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Nie bez przyczyny Franco Frat-
tini, wiceprzewodnicz¹cy Komisji
Europejskiej i komisarz ds. sprawie-
dliwo�ci, wolno�ci i bezpieczeñstwa,
wybra³ 30 lipca 2007 r. na og³oszenie
konkursu po�wiêconego walce z dys-
kryminacj¹. Dzieñ ten wypada do-
k³adnie w po³owie Europejskiego
Roku Równych Szans dla Wszyst-
kich, a walka z dyskryminacj¹ to je-
den ze sztandarowych celów Komi-
sji.

Zniesienie dyskryminacji oraz za-
pewnienie równego traktowania i
równych szans obywatelom i miesz-
kañcom Unii Europejskiej � zw³asz-
cza tym najm³odszym � to wspólne
cele Unii i pañstw cz³onkowskich �
powiedzia³ Franco Frattini � Sprze-
ciw wobec dyskryminacji to potwier-
dzenie fundamentalnej warto�ci Eu-
ropy, o któr¹ walczyæ musimy ka¿de-
go dnia. Dlatego Komisarz zapropo-
nowa³, aby w ramach konkursu, a tak-
¿e przy okazji obchodów 50. roczni-
cy Unii, m³odzi Europejczycy w ze-
spo³owo wykonali prace plastyczne
po�wiêcon¹ problemowi dyskrymi-
nacji i ogólnej zasadzie niedyskrymi-
nowania innych. Chodzi o to, aby
m³odzi ludzie mogli skuteczniej bro-
niæ tej zasady i lepiej j¹ promowaæ,
powiedzia³ Frattini.

Co nale¿y zrobiæ?
M³odzie¿ bior¹ca udzia³ w kon-

kursie musi przygotowaæ plakat ilu-
struj¹cy ideê walki z dyskryminacj¹
w Unii Europejskiej i sprzeciw wo-
bec dyskryminacji.

Kto mo¿e wzi¹æ udzia³?
Konkurs skierowany jest do dzie-

ci i m³odzie¿y w wieku od 12 do 18
lat. Prace musz¹ byæ wykonane ze-
spo³owo, a ka¿dy zespó³ musi siê
sk³adaæ z co najmniej czterech osób.
Uczestnicy konkursu zostan¹ podzie-
leni na dwie kategorie wiekowe (12�
14 lat i 15�18 lat).

Zwyciêzca i nagrody
Konkurs jest podzielony na dwa
etapy.

Najpierw w kraju�
W pierwszym etapie najlepsze

prace zostan¹ wy³onione na szczeblu
krajowym � trzy najlepsze zespo³y z
ka¿dej grupy wiekowej zostan¹ za-
proszone na uroczysto�æ rozdania na-
gród, która zostanie zorganizowana w
ka¿dym kraju 20 listopada, czyli w
Miêdzynarodowym Dniu Praw
Dziecka.

� nastêpnie w ca³ej Unii
Nastêpnie prace, które zdobêd¹

pierwsze miejsca w poszczególnych
krajach, zostan¹ poddane ponownej
ocenie ju¿ na szczeblu europejskim.

Stowarzyszenie �Wincentego z
Kielczy� w Kielczy w swej dzia³al-
no�ci statutowej zawar³o miêdzy in-
nymi wszelkie formy dzia³alno�ci na
rzecz kreowania, inspirowania i or-
ganizowania  dzia³añ na rzecz bez-
pieczeñstwa i porz¹dku publicznego
oraz ochrony �rodowiska i promocji
zdrowia.

Realizuj¹c projekt  �Po¿ar i jego
skutki � czy mo¿e byæ inaczej?� w
ramach zadania zleconego przez Za-
rz¹d Powiatu Strzeleckiego oraz Mar-
sza³ka Województwa Opolskiego
przyjêto zasadê aktywnego dotarcia
do ró¿nego rodzaju �rodowisk miesz-
kañców wsi, m³odzie¿y i dzieci. Part-
nerem projektu jest Ochotnicza Stra¿
Po¿arna w Kielczy.

Realizacja zadania rozpoczyna
siê 3 sierpnia w Zabytkowej Chacie
w Kielczy konferencj¹ pt. �Miesz-
kañcy w walce z po¿arem�, na której
prelegenci z Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej w Strzelcach Opolskich przed-
stawi¹ najczêstsze przyczyny po-
wstawania po¿arów ze szczególnym
uwzglêdnieniem tzw. wypalania
traw. Pracownicy Nadle�nictwa Za-
wadzkie omówi¹ organizacjê ochro-
ny przeciwpo¿arowej w Nadle�nic-
twie Zawadzkie. Konferencjê zakoñ-
czy prezentacja skutków �rodowi-
skowych powsta³ych po po¿arach
lasów przygotowana przez pracow-

ników Wydzia³u Ochrony �rodowi-
ska Urzêdu Wojewódzkiego w Opo-
lu.

