Samorządowego Nr 1 w Makowie
Mazowieckim.
Udział funkcjonariuszy tut. Komendy
oraz JRG w przeprowadzeniu szkolenia
z zakresu pierwszej pomocy medycznej.
Udział funkcjonariuszy tut. Komendy
oraz JRG w konkursie plastycznym
związanym z obchodami 100. lecia
odzyskania niepodległości przez
Polskę.
Organizacja uroczystości oraz
uroczysty apel w tut. Komendzie.

Pomoc w organizacji uroczystości
związanej z obchodami setnej rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę
w Karniewie.
KP PSP Mińsk Mazowiecki
Spotkanie z dziećmi i młodzieżą w
Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej.

Pomoc w przeprowadzeniu oraz omówienie
przebiegu praktycznego sprawdzenia próbnej
ewakuacji z obiektu Zespołu szkół w Różanie.
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
połączone z pokazem sprzętu pożarniczego.
Pomoc w przeprowadzeniu oraz omówienie
przebiegu praktycznego sprawdzenia próbnej
ewakuacji z obiektu Zespołu szkół w Różanie.
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
połączone z pokazem sprzętu pożarniczego.
Przeprowadzenie pokazów oraz szkolenia w
zakresie udzielania pierwszej pomocy
medycznej z omówieniem procedur
ratowniczych, pokazów i szkolenia z użyciem
defibrylatora i fantomów.
Udział funkcjonariusza tutejszej Komendy w
pracach komisji powołanej w celu
rozstrzygnięcia kolejnej edycji konkursu
plastycznego poświęconego setnej rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę.
Organizacja uroczystości oraz uroczysty apel w
tut. Komendzie. ,związany z obchodami setnej
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
połączony z spotkaniem Komendanta
Powiatowego z załogą, w trakcie którego
Komendant Powiatowy poruszył sprawy związane
z walką strażaków o odzyskanie niepodległości
oraz sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem
Komendy.
Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu
uroczystości związanej z obchodami setnej
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
w Karniewie.
Prelekcja promujące bezpieczne
zachowania związana z bezpieczeństwem w
szkole, prezentacja pojazdów i sprzętu
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Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla
klasy z innowacją pedagogiczną
„Edukacja pożarniczo-ratownicza„ z
Zespołu Szkół im Marii Curie
Skłodowskiej w Mińsku Maz.
Praktyczne sprawdzenie ewakuacji.

KP PSP Mława
„Spotkanie z młodzieżą w ramach zajęć
edukacji dla bezpieczeństwa
prowadzonych w szkole, „Zagrożenia
od tlenku węgla oraz pożarów
mieszkań”.
Spotkanie w ramach odwiedzin
strażnicy w KP PSP Mława.
KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki
KM PSP Ostrołęka
Sala edukacyjna OGNIK w KM PSP
Ostrołęka.
Wizytacja JRG PSP przez grupy dzieci.
Zapoznanie się z pracą strażaka i
sprzętem pożarniczym.
Pokazy sprzętu.

pożarniczego będącego na wyposażeniu JRG,
omówienie pracy strażaka.
Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo podczas ewakuacji w szkołach
oraz prelekcja nt. bezpieczeństwa w szkołach
oraz omówienie akcji „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!”.
Zagrożenia od tlenku węgla oraz pożarów w
mieszkaniach. Udzielanie pierwszej pomocy
przedmedycznej osobom zatrutym tlenkiem
węgla lub gazami pożarowymi.
Pogadanka dotycząca zagrożeń powodowanych
przez pożary, zapoznanie z praca strażaka,
pokazy sprzętu.

Bezpieczeństwo pożarowe i zagrożenia dzieci w
szkole i w domu.
Wizytacja strażnicy JRG PSP Ostrołęka przez 2
grupy ze szkoły podstawowej w Białobieli.
Pokazy sprzętu, pogadanki, zapoznanie dzieci z
pracą strażaka.
Pokazy sprzętu pożarniczego w Bursie
Regionalnej w Ostrołęce.
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KP PSP Ostrów Mazowiecka
Praktyczne sprawdzenie organizacji i
warunków ewakuacji.
Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze
połączone z praktycznym
sprawdzeniem organizacji i warunków
ewakuacji w PSSE w Ostrowi
Mazowieckiej.

