
Kielce, 13-04-201 7r.

Sprawozdanie Zespołu roboczego Kapituły Nagrody

„KOZIOLEK” z przeprowadzonych czynności dotyczących oceny

realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” w 2016 roku.

W dniach 14.03. — 16.03.2017 r. Zespół roboczy Kapituły Nagrody „KOZIOŁEK”

w składzie:

— Ewa Mazurek — przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,

— Beata Oczkowicz — przedstawiciel Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,

— Monika Wierzbicka — przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji

w Kielcach

dokonał wstępnej oceny i weryfikacji nadesłanych przez Starostów i Prezydenta miasta

Kielce, pisemnych sprawozdań dotyczących realizacji programów profilaktycznych na terenie

poszczególnych powiatów i miasta Kielce. Spośród 13 przekazanych w terminie sprawozdań

(Powiat sandomierski nie złożył sprawozdania) Zespół roboczy, w świetle przedstawionych

dokumentów wytypował sześć opracowań do szczegółowej analizy i wizytacji, służącej

wnikliwej ocenie materiałów zgromadzonych w starostwach.

Zdaniem Zespołu roboczego Kapituły Nagrody „KOZIOLEK” powiatami, które

najlepiej realizowały w ubiegłym roku zadania wynikające z założeń programu „Bezpieczne

Świętokrzyskie” są:

1. powiat starachowicki

2. powiat pińczowski

3. powiat ostrowiecki

4. powiat konecki

5. powiat kielecki

6. miasto Kielce
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Celem skonfrontowania przedstawionych w sprawozdaniach osiągnięć ze stanem

faktycznym, Zespół roboczy postanowił dokonać ich weryfikacji poprzez sprawdzenie

udokumentowania zrealizowanych przedsięwzięć objętych programem oraz rozmowę ze

Starostami, Komendantami Powiatowymi Policji, prezesami stowarzyszeń oraz osobami

społecznie zaangażowanymi w realizację programu. Wizytacje zostały przeprowadzone

w dniach 03.04 — l0.04.2017r. kolejno xy: mieście Kielce, powiecie koneckim, powiecie

pińczowskim, powiecie starachowickim, powiecie ostrowieckim i w powiecie kieleckim.

W czasie przeprowadzonych wizyt Zespół roboczy weryfikował na podstawie

przedstawionych dokumentów informacje przekazane w nadesłanych sprawozdaniach, biorąc

w szczególności pod uwagę następujące kryteria:

— ilość i jakość zrealizowanych przedsięwzięć, ze szczególnym zwróceniem

uwagi na ich nowatorski charakter,

— poziom współpracy władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego

w realizacji programu,

— zaangażowanie społeczności lokalnych i organizacji społecznych w realizację

przedsięwzięć,

— umiejętność wykorzystania lokalnych mediów w propagowaniu realizowanych

przedsięwzięć,

— udokumentowanie zrealizowanych zamierzeń i działań,

— umiejętność pozyskiwania środków finansowych do realizacji założeń

programu.

Z informacji uzyskanych przez Zespół roboczy w czasie przeprowadzonych wizytacji

wynika, iż oprócz problematyki przedstawionej w sprawozdaniach, we wszystkich powiatach

realizowano dodatkowe przedsięwzięcia, które wykraczały poza ramy określone

w programie a wymagały dodatkowego zaangażowania i inwencji własnej.

Po kompleksowej analizie nadesłanych sprawozdań oraz podsumowaniu wniosków

z przeprowadzonych wizytacji we wskazanych wyżej powiatach, Zespół roboczy przedstawia

Kapitule Nagrody „KOZIOŁEK” propozycję wyróżnienia powiatów w następującej

kolejności, celem ostatecznej oceny i wyłonienia laureatów:

1. powiat kielecki

2. powiat starachowicki

3. powiat konecki
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4. miasto Kielce

5. powiat ostrowiecki

6. powiat pińczowski

Uzasadnienie:

Powiat kielecki wyróżniają niżej wymienione działania:

