2018-07-16

Aktualności
0410.2019 r.

CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA! EDYCJA 2019/2020

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna
na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach
jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.
Szczegóły w podanym linku
http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2019/1084-czujka-na-strazy-tw
ojego-bezpieczenstwa-edycja-2019-2020
------------------------------------------------------------------------------------------27.09.2019

LIST PREZESA RADY MINISTRÓW MATEUSZA MORAWIECKIEGO
http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2019/1079-list-prezesa-rady-m
inistrow-mateusza-morawieckiego
----------------------

26.08.2019

LIST PANA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO, SEKRETARZA STANU W MSWIA DOTYCZĄCY
„DODATKOWEGO DOFINANSOWANIA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH”
W 2019 ROKU.
List Sekretarza Stanu

22.09.2019 r.

AKCJA CHARYTATYWNA 500+KM

Strażacy ze Słupska, Fundacja Sportu Pozytywnego oraz Jarosław Chyrzyński, Maciek Nałęcz, Rafał

Lelukiewicz, Szymon Koszykowski po raz trzeci startują w trasę liczącą trochę powyżej 500km. W
tym roku z Wrocławia na Hel- 545km.
Pomóżcie zebrać jak największą ilość środków na rehabilitację po ciężkim wypadku ikony polskiego
kolarstwa, utytułowanego Ryszarda Szurkowskiego oraz młodego utalentowanego kolarza Karola
Domagalskiego. Obydwaj mieli tego pecha, że podczas uprawiania swojej ukochanej dyscypliny
ulegli wypadkowi. Zadaniem uczestników będzie przejechanie szosą w jak najkrótszym czasie trasy
Wrocław- Hel. Liczymy na Waszą obecność podczas pokonywania trasy. Każdy z uczestników/
darczyńców może dołączyć się na dowolnym etapie trasy i przebyć dowolną ilość kilometrów
wpłacając do puszki sumę 1km=minimum 1PLN.
Wszystkie zebrane środki zostaną równo podzielone i przekazane rodzinom poszkodowanych.
Wpłacać można również na nr kont podane w wydarzeniu.
Wydarzenie można śledzić na fecebook „500+km Dla Szurkowskiego i Domagalskiego”
Aktualnych informacji z trasy udziela mł.bryg. Trocki Łukasz (kom. +48 509-560-499) e-mail:
lukasz.trocki@straz.gda.pl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.08.2019

LIST PANA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO, SEKRETARZA STANU W MSWIA DOTYCZĄCY
„DOFINANSOWANIA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH” W 2019 ROKU.
List Sekretarza Stanu
---------------------------------------------------------------------------------------22.08.2019

TRYB I ZASADY UDZIELANIA DOTACJI DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH NA ZADANIE PUBLICZNE „DOFINANSOWANIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH” W 2019 ROKU.
1)

Słowo wstępne KG PSP;

2)

Tryb i zasady;

3)

Wniosek;

4)

Przykładowy wniosek.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.08.2019

SERWIS KĄPIELISKOWY GŁÓWNEGO INSPEKTORTU SANITARNEGO

Serwis zawiara informacje o kąpieliskach spełniających europejskie standarty organizacji i nadzoru,
jak również bezpiecznych dla osó na nich przebywających.
Szczegóły w załączonym linku
https://sk.gis.gov.pl/

-----------------------------------------------------------------------------------------23.07.2019

TOUR DE POLOGNE AMATORÓW 09.08.2019

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyjął zaproszenie do udziału w komitecie honorowym wyścigu
kolarskiego 76 Tour de Pologne UCI World Tour.
Ponadto w regulaminie Tour De Pologne Amatorów 2019 znalazły się zapisy dotyczące klasyfikacji pn. Mistrzostwa Polski
Straży Pożarnej, a Komendant Główny PSP podjął decyzję o ufundowaniu pucharu dla zwycięskiego zawodnika.

11.07.2019

LIST SEKRETARZA STANU MSWIA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO DRUHEN I DRUHÓW
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W SPRAWIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW
FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ OSP
Szczegóły w załączonym linku
http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2019/1051-list-sekretarza-stan
u-mswia-jaroslawa-zielinskiego-do-druhen-i-druhow-ochotniczych-strazy-pozarnych-w-sprawie-dod
atkowych-srodkow-finansowych-na-dzialalnosc-osp

09.07.2019 r.

