
            Kielce,16 kwietnia 2018r. 

 

 

Sprawozdanie Zespołu roboczego Kapituły Nagrody 

„KOZIOŁEK” z przeprowadzonych czynności dotyczących oceny 

realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” w 2017 roku. 

 

 

          W dniach 12.03. – 15.03.2017 r. Zespół roboczy Kapituły Nagrody „KOZIOŁEK”  

w składzie: 

− Michał Warszawski – 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 „KOZIOŁEK” 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 buski 

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, Wójtami Gmin, prezesami stowarzyszeń 

oraz osobami społecznie zaangażowanymi w realizację programu. Wizytacje zostały 

przeprowadzone w dniach 03.04 – 10.04.2018r. kolejno w: powiecie starachowickim, 

powiecie ostrowieckim, mieście Kielce, powiecie pińczowskim, powiecie buskim  

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. miasto Kielce 

2. powiat starachowicki 
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3. powiat kielecki 

4. powiat buski 

5. powiat ostrowiecki 

6. powiat pińczowski 

 

Uzasadnienie: 

 

Miasto Kielce: 

− wsparcie zdolności podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu 

bezpieczeństwa w różnych obszarach, m.in.: 

• ponad 937 służb ponadnormatywnych; 

• dofinansowanie zakupu samochodów służbowych, psa służbowego, sprzętu 

teleinformatycznego, alkomatów dowodowych, sprzętu informatycznego; 

• rozbudowa  i  modernizacja monitoringu  wizyjnego  miasta, systemu 

ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce, budowa  systemu  

zabezpieczeń  przeciwpowodziowych na rzekach: Silnica, Lubrzanka,  Bobrza, 

Sufraganiec; 

• powoływanie Nieetatowych Sezonowych Zespołów Rowerowych  

i Nieetatowych Sezonowych Zespołów Wodnych; 

- edukacja społeczna na temat zagrożeń występujących w ruchu drogowym: 

• działania profilaktyczno – edukacyjne „Młody kierowca” – spotkania  

w szkołach nauki jazdy z kandydatami na kierowców; 

- edukacja społeczna na temat bezpieczeństwa osobistego i przeciwdziałania uzależnieniom: 

• „Bezpieczny kleryk” – cykl spotkań z klerykami nt. bezpieczeństwa osobistego 

i na plebanii; 

• otwarcie Sali „Ognik” (dofinansowanie z rządowego programu Bezpieczna+) - 

KMPSP Kielce; 

• Szkolenia z uzależnień dla SOK; 



 4 

• Cykl szkoleń dla pracowników i młodzieży z Ochotniczych Hufców Pracy  

z zakresu standardów zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i jej ochrony przed 

krzywdzeniem; 

• „Stop dla czadu” – program ochrony mieszkańców Kielc przed zatruciami 

tlenkiem węgla – zakup  i rozdysponowanie 27 tys. szt. czujników czadu. 

Finansowanie Programu odbywa się w całości ze środków własnych miasta 

Kielce. 

- uzyskanie przez Miasto Kielce Platynowego Międzynarodowego Certyfikatu ISO37120 – 

„Zrównoważony Rozwój Społeczny” – przyznawany miastom inteligentnym; 

- Miasto Kielce zabezpieczyło i sprawnie organizacyjnie przeprowadziło imprezy sportowe 

i kulturalne na poziomie europejskim i światowym, m.in.  XVI Światowe Igrzyska Polonijne, 

Europejski Festiwal Miłośników Kultury Ludowej - Europeada, Mistrzostwa Europy w Piłce 

Nożnej Under – 21 oraz otrzymało tytuł „Europejskie Miasto Sportu” – wyróżnienie za 

politykę miejską w zakresie rozwoju i propagowania sportu. 