— bardzo dobra współpraca powiatu, Policji i innych podmiotów społecznych

realizujących program w zakresie prowadzenia działań zmierzających do poprawy

bezpieczeństwa w powiecie kieleckim,

— organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów mających na celu budowanie

lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz kształtowanie bezpiecznych przestrzeni

publicznych, m.in.:

• organizacja I Konferencji Profilaktyki Społecznej;

• cykl szkoleń dla pracowników socjalnych z zasad reakcji na przemoc;

• Dni Mediacji - szereg spotkań nt. rozwiązywania konfliktów w sytuacjach

kryzysowych;

— wsparcie zdolności podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu

bezpieczeństwa w różnych obszarach, m.in.:

• partycypacja w zakupie samochodów osobowych w wersji oznakowanej

i nieoznakowanej dla KMP Kielce;

• przekazanie Komendantowi Miejskiemu Policji w Kielcach zestaw pomocy

dydaktycznych „Autochodzik”;

• dofinansowanie zakupu samochodu, materiałów i służb ponadnormatywnych

dla KWP Kielce — działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa

i porządku publicznego w powiecie;

• adaptacja obiektów Nadleśnictwa Chmielnik na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w

Chmielniku Komendy Miej skiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach;



4

— inicjowanie, koordynowanie i uczestnictwo w wielu działaniach mających na celu

podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, nowatorskie grupy

odbiorców szkoleń w tym m.in.:

• wspólna impreza plenerowa „Chańcza — Świętokrzyska Perła” samorządów

powiatu kieleckiego i staszowskiego przy współudziale Stowarzyszenia

„Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe”. Edukacja

profilaktyczna o tematyce zdrowotnej, ekologicznej oraz na temat

bezpieczeństwa nad wodą i zasad udzielania pierwszej pomocy;

• organizacja Powiatowego Zjazdu Sołtysów Ziemi Kieleckiej — podczas obrad

przedstawiciele KRUS i PIP omawiali tematykę bezpieczeństwa i higieny

pracy;

• organizacja szkolenia dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z terenu

gminy Łagów pn. „Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym

z elementarni ratownictwa medycznego”;

• organizacja szkolenia dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych z terenu

powiatu kieleckiego nt. „Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia”;

• debata na temat dopalaczy ze wszystkimi rodzinami zastępczymi z terenu

powiatu;

— liczne działania edukacyjno-prewencyjne skierowane do dzieci i młodzieży.

Skuteczność oddziaływania na dzieci i młodzież szkolną w odniesieniu do szeroko

pojętego bezpieczeństwa, była wynikiem synergii uzyskanej w wyniku współdziałania

Policji i podległych Starostwu jednostek edukacyjnych i wychowawczych:

• szkolenie na obiekcie miasteczka ruchu drogowego przy Zespole Szkół

Ogólnokształcących w Sukowie transmitowane na żywo na antenie Radia

Kielce;

• warsztaty w Teatrze Lalki i Aktora Kubuś — z nauką podstawowych zasad

bezpiecznego zachowania;

— nowatorskie rozwiązania w zakresie zabezpieczenia mienia publicznego:

• wprowadzono komisje przystankowe, których celem była ocena prawidłowości

lokalizacji dotychczasowych przystanków oraz wyznaczenie nowych miejsc na

ich rozmieszczenie;
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• prowadzenie ocen prawidłowości oznakowania i utrzymania znaków

drogowych;

• wspólne patrole leśne KMP Kielce i Straży Leśnej w związku z zagrożeniami

stwarzanymi przez kierujących quadami i motocyklami;

Wszelkie podejmowane przez powiat działania wynikały z analizy zagrożeń

występujących w obszarze odpowiedzialności, a także potrzeb mieszkańców.