11 sierpnia  zorganizowany zo-
stanie pieszy i rowerowy rajd tere-
nowy na orientacjê, podczas którego
uczestnicy bêd¹ wykazywaæ siê umie-
jêtno�ciami w³a�ciwego biwakowania,
rozpoznawaniem potencjalnych za-
gro¿eñ po¿arowych w terenie, zapo-
znaj¹ siê z walorami przyrodniczy-
mi Ziemi Zawadczañskiej zwiedza-
j¹c m. innymi �cie¿kê edukacyjn¹
Nadle�nictwa Zawadzkie. Przewiduje
siê 15 sprawno�ciowych konkuren-
cji na trasie rajdu, których g³ównymi
sêdziami bêd¹ druhowie Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Kielczy.  W trak-
cie imprezy zostanie przeprowadzo-
ny pokaz z udzia³em dzieci i m³odzie-
¿y dzia³añ bojowych jednostki stra-
¿y po¿arnej oraz przeprowadzony
konkurs �Jak skutecznie chroniæ siê
przed po¿arem?�. Podsumowaniem
zadania bêdzie wspólna biesiada, na
której uczestnicy otrzymaj¹ ulotki
i publikacje nawi¹zuj¹ce do omawia-
nej tematyki.

Jako kryterium sukcesu przyjmu-
je siê aktywny udzia³ mieszkañców
Powiatu Strzeleckiego w kolejnych
spotkaniach, konferencjach, semina-
riach po�wiêconych tematyce po¿a-
rowej. Przewiduje siê, ¿e podjêcie
dzia³añ na rzecz zwiêkszenia �wia-

domo�ci mieszkañców Powiatu
Strzeleckiego w zakresie zagro¿eñ
po¿arami skutkowaæ bêdzie wiêk-
szym zaanga¿owaniem siê grup spo-
³ecznych, stowarzyszeñ, organizacji,
szko³y itd. celem wyeliminowania
wszelkich zagro¿eñ na skutek braku
oferty programowej adresowanej do
ludzi m³odych

Miejscem realizacji projektu jest
Budynek Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-
nej w Kielczy wraz z otaczaj¹cym te-
renem, �Zabytkowa Chata� w Kiel-
czy, tereny le�ne Gminy Zawadzkie.
W�ród zaproszonych go�ci s¹:
* Józef Koty� - Wicemarsza³ek

Województwa Opolskiego,
* Józef Swaczyna � Starosta Po-

wiatu Strzeleckiego
* Henryk Bartoszek � Przewodni-

cz¹cy Rady Powiatu Strzeleckie-
go

* Mariusz Stachowski � Burmistrz
Miasta i Gminy Zawadzkie

* Zbigniew Sworeñ � Przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej w Zawadz-
kiem

* Proboszczowie Parafii w Kielczy
i ̄ êdowicach

* So³tysi wsi Kielcza i ¯êdowic
* Dyrektorzy szkó³
* Komendanci Powiatowi Policji i

Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
* Prezesi Ochotniczych Stra¿y

Po¿arnych z terenu Gminy Za-
wadzkie

* Liderzy lokalnych grup wiejskich
i parafialnych

* Przedstawiciele stowarzyszeñ i
organizacji pozarz¹dowych

Plakatem w dyskryminacjê!
Konkurs dla m³odzie¿y UE

Komisja Europejska og³asza konkurs �Unia Europejska a walka z
dyskryminacj¹�, którego celem jest uwra¿liwienie m³odych Europej-
czyków na problem dyskryminacji i dzia³ania UE w tym zakresie. Kon-
kurs jest skierowany do dzieci i m³odzie¿y w wieku 12�18 lat. Ka¿dy z
uczestników ma stworzyæ plakat ilustruj¹cy ideê walki z dyskrymi-
nacj¹ w Unii Europejskiej i sprzeciw wobec tego zjawiska. Do wygra-
nia s¹ dwie nagrody: w etapie krajowym oraz europejskim. Na zapro-
szenie Komisji Europejskiej zwyciêzcy z ka¿dego kraju pojad¹ do Bruk-
seli. 

Powiat Strzelecki co roku og³asza konkurs dla organizacji pozarzadowych. W
tym roku jednym ze stowarzyszeñ, którego projekt zosta³ tak wysoko ocenio-
ny , ¿e zyskal dotacjê w wysoko�ci 5.900 z³ by³o Stowarzyszenie �Wincente-
go z Kielczy� w Kielczy. Oto co jego cz³onkowie pisz¹ o swoim projekcie.