 

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 nowatorskich działań skierowanych do osób starszych: 

• otwarcie kawiarenki internetowej „E - seniorek” -  przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu seniorów; 

• powstanie Centrum Inicjatyw Senioralnych – punkt samopomocy dla seniorów; 

- nowatorskie działania z zakresu prowadzenia edukacji społecznej na temat zagrożeń 

występujących w ruchu drogowym: 

• bezpieczeństwie w ruchu drogowym z osobami niewidomymi i słabo 

widzącymi z Polskiego Związku Niewidomych; 

• Europejski Tydzień Mobilności – promocja alternatywnych dla samochodu 

środków transportu w mieście; 
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• Akcja „Uważaj na mnie. Idę na różaniec!”; 

- aktywne i skuteczne pozyskiwanie środków finansowych na realizację działań 

podnoszących bezpieczeństwo publiczne zarówno przez powiat, jak i przez gminy i jednostki 

z terenu powiatu: 

• 2 projekty realizowane w ramach rządowego programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań im. Władysława Stasiaka „Razem 

bezpieczniej” –  Miasto Starachowice „Starachowice – bezpieczne  

w praktyce IV” oraz „Starachowice – bezpieczne w praktyce - PASY”; 

• Świętokrzyska Sieć Świetlic Podwórkowych - Hufiec ZHP Starachowice, 

Chorągiew Kielecka ZHP – projekt współfinansowany ze środków UE ; 

• „Między lekcjami - bezpieczni, aktywni, kreatywni” - Powiat starachowicki 

jako organ prowadzący Technikum Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Zespole 

Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach; 

− duże zaangażowanie władz samorządowych oraz innych instytucji w zakresie 

zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym m.in.: 

• „Sportowa środa” – cykliczne festyny - Starachowicka Spółdzielnia 

Mieszkaniowa; 

• Starachowickie kino plenerowe 2017; 

• Harcerska Służba Porządku Publicznego Starachowice - obstawianie  

i zabezpieczanie imprez lokalnych i wojewódzkich; 

• program edukacyjny „Bieg po zdrowie” – antytytoniowa edukacja zdrowotna. 

 

Powiat kielecki  wyróżniają niżej wymienione działania: 

− wsparcie zdolności podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu 

bezpieczeństwa w różnych obszarach, m.in.: 

• rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności;  

• Zakup mundurów strażackich, dofinansowanie zakupu pompy, samochodu, 

radiostacji, łodzi ratowniczej; 

• Miastecko ruchu drogowego – zakup i przekazanie na rzecz KMP Kielce; 

 

− liczne działania edukacyjno-prewencyjne skierowane do dzieci i młodzieży: 
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• zrealizowanie spotu profilaktycznego „Aby ferie były bezpieczne” - Policja 

wspólnie z OSP Masłów, Mąchocice Kap., uczniowie, Gmina Masłów i Gmina 

Morawica; 

• Turniej sportowy oraz konkurs kibiców „Wygrajmy razem” – promowanie 

zachowań zgodnych z kodeksem Fair Play o puchar Komendanta Komisariatu 

Policji I  w Kielcach i Wójta Gminy Zagnańsk; 

• zakup odblasków (kamizelki i szelki) dla wszystkich uczniów pierwszych klas 

szkół podstawowych - 2 tysiące elementów odblaskowych dla 122 uczniów; 

• Turniej sportowy w piłce ręcznej „Dopalaczy przeciwnicy to najlepsi 

zawodnicy” połączony z konkursem kibiców „Kibicuje graczom grającym 

przeciwko dopalaczom” – dla uczniów Kielce Masłów Zagnańsk; 

- podejmowanie działań edukacyjno – prewencyjnych skierowanych do osób starszych 

• „Bezpieczny i aktywny senior” – prawa i nieuczciwe praktyki; 

• akcja profilaktyczna „Mali aktorzy Wielka sprawa” – powstał film „W trosce  

o bezpieczeństwo swoich dziadków” który służył funkcjonariuszom podczas 

prowadzonych działań profilaktycznych; 

• „Koło wolontariusza” – ukazanie sposobu spędzania wolnego czasu poprzez 

pomoc innym; 

- prowadzenie działań mających na celu doskonalenie współpracy służb, instytucji  

i organizacji działających w zakresie bezpieczeństwa publicznego: 

• ćwiczenia przeciwpożarowe na 53 obiektach na terenie powiatu; 

- nowatorskie działania z zakresu prowadzenia edukacji społecznej na temat zagrożeń 

występujących w ruchu drogowym: 