Powiat starachowicki wyróżniają niżej wymienione działania:

— bardzo dobra współpraca władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego

w zakresie prowadzenia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa

w powiecie,

— bardzo dobre wykorzystanie mediów w propagowaniu realizowanych przedsięwzięć

oraz zaangażowanie w realizację wspólnych działań, mających na celu poprawę

bezpieczeństwa,

— podejmowanie na szeroką skalę działań profilaktycznych wśród mieszkańców

powiatu, mających na celu edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz

przeciwdziałania uzależnieniom, jak:

• bicie rekordu RKO — akcja zorganizowana w ramach Europejskiego Dnia

Przywracania Czynności Serca ogłoszonego przez Parlament Europejski;

• turniej profilaktyczny o puchar Starosty starachowickiego - „Zachowaj trzeźwy

umysł — nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”;

• konferencja „Razem przeciw dopalaczom”;

• impreza prozdrowotna dot. dopalaczy z konkursem „Taki z ciebie MOCARZ”;

• akacja „Razem dla 112 — bezpieczne miasto, bezpieczny powiat”;

• „ Kino na temat „ — cykl imprez tematycznych, dotyczących aktualnych

tematów społecznych ważnych dla młodzieży. Dyskusja oparta jest na filmach

z bieżącego repertuaru oraz na filmach specjalnie sprowadzonych do

prezentacji;

• przegląd filmów profilaktycznych — Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH

DOCS;

• cykl pogadanek w czasie urzędowania Powiatowej Komisji Lekarskiej;
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— kontynuacja nowatorskich przedsięwzięć profilaktycznych obejmujących obszar ruchu

drogowego, bezpieczeństwa w miejscach publicznych, np.:

• SOS dla ruchu drogowego. Jak SOS — 0K! — kontynuacja ubiegłorocznego

projektu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

poszerzona o zakres terytorialny na 5 powiatów (Starachowice, Ostrowiec

Świętokrzyski, Skarżysko — Opatów, Końskie);

— duże zaangażowanie władz samorządowych oraz instytucji działających na rzecz

bezpieczeństwa w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,

w tym m.in.:

Lato i” hucie” — wakacyjne zajęcia dla dzieci połączone z zajęciami

nt. bezpieczeństwa;

• „Sportowe środy ze Spółdzielczym Domem Kultury” — profilaktyka i zabawa

dla najmłodszych— zajęcia sportowe oraz gry rodzinne;

• „Street - Worker” — cykl działań zawierających atrakcyjne zajęcia sportowe

i rekreacyjne wraz z konsultacją z pedagogiem, terapeutą uzależnień czy

psychologiem na osiedlach z problemami wychowawczymi;

• inicjatywa lokalna pt. „Urokliwe spotkanie z przyrodą — pierwszaki w centrum

edukacji Przyrodniczej w Marculach”;

• EURO 2016 — cykl turniejów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na przenośnym

pneumatycznym boisku sportowym;

— Działania profilaktyczne związane z prawami człowieka:

• obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;

• konferencja „Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie”;

• realizacja projektu „W drodze do samodzielności” z Fundacją SYNAPSIS —

niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem

i ich rodzinom.;

• impreza prozdrowotna „Światowy Dzień Walki z AIDS”;

— efektywne pozyskiwanie środków finansowych na realizację autorskich projektów

profilaktycznych:

• projekt „Starachowice — bezpieczne w praktyce III” obejmujący m.in.: Kurs

bezpieczeństwa ocbrony osobistej, kurs samoobrony dla seniorów z cyklem
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zajęć profilaktycznych, zintegrowane ćwiczenia służb ratowniczych,

powołanie Senior Patrolów;

• projekt Bezpieczna i Przyjazna Szkoła - Zespół Szkół Zawodowych im. mjr

H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach.

Powiat konecki wyróżniają niżej wymienione działania:

— podejmowanie przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży,

wtym m.in.:

• akcja „Nie strasz dziecka policjantem” — spotkania mające na celu poprawę

zaufania do służb mundurowych skierowane do dzieci z przedszkoli i szkół

podstawowych;

• akcja „Wielokulturowość” — działanie mające na celu kształtowanie postaw

akceptujących różnorodność i wielokulturowość;

• organizacja wspólnie z oddziałem terenowym KRUS działań profilaktycznych

pod nazwą „Bezpieczeństwo w gospodarstwach wiejskich”;

• Turniej piłki siatkowej o puchar Komendanta Powiatowego Policji w Końskich

— ferie zimowe;

• projekt „Wspólnie do przodu” — współfinansowany ze środków UE.

