
P
owiat starachowicki
został laureatem te-
gorocznej nagrody
„Koziołek”, przyzna-
wanej za działalność

narzeczpoprawystanubezpie-
czeństwa. Statuetki wręczyła
wojewoda Bożentyna Pałka-
Koruba.

Drugie i trzeciemiejsce zaję-
łypowiatykonecki iostrowiecki.
Głównym celem nagrody jest
wspieranie aktywności powia-
tów,którewyróżniająsięnatle in-
nychswojądziałalnościąnarzecz
poprawystanubezpieczeństwa.
Nagroda jest także wyrazem
uznaniazazaangażowaniewre-
alizację programu „Bezpieczne
Świętokrzyskie”.Utrwalawłaści-
we postawy społeczne wobec
negatywnychzjawiskorazpoka-
zuje przykłady działań na rzecz
walki zprzestępczością i patolo-
giami.Obejmujewieleobszarów
aktywnościadministracjipublicz-
nej iPolicji, jestotwartynawszel-
kie inicjatywy instytucjonalne
iobywatelskie.Wyróżnienia wrę-
czonopodczasspotkaniapodsu-

mowującego kolejnąedycjępro-
gramu.

Kapituła nagrody uznała, że
powiat starachowicki wyróżnia
m.in. realizacja nowatorskich
przedsięwzięć profilaktycznych
obejmującychobszarruchudro-
gowego,bezpieczeństwawmiej-
scachpublicznych idziedzictwa
narodowego, bardzo dobra

współpraca władz samorządo-
wych szczebla powiatowego
igminnegowzakresieprowadze-
niadziałańzmierzającychdopo-
prawy bezpieczeństwa, bardzo
dobre wykorzystanie mediów
w propagowaniu realizowanych
przedsięwzięć,realizacjaprogra-
mów profilaktycznych dotyczą-
cychmniejszości romskiej, po-

dejmowaniewśródmieszkańców
działań profilaktycznychmają-
cych na celu edukację w zakre-
sieudzielaniapierwszejpomocy,
duże zaangażowanie władz sa-
morządowych oraz instytucji
działających na rzecz bezpie-
czeństwawzakresiezagospoda-
rowania czasu wolnego dzieci
imłodzieży(wszczególnościza-
jęćsportowych),atakżeefektyw-
nepozyskiwanie środków finan-
sowych na realizację autorskich
projektówprofilaktycznych.

W skład kapituły nagrody
„Koziołek”wchodzą:Wojewoda
Świętokrzyski,MarszałekWoje-
wództwa Świętokrzyskiego,
Świętokrzyski KomendantWo-
jewódzki Policji, Prezes Stowa-
rzyszenia„ZwiązekMiast iGmin
RegionuŚwiętokrzyskiego”oraz
PrzewodniczącyKonwentuSta-
rostówWojewództwa Świętok-
rzyskiego. Kandydatem do na-
grody jest powiat woj. świętok-
rzyskiego, który podjął - wykra-
czające poza jego zwykłe obo-
wiązki -działanianarzeczpopra-
wybezpieczeństwa.

„Koziołki”za bezpieczeństwo
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N
a festyn z okazji
DniaDzieckazapra-
szamy przed Świę-
tokrzyskiUrządWo-
jewódzki w sobotę,

30 maja, w godzinach 11-16.
Na najmłodszych czeka wiele
darmowych atrakcji, a Wydział
Spraw Obywatelskich i Cudzo-
ziemców ŚUW zachęca rodzi-
ców do składania wniosków
opaszport dla swychpociech.

W ramach akcji „Zrób dzie-
ckupaszportnaDzieńDziecka”
dla milusińskich przygotowane
zostaną m.in. dmuchana zjeż-
dżalnia i zamek, basen z piłecz-
kami, ściana wspinaczkowa,
mega piłkarzyki, konkursy z na-
grodami, pokazy malowania
twarzy, występy artystyczne.
Podczas festynu na swoje spe-

cjalne stoiska zapraszają także:
policja (gdzie będzie można
oznakować swój rower), straż
graniczna, straż pożarna oraz
służba celna.

Wydział Spraw Obywatel-
skich i Cudzoziemców informu-
je,żeopłatazapaszportdladzie-
ckadolat13wynosi30zł,dodat-
kowe zniżki przysługują posia-
daczom Kart Dużej Rodziny.
Zwarunkami, jakie powinny zo-
stać spełnione, aby otrzymać
dokument paszportowymożna
zapoznać się na stronie
internetowej Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego
www.kielce.uw.gov.pl.

Zrób paszport
na Dzień Dziecka
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W
ojewódzkie ob-
chodyDniaStra-
żaka odbyły się
w Ostrowcu
Św i ę t o k rz y -

skim.Gościemuroczystości był
wicewojewoda Paweł Olszak,
który podziękował strażakom
za ich odpowiedzialną służbę.