• akcja „Jak się czujesz tak kierujesz” – dot. odpowiedniego przygotowania się 

do podróży - Wydział Ruchu Drogowego KMP Kielce, ŚCRMiTS, Radio 

FAMA; 

- promowanie bezpieczeństwa za pośrednictwem dostępnych mediów: 

• audycje nt. zagrożeń w Internecie na antenie Radia EM w audycji „Godzina dla 

rodziny”. 
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Powiat  buski   wyróżniają niżej wymienione działania: 

− duże zaangażowanie w profilaktykę na rzecz osób starszych: 

• utworzenie Klubu Seniora; 

• seminarium „Odkryj swoją moc – vademecum bezpiecznego seniora”- 

prelekcje i praktyczne elementy samoobrony; 

• przeszkolenie pracowników banków pod kątem oszustw na osobach starszych; 

• szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla kuracjuszy uzdrowiska; 

− podejmowanie przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży,  

w tym m.in.: 

• działania edukacyjne prowadzone w Sali „Ognik”; 

• program „Facebóg/Facewróg” dla uczniów;  

• organizacja bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w SP  

w Dobrowodzie – kształtowanie prawidłowej postawy obywatelskiej bez 

uzależnień i współpracy w grupie;  

- tworzenie i wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie: 

• PCPR w Busku przystąpił do realizacji projektu „Rodzina Miśków” – 

opracowanie nowych narzędzi i procedur w pracy psychologicznej / 

terapeutycznej z dziećmi z rodzin dotkniętych przemocą i alkoholem; 

− szereg działań edukacyjno-prewencyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży: 

• Szereg programów profilaktycznych prowadzonych w szkołach: „Archipelag 

Skarbów” – przeciwdziałanie narkomanii; „NOE” – profilaktyka alkoholowa; 

„Czy słowem można zabić – życie na niby” – uzależnienia od alkoholu; 

„Szkoła wolna od uzależnień. Droga do nikąd” – uzależnienia od alkoholu, 

narkotyków i dopalaczy. 

 

Powiat Ostrowiecki: 

- promowanie szeroko pojętego wolontariatu: 

• zbiórka pieniędzy dla dzieci z Niepublicznej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Małachowie;  
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• aukcje świąteczne, świąteczne zbiórki żywności w ramach współpracy ze 

Świętokrzyskim Bankiem Żywności;  

• udział w akcji „Rodacy Bohaterom”, „Góra Grosza”, świąteczne kiermasze 

charytatywne; 

• przygotowanie paczek dla Polaków na kresach wschodnich; 

- prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie współpracy służb, instytucji  

i organizacji działających w zakresie bezpieczeństwa publicznego: 

• spotkanie policjantów z kuratorami z I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej 

do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych i II Zespołu Kuratorskiej 

Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich 

z ostrowieckiego Sądu Rejonowego;  

• w ramach podjętych działań  policjanci pełnili łącznie 39 służb min: ze Strażą 

Leśną, pod kątem udaremnienia kradzieży drzewa, udaremnieniu tworzenia 

dzikich wysypisk śmieci i kłusownictwa, ze Strażą Rybacką w kierunku 

legalności połowów i przestrzegania zasad połowów oraz z pracownikami Straży 

Ochrony Kolei; 

− podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu edukację mieszkańców 

powiatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałania 

uzależnieniom, jak: 

•  „XXV Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK”. Celem mistrzostw 

było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

• Opracowanie innowacji pedagogicznych dla uczniów klas I Szkoły Branżowej 

w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik 

pojazdów samochodowych pt.: „Ratownictwo drogowe”, „Bezpieczny w ruchu 

drogowym”. 

- edukacja społeczna na temat zagrożeń występujących w ruchu drogowym: 

• pod patronatem Biura Ruchu Drogowego KGP wzięto udział w kampanii pod 

nazwa „Łapki na kierownicy” w ramach, której uświadamiano kierującym 

zagrożenia jakie niesie z sobą korzystanie z telefonów komórkowych w czasie 

jazdy; 
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• festyn o nazwie ,,OSTROWER FEST” promująca zdrowy tryb życia jak  

i bezpieczne poruszanie się rowerem po drogach publicznych. W czasie 

festynu przeprowadzono także znakowanie kilkudziesięciu rowerów pod 

kątem zabezpieczenia ich przed kradzieżą; 

• policjanci tut WRD dwukrotnie uczestniczyli w szkoleniu dla kierowców  

w zakresie prawidłowego wykonywania przewozu osób przez PKS Ostrowiec 

Św. 