Korepetycje dla wychowanków placówek wsparcia dziennego prowadzone

przez wolontariuszy z Liceum Ogólnokształcącego;

— duże zaangażowanie i szeroko zakroj ona współpraca władz samorządowych szczebla

powiatowego i gminnego w realizację działań profilaktycznych i prewencyjnych,

czego wyrazem było przyznanie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

nagrody zespołowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich;

— wdrożenie nowoczesnych systemów ostrzegania i alarmowania ludności - sms-owe

powiadamianie pracowników banków o próbach oszustwa osób starszych -

w przypadku stwierdzenia podejrzenia próby dokonania oszustwa dyrektorzy banków

zostają o tym fakcie natychmiast powiadomieni sms-em,

— podejmowanie działań z zakresu profilaktyki społecznej:

• organizacja I Konferencji Samorządowej pn. „Bezpieczeństwo publiczne —

praktyczne warunki ochrony obywateli”;
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• akcja „Koperta Życia”;

• prowadzenie konsultacji pomiędzy pracownikami Komendy Powiatowej

Policji w Końskich a pracownikami Prokuratur Rejonowych w zakresie

realizacji czynności mediacji, jako alternatywnego sposobu rozwiązywania

sporów na terenie powiatu koneckiego;

• powołanie Nieetatowego Zespołu Policji Wodnej — decyzją Komendanta

Powiatowego Policji 12 policjantów prowadziło kontrole na terenie

miejscowości wypoczynkowej S ielpia;

• przeszkolenie 100 pracowników placówek oświatowych z zasad postępowania

w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

• przeszkolenie pracowników ośrodków pomocy społecznej powiatu koneckiego

w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa zawodowej kadry pomocy

społecznej;

— duże zaangażowanie w profilaktykę na rzecz osób starszych:

• program SENIOR — „Bezpieczeństwo osobiste”;

• spotkania z osobami starszymi w Domu Dziennego Pobytu w Końskich na

temat bezpiecznego wypoczynku.

Ciekawe inicjatywy podejmowane w pozostatych powiatach (kolejność przypadkowa):

Miasto Kielce:

— powoływanie Nieetatowych Sezonowych Zespołów Rowerowych i Nieetatowych

Sezonowych Zespołów Wodnych;

— akcja „Sprzątanie świata” zorganizowana przez Straż Miejską w 26 placówkach

oświatowych;

— uruchamianie wakacyjnego punktu kontroli autobusów — dostępnego 7 dni w tygodniu;

— konferencja dla służb policyjnych „Od 10 lat razem przeciw przemocy”;

— zakup 320 szt. detektorów wykrywających tlenek węgla;

— nakręcenie przez Strażników Miejskich filmu instruktażowego z pokazem nt. właściwego

sposobu palenia w piecach i propagowanie informacji w mediach.
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Powiat Ostrowiecki:

— ćwiczenia kryzysowe prowadzone przez PKS Ostrowiec i Centrum Ratownictwa

z Wrocławia przy współpracy policji i straży w celu doskonalenia procedur

zarządzania bezpieczeństwem w publicznym transporcie zbiorowym;

— „Krzemienny zlot” — konkurs jazdy sprawnościowej — sterowanie samochodem

w poślizgu;

— działania Zakładu poprawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim — uczestnictwo

wychowanków w porządkowaniu ulic, lasów, Akcji Sprzątania Świata; praca na rzecz

hospicjum; wsparcie schroniska dla zwierząt.

Powiat Pińczowski:

— program resocjalizacyjny „Drogowskaz” prowadzony przez Zakład Karny

w Pińczowie — warsztaty dla skazanych za przestępstwa drogowe;

— uwalnianie przestrzeni miejskiej od wulgarnych napisów graffiti - wspólna inicjatywa

KPP i Pińczowskiego Samorządowego Domu Kultury — włączenie więźniów

pińczowskiego Zakładu Karnego w zamalowywanie napisów.