„Społeczeństwo darzyWas
zaufaniem i szacunkiem.Tozau-
fanie, na jakie zapracowali sami
druhowie,jestsilnymfundamen-
temdobrejwspółpracyzobywa-
telami.Jestpowodemdouzasad-
nionejdumyisatysfakcji”-mówił
wicewojewoda.Obchody rozpo-

częto nabożeństwemwkolegia-
ciep.w.ŚwiętegoMichałaArcha-
nioła. Uczestnicy przemaszero-
walinastępnienarynek,gdzieod-
byłsięuroczystyapel.Namiejscu
wręczonoodznaczenia imedale,
awanse nawyższe stopnie służ-
bowe,dyplomy,a także innewy-
różnienia.Uhonorowano straża-
kówPaństwowejStrażyPożarnej,
działaczyZwiązkuOchotniczych
StrażyPożarnychorazosobyza-
służonedlapożarnictwa iochro-
nyprzeciwpożarowej.Apelzakoń-
czyła efektownadefilada straża-
ckich pododdziałów pieszych
izmotoryzowanych.

Dzień Strażaka

Wojewoda gratulowała wyróżnionym.

Wojewódzki etap rozstrzygnięty

N
agrody laureatom
etapu wojewódz-
kiego XVII edycji
Ogólnopolskiego
KonkursuPlastycz-

nego dla Dzieci i Młodzieży
pod hasłem „Bezpieczeństwo
i rozwaga- tegoodCiebiekażdy
wymaga!”wręczyła wojewoda
Bożentyna Pałka-Koruba. Uro-
czystość odbyła się w siedzibie
Komendy Wojewódzkiej Pań-
stwowejStrażyPożarnejwKiel-
cach.

Głównym celem konkursu
jest rozwijanie wśród dzieci
imłodzieżywyobraźni i świado-
mości,comożesięstać,gdynie
przestrzegamy podstawowych
zasadbezpieczeństwawdomu,
naulicy,wszkole,nawycieczce.
Konkursma za zadanie promo-
wać wiedzę o bezpieczeństwie
oraz kształtować prawidłowe
postawy.

Nadesłano 271 prac, nagro-
dywręczonowczterechkatego-
riach.Wgrupie I (uczniowieklas
1-3 szkół podstawowych) zwy-
ciężył Franciszek Sałata z Pub-
licznej Szkoły Podstawowej nr 1
wStaszowie,wgrupie II (ucznio-

wie klas 4-6 szkół podstawo-
wych) pierwsze miejsce przy-
padło Oliwii Maladze ze Szkoły
Podstawowej w Gnieździskach,
gm. Łopuszno. Pierwszą lokatę
w grupie III (uczniowie gimna-
zjów)uzyskałaMichalinaKozioł
z Zespołu Szkół im.Jana Pawła
II - Gimnazjum w Łopusznie,
awgrupie IV(uczniowie iwycho-
wankowiespecjalnychośrodków
szkolno-wychowawczych,świet-
lic terapeutycznych) – Iwona

Walczak z Zespołu Placówek
Szkolno–Wychowawczych-Re-
w a l i d a c y j n y c h
wCudzynowicach,gm.Kazimie-
rzaWielka

Konkurs organizowany jest
przez Komendanta Głównego
PaństwowejStrażyPożarnej,na-
tomiastwnaszymwojewództwie
patronat sprawuje Wojewoda
Świętokrzyski przy współudzia-
leŚwiętokrzyskiegoKomendan-
ta Wojewódzkiego PSP oraz

Świętokrzyskiego Kuratora
Oświaty. Nagrodzone prace zo-
stałyprzesłanedoCentralnejKo-
misjiKonkursowej. Listę laurea-
tówpoznamywczerwcu (ukaże
się ona na stronie
www.straz.gov.ploraznałamach
„PrzegląduPożarniczego”).Wy-
niki eliminacjiwojewódzkichdo-
stępnesąnastronieinternetowej
Wydziału Bezpieczeństwa i Za-
rządzaniaKryzysowegoŚwiętok-
rzyskiegoUrzęduWojewódzkie-
go,którybyłkoordynatoremkon-
kursu (czkw.kielce.uw.gov.pl,
wzakładce „Konkursy”).

W skład kapituły nagrody
„Koziołek”wchodzą:Wojewoda
Świętokrzyski,MarszałekWoje-
wództwa Świętokrzyskiego,
Świętokrzyski KomendantWo-
jewódzki Policji, Prezes Stowa-
rzyszenia„ZwiązekMiast iGmin
RegionuŚwiętokrzyskiego”oraz
PrzewodniczącyKonwentuSta-
rostówWojewództwa Świętok-
rzyskiego. Kandydatem do na-
grody jest powiat woj. świętok-
rzyskiego, który podjął - wykra-
czające poza jego zwykłe obo-
wiązki -działanianarzeczpopra-
wybezpieczeństwa.Nagrody dla najlepszych.

Uroczystości na ostrowieckim rynku.


