Bezpieczeństwo i Edukacja

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ W RADOMIU
ZABAWA I NAUKA
Od 10 lat Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, wspólnie
z Echem Dnia organizuje Pikniki Strażackie na zalewem na Borkach w Radomiu. Tam można zobaczyć między
innymi, jak pracują ratownicy, poznać
zasady pierwszej pomocy, dowiedzieć
się, czym grozi nieodpowiedzialna zabawa. W imprezie uczestniczą tysiące
mieszkańców Radomia.
- Nie przypadkowo pikniki odbywają się zawsze w czerwcu, u progu
wakacji – mówi komendant Paweł
BEZPIECZNI W DOMU
Frysztak. – Wykorzystujemy ten czas,
Taką edukację najlepiej zacząć już
żeby przekazać jak najwięcej wiedzy
wśród najmłodszych. To dzieci właśnie
na temat szeroko pojętego bezpieczeńuczą się najszybciej i co pokazują przystwa, które jest potrzebne podczas
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kłady potrafią wiedzę tą wykorzystać,
wakacji. To dzieje się w trakcie zabaa nawet przekazać dalej, przekonując
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wy, pokazujemy zasady w praktyce.
do swoich racji rodziców, dziadków.
Zawsze staramy się, żeby forma nauki
Naszym podstawowym obowiązkiem jest nieść pomoc i ratunek,
Jednym słowem dorosłych.
była jak najbardziej atrakcyjna. To nie
wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Dziś strażak to właściwie
W Komendzie Miejskiej Pańsą wykłady i szkółka. W atrakcyjnej
wszechstronny ratownik, a nazwa naszej formacji nie w pełni
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najnowocześniejszy w Polsce „Beztrzebną wiedzę.
Państwowej Straży Pożarnej jak i druhowie Ochotniczych Straży
pieczny dom”. To projekt realizowany
Każdego roku strażacy uczestniczą
Pożarnych wykonuje różnorodne zadania ratownicze od gaszenia
w ramach Rządowego Programu „Bezw działaniach organizowanych dla
pożarów, po ratownictwo medyczne, chemiczne, techniczne,
pieczna+” oraz Projektu Edukacyjnego
najmłodszych mieszkańców regionu
wysokościowe czy wodne. Pracy i zadań nam nie brakuje. Ale
„Ognik”, przy wsparciu finansowym
nad wodą. Tam uczą i pokazują, jak
zawsze znajdujemy też czas na edukację. W każdym z naszych
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.
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działań stawką jest ludzkie zdrowie, życie oraz mienie. Stąd taki
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nacisk na prewencję, chcemy zrobić wszystko, aby zdarzeń było
jej siedzibie pomieszczenia, a później
też uczą maluchy, jak unikać zagrożeń
jak najmniej. Dużą część naszej aktywności w tym względzie
zaaranżowali „prawdziwe” mieszkanie.
i co zrobić, gdyby znalazły się w niekierujemy do dzieci. One szybko się uczą, zapamiętują i potrafią
Jest tam kuchnia, a w niej klasyczne
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wykorzystać swoją wiedzę. Jednakże jesteśmy strażakami,
sprzęty. Obok mamy salon z kominpomoc.
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ców są filmy kręcone przez strażaków.
spotkań jak również poprzez środki masowego przekazu, w tym
najbezpieczniejszym miejscem. A, jak
Udaje im się angażować do nich znane
w szczególności poprzez bieżącą i stałą współpracę z lokalnymi
pokazują statystyki to tam bardzo
postać polskiego świata aktorskiego.
mediami staramy się przekazywać podstawowe informacje na
często dochodzi do wypadków – mówi
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wie wykorzystywać sprzęty codziennego użytku, żeby nie stało
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się nic złego. Uczymy, jak się ewakuować na wypadek pożaru, czy
- Szukamy różnych sposobów, żeby przekazać wiedzę o szeroko
jak wezwać pomoc.
rozumianym bezpieczeństwie o sposobach zachowania się w syW „Bezpiecznym domu” dzieci przekonują się, jak rozprzetuacji zagrożenia. Nauki nigdy dość, warto wykorzystywać każdą
strzenia się dym i jak bezpiecznie uciec z zadymionego pookazję – tłumaczy Paweł Frysztak. - . Szczególny nacisk od lat
mieszczenia. Dowiadują się, jak działają czujki dymu i czadu.
kładziemy na uświadamianie społeczeństwa o trującym, a nawet
Dowiadują się, na co uważać, żeby nie doprowadzić do pożaru,
śmiertelnym działaniu tlenku węgla (czadu) i o sposobach przeczy jak bezpiecznie używać typowych sprzętów gospodarstwa
ciwdziałania oraz zapobiegania potencjalnym zatruciom. Bardzo
domowego. Dla przykładu w mieszkaniu jest kuchenka z symusię cieszymy,że nasze starania przynoszą oczekiwane efekty.. Colatorem płomieni. Strażacy uczą, co może się stać przy niewłaściraz więcej osób instaluje czujki tlenku węgla (czadu), które już nie
wym użytkowaniu urządzenia. W łazience zamontowano piecyk
raz okazały się przydatne i które już nie raz uratowały niejedno
gazowy, strażacy tłumaczą, kiedy staje się on groźny dla zdrowia,
życie ludzkie. Tak więc każdy najdrobniejszy nawet sukces pokabo ulatnia się z niego tlenek węgla. Jednym słowem w komendzie
zuje, że warto!
strażacy mają dla dzieci miejsce praktycznej nauki o bezpieczeństwie. Goście się nie nudzą i zdobywają wiedzę także przez zabawę.
Są wszędzie tam, gdzie dzieje
się coś złego. Nie tylko gaszą pożary, ale ratują ofiary wypadków,
klęsk żywiołowych. Strażacy, bo
o nich mowa do tego są szkoleni,
to też ich misja. Ale zabiegają też
o to, żeby takich zdarzeń, w których potrzebna jest ich pomoc było,
jak najmniej. Stąd zaangażowanie
w akcje edukacyjne i prewencyjne.
Ratownicy uczą, jak zapobiegać
zdarzeniom i zadbać o własne bezpieczeństwo.
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NA RATUNEK
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu jest największą w naszym regionie i jedną z największych w województwie
mazowieckim. W jej skład wchodzą cztery Jednostki Ratownicze Gaśnicze, trzy z nich zlokalizowane są w Radomiu, czwarta funkcjonuje w sąsiednich Pionkach. Zakres działania tutejszej Komendy obejmuje miasto
Radom oraz cały obszar powiatu radomskiego. W radomskiej komendzie
służy 247 funkcjonariuszy.
W strukturze komendy są: specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno – ekologicznego, specjalistyczna grupa ratownictwa wodno –
nurkowego oraz specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego.
W trakcie tworzenia są grupy ratownictwa technicznego oraz poszukiwawczo – ratownicza.
Strażacy są coraz lepiej wyszkoleni i dysponują coraz lepszym sprzętem oraz zapleczem technicznym. W 2015 roku do użytku została oddana
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza numer 2 przy ulicy Rodziny Ziętalów.
To najnowocześniejszy tego typu obiekt na południowym Mazowszu.

Komenda Miejska Straży Pożarnej w Radomiu
Ulica Traugutta 57, 26 – 600 Radom

tel. 48 36 88 900, fax 48 36 88 909
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