Powiat Skarżyski:

— konferencja „Mam wiedzę mam świadomość” - przemoc widziana oczami dziecka;

— zawarcie porozumienia (koalicji lokalnej) w celu ujednolicenia i wzmocnienia działań

prozdrowotnych ukierunkowanych na probtem zażywania dopalaczy - PSSE, KPP,

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji, Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego”.

Powiat kaziniierski:

— pogadanki nt. przemocy dla uczestników kursu przedmałżeńskiego.

Powiat jędrzejowski:

— prowadzenie praktycznych ćwiczeń telefonicznego powiadamiania służb

ratunkowych.

Powiat włoszczowski:

— kampania „bezpieczna tożsamość. Nieskradzione życie” - ochrona własnych danych

osobowych;

— warsztaty w zakresie bezpiecznej jazdy II edycja „Dbamy o twoje bezpieczeństwo” -

Organizator — Warsztat Auto Serwis Pawlik z Nieznanowic.
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Powiat buski:

— otwarcie w siedzibie KPPSP w Busku - Zdroju pierwszej w województwie

świętokrzyskim sali edukacyjnej „Ognik” do prowadzenia praktycznych zajęć

edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla dzieci z przedszkoli

oraz szkół podstawowych.

Powiat staszowski:

— organizacja pikniku „Assistance św. Krzysztofa” z małym torem przeszkód do

pokonania samochodem w alkogoglach.

Powiat opatowski:

— prowadzenie cyklicznych audycji radiowych w lokatnym radiu Opatów na temat jak

nie stać się ofiarą oszustwa łub innego przestępstwa;

— szkolenie dla strażaków OSP z zakresu kierowania ruchem drogowym prowadzone

przez funkcjonariuszy Policji.

Zgodnie z Regulaminem Nagrody „,KOZIOŁEK” za działalność w ramach Programu w

roku 2016 Kapituła może wyróżnić statuetką „,Koziołka” 6 gmin z terenu województwa

świętokrzyskiego, podejmujących wykraczające poza zwykłe obowiązki działania z zakresu

poprawy bezpieczeństwa. Zespół Roboczy w oparciu o nadesłany materiał sprawozdawczy

poddał szczegółowej analizie działania prowadzone w następujących Gminach:

— Bielmy

— Słupia Konecka

— Smyków

— Sitkówka - Nowiny

— Baćkowice

— Bliżyn

— Kluczewsko

— Czarnocin

- Ćmielów

- Ożarów

— Skarżysko-Kamienna
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— Woj ciechowice

Zespół Roboczy proponuje wyróżnić statuetką „Koziołka” za niżej wymienione działania

następuj ące gminy:

1. Gmina Bielmy (powiat kielecki):

- monitoring przy placach zabaw i centrach rekreacji,

- uruchomienie sms-owego systemu powiadamiania mieszkańców,

- realizacja projektu „Bielińskie stacje wsparcia”- w ramach projektu powstało 6 placówek

wsparcia dziennego dla mieszkańców gminy, projekt dofinansowany z EFS realizacja do

2020 r.,

- powołano Radę Seniorów,

- organizacja półkolonii dla 90 osób z rodzin wiejskich (w programie spotkania z zakresu

bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym i w drodze do szkoły).

2. Gmina Sitkówka - Nowiny (powiat kielecki):

- pokaz akcji ratowniczo gaśniczej OSP Kowala wraz ze szkoleniem z zasad dot. zagrożenia

terrorystycznego,

- Certyfikat bezpieczeństwa dla Szkoły Podstawowej w Nowinach,

- obchody dnia nr 112,

- realizacja autorskiego programu „dziecko+rodzicpełnia szczęścia”,

- poprawa infrastruktury drogowej i oświetlenia,

- przekazanie urządzenia SKY DRON dla OSP.