- prowadzenie kampanii społecznych dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa: 

• Udział młodzieży w kampanii „ Stop smog” w ramach której odbyło się szereg 

prelekcji i pogadanek przy współpracy z Nadleśnictwem Ostrowiec oraz  

sadzenie sadzonek  kaliny czerwonej; 

• Biesiada krwiodawców; 

• 15 lutego 2017 roku konkurs plastyczny pod hasłem „Dzieci mówią stop 

przemocy” - dzięki pomocy Pana Prezydenta wydano kilkadziesiąt kalendarzy 

na nadchodzący rok z rysunkami dzieci. 

Powiat Pińczowski: 

• V edycja zawodów „Bezpieczny pieszy, pierwsza pomoc przedmedyczna” 

Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy, KPP Pińczów, SP nr 1 Gimnazjum nr 2; 

• akcja „Jabłko - Cytryna” – kontrole drogowe wspólnie z dziećmi Organizator: PSSE 

Busko Zdrój i KPP Pińczów; 

• organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci „Małe laboratorium kryminalistyczne” 

Policja i Samorządowe Centrum Kultury; 

• 16 Pińczowski turniej „Bezpieczna droga do Szkoły” w tym: konkurs plastyczny, test 

wiedzy i prezentacja artystyczna. Organizator: KPP Pińczów i jeden z dużych 

zakładów produkcyjnych w Stawianach; 

• program profilaktyczny „Od władzy do równowagi” – spotkania z Zakładzie Karnym 

z osadzonymi stosującymi przemoc w rodzinie - KPP Pińczów, psycholog, pracownik 

socjalny; 

• przekazanie czujników czadu do wszystkich szkół i przedszkoli z powiatu 

pińczowskiego - inicjatywa Komendanta PSP Pińczów oraz starosty pińczowskiego. 
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Ciekawe inicjatywy podejmowane w pozostałych powiatach (kolejność przypadkowa): 

 

Powiat Skarżyski: 

• KPP Skarżysko nawiązało współpracę z grupą Celesium i przeprowadzili cykl spotkań 

w ramach „Bezpiecznej drogi do szkoły” – pozyskanie elementów odblaskowych; 

• Impreza motoryzacyjna „PitStop” Zachęcenie kierowców do regularnego 

dokonywania przeglądów technicznych; 

•  „Innowacja policyjna – bezpieczeństwo publiczne” – zajęcia lekcyjne prowadzone 

przez Naczelnika Wydziału ds. walki z przestępczością Gospodarczą skarżyskiej 

Policji;  

• Czwarta Gala profilaktyki PaT – festiwal profilaktyczny dla młodzieży Przygotowanie 

i przedstawienie spektaklu profilaktycznego „Z pamiętnika narkomanki”;  

• zakup odblasków i książeczek edukacyjnych „Z nami bezpieczniej” Gmina 

Suchedniów; 

•  projekt „Cyfrowo - fajowo” realizowany przez dzielnicowych. 

 

Powiat kazimierski: 

• Policjanci z KPP Kazimierza Wlk. Przeprowadzili szkolenie dla strażaków z OSP  

z zakresu kierowania i regulacji ruchem w czasie wypadków i technik zabezpieczenia 

miejsca zdarzenia. Przeprowadzono tez ćwiczenia w tym zakresie; 

• Dzień Kobiet z akcją wręczania kwiatów i odblasków za stosowanie się do przepisów 

ruchu drogowego;  

• Konkurs „Bezpieczeństwo i technika samochodowa” dla uczniów szkoły 

podstawowej; 

• O przemocy na kursie przedmałżeńskim. 

