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Dyrektorzy
Szkół Podstawowych
w Siemianowicach Śląskich

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich ogłasza
II edycję Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Czad i ogień. Obudź czujność!” skierowany do
dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych w Siemianowicach Śląskich. Współorganizatorem
Konkursu jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Patronat nad
Konkursem objął Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie.
Konkurs plastyczny ma na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży
w zakresie zagrożeń związanych z niebezpieczeństwem jakie niesie za sobą wystąpienie
tlenku węgla. Okres jesienno – zimowy jest czasem w którym drastycznie wzrasta ilość
interwencji związanych z ulatniającym się tlenkiem węgla co jest efektem rozpoczęcia
okresu grzewczego w wielu domach. Sam proces ogrzewania mieszkań paliwem stałym np.
węglem nie jest groźny, jeśli przebiega w odpowiednich warunkach. Problem zaczyna się w
momencie kiedy proces spalania węgla bądź gazu ziemnego jest zaburzony. Owe zaburzenia
to najczęściej: awarie pieców na paliwo stałe oraz piecyków gazowych do podgrzewania
wody, niedrożne przewody spalinowe i wentylacyjne oraz największa plaga ostatnich kilku
lat - nadmiernie szczelne mieszkania. Konkurs ma za zadanie nauczyć właściwego
zachowania i prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat, a także pogłębiania
wiedzy i rozpropagowywania jej do jak największej liczby osób. Celem Konkursu jest również
to, by wiedza pozostała w świadomości młodego człowieka jak najdłużej i towarzyszyła mu
przez całe życie. Poprzez udział w Konkursie uczestnicy dowiadują się, że prawidłowymi
zachowaniami można ustrzec się przed niebezpiecznymi skutkami wystąpienia tlenku węgla,
np. przez stosowanie odpowiedniej wentylacji w oknach.
Inspiracją podczas tworzenia prac konkursowych może być kampania prowadzona
przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej „Nie dla czadu” dostępna na stronie
internetowej: http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/NIE-DLA-CZADU/idn:35749.

Regulamin „II edycji Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych
w Siemianowicach Śląskich” jest dołączony do niniejszego pisma oraz do pobrania na stronie
internetowej bip.siemianowice.katowice.kwpsp.gov.pl w zakładce Aktualności Komendy.
Spośród wszystkich nadesłanych prac zostanie wybrana jedna, która będzie plakatem
Kampanii profilaktycznej pn.: „Czad i ogień. Obudź czujność!” w 2018 r. w mieście
Siemianowice Śląskie.
Uroczyste ogłoszenie wyników II edycji Konkursu Plastycznego oraz rozdanie nagród
odbędzie podczas Konferencji profilaktycznej „Czad i ogień. Obudź czujność!” O terminie
i miejscu konferencji laureaci konkursu zostaną powiadomieni osobnym pismem.
• Koordynatorem eliminacji szkolnych jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Siemianowice
Śląskie – Pani Anna Sobieraj – nr tel. 32 766 05 32
• Koordynatorem eliminacji miejskich jest Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej
w Siemianowicach Śląskich – kpt. Mariusz Rozenberg – nr tel. 32 766 80 30 wew. (120)

Załączniki:
- Regulamin II edycji Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich pod
hasłem „Czad i ogień. Obudź czujność!”
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