
Cykl wydarzeń z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości z udziałem 
jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa 
świętokrzyskiego. 
 
Kategorie związane z wydarzeniem: 
BEZPŁATNE, AKTYWNE, DLA DZIECI, PLENEROWO. 
 
powiat buski 
 
15 września godz.13.00 – 17.00  

 Piknik Niepodległościowy Służb Mundurowych – 100 lecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę – skwer przy Buskim Samorządowym Centrum 
Kultury, 

 Turniej Niepodległościowy Służb Mundurowych w Halowej Piłce Nożnej – hala 
sportowa Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku 
Zdroju. 

Organizatorzy: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju, 
Komenda Powiatowa Policji w Busku Zdroju, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku 
Zdroju. 
 
powiat jędrzejowski 
 
Prezentacja sprzętu pożarniczego oraz prezentacja technik ratowniczych 
stosowanych podczas działań przy wypadkach drogowych, prowadzenie instruktaż 
udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przez strażaków podczas wymienionych 
imprez i uroczystości: 

 3 maja – „Majówka z Niepodległą" – Zalew w Jędrzejowie,  

 11 listopada – „100 Rocznica Odzyskania Niepodległości" – Park Miejski  
w Jędrzejowie. 

powiat kazimierski 
 
3 czerwca  – festyn z okazji Dnia Dziecka połączony z elementami 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości. 
Impreza o zasięgu powiatowym, a głównymi wątkami mają być atrakcje dla dzieci  
z wplecionymi elementami patriotycznymi.  
Organizatorzy: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy 
Wielkiej, Wolną Grupą Motocyklową „SFORA” oraz koło wędkarskie. 
  
powiat kielecki 
 
Wrzesień – Piknik Niepodległościowy „100 lat działalności straży pożarnej  
w województwie świętokrzyskim na 100 lecie odzyskania niepodległości”. 
Organizatorzy: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Wzgórze Zamkowe  
w Kielcach. 
Impreza otwarta dla lokalnej społeczności, w tym również dla dzieci. 
W programie m.in.: 

 wystawa sprzętu pożarniczego – sprzęt i samochody pożarnicze wczoraj i dziś, 

 pokazy sprawnościowe strażaków, 



 ratownictwo wysokościowe, 

 ratownictwo techniczne, 

 pokazy ratownictwa medycznego w wykonaniu adeptów Akademii Młodego 
Strażaka z Brynicy, 

 pokaz musztry w wykonaniu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Woli 
Morawickiej, 

 wystawa prac strażackiego konkursu plastycznego „Bezpieczeństwo w twoim 
otoczeniu zależy od Ciebie”, 

 zabawy dla dzieci i konkursy z nagrodami, 

 koncert strażackich orkiestr dętych, 

 występy artystyczne.  
  
powiat konecki 
 
Wystawa, prezentacja sprzętu pożarniczego, prowadzenie instruktażu udzielania 
kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas uroczystości w dniu 11 listopada –  
„100 Rocznica Odzyskania Niepodległości" – Park Miejski w Końskich. 
 
powiat opatowski 
 
8 lipca – Gminne Obchody Dnia Strażaka w Jakubowicach gm. Ożarów połączone  
z uroczystościami patriotycznymi, w tym odsłonięcie popiersia Marszałka Józefa 
Piłsudskiego (9 października 1914 roku w Jakubowicach marszałek Józef Piłsudski 
nadał pierwsze oficerskie stopnie wojskowe w Legionach). 
Komenda Powiatowa PSP w Opatowie będzie współorganizatorem tych uroczystości. 
 
powiat ostrowiecki 
 
Wrzesień – festyn strażacki – teren Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu 
Świętokrzyskim 
W programie festynu przewidziano: 

 prezentacja sprzętu pożarniczego, 

 zawody sportowo-pożarnicze dla dzieci, 

 rozstrzygnięcie konkursu plastycznego związanego z 100 rocznicą odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 

 
powiat pińczowski 
 
Wrzesień – piknik służb mundurowych – teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Pińczowie. 
W programie pikniku są przewidziane: 

 pokaz sprzętu służb mundurowych (policja, straż pożarna, zakład karny), 

 rozgrywki w halową piłkę nożną, 

 konkurs wiedzy historycznej, 

 pogadanki, pokazy sprzętu, konkursy, 

 stoiska służb mundurowych, 

 instruktaż z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. 
 
 



 
powiat sandomierski 
 
Maj – „Dzień otwarty strażnicy” połączony z obchodami 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości.  
Wszelkie atrakcje przygotowane przez funkcjonariuszy będą służyły zapoznaniu dzieci 
i młodzieży z pracą strażaka, promowały akcje dotyczące bezpieczeństwa oraz 
przedstawiały najważniejsze wartości historyczne (zabawy dla dzieci i konkursy  
z nagrodami, pokazy sprzętu, pogadanki o bezpieczeństwie). 
 
powiat skarżyski 
 
Wystawa, prezentacja sprzętu pożarniczego, prowadzenie instruktażu udzielania 
kwalifikowanej pierwszej pomocy przez strażaków podczas pikników, festynów 
rodzinnych oraz innych uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości organizowanych na terenie powiatu. 
Wrzesień – konkurs plastyczny o tematyce patriotycznej dla dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych z terenu powiatu skarżyskiego. Organizator Komendant Powiatowy 
PSP w Skarżysku Kamiennej. Konkurs odbędzie się pod patronatem Wicewojewody 
Świętokrzyskiego oraz Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP. 
 
powiat starachowicki 
 
Wystawa, prezentacja sprzętu pożarniczego, pogadanki na tematy związane z szeroko 
rozumianym bezpieczeństwem, prowadzenie instruktażu udzielania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy przez strażaków podczas pikników, festynów rodzinnych oraz 
innych uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 
organizowanych na terenie powiatu. 
Czerwiec – zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej  
o „Puchar Niepodległej”. Współorganizator Komenda Powiatowa PSP  
w Starachowicach. 
 
powiat staszowski 
 
Maj – „Dzień otwarty strażnicy” połączony z obchodami 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości.  
Wszelkie atrakcje przygotowane przez funkcjonariuszy będą służyły zapoznaniu dzieci 
i młodzieży z pracą strażaka, promowały akcje dotyczące szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa (zabawy dla dzieci i konkursy z nagrodami, pokazy sprzętu, 
pogadanki o bezpieczeństwie). 
W programie: prezentacja multimedialna przedstawiająca historię staszowskiej straży 
pożarnej. 
 
 
powiat włoszczowski 
 
30 maja – piknik służb mundurowych w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości – teren Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie. 
W wydarzeniu tym planowany jest pokaz sprzętu pożarniczego z okresu 
międzywojennego. 



 