"XIII Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków i ich Rodzin na Jasną Górę"
Przegóły w załaczonym linku:

www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2019/1050-xiii-ogolnopolska-piesza-p
ielgrzymka-strazakow-i-ich-rodzin-na-jasna-gore
---------------------------------------------------------------------------------------------26.06.2019 r.
"KORYTARZ ŻYCIA” NA OBWODNICACH TRÓJMIASTA"

19.06.2019 r. w siedzibie Gdańskiego Oddziału GDDKiA odbyło się spotkanie rozpoczynające
realizację akcji pn, „KORYTARZ ŻYCIA”.
Celem działań określonych w tej akcji jest promowanie prawidłowego zachowania użytkowników
ruchu drogowego w sytuacjach wystąpienia zagrożenia na drodze i umożliwienie niezwłocznego
dotarcia służb ratowniczych na miejsce zdarzenia.
Przegóły w załaczonym linku:
http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2019/1043-korytarz-zycia-na-o
bwodnicach-trojmiasta
---------------------------------------------------------------------------------------------09.05.2019 r.
"Granty BRD"
Pomorski Komendant Wojewódzki jako LIDER STAŁEGO ZESPOŁU Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w obszarze RATOWNICTWO włącza się do rozpropagowania i zaprasza do
wzięcia udziału w konkursie "Granty BRD".
Konkurs „Granty BRD” ma na celu wsparcie finansowe dla najlepszych inicjatyw edukacyjnych i
informacyjnych, w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowanych na terenie
województwa pomorskiego.

Szczegóły: http://prbrd.gda.pl/granty-brd/

---------------------------------------------------------------------------------------------02.05.2019 r.

"Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej"
2 maja 2019 roku, z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, podczas zmiany służby w Jednostce
Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kościerzynie, dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej na
maszt.
W podniesieniu wziął udział Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie, st.

bryg. Tomasz Klinkosz.
---------------------------------------------------------------------------------------------30.04.2019 r.

"Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Strażaka"
https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Zyczenia-Komendanta-Glownego-PSP-z-okazj
i-Dnia-Strazaka/idn:36979
---------------------------------------------------------------------------------------------30.04.2019 r.

"Życzenia Prezydenta RP z okazji Dnia Strażaka"
https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Zyczenia-Prezydenta-RP-z-okazji-Dnia-Stra
zaka/idn:36978
---------------------------------------------------------------------------------------------30.04.2019 r.

"Życzenia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z
okazji Dnia Strażaka"
https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Zyczenia-Sekretarza-Stanu-w-Ministerstwie-Spraw-Wewnet
rznych-i-Administracji-z-okazji-Dnia-Strazaka/idn:36981

---------------------------------------------------------------------------------------------30.04.2019 r.

"Życzenia Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z okazji Dnia Strażaka"
http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2019/999-zyczenia-pomorskieg
o-komendanta-wojewodzkiego-psp-z-okazji-dnia-strazaka-2
---------------------------------------------------------------------------------------------19.04.2019 r.

"Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Świąt Wielkanocnych"
https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Zyczenia-Komendanta-Glownego-PSP-z-okazj
i-Swiat-Wielkanocnych/idn:36949
----------------------------------------------------------------------------------------------

19.04.2019 r.

"Życzenia Ministera Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Świąt

Wielkanocnych"
https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Zyczenia-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Ad
ministracji-z-okazji-Swiat-Wielkanocnych/idn:36954
---------------------------------------------------------------------------------------------19.04.2019 r.

"Życzenia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i
Administracji z okazji Świąt Wielkanocnych"
https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Zyczenia-Sekretarza-Stanu-wMinisterstwie-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-z-okazji-Swiat-Wielkanocnych/idn:
36955

---------------------------------------------------------------------------------------------19.04.2019 r.

"Życzenia pomorskiego komedanta wojewódzkiego PSP z okazji Świąt
Wielkanocnych"
http://www.straz.gda.pl/images/banners/2019_pdf/zyczenia_PKW_Swieta_Wielkanocne_2019.pdf
---------------------------------------------------------------------------------------------10.01.2019 r.

„Obowiązek usuwania śniegu i nawisów lodowych z dachu"
http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2019/920-obowiazek-usuwania
-sniegu-i-nawisow-lodowych-z-dachu
---------------------------------------------------------------------------------------------24.12.2018 r.

Życzenia świąteczno-noworoczne Komendanta Głównego PSP
https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Zyczenia-swiateczno-noworoczne-Komendan
ta-Glownego-PSP/idn:36827
---------------------------------------------------------------------------------------------24.12.2018 r.