 

Powiat jędrzejowski: 

•  „Ferie z Policją 2017” – zawody strzeleckie propagujące sport i zagospodarowanie 

czasu wolnego;  
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• Szkolenie nauczycieli i pracowników szkoły podstawowej w Motkowicach  dot. 

właściwych reakcji podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych zagrażających 

bezpieczeństwu uczniów;  

• I Powiatowa Kampania Przeciwdziałania handlowi ludźmi ; 

• kampania przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży - wspólna akcja 

informacyjna z ponad 50 partnerami. 

Powiat włoszczowski: 

• akcja profilaktyczna „Żyj jedź bezpiecznie” – spotkanie z Ewą Błaszczyk dzieci  

z powiatu włoszczowskiego i jędrzejowskiego KPP Włoszczowa;  

• spotkania poświęcone bezpieczeństwu w szkole jazdy we Włoszczowie;  

• „Filmowe drogowskazy” – program  profilaktyczno – społeczny  ZSP nr 2 ; 

• szkolenie opiekunów zastępczych „Zamiast karania – jak wyznaczać granice dziecku 

bez używania przemocy” Współfinansowany ze środków UE w ramach EFS. 

Powiat staszowski: 

• debata w LO nt. „Bezpieczeństwo młodzieży a zagrożenie środkami odurzającymi”; 

• happening profilaktyczny – stop nałogom dopalaczom i przemocy Staszowskie 

liceum. 

Powiat opatowski: 

• Happening pn. „Nie czekaj – ratuj życie” – nauka właściwych zachowań świadków 

zdarzeń drogowych Samorządowy Zespół Szkół nr II wraz ze służbami: Policją, 

Strażą Pożarną i Pogotowiem Ratunkowym; 

• projekt „W trosce o rodzinę” – szkolenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu 

realizowane przez PCPR w Opatowie - współfinansowany ze środków UE – 

Europejskiego Funduszu Społecznego; 

• szkolenie antyterrorystyczne dla uczniów ZS nr 1 w Opatowie - Organizator Ośrodek 

Szkoleniowy Fundacji GROM COMBAT w Warszawie; 

• akcja „Pomaganie jest fajne” – promowanie pierwszej pomocy przez uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego o profilu ratownictwa medycznego. 
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Zgodnie z Regulaminem Nagrody „KOZIOŁEK”  za działalność w ramach Programu  

w roku 2017 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:  

 

− Bieliny (powiat kielecki) 

− Strawczyn (powiat kielecki) 

− Czarnocin (powiat kazimierski) 

− Opatowiec (powiat kazimierski) 

− Stąporków (powiat konecki) 

− Sobków (powiat jędrzejowski) 

− Bliżyn (powiat skarżyski) 

− Suchedniów (powiat skarżyski) 

− Kluczewsko (powiat włoszczowski) 

− Działoszyce (powiat pińczowski) 

− Gmina Kije (powiat pińczowski) 

− Baćkowice (powiat opatowski) 

− Tarłów (powiat opatowski) 

− Ćmielów (powiat ostrowiecki) 

− Kunów (powiat ostrowiecki) 

− Waśniów (powiat ostrowiecki) 

− Gowarczów (powiat konecki) 

− Fałków (powiat konecki) 

− Radoszyce (powiat konecki) 

− Łagów (powiat kielecki) 

− Chęciny (powiat kielecki) 

− Wojciechowice (powiat opatowski) 

 

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

następujące gminy: 

1. Gmina Bieliny (powiat kielecki) 

- realizacja projektu „Widoczni – przezorni - bezpieczni”– szeroko pojęte 

bezpieczeństwo osobiste. Współfinansowany w ramach Programu Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej oraz budżetu gminy Bieliny. W ramach projektu zorganizowano szereg 

spotkań o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, podczas których mieszkańcy 

poznali i utrwalili wiedzę z zakresu przestrzegania zasad ruchu drogowego, przede 

wszystkim w zakresie obowiązku noszenia elementów odblaskowych, z wyłudzeniami 

od osób starszych metodą „na wnuczka” i „na policjanta” oraz z zasadami udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej, a także zagrożeniami związanymi z nieszczelnymi 

instalacjami i zatruciami tlenkiem węgla.;  
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- realizacja projektu „Działamy dla bezpieczeństwa – edukacja międzypokoleniowa” –

realizowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości  

i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016  

i 2017. Podjęte działania profilaktyczne (wydanie publikacji, zakup odblasków, 

warsztaty i pogadanki prowadzone przez Policjantów i Strażaków) skierowane do 

wszystkich grup społecznych przyczyniły się nie tylko do podniesienia świadomości  

o zagrożeniach ale przede wszystkim do wzrostu poziomu bezpieczeństwa na terenie 

gminy Bieliny. 