Organizacja ewakuacji w szkołach. Zasady
zachowania podczas pożaru.
Organizacja ewakuacji w zakładzie. Zasady
zachowania podczas pożaru.

Praktyczne sprawdzenie organizacji i
warunków ewakuacji w Szpitalu
Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej.
KP PSP Otwock
Ewakuacja Szkoły Podstawowej im.
Wincentego Witosa w Gliniance ul.
Napoleońska 1 w dniu 07.11.2018.

Prelekcja dla seniorów w Ognisku
Wychowawczym im. Kazimierza
Lisieckiego „Dziadka” w Świdrze w dniu
13.11.2018.

Wizyta w JRG Otwock wychowanków z
Ośrodka Szkolno wychowawczego
„Jędruś” w Józefowie w dniu
15.11.2018.

Ewakuacja Zespołu Szkół nr 2 im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Otwocku w
dniu 19.11.2018.

Organizacja ewakuacji w szpitalu (Oddział
Chirurgii Ogólnej). Zasady zachowania podczas
pożaru.
- telefony alarmowe do służb ratowniczych;
- zasady prawidłowego zachowania się podczas
zaistnienia niebezpieczeństwa pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia;
- bezpieczeństwo w domu i szkole;
- akcja „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!”.
- telefony alarmowe do służb ratowniczych;
- powiadamianie służb podczas zaistnienia
pożaru, miejscowego zagrożenia lub innego
niebezpieczeństwa;
- zasady prawidłowego zachowania się podczas
zaistnienia niebezpieczeństwa pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia
-omówienie podstawowych zasad udzielania KPP
- akcja „Widoczny na Drodze”.
- akcja „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!”.
- telefony alarmowe do służb ratowniczych;
- powiadamianie służb podczas zaistnienia
pożaru, miejscowego zagrożenia lub innego
niebezpieczeństwa;
- zasady prawidłowego zachowania się podczas
zaistnienia niebezpieczeństwa pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia;
- bezpieczeństwa w domu i szkole
- omówienie podstawowych zasad udzielania KPP
- akcja „Widoczny na Drodze”.
- akcja „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!”.
- telefony alarmowe do służb ratowniczych;
- zasady prawidłowego zachowania się podczas
zaistnienia niebezpieczeństwa pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia;
- bezpieczeństwo w domu i szkole;
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Ewakuacja Szkoły Podstawowej im.
Wincentego Witosa w Gliniance ul.
Napoleońska 53a w dniu 19.11.2018.

Ewakuacja Szkoły Podstawowej z
Oddziałami integracyjnymi im. J.
Korczakowskiej w Otwocku ul.
Słowackiego 66 w dniu 19.11.2018.

Ewakuacja Zespołu Szkół im. Ks. Kard.
Stefana Wyszyńskiego w Karczewie w
dniu 28.11.2018.

Ewakuacja Szkoły Podstawowej z
Oddziałami integracyjnymi im.
Bohaterskich Lotników Polskich w
Wiązownie w dniu 29.11.2018.

Ewakuacja Szkoły Podstawowej im.
Wincentego Witosa w Gliniance ul.
Napoleońska 1 w dniu 07.11.2018.

KP PSP Piaseczno
Pogadanka i pokaz

- akcja „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!”.
- telefony alarmowe do służb ratowniczych;
- zasady prawidłowego zachowania się podczas
zaistnienia niebezpieczeństwa pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia;
- bezpieczeństwo w domu i szkole;
- akcja „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!”.
- telefony alarmowe do służb ratowniczych;
- zasady prawidłowego zachowania się podczas
zaistnienia niebezpieczeństwa pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia;
- bezpieczeństwo w domu i szkole;
- akcja „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!”.
- telefony alarmowe do służb ratowniczych;
- zasady prawidłowego zachowania się podczas
zaistnienia niebezpieczeństwa pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia;
- bezpieczeństwo w domu i szkole;
- akcja „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!”.
- telefony alarmowe do służb ratowniczych;
- zasady prawidłowego zachowania się podczas
zaistnienia niebezpieczeństwa pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia;
- bezpieczeństwo w domu i szkole;
- akcja „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!”.
- telefony alarmowe do służb ratowniczych;
- zasady prawidłowego zachowania się podczas
zaistnienia niebezpieczeństwa pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia;
- bezpieczeństwo w domu i szkole;
- akcja „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!”.
Kreci mnie bezpieczeństwo przez cały rok.
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Pogadanka
Pogadanka i pokaz sprzętu.
Pogadanka