Życzenia świąteczno-noworoczne Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji Joachima Brudzińskiego
https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Zyczenia-swiateczno-noworoczne-Ministra-S

praw-Wewnetrznych-i-Administracji-Joachima-Brudzinskiego/idn:36828
---------------------------------------------------------------------------------------------24.12.2018 r.

Życzenia świąteczno-noworoczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego
https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Zyczenia-swiateczno-noworoczne-Sekretarza
-Stanu-w-Ministerstwie-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-Jaroslawa-Zielinskiego/idn:36829
---------------------------------------------------------------------------------------------16.10.2018 r.
„DOTACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ"

16 października 2018 roku w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim nabryg. Tomasz Komoszyński,
pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podsumował wydatkowanie środków
finansowych pozyskanych na funkcjonowanie straży pożarnej w województwie pomorskim.
Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej, pod ponizszym linkiem:
http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/852-dotacje-dla-strazy-po
zarnej
---------------------------------------------------------------------------------------------12.10.2018 r.
Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania
edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością
powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem
tlenkiem węgla. Szczegóły akcji znajdują się na stronie internetowej
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, pod ponizszym linkiem:
https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Czujka-na-strazy-Twojego-bezpieczenstwa/id
n:36483
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.09.2018 r.
List Pana ministra Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy służb
mundurowych podległych MSWiA.
https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/18083,List-ministra-Joachima-Brudzinskiego-do-funkcjonar
iuszek-i-funkcjonariuszy-sluzb.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.09.2018 r.
KW PSP GDAŃSK - „V WOJEWÓDZKIE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH"
W zawodach wzięło udział 30 drużyn ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa
pomorskiego, w tym 17 w grupie A (mężczyzn) oraz 13 w grupie C (kobiet) wyłonionych w
eliminacjach powiatowych. Drużyny rywalizowały w następujących konkurencjach:
●
●
●

musztra pododdziałów pożarniczych,
sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkoadami,
ćwiczenie bojowe.

Poszczególne konkurencje oraz całe zawody oceniała komisja sędziowska powołana przez
pomorskiego komendanta wojewózkiego Państwowej Straży Pożarnej. Sędzią głównym zawodów
był st. kpt. Mirosław Cyrson.
Wyniki:
http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/830-v-wojewodzkie-zawo
dy-sportowo-pozarnicze-ochotniczych-strazy-pozarnych
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.09.2018 r.
KW PSP GDAŃSK - „NAGRODY DLA FUNKCJONARIUSZY"
21 sierpnia 2018 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku odbyła się uroczysta
zbiórka. Podczas uroczystości wręczono nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy/służby, wyróżnienia
za wybitne osiągnięcia sportowe oraz godne i wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych.
Nagrody dla funkcjonariuszy zostały przyznane przez komendanta głównego PSP - gen. brygadiera
Leszka Suskiego oraz pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP – nadbryg. Tomasza
Komoszyńskiego.
http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/827-nagrody-dla-funkcjo
nariuszy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.09.2018 r.
KW PSP GDAŃSK - WOJEWÓDZKA INAUGURACJA PROJEKTU „UCZĘ SIĘ BEZPIECZEŃSTWA”
4 września 2018 roku w Szkole Podstawowej w Kaliskach Kościerskich odbyło
się ślubowanie uczniów klas pierwszych, połączone z uroczystym otwarciem
sali gimnastycznej. W trakcie uroczystości zastępca komendanta
wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewa Pachura wraz z wicewojewodą
pomorskim Mariuszem Łuczykiem zainaugurowali III edycję wojewódzkiego
projektu edukacyjnego pn. „Uczę się bezpieczeństwa”, którego twórcami są

funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
Rangę temu wydarzeniu nadali zaproszeni goście oraz partnerzy powyższej
inicjatywy: st. bryg. Piotr Socha – zastępca pomorskiego komendanta
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Marek Stęchły – dyrektor Urzędu
Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Gdyni i Patrycja Olińska
reprezentująca prezesa Fundacji Energa, którzy bardzo pozytywnie
wypowiedzieli się na temat powyższego przedsięwzięcia. Każdy z gości
wskazał, że bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem i należy dołożyć
wszelkich starań, aby je zapewnić.
W bieżącym roku szkolnym przedsięwzięciem objętych zostanie 6 tysięcy
dzieci uczęszczających do klas pierwszych szkół podstawowych, a zajęcia
edukacyjno - profilaktyczne realizowane będą w następujących pięciu
obszarach zagadnieniowych:
- „Bezpieczny w drodze do szkoły” – realizowany przy współpracy fundacji
LOTOS,
- „Bezpieczny w domu”, którego partnerem jest nadbryg. Tomasz Komoszyński
pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
- „Bezpieczny w czasie ferii” – realizowany przy wsparciu fundacji Energa,
- „Bezpieczny w sieci” – prowadzony przy współpracy z Urzędem Komunikacji
Elektronicznej Delegatura w Gdyni,
- „Bezpieczny w czasie wakacji” – realizowany przy współpracy z wojewodą
pomorskim Dariuszem Drelichem.
Po oficjalnych uroczystościach dla dzieci zorganizowano pokaz pojazdów
służbowych będących na wyposażeniu Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
Uczniowie mogli poczuć się jak „mali policjanci czy strażacy”, włączyć
sygnały dźwiękowo – świetlne, usiąść za kierownicą radiowozów i zrobić
pamiątkowe zdjęcie. Ogromnym zainteresowaniem małych milusińskich cieszył
się słoń „POPO” – maskotka pomorskiej policji, który budził radość każdego
dziecka i sprawiał, że na twarzach pojawiał się uśmiech. W punktach
informacyjnych funkcjonariusze udzielali porad w zakresie bezpieczeństwa.
W trakcie realizacji projektu „Uczę się bezpieczeństwa”, ogłoszony
zostanie konkurs plastyczny, którego rozstrzygnięcie nastąpi po
zrealizowaniu przez policjantów jednostek miejskich i powiatowych Policji
spotkań profilaktycznych.
Powyższa inicjatywa realizowana jest w ramach kampanii MSWiA „Kręci mnie
bezpieczeństwo”.organizowanej pod patronatem ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.09.2018 r.
„Aktywny senior to bezpieczny senior”
Osoby starsze bardzo często są narażone na działania ze strony przestępców
i oszustów. Dlatego MSWiA ogłosiło konkurs „Aktywny senior to bezpieczny
senior”, którego celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo seniorów, w
szczególności w zakresie reagowania na zagrożenia.
Konkurs ogłoszony przez MSWiA polega na stworzeniu krótkiego spotu
filmowego. Temat filmu musi dotyczyć reagowania na zagrożenia związane z
bezpieczeństwem seniorów lub uświadamiania ich (np. przed przestępstwami,
zatruciami czadem). Filmy można wysyłać do 17 września 2018 r.
Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia. Filmy
tworzyć mogą m.in. osoby zrzeszone w organizacjach seniorów (np. klubach
seniora), ale także np. dziadkowie razem z pełnoletnimi wnukami. Ważne,
aby w każdym zespole przynajmniej połowę członków stanowili seniorzy.
Filmy nagrywane w ramach konkursu mogą trwać maksymalnie dwie minuty. Na
zespoły, które stworzą najlepsze prace konkursowe, czekają nagrody –
kamera cyfrowa, aparat cyfrowy i miniwieża. Spoty filmowe należy przesyłać
na płycie CD lub DVD do 17 września 2018 r. na adres Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji (ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z
dopiskiem „Aktywny senior to bezpieczny senior”) lub dostarczyć
bezpośrednio do Biura Podawczego MSWiA (ul. Rakowiecka 2 ) w godz.
8:15-16:00. Do filmu należy także dołączyć wypełniony formularz
zgłoszeniowy i dwa oświadczenia, które stanowią załączniki do regulaminu
konkursu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MSWiA do 28
września 2018 roku. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela
Wydział Profilaktyki Departament Porządku Publicznego MSWiA pod nr tel. 22
60 147 05 lub 22 60 147 63, a także adresami e-mail:
anna.rodek@mswia.gov.pl lub anna.jazwinska@mswia.gov.pl.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie:
http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17826,Rusza-konkurs-Aktywny-seniorto-bezpieczny-senior.html .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.09.2018 r.
„PODSUMOWANIE ZAEZPIECZENIA OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU ZHP
Poniżej znajdą Państwo film podsumowujący działania Państwowej Straży
Pożarnej na Ogólnopolskim Zlocie ZHP.
http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/817

-zlot-z-okazji-100-lecia-zhp-gdansk-2018-podusmowanie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.08.2018 r.