2. Gmina Czarnocin (powiat kazimierski) 

- pokazowa lekcja bezpieczeństwa na drodze – prowadzona w terenie przez 

policjantów; 

- letnie półkolonie dla dzieci z profilaktyką nt. bezpieczeństwa; 

- zakup kamizelek odblaskowych; 

- kolejna edycja projektu „Umiem pływać” - Gmina Czarnocin zapewniła transport na 

zajęcia. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd 

Marszałkowski. 

3. Gmina Stąporków (powiat konecki) 

- gminne Dni profilaktyki, dzień otwarty w placówce wsparcia dziennego  

w Stąporkowie połączony ze zbiórką na rzecz dzieci niepełnosprawnych; 

- organizacja zajęć profilaktyczno – animacyjnych dot. uzależnień, komunikacji czy 

radzenia sobie ze stresem; 

- piknik integracyjny „Życie bez barier” połączony z uruchomieniem karuzeli dla 

dzieci niepełnosprawnych. 

4. Gmina Sobków (powiat jędrzejowski) 

- 16 nowych przystanków komunikacji publicznej dla dowożonych dzieci; 

- montaż lampy doświetlającej przejście dla pieszych na skrzyżowaniu drogi krajowej 

z powiatową; 

- finansowanie kolonii obozów i dożywiania w szkołach oraz paczek świątecznych 

przez GOPS i Gminną Komisję ds. rozwiązywania problemów alkoholowych  

i narkomanii; 
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5. Gmina Waśniów (powiat ostrowiecki) 

- akcja LATO 2017 – z programem profilaktyki uzależnień. W ramach akcji 

zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych z terenu 

gminy; 

- XV Międzyszkolne Prezentacje Teatralne "Podaruj mi trochę uśmiechu...". Celem 

przeglądu była prezentacja dorobku artystycznego teatrzyków szkolnych, pobudzanie 

kreatywności uczniów, promocja kultury żywego słowa oraz promowanie życia 

wolnego od uzależnień. 

- szeroko zakrojona współpraca szkół, i instytucji, m.in. KRUS, OSP, PSP, itp.  

 

6. Miasto i  Gmina Busko Zdrój  

- w gminie Busko-Zdrój zainicjowana została akcja „Wymiana ciepła", w ramach 

której mieszkańcy zostawiali ciepłe ubrania na wieszakach, z których skorzystać mogli 

potrzebujący. Wieszaki ustawione zostały w miejscach publicznych: Buskim Samorządowym 

Centrum Kultury, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Klubie Wolna Strefa. 

W tych miejscach można było zostawić ciepłą kurtkę, polar, sweter, szalik, czapkę i inne 

rzeczy w dobrym stanie z których już nie korzystamy. 

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Busko-Zdrój w sołectwach 

Zbludowice i Kostki Małe. Inwestycja w całości została sfinansowana z budżetu gminy. 

 

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.: 

− Fundacja „Słoneczna przyszłość” 

− Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Skarżysko,  

− PCPR Włoszczowa,  

− Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne Włoszczowa,  

− ZSP nr 3 Włoszczowa 
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− OSP Kije,  

− SP w Działoszycach 

− PSSE Starachowice,  

− KPP Starachowice 

− Hufiec Starachowice 

− DPS w Zochcinku 

− Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie,  

− Ośrodek rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Staszowie,  

− Uniwersytet II Wieku w Staszowie 

− KMP Kielce, KMPSP Kielce, Straż Miejska Kielce, MZD Kielce, MOPR 

Kielce, ZTM Kielce, ŚCEiP Kielce,  

− Władysław Kozieł Komendant Straży Miejskiej w Kielcach 

− Stowarzyszenie „Krewcy Ponidzianie” (gmina Pińczów), 

− Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice 

 