Pierwsza pomoc.
Czujka na straży bezpieczeństwa.
Praca strażak i bezpieczeństwo w domu.
Zachowanie podczas ewakuacji oraz
bezpieczeństwo w szkole i w domu.
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Promowanie kampanii „Czujka na straży
Twojego Bezpieczeństwa”, „Kręci mnie
bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny”;
Omówienie zasad bezpiecznego korzystania z
lodowisk oraz udzielania pierwszej pomocy;
Ćwiczenia z praktycznego sprawdzenia
organizacji oraz warunków ewakuacji;
Przedstawienie zasad alarmowania i
dysponowania sił i środków PSP oraz
prezentacja sprzętu będącego na wyposażeniu
Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych.
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Ewakuacje w szkołach podstawowych .

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

Zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej
pomocy, zapoznanie z pracą strażaka.
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Udział w turnieju KPP w Płońsku.

Zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej
pomocy.
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KM PSP Płock
Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych).

KP PSP Płońsk

KP PSP Pruszków
Pogadanki z zakresu bezpieczeństwa
pożarowego.
KP PSP Przasnysz

Zasady postępowania na wypadek pożaru lub MZ,
sposoby powiadamiania straży pożarnej, numery
alarmowe 998 i 112.


KP PSP Przysucha
Pogadanka, pokazy.
Pogadanka, pokazy.

Próbna ewakuacja budynku Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Koloni Ossa. Akcja
„Czujka na straży…” .
Pogadanka na temat zagrożeń podczas
przebywania w domu, w szkole. Wizyta w JRG PSP
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego w

Goździkowie.
Pogadanka, pokazy.

Specjalna Publiczna Szkoła Podstawowa w
Borkowicach, pokazy sprzętu używanego przez
straż pożarną, pokazy KPP.

1

80

57

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem
pożarowym oraz innymi zagrożeniami.
Omówienie zagrożeń związanych z możliwością
powstania pożarów w mieszkaniach lub domach
jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.
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 gdy
jesteśmy świadkami pożaru, wypadku i innych
zagrożeń.
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Zapoznanie z podstawowymi zasadami
bezpieczeństwa w szkole i domu. Omówienie
zagrożeń związanych z sezonem grzewczym.
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KP PSP Pułtusk
Udział w praktycznym sprawdzeniu
organizacji oraz warunków ewakuacji z
budynków szkół.

KM PSP Radom
Prelekcje w sali edukacyjnej
„Bezpieczny dom” oraz spotkania w jrg.
KM PSP Siedlce
Cykliczne zajęcia w sali edukacyjnej
Ognik dla dzieci.
Informacje na stronie internetowej i
portalu Facebook.
Spotkania w szkołach,
wizyty w JRG oraz inne prelekcje;
Informacje wyemitowane w stacjach
radiowych i prasie.
KP PSP Sierpc
Wycieczka dzieci w wieku

Wykłady i prelekcje dla dzieci i młodzieży z
zakresu bezpieczeństwa
z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i
sprzętu pożarniczego.
Popularyzacja zagadnień z zakresu tematyki
ochrony ppoż.
Bezpieczeństwo w domu
i w szkole; zasady pierwszej pomocy
i ewakuacji; zagadnienia dot. tlenku węgla i
czujek; bezpiecznego użytkowania pieców CO;
podręcznego sprzętu gaśniczego.
Zagadnienia dot. tlenku węgla i czujek;
bezpiecznego użytkowania pieców CO.
Zapoznanie ze specyfika warunkami służby

przedszkolnym i młodzieży szkolnej do
siedziby KP PSP w Sierpcu.

