
Informacja na temat działań podejmowanych  

przez Państwową Straż Pożarną na terenie 

województwa podkarpackiego w ramach 

ogólnopolskiego programu 

„ Kręci mnie bezpieczeństwo” 

oraz

„Bezpieczne ferie 2019”



Państwowa Straż Pożarna na ternie województwa 

podkarpackiego w ramach kampanii społecznych pod nazwą „Kręci 

mnie bezpieczeństwo” oraz „Bezpieczne ferie 2019” realizuje cały 

szereg działań w obszarze propagowania szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa pożarowego skierowanych 

do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 



„Kręci mnie bezpieczeństwo” to kampania społeczna, organizowana 

pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Głównym jej celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie 

związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Funkcjonariusze PSP 

spotykają się z dziećmi, młodzieżą i przypominają o podstawowych 

zasadach bezpieczeństwa m.in. z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

w tym bezpiecznych zasad ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy.



„Bezpieczne ferie 2019” Prowadzone działania miały charakter 

prewencyjno-edukacyjny. Bezpośrednimi adresatami projektu byli dzieci 

oraz młodzież szkolna. Głównym celem akcji było propagowanie 

właściwego zachowania się w przypadku załamania się lodu oraz 

alarmowanie służb ratowniczych w przypadku zagrożenia. W ramach tej 

akcji udzielono pomocy w tworzeniu i organizacji ślizgawek i lodowisk 

właścicielom terenu (dyrektor szkoły, zarządca terenu) którzy o to 

występowali. 



W ramach tej akcji we wszystkich powiatach województwa 

podkarpackiego organizowane były różnego rodzaju spotkania. 

Łącznie przeprowadzono 127 przedsięwzięć w których 

uczestniczyło 8014 uczniów. W czasie spotkań strażacy informowali 

o zasadach bezpiecznej zabawy i wypoczynku. Szczególnie mocno 

akcentowano zagrożenia związane z lodem na naturalnych 

akwenach. Strażacy przestrzegali przed korzystaniem 

z niezorganizowanych i niezabezpieczonych ślizgawek, gdzie 

ryzyko załamania się lodu jest bardzo duże. Funkcjonariusze 

udzielali informacji jak prawidłowo powiadomić służby ratownicze 

oraz uczyli, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. 
 









Informacje o przedsięwzięciach organizowanych w ramach akcji „Kręci 

mnie bezpieczeństwo” czy „Bezpieczne ferie 2019” są losowo 

zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej PSP i Komendy 

Wojewódzkiej PSP oraz na portalach społecznościowych takich ja 

Twitter czy Facebook. 



 

Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Tematyka 

Liczba 

przedsięwzięć 
dzieci 

 

1. Spotkania w szkołach 
(w ośrodkach 
wypoczynkowych) 

„Bezpieczne ferie 2019” 
Jak zachować się podczas 
załamania się lodu. 
Pierwsza pomoc 
przedmedyczna. 
Ochrona przeciwpożarowa i 
bezpieczeństwo w szkołach 
oraz domach. 

 

85 

 

7702 

2.  
-Wizyty dzieci w KP i KM  
- Udział w imprezach 
zewnętrznych  
- Wizyty w „OGNIKU” 
- Wizyty  w przedszkolach  
 

Ćwiczenia oraz pokazy: 
- właściwe zachowanie się  
w przypadku załamania się 
lodu 
- pierwsza pomoc 
przedmedyczna 

 

42 

 

422 

 Razem 127 8014 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