Po szczegółowej analizie stopnia zaangażowania i zakresu prowadzonych działań 

Zespół Roboczy proponuje wyróżnić dodatkowo statuetką „Koziołka” następujące osoby  

i instytucje: 

1. mł. asp. Zdzisław Patalita - dzielnicowy w Komendzie Powiatowej Policji w Busku 

– Zdroju. Oprócz służby w Policji, jego pasją jest boks. Sport uprawiał już przed 

wstąpieniem w szeregi Policji, później będąc już funkcjonariuszem, a obecnie jest 

trenerem i wychowawcą młodych pięściarzy. Edukuje ich w myśl zasady: nie bij się 

na ulicy – zostań mistrzem w ringu. W 2007 roku został założycielem i trenerem 

klubu Ring Busko-Zdrój. Pracując z młodzieżą kształtuje wśród młodych ludzi 

prawidłową postawę obywatelską oraz zachęca do aktywnego spędzania wolnego 

czasu bez uzależnień. Jako działacz klubowy, jest współorganizatorem Gwardyjskich 

Mistrzostw Polski w Boksie, które już od 2010 roku corocznie odbywają się w Busku 

– Zdroju. Posiada uprawnienia do szkolenia policjantów w zakresie technik i taktyk 

interwencji, który wykorzystuje do podnoszenia kwalifikacji kolegów z pracy.  
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W ramach swoich obowiązków służbowych dba o poprawę bezpieczeństwa 

mieszkańców w swoim rewirze. Każdy może zwrócić się do niego o pomoc i poradę 

prawną, przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa.  

2. Ochotnicza Straż Pożarna Kije – realizator projektu „Wspólna pasja ratowania  

w Gminie Kije” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości  

i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016  

i 2017. W ramach projektu przeszkolono 14 strażaków - ratowników z terenu gminy 

Kije z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – po ukończeniu szkolenia strażacy 

zdobyli certyfikaty RATOWNIKA. Przeszkoleni strażacy z kolei przekazali swoją 

wiedzę wszystkim uczniom i nauczycielom z placówek oświatowych z terenu gminy 

Kije poprzez organizację cyklu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz 

prawidłowego zachowania w sytuacjach zagrożenia. W ramach projektu zakupiono 

również elementy systemu łączności kryzysowej i sprzęt ratowniczo – szkoleniowy. 

Bezpośrednio lub pośrednio w projekcie wzięło udział ponad 500 osób z terenu gminy 

Kije i powiatu pińczowskiego - dzieci, nauczyciele, rodzice, strażacy, policjanci, itp. 

OSP Kije realizowała projekt w ramach programu Razem Bezpieczniej jako jedyna 

jednostka strażacka w skali kraju.  

 

3. Hufiec ZHP Starachowice – obecnie liczy on 383 członków. Działają w 3 szczepach, 

5 gromadach zuchowych, 17 drużynach harcerskich, starszoharcerskich  

i wędrowniczych oraz 2 kręgach instruktorskich oraz kręgu seniorów. W hufcu 

prężnie działa Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice, Harcerska Służba Porządku 

Publicznego Starachowice oraz Harcerski Klub Sportowy „Sparta”. Hufiec ZHP 

Starachowice realizuje razem z Chorągwią Kielecką ZHP projekt „Świętokrzyska Sieć 

Świetlic Podwórkowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 

Przedsięwzięcie zakłada stworzenie łatwo dostępnego systemu instytucji 

świadczących usługi wsparcia rodziny, w których opiekunowie (instruktorzy ZHP  

i wolontariusze) pracują z młodymi ludźmi w oparciu o metodę harcerską i starają się 

ukierunkować aktywność dziecka, inspirować je do samodoskonalenia i samorozwoju. 

Oprócz stałej pracy z dziećmi i młodzieżą jest organizatorem licznych rajdów 

harcerskich w tym „Ogólnopolskiego Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego”, który 

od wielu lat stanowi wizytówkę hufca jako jedna z największych i najlepiej 
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prowadzonych, nie tylko harcerskich, imprez turystycznych w kraju, gdzie corocznie 

na trasy wychodzi około 1000 osób. 

 

Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdego przedstawiciela Zespołu roboczego Kapituły Nagrody „KOZIOŁEK”. 

  

 

 