Pogadanka w szkole i internacie.

strażaków PSP. Wyposażenie i zadania straży
pożarnych. Ogólne zagadnienia związane z
bezpieczeństwem pożarowym w obiektach
szkolnych ,zasady alarmowania powiadamiania
służb ratowniczych.
Zasady bezpiecznego zachowania się,
alarmowania służb ratowniczych, korzystana z
lodu, użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.
Zagrożenia związane z obecnością tlenku węgla.
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KP PSP Sochaczew
KP PSP Szydłowiec
Ćwiczenia ewakuacyjne na obiektach.

Prelekcja w Internacie Zespołu Szkół
im. KOP w Szydłowcu.

Spotkanie z uczniami Publicznej Szkoły
Podstawowej w Majdowie .

Zasady bezpiecznej ewakuacji;
Czujka dymu ratuje życie;
Zagrożenia zawiązane z zatruciem tlenkiem
węgla;
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
w budynkach mieszkalnych;
Bezpieczna droga do szkoły.
Zagrożenia zawiązane z zatruciem tlenkiem
węgla;
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
w budynkach mieszkalnych;
Zapoznanie ze specyfiką pracy strażaka.
Zapoznanie ze specyfiką pracy strażaka;
Czujka dymu ratuje życie;
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
w budynkach mieszkalnych;
Pierwsza pomoc przedmedyczne – zasady
postępowania.

KP PSP Sokołów Podlaski
Próbne ewakuacje w przedszkolach na
terenie miasta Sokołów Podlaski.
Próbna ewakuacja w szkole na terenie
pow. sokołowskiego.

Udział w próbnych ewakuacjach prowadzonych
przez kierownictwo przedszkoli – realizacja
kampanii „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa”.
Udział w próbnej ewakuacji przeprowadzonej
przez dyrekcję szkoły – realizacja kampanii
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

KM PSP Warszawa
Pikniku „Urodziny Niepodległej” na
terenie Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów przy Al. Ujazdowskich 1/3 w
Warszawie, w dniu 11 listopada 2018 r.
Obchody Światowego Dnia Pamięci
Ofiar Wypadków Drogowych, na ul.
Marszałkowskiej w Warszawie.
Konferencja Bezpieczeństwa Granic i
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w
Hotelu SANGATE przy ul. Komitetu
Obrony Robotników 32
Spotkania funkcjonariuszy PSP z
przedszkolakami i młodzieżą szkolną
w placówkach oświaty i na terenie
strażnic.
Praktyczne sprawdzenia organizacji
warunków ewakuacji w instytucjach
administracji samorządowej oraz
innych podmiotach gospodarczych 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:
Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła
Podstawowa Hilaris.
Ewakuacja w obiekcie:
Przedszkole Publiczne nr 4 "Stokrotka".
Ewakuacja w obiekcie:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja
Kopernika w Błoniu.

Promocja i ochrona przeciwpożarowa,
prezentacja pojazdów pożarniczych i ich
wyposażenia. Stanowiska promujące, ratownictwo
medyczne, stanowisko edukacyjno-informacyjne
oraz stanowisko SGPR.
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Promocja i ochrona bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
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Promocja i ochrona przeciwpożarowa,
prezentacja SGPR podczas działań poszukiwawczo
- ratowniczych.
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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.
Bezpieczeństwo w szkole oraz rola edukacji dzieci
i młodzieży z zakresu bezpiecznych zachowań.

Sprawdzenie praktycznego przebiegu ewakuacji,
jej płynności oraz sposobu powiadamiania.
Przekazano nauczycielom oraz uczniom
informacje z zakresu kampanii.
Sprawdzenie praktycznego przebiegu ewakuacji,
jej płynności oraz sposobu powiadamiania.
Przekazano nauczycielom oraz uczniom
informacje z zakresu kampanii.
Sprawdzenie praktycznego przebiegu ewakuacji,
jej płynności oraz sposobu powiadamiania.
Przekazano nauczycielom oraz uczniom

Ewakuacja w obiekcie:
Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i
Romana Kobendzów w Sadowej.

informacje z zakresu kampanii.
Sprawdzenie praktycznego przebiegu ewakuacji,
jej płynności oraz sposobu powiadamiania.
Przekazano nauczycielom oraz uczniom
informacje z zakresu kampanii.
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Zachowanie podczas wypadku i pożaru, nr
alarmowy, bezpieczeństwo własne.
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Kręci mnie bezpieczeństwo.
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KP PSP Węgrów
Wycieczka uczniów do siedziby KP PSP;
1.Szkoła Podstawowa nr 2 w Węgrowie.
Pogadanki i pokazy sprzętu poza
siedzibą KP PSP;
Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Korytnicy.