ROCZNICA NAWAŁNICY
Nawałnica, która przetoczyła się przez teren kraju w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku
wyrządziła wiele szkód.
Działania prowadzące do ich usunięcia trwały wiele dni i zaangażowały dużą ilość sił i środków
zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całego kraju.
Wichura na terenie województwa pomorskiego spowodowała śmierć 5 osób i wyrządziła wiele
szkód materialnych. W okresie od 11 do 30 sierpnia odnotowano 5047 interwencji związanych z
usuwaniem jej skutków. Należy zaznaczyć, że wiele z tych zdarzeń było długotrwałych, dlatego
otrzymaliśmy wsparcie strażaków ze szkół pożarniczych, a także z województw:
kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i
zachodniopomorskiego (53 pojazdy i 265 ratowników). Łącznie w działaniach na terenie woj.
pomorskiego brało udział 2268 zastępów PSP, 3045 zastępów OSP KSRG i 1139 zastępów OSP
spoza KSRG.
W pierwszych godzinach akcji działania skupiły się na udrożnieniu głównych szlaków
komunikacyjnych. Priorytetem było ratowanie zagrożonego życia i ewakuacji ludności z
najbardziej zagrożonych miejsc. Następnie zabezpieczano uszkodzone dachy budynków
mieszkalnych i gospodarczych. Kolejne zagrożenie pojawiło się na rzece Brda oraz Wielkim
Kanale Brdy. Strażacy przy pomocy wojska usuwali powalone przez nawałnice drzewa, które
zatamowały swobodny przepływ wody. Zapadła też decyzja o przeniesieniu sztabu Pomorskiego
Komendanta Wojewódzkiego do miejscowości Rytel.
Film składa się głównie z materiałów udostępnionych przez strażaków biorących bezpośredni
udział w działaniach ratowniczych. Tłem dźwiękowym są wybrane nagrania z rejestratora rozmów
telefonicznych i korespondencji radiowej Stanowiska Kierowania PSP w Chojnicach. Przez
pierwszą godzinę Stanowisko Kierowania odebrało 113 połączeń telefonicznych o łącznej długości
1 godz. 29 min. W trakcie pierwszej doby dyżurni stanowiska obsłużyli 1407 połączeń
telefonicznych o łącznej długości ponad 25 godzin oraz prowadzili przez 14 godzin
korespondencję radiową.

http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/803-rocznica-nawalnicy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.08.2018 r.
„WIZYTA PREMIERA W OBOZOWISKU PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU ZHP
8 sierpnia 2018 roku, podczas wizyty na Ogólnopolskim Zlocie ZHP, obozowisko pomorskich

strażaków odwiedził premier Mateusz Morawiecki. Podczas spotkania premier zapoznał się z
zadaniami, które są realizowane podczas imprezy przez funkcjonariuszy.
Na koniec premier Mateusz Morawiecki podziękował strażakom za pełnioną służbę i
zabezpieczenie imprezy.

http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/795-wizyta-premiera-wobozowisku-podczas-ogolnopolskiego-zlotu-zhp
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.08.2018 r.
OGÓLNOPOLSKI ZLOT HARCERZY
7 sierpnia 2018 roku na Wyspie Sobieszewskiej oficjalnie rozpoczął się Ogólnopolski Zlot
Harcerzy, który potrwa do 16 sierpnia. W harcerskiej imprezie udział może wziąć 12 tysięcy
druhów. Nad ich bezpieczeństwem czuwają pomorscy strażacy.
Każdego dnia teren zlotu zabezpieczają wydzielone siły i środki z terenu województwa
pomorskiego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, m.in.: samochody
ratowniczo-gaśnicze oraz specjalistyczne samochody grup ratowniczych. Łącznie w
zabezpieczeniu harcerskiej imprezy na wyspie zaangażowanych jest 75 strażaków oraz 23
pojazdy. Podczas otwarcia imprezy strażacy w ramach kampanii społecznej "Kręci mnie
bezpieczeństwo" przeprowadzili szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.
Dodatkowo w ramach operacji powstały dwa posterunki zlokalizowane przy moście w
miejscowości Kiezmark oraz w Gdańsku na ulicy Benzynowej.
Przez całą dobę działała sztab, który powstał na bazie samochodu dowodzenia i łączności z
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.

http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/794-ogolnopolski-zlot-h
arcerzy-2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.07.2018 r.
XXXV MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SPORCIE POŻARNICZYM

Mistrzostwa zakończyły się wielkim sukcesem strażaków PSP z terenu województwa pomorskiego,
którzy zwyciężyli w klasyfikacji drużynowej Mistrzostw, a Mirosław Cyrson zajął 1 miejsce w
klasyfikacji dwuboju pożarniczego. Szczegóły, wraz ze zdjeciami i materiałem filmowym w
poniższym linku.

http://www.straz.gda.pl/aktualnosci/wydarzenia/kw-psp/aktualnosci-2018/766-xxxv-miedzynarodo
we-mistrzostwa-polski-w-sporcie-pozarniczym

