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Patronem wszystkich strażaków
oraz osób wykonujących zawody

związane z ogniem
 jest 

święty Florian 

 



 

Każdego dnia Strażacy działają
według zasady 

‘Bogu na chwałę, ludziom na
ratunek’.

 



Telefon alarmowy
 

 



 

czym strażacy zajmują się
na co dzień ?

 



gaszeniem pożarów 



pomagają przy wypadkach
komunikacyjnych



Pomagają przy usuwaniu skutków 
katastrof budowlanych   



oraz klęsk żywiołowych 
np. Powódź, trzęsienie ziemi, huragan



Strażacy ratują życie, zdrowie i mienie, walcząc ze wszystkimi
żywiołami. 

To nie tylko ogień, ale również woda, powalone drzewa,
zawalone budynki i uszkodzone pojazdy. 

Ciężkie i niebezpieczne warunki pracy stanowią zagrożenie dla
nich samych. 

Aby móc prawidłowo wykonywać swoją pracę, strażacy poza
niezbędnym przeszkoleniem, wyposażeni są Również w

Specjalny ekwipunek osobisty.
 



 Co znajdziemy w wyposażeniu strażaka?



Trudne i bardzo niebezpieczne warunki pracy
wymagają tego, 

aby strażacy posiadali odpowiednie umundurowanie.

Specjalistyczna odzież ochronna dla strażaka, to
tak naprawdę środki ochrony osobistej,

gwarantujące bezpieczeństwo 
MIN. podczas gaszenia pożaru.



Każdy strażak, zanim wyjedzie na akcję, musi ubrać
się w odpowiedni sposób.

 
 
 

specjalne spodnie oraz kurtka - Ubranie składa
się z wielu warstw odpornych na wysoką
temperaturę płomieni.
 
Do tego dochodzą :



 wykonane są z kilku
warstw materiału.

Chronią one dłonie nie
tylko przed poparzeniem,
ale również rozcięciem
ostrymi przedmiotami.

Rękawice strażackie



Buty strażackie
Strażacy mają na

wyposażeniu dwie pary
specjalnego obuwia. 

 

gumowe skórzane 
 



Skórzane buty mają w podeszwie
metalową wkładkę, która zabezpiecza

stopę przed przypadkowym przekłuciem,
gdy strażak nadepnie na jakiś ostry

element. 
To obuwie jest wyposażone także w

specjalne noski, czyli metalową kapę
zabezpieczającą palce przed uderzeniem
(gdyby strażakowi spadło coś na stopy).



Buty gumowe są tzw.
obuwiem dielektrycznym,
co oznacza, że możemy w

nich wejść w strefę, w
której może dojść do

przebicia elektrycznego. 



Hełm strażacki
Hełmy strażackie wyposażone są w

przeźroczyste przyłbice, chroniące oczy i
twarz. Dysponują również gumowymi

fartuchami w tylnej części, chroniącymi
szyję i kark przed zalaniem wodą lub

środkami gaśniczymi. hełm na celu m.in.
chronić głowę strażaka przed spadającymi

przedmiotami, często płonącymi.



Kominiarka niepalna

Chroni ona kark, szyję,
policzki i brodę strażaka

przed działaniem
płomieni.



Pas bojowy
 zabezpiecza strażaka podczas wykonywania pracy na

wysokości i pozwala na mocowanie wyposażenia
osobistego strażaka np. toporek strażacki



W czasie akcji pożarniczo-gaśniczych strażacy często
napotykają na swojej drodze przeszkody, które trudno

lub niebezpiecznie jest usunąć samymi rękoma. W
takich przypadkach sięga najczęściej po toporek.



Aparat Powietrzny - aparat oddechowy

służy do dostarczania
tlenu strażakom

pracującym w strefie
ognia i zadymienia