Specyfika zawodu strażaka, zagrożenia związane z
bezpieczeństwem ppoż.
Zasady udzielania pierwszej pomocy.

KP PSP Wołomin
Wizytacje w szkole.
KP PSP Wyszków
Pogadanka/prezentacja.
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
Kręci mnie bezpieczeństwo.

Kręci mnie bezpieczeństwo.

Kręci mnie bezpieczeństwo.

Wizytacja jednostek OSP oraz przeprowadzenie
pogadanek nt.: składania wniosków na zakup
sprzętu pożarniczego, umundurowania i remont
strażnic oraz termin i sposób ich rozliczania.
Prelekcja przeprowadzona w Zespole Szkół
Specjalnych w Żurominie przez funkcjonariuszy
KP PSP Żuromin nt.: sytuacji niebezpiecznych w
obiektach szkolnych i poza szkołą, zachowanie
człowieka podczas pożarów, zasady działania
czujek tlenku węgla i dymu.
Praktyczna ewakuacja użytkowników Zespołu
Szkół Specjalnych w Żurominie oraz
przeprowadzenie pogadanki nt. wyposażenia

bud. mieszkalnych w czujniki dymu i tlenku
węgla, zachowania się podczas pożaru w bud.
mieszkalnych przeprowadzona przez
funkcjonariuszy KP PSP w ramach akcji „Czujka
na straży Twojego bezpieczeństwa” i kampanii
„Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok
szkolny”.
Praktyczna ewakuacja użytkowników Zespołu
Placówek Oświatowych w Bieżuniu oraz
przeprowadzenie pogadanki nt. wyposażenia
bud. mieszkalnych w czujniki dymu i tlenku
węgla, zachowania się podczas pożaru w bud.
mieszkalnych przeprowadzona przez
funkcjonariuszy KP PSP w ramach akcji „Czujka
na straży Twojego bezpieczeństwa” i kampanii
„Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok
szkolny”.

Kręci mnie bezpieczeństwo.
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KP PSP Żyrardów
Zajęcia edukacyjne dla dzieci i
młodzieży w siedzibie komendy.
Ćwiczenia ewakuacyjne.

Szkolenie dla nauczycieli.

Czujki dymu i czadu, bezpieczeństwo podczas
okresu zimowego .
Przeprowadzenie ćwiczeń oraz pogadanka na
temat zachowania się podczas ewakuacji z
obiektu, czujek dymu i czadu, bezpieczeństwa
podczas okresu zimowego.
Zagrożenia związane z tlenkiem węgla oraz
czadem, czujki dymu i czadu, bezpieczeństwo
podczas sezonu zimowego.

KM PSP m. st. Warszawy

opolskie

RAZEM



Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu





Przy współudziale strażaków z KP PSP
w Oleśnie oraz Starostwem Powiatowym
i Miejskim Domem Kultury zorganizowano
spotkanie
pn.: „STOP uzależnieniom – czas na dobrą
muzykę
i wymarzony zawód”,
w trakcie zorganizowano szkolenie i
instruktaż udzielania pierwszej pomocy oraz







Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.




podkarpackie




Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)







Inne









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

pogadankę na temat zagrożeń tlenkiem węgla.
Bezpieczeństwo pożarowe: omówienie zasad
ewakuacji, zagadnienia dot. postępowania
podczas pożaru oraz zgłaszania zdarzenia
służbom ratunkowym. Zagadnienia związane
z sezonem grzewczym.
Udzielanie KPP.
Pokaz gaszenia wodą palącego się oleju oraz
sprzętu stanowiącego wyposażenie JRG.
Omówienie zagadnień
dot. zagrożeń w sezonie grzewczym. Zasady
zgłaszania powstałego zagrożenia pożarowego
w przewodach dymowych.
Prelekcja dot. ochrony przeciwpożarowej bezpieczeństwo pożarowe: ograniczenia ofiar
pożarów wewn., podstawowe zasady
i wymagania związane
z prowadzeniem bezpiecznej ewakuacji
w szkole. Ćwiczenia ewakuacyjne.
Zasady zachowania się
w razie wystąpienia pożaru w budynku
mieszkalnym. Gaszenie małych pożarów przy
użyciu gaśnicy.
Omówienie zagadnień
dot. zagrożeń w sezonie grzewczym.
Pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
Zachowanie się na lodzie.
Otwarte strażnice.
Udział w audycji radiowej KP PSP Strzelce Op.,
KP PSP Nysa, na której omawiano zagadnienia
dot. bezp. zachowań podczas sezonu
grzewczego.