3. Gmina Baćkowice (powiat opatowski):

- programy finansowane ze środków GKRPA m.in.: „Zimowisko dla animatorów kultury”;

„Piłka nożna receptą na wszystkie słabości”; „Jedziemy po zdrowie”; „Rodzinnie zdrowo i na

sportowo”; „Dbaj o zdrowie i Życie — nie daj szansy używkom”; „Profilaktyka przez sport”;

„Wolni od ...„; „Festiwal nauki”; „Program profilaktyczny kl. I-III”; „Bądź aktywny — nie daj

się nałogom”; „Być sobą — być kimś”; „Pozostań w trzeźwości, będziesz miał większe

możliwości”; „Płynę po zdrowie”; „Pieśni, tyś moja moc — Żyć pięknie bez nałogów”; „Jak

Żyć zdrowo na sportowo”; „Z rodziną damy radę”; „Szanuj zdrowie-ratuj Życie” — programy

skierowane do uczniów i ich rodziców (17 programów profilaktycznych).
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4. Gmina Ożarów (powiat opatowski):

program „Bezpieczny powiat opatowski” — spotkania dzielnicowych z mieszkańcami,

- program „Bezpieczny dom, osiedle, parking” — zabezpieczanie mienia,

- program „Bezpieczny biznes” — spotkania profilaktyczne z pracownikami stacji paliw

i osobami prowadzącymi działalność gospodarczą,

- akcja „Kontrola placówek handlowych” — sprzedaż alkoholu papierosów nieletnim,

- oględziny budynków w złym stanie technicznym wspólnie z PI7NB,

- sprawdzenie stanu zdrowia zwierząt bezpańskich wspólnie z lekarzem weterynarii,

- system sms-owego powiadamiania mieszkańców,

- funkcjonowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych,

- doposażenie jednostek OSP w Ożarowie i Lasocinie.

5. Gmina Czarnocin (powiat kazimierski):

- zakup kamizelek odblaskowych przez Wójta Gminy Czarnocin dla każdego gospodarstwa

w gminie — akcja „Kamizelka odblaskowa dla każdego gospodarstwa” (ponad 1000

gospodarstw),

- organizacja wspólnie ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej z Warszawy półkolonii letnich dla

74 uczniów połączonych z edukacją nt. bezpieczeństwa na drogach, nad wodą, na podwórku

i podczas prac polowych.

6. Gmina Skarżysko-Kamienna:

- realizacja projektu „Bezpieczne miasto Smart City” w ramach programu ograniczania

przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata

2016 i 2017,

- szkolenie dla funkcjonariuszy KPP z zakresu rozpoznawania materiałów wybuchowych

pochodzenia woskowego i improwizowanych urządzeń wybuchowych,

- przygotowanie spotu propagującego bezpieczeństwo ijego emisja w telewizji lokalnej,

- przygotowano i przekazano dzieciom malowanki edukacyjne o tematyce bezpieczeństwa,

- przekazanie środków finansowych na służby ponadnormatywne w Policji i nagrody za

osiągnięcia w służbie.

Podczas analizy sprawozdań i w trakcie rozmów prowadzonych podczas wizytacji

w 6 wybranych powiatach Zespół Roboczy zwrócił uwagę na duże zaangażowanie różnych

instytucji publicznych oraz osób prywatnych w działania mające na celu budowę lokalnych

systemów bezpieczeństwa, wychodzących z inicjatywą prowadzenia lub dofinansowywania

niekonwencjonalnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, m.in.:
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— Zakład Karny w Pińczowie,

— Stowarzyszenie Świętokrzyska Grupa IPA Region Powiśle (powiat opatowski),

— Zakład Poprawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim,

— PKS Ostrowiec Świętokrzyski,

— Stowarzyszenie „Nasze Kobyiany” (powiat opatowski),

— Stowarzyszenie Ludowe „Chata Bogucka” w Bogucicach, (gmina Pińczów),

— Stowarzyszenie „Krewcy Ponidzianie” (gmina Pińczów),

— Buskie Centrum Kultury,

— Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki ze służbami

współpracującymi,

— Muzeum Techniki i Przyrody w Starachowicach,

— Pani Agata Sałata — prowadząca dwa Stowarzyszenia: „Stowarzyszenie

Aktywni” zajmujące się sportem i turystyką w gminie Nowa Słupia,

Stowarzyszenie „Działam dla Gminy Bielmy” zajmujące się kulturą

i turystyką,

— Pan Piotr Ambroszczyk (gmina Starachowice) - Kierownik Dziennego Domu

Seniora „Manhatan”, koordynator projektu Starachowice - bezpieczne

w praktyce”,

— Marcin Pytlos, (gmina Końskie) - ratownik medyczny, społecznik,

wolontariusz.

