
 
„20 LAT PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ – 

JAK NAS WIDZĄ, TAK NAS MALUJĄ”. 
 
Organizatorem konkursu jest Komenda Główna Państwowej StraŜy PoŜarnej przy współpracy z 

Wydziałami Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. 
 

Uczestnicy konkursu pokazywali w swoich pracach róŜnorodność i wszechstronność działań zawodu 
straŜaka podczas pełnienia trudnej i niebezpiecznej słuŜby. Istotne było pokazanie znaczenia pracy straŜaków 
dla zapewnienia bezpieczeństwa kaŜdemu człowiekowi. Konkurs promuje i poszerza wiedzę na temat 
działalności straŜy poŜarnej, która uczestniczy w akcjach gaszenia poŜarów, usuwania skutków wypadków, 
katastrof chemicznych i ekologicznych, nieszczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz klęsk Ŝywiołowych. 
Popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku występowania 
róŜnego rodzaju zagroŜeń. 
 
W konkursie wzięli udział uczniowie z szkól gminy Kadzidło – łącznie do etapu gminnego zakwalifikowało się  
28 prac; z czego gr. I - 13 prac, gr. II - 14 prac, gr. III - 1 praca. Dopuszczalna technika wykonywania prac: 
rysunek, grafika, malarstwo, kolaŜ, malowanie na tkaninie.  W dniu 20 kwietnia br. jury w poniŜszym składzie 
oceniło pracę i wyłoniło 7 prac, które zostały przekazane  do Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce. Pozostałe 
pracę będą wystawione w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle ul. Kościuszki 17  
Jury eliminacji  w składzie: 
 
1. Kazimierz Nurczyk  - przewodniczący 
2. Krystyna Sutuła  - sekretarz 
3. Zdzisław  Parzych   - Komendant Gminny OSP 
 
I grupa - grupa młodsza 6-8 lat - szkoła podstawowa 
 Nazwisko i imię       szkoła 
1. Gawryś Oliwia                                   -  ZPO w Kadzidle 
2. Kuzia Stanisław     - szkoła podstawowa w Glebie  
 
II grupa - grupa średnia: 9-12 lat - szkoła podstawowa 
 Nazwisko i imię       szkoła 
 
1. Kozicki Wojciech                           - szkoła podstawowa w Glebie 
2. Ogniewska Oliwia     - ZPO w Kadzidle  
 
III grupa - grupa starsza: 13-16 lat - gimnazjum 
 Nazwisko i imię       szkoła 
 
1. Świtaj Anna                                              - Publiczne Gimnazjum w Kadzidle 
 
W dniu 24.04.2012 roku rozstrzygnięto takŜe eliminacje powiatowe gdzie nasze pracę oceniono 
następująco: 
 I grupa -  II miejsce  Kuzia Stanisław  - szkoła podstawowa w Glebie 
II grupa - II miejsce   Kozicki Wojciech  - szkoła podstawowa w Glebie 
III grupa - II miejsce  Świtaj Anna                               - Publiczne Gimnazjum w Kadzidle 
W załączeniu protokół eliminacji gminnych 
 
 



 