Bezpieczeństwo pożarowe w domach oraz na
terenie gmin
Bezpieczeństwo na drogach oraz nad wodą
Jak zachować się podczas ewakuacji
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69
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28
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5086

115

9104

6789

12

680

755

2

0

42

58

4623

777

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

Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo w
szkołach
Kwalifikowana pierwsza pomoc
Ćwiczenia oraz pokazy
Imprezy masowe

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

podlaskie

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

pomorski
e

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

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"
Bezpieczeństwo pożarowe w domu i mieszkaniu,
czujki dymu i czujki tlenku węgla, bezpieczne
ogrzewanie i dogrzewanie
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"
Zagrożenia pożarowe wynikające ze spalania –
kampania edukacyjno-informacyjna PSP „Czujka
na straży Twojego bezpieczeństwa”,
ewakuacji,

16
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26
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923

9

170

29

41

3506

1216

7

200

652

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

śląskie

Inne (wpisać jakie):
pogadanki – przedszkola, placówki
oświatowe
festiwal organizacji pozarządowych,
wizyty w KM/KP PSP oraz JRG,
pokazy,
Sala edukacyjna „OGNIK”,
ćwiczenia ratownicze WOO Pluton
Ulewa
RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Zagrożenia pożarowe wynikające ze spalania –
kampania edukacyjno-informacyjna PSP „Czujka
na straży Twojego bezpieczeństwa”,
Warunki bezpiecznej ewakuacji,
Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas
zagrożeń (pożary, powodzie, wichury, burze,
transport materiałów),
Kampania edukacyjno-informacyjna PSP „Czujka
na straży Twojego bezpieczeństwa”,
Zasady zachowania się podczas pożaru
(alarmowanie, bezpieczna ewakuacja, zgłaszanie
zdarzenia na nr alarmowy 998),
Omówienie zasad udzielania kwalifikowanej
pierwszej pomocy,
Propagowanie służby w PSP oraz ochrony
przeciwpożarowej,
Zapoznanie ze specyfiką, charakterem pracy
strażaków oraz sprzętem specjalistycznym JRG,
Prelekcje na temat „Zawód – Strażak”,
Przeprowadzanie próbnej ewakuacji,
Spotkania z gronem pedagogicznym „Akcja
kalendarzowa”
Pokazy praktyczne sprzętu i pogadanki
tematyczne w zakresie bezpieczeństwa wśród
dzieci i młodzieży.
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
Ogólne zasady bezpieczeństwa pożarowego
przekazywane podczas festynów i pikników
połączone z prezentacją sprzętu pożarniczego,
pokaz czujek dymu i tlenu węgla – zasady
działania
Prelekcje związane z bezpieczeństwem oraz
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3764

505

39

1735
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5699

1739

26

120
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Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

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
Ogólne zasady bezpieczeństwa pożarowego
przekazywane podczas festynów i pikników
połączone z prezentacją sprzętu pożarniczego,
pokaz czujek dymu i tlenu węgla – zasady
działania
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
Informacje edukacyjne dotyczące: bezpiecznego
wypoczynku zimą i zachowania się na lodzie, pod
kątem zagrożeń na jakie mogą być narażone
dzieci; właściwego doboru ubrania, zabawy na
lodzie, zabawy śnieżkami, jazdy na sankach, jazdy
na nartach. Ponadto przybliżono tematykę
związaną z zagrożeniem pożarami od urządzeń
grzewczych, zagrożeniem ze strony tlenku węgla. .
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.
Spotkanie z nauczycielami – Bezpieczeństwo
pożarowe, Czad i ogień oraz program
profilaktyczny „Mądre Rady psa Żarka”
Kampania „ Czad i ogień – obudź czujność”, „
Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
( pogadanka przeprowadzona dla personelu