Po szczegółowej analizie stopnia zaangażowania i zakresu prowadzonych działań

Zespół Roboczy proponuje wyróżnić dodatkowo statuetką „Koziołka” następujące osoby

i instytucj e:

1. Piotr Ambroszczyk - Kierownik Dziennego Domu Seniora „Manhatan”,

koordynator projektu Starachowice - bezpieczne w praktyce” oraz główny

specjalista i koordynator Zespołu do spraw Polityki Senioralnej w Urzędzie

Miejskim w Starachowicach. Pomysłodawca i Koordynator wielu programów

dofinansowywanych ze środków budżetu państwa i innych, wpływających na

poprawę lokalnego systemu bezpieczeństwa Miasta Starachowice. Zajmuje się

aktywizacją społeczną seniorów. W 2016 roku i latach ubiegłych nadzorował
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realizację projektu „Starachowice bezpieczne w praktyce” (trzy edycje)

realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości

i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej, dzięki któremu

w Starachowicach utworzono m.in. Senior Patrole i przeprowadzono kursy

samoobrony.

2. Stowarzyszenie Ludowe „Chata Bogucka” w Bogucicach, gmina

Pińczów - działa od 2005 roku, liczy 30 członków, prowadzi bogatą

działalność kulturalno — oświatową i wychowawczą. Ma duży wkład w życie

społeczne i kulturalne całej gminy Pińczów. Stowarzyszenie aktywizuje

społeczność wiejską na rzecz integracji pokoleń, uczy szacunku do osób

starszych, promuje produkty lokalne. Podtrzymuje tradycje ludowe i narodowe

poprzez organizowanie warsztatów związanych z pracą i życiem na wsi, jak

pieczenie chleba w piecu opalanym drewnem, wyrób masła i sera metodami

tradycyjnymi. Dzięki aktywnej działalności Stowarzyszenia dzieci i młodzież

z gminy i okolic, mogą poznać staropolskie tradycje, które na co dzień są już

zapomniane. Członkowie Stowarzyszenia organizują wydarzenia wedle

tradycyjnych obrzędów, jak Noc Świętojańska. Przedstawiają również obrzędy

związane ze żniwami na deskach scenicznych.

3. Marcin Pytlos, gmina Końskie — ratownik medyczny, społecznik,

wolontariusz. Angażuje się w akcje nauczania podstaw udzielania pierwszej

pomocy przedmedycznej. W roku 2016 dzięki niemu i jego przyjaciołom

prowadzącym szkolenia społecznie, umiejętność ratowania życia ludzkiego

pozyskało 5 tysięcy osób, nie tylko z powiatu koneckiego. Marcin Pytlos

szkolił głównie w powiecie koneckim, ale zdarzyły mu się wykłady także poza

nim — w powiecie kieleckim, czy pińczowskim. Główny organizator

Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca przypadającego na 16

października każdego roku — w roku 2016 szkolenia pierwszej pomocy ze

względu na bardzo dużą liczbę zainteresowanych prowadzone były od 8 do 16

października. Pomagają mu w tym strażacy, policjanci, pracownicy Sanepidu,

domu kultury, ratownicy medyczni, studenci i inni. Jest on także inicjatorem na

terenie powiatu akcji „Koperta Życia”. Włącza się również w akcje

charytatywne.
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Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdego przedstawiciela Zespołu roboczego Kapituły Nagrody „KOZIOŁEK”.

Członkowie Zespołu roboczego:

1. Ewa Mazurek -

2. Beata Oczkowicz -

3. Monika Wierzbicka -