26

120

768

84

10953

1125

Inne (wpisać jakie)

podczas ćwiczeń na obiekcie Niepublicznej Szkoły
w
Soborzycach
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, oraz:
 przedstawiono założenia kampanii "Kręci
mnie bezpieczeństwo",
 omówiono zasady bezpieczeństwa, w tym
bezpieczeństwa pożarowego w budynkach
szkolnych,
 przekazano informacje dot. zagrożeń tlenkiem
węgla (kampanii "Czad i ogień. Obudź
czujność", "Czujka na straży twojego
bezpieczeństwa").
Próbna ewakuacja poprzedzona pogadanką na
temat kampanii „ Czad i ogień – obudź czujność”, „
Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” w
Sklepie Castorama oraz w Obiektach Akademii im.
Jana Długosza
Ewakuacja osób z Noclegowni Caritas.
Szkolenie dla policjantów z zakresu gaszenia
palącej się osoby
Turniej wiedzy o bezpieczeństwie – „Bezpieczny
przedszkolak”
Spotkanie z OSP w Lublińcu, Ćwiczenia jednostek
OSP gminy Ciasna

52

1214

669

Kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo – logo i
film z strony KG PSP promujący akcję, wizyta w
lokalnej stacji telewizyjnej, apel w radio

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.
 Tematyka związana z działalnością PSP i OSP.
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Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)

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

warmińskomazurskie

RAZEM
Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Zagrożenia związane z tlenkiem węgla oraz
zabezpieczeniem czujkami;
Spotkania z administratorami spółdzielni
mieszkaniowych, kominiarzy, straży miejskiej
oraz przedstawicielem nadzoru budowlanego dot.
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Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)

tematyki zagrożenia pożarowego związanego z
pożarami sadzy w przewodach kominowych oraz
niebezpieczną emisją tlenku węgla;
Spotkania szkoleniowa z pracownikami
prokuratury rejonowej dot. pierwszej pomocy,
resuscytacji krążeniowo – oddechowej;
Piknik Militarny ”Służymy Niepodległej”- pokazy
sprzętu grup SGWN i SGRW;
Spotkania z PINB, zarządcami budynków,
wspólnotami mieszkaniowymi, Policją,
posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku przy Staroście oraz Sesje Rady Miejskiej
i Rady Powiatu itp. nt. zagrożenia czadem i
zabezpieczenia czujkami;
Zasady powiadamiania służb ratunkowych,
rozpowszechnienie materiałów informacyjno edukacyjnych, wykłady i prelekcje dot kampanii
"CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO
BEZPIECZEŃSTWA !";
Bezpieczeństwo w powiecie Sesja Rady Powiatu.
Najważniejszym punktem było uświadomienie
korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i
właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku
węgla;
Prowadzenie zajęć z zakresu kpp z klasami
mundurowymi;
Pogadanki w przedszkolach i szkołach przedstawienie charakterystyki służby strażaka,
omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa
w domu, na ulicy, w przedszkolu i szkole, pokaz
sprzętu ratowniczego;
"CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO
BEZPIECZEŃSTWA" rozpowszechnienie
materiałów informacyjno-edukacyjnych w
szkołach, wykłady i prelekcje dot ww. kampanii:
 omówienie sposobów powstawania tlenku
węgla i wskazania jak unikać zagrożenia,
 wpływ CO na organizm ludzki, jak rozpoznać
pierwsze objawy zatrucia i jak reagować w
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1344

takiej sytuacji,
 omówienie doboru urządzeń wykrywających
obecność tlenku węgla i/lub dymu oraz
gazów, sposobu ich montażu oraz ich
skuteczności,
 zwrócenie uwagi uczestnikom spotkania na
niewłaściwe zachowania w posługiwaniu się
otwartym ogniem,
 odpowiedzialność w zakresie właściwego
utrzymania i kontroli przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych),
 rodzaje i terminy kontroli jakim powinny być
poddawane instalacje użytkowe zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa,
 kary wynikające z nieprzestrzegania
przepisów przeciwpożarowych wynikających
z zapisów kodeksu karnego oraz kodeksu
wykroczeń,
Sposoby prawidłowego postępowania w
przypadku pożaru tłuszczy, właściwe
posługiwania się gaśnicą, ze wskazaniem grup
pożarów jakie można gasić danym typem gaśnic;
Propagowanie służby w PSP, organizacja i
funkcjonowanie KSRG, służba w PSP, działalność
kontrolno-rozp. w PSP;
Prelekcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i
bezp. dla kadry pedagogicznej;
Pomoc w przeprowadzeniu ewakuacji oraz
pogadanka na temat bezpieczeństwa i zagrożeń
dla życia ludzkiego;
Zagrożenia związane z możliwością powstania
pożarów w mieszkaniach lub domkach
jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla;
Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych;
Tematy związanych z bezpieczeństwem w
miejscach publicznych i miejscu zamieszkania z
uwzględnieniem sezonu zimowego,
bezpieczeństwem nad wodą w sezonie zimowym,

bezpieczeństwem podczas ferii, bezpiecznym
lodowiskiem oraz zagrożeniami związanymi z
używaniem fajerwerków;

Inne (wpisać jakie)

RAZEM

Wycieczki do JRG - przedstawienie
charakterystyki służby strażaka, omówienie
podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, na
ulicy w szkole, pokaz sprzętu ratowniczego;
Zasady powiadamiania służb ratunkowych,
rozpowszechnienie materiałów informacyjnoedukacyjnych, wykłady i prelekcje dot kampanii
"CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO
BEZPIECZEŃSTWA !";
Działania w zakresie przeciwdziałania
zagrożeniom związanym z pożarami, wybuchami
gazów i zatruciami tlenkiem węgla;
Organizacja zajęć dla seniorów
 omówienie zagrożeń związanych z czadem i
pożarami sadzy w kominach,
 omawiano ogólne zasady bezpieczeństwa w
domu i miejscu pracy,
 zagrożenia związane z sezonem grzewczym i
zasadami prawidłowej dbałości o instalacje
użytkowe w budynkach,
 rodzaje i terminy kontroli instalacji
użytkowych w budynkach,
 kary wynikające z nieprzestrzegania
przepisów ppoż;
Ogólne wprowadzenie do zagadnień związanych z
ochroną przeciwpożarową, krajowym systemem
ratowniczo–gaśniczym oraz Młodzieżowymi
Drużynami Pożarniczymi (m.in.: organizacja i
zawody MDP) w ramach projektu Gaszę zło,
rozpalam dobro –dzieci i młodzież na ratunek
społecznościom lokalnym w Gminie Gołdap
„Programu Razem Bezpieczniej”.
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wielkopolskie

Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu
Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.
Spotkania w szkołach (w ośrodkach
wypoczynkowych)
Inne (wpisać jakie)
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320
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Spotkania z mieszkańcami gminy,
powiatu

Spotkanie z rolnikami, Kręci mnie
bezpieczeństwo, Happening Niepodległościowy,
Detektory tlenku węgla, Pokaz pierwszej pomocy,
Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa, BHP w
szkołach, przedszkolach i żłobkach
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Spotkania z władzami gminy, powiatu,
itd.

Spotkanie z przedstawicielami samorządów

1

0

7

94

5038

2085

15

250

92

130

5688

4733

2758

173003

92636





zachodniopomorskie

RAZEM

Spotkania w szkołach
(w ośrodkach wypoczynkowych)

Inne (wpisać jakie)

Próbna ewakuacja, Kręci mnie bezpieczeństwo,
Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok
szkolny, Olimpiada pierwszej pomocy, Rada
pedagogiczna, Pogadanka na temat
bezpieczeństwa w szkole i w domu, Jestem
bezpieczny, Targi pracy i edukacji, Spotkanie
uczniami, Wizyta w przedszkolu, Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa
Jestem bezpieczny, Dni otwartych strażnic, Czujka
na straży Twojego bezpieczeństwa, Wizyta w JRG,
Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok
szkolny, Spotkanie z uczniami klasy mundurowej,
Zawód strażak

RAZEM
RAZEM