Mieszkañcy w walce z po¿arem

Festiwal ma swoja d³ug¹ tradycjê
� w dniach 9 do 22 lipca Komenda
Chor¹gwi Kieleckiej, wspó³organiza-
torzy i kieleccy harcerze zaprosili do
Kielc ponad 1000 dzieci i m³odzie¿y
z Polski, Litwy i Ukrainy ju¿ po raz
34.

Zespó³ folklorystyczny �Suman-
kune Siawoche� dzia³aj¹cy w �wietli-
cy integracyjnej przy szkole im. Alek-
sandra Kamiñskiego w Strzelcach
Opolskich wybra³ siê w tak¹ waka-
cyjn¹ podró¿ do Kielc. Przygotowa-
nia trwa³y ca³y rok � zajêcia rytmicz-
ne, taneczne, wokalne, dobór reper-
tuaru i stroju, warsztaty, wystêpy na
scenach lokalnych pod okiem etno-
choreografów i instruktorów � pani
Zofii Goman, pani Katarzyny Go-
man, pana Krzysztofa Michno, pani
Rady Zivkovic, pana Wies³awa
Szczepañskiego, pani Aleksandry
Kropielnickiej. W marcu nagranie dla
Komisji Konkursowej w celu zakwa-
lifikowania zespo³u do udzia³u w kon-
kursie, dobra wiadomo�æ z Kielc i
dalej przygotowania na scenê konkur-
sow¹ i festiwalow¹  - 30 minut na
sceny kieleckie, 15 minut na scenê
konkursow¹ i 2 minuty na scenê tele-
wizyjn¹. Przygotowanie do Jarmar-
ku Festiwalowego i prezentacji ze-
spo³u w formie zdjêæ i plakatów, se-
sja zdjêciowa w plenerach strzelec-
kich i nagraniowa w studio City Sat
Gordzielik oraz Domu Kultury w
Strzelcach Opolskich. W repertuarze
zespo³u s¹ tañce romskie, hinduskie
klasyczne i bolly, tañce flamenco.
Zespó³ Strzelecki promuje kulturê
romsk¹ i jej korzenie. To co przez
lata przekazywane jest w tradycji
rodzinnej, pielêgnowane w tradycji
domów zachwyca ekspresj¹, barw¹,
piêknem i konwencj¹ na estradzie.

Pobyt w Kielcach dla zespo³u to
nie tylko wakacyjna, ale przede
wszystkim artystyczna przygoda.
We wtorek Festiwalowy Wiatraczek
rozkrêci³ siê na dobre. Dwa dni prze-
s³uchañ konkursowych � komisyj-
nych na scenie Kieleckiego Centrum

�Zielona jod³a
dla Sumnakune Siawoche�

Trzy najlepsze zespo³y z ka¿dej gru-
py wiekowej zostan¹ zaproszone w
dniach 15�17 grudnia do Brukseli na
zwiedzanie miasta i instytucji euro-
pejskich oraz na uroczysto�æ rozda-
nia nagród, któr¹ poprowadzi sam
wiceprzewodnicz¹cy Komisji Fran-
co Frattini.

Najlepsze plakaty zostan¹ zapre-
zentowane na stronach interneto-
wych przedstawicielstw Komisji w
pañstwach cz³onkowskich UE oraz
na serwerze Europa. Bêd¹ mog³y rów-
nie¿ byæ wykorzystywane w przy-
sz³o�ci w europejskich kampaniach
na rzecz walki z dyskryminacj¹.
Gdzie znale�æ wiêcej informacji?

Bardziej szczegó³owe informacje
na ten temat mo¿na znale�æ na stro-
nie internetowej www.euromlo-
dziez.eu, z której mo¿na przej�æ na
stronê konkursu.

Trochê historii konkursu
Konkurs stanowi drug¹ edycjê kon-
kursu zorganizowanego w 2006 r.,
po�wiêconego prawom dziecka. �Po-
ka¿cie Wasze prawa!� to has³o prze-
wodnie, które zachêci³o a¿ 2 237 ze-
spo³ów z ca³ej UE do przygotowania
plakatów na temat praw dziecka. Naj-
lepsze prace mo¿na obejrzeæ na stro-
nie z wynikami pierwszej edycji kon-
kursu http://ec.europa.eu/commis-
sion_barroso/frattini/children/chil-
dren_2006_en.htm#national
Prace te maj¹ szansê zostaæ wyko-
rzystane w przysz³ych kampaniach
UE promuj¹cych prawa dziecka.

Kultury � najwiêkszej scenie miasta.
Potem Korowód- niczym z bajki �
mieni¹cy siê kolorami, roztañczony,
roz�piewany, u�miechniêty. W pierw-
szym tygodniu odby³ siê koncert
�Gospodarze Go�ciom�. M³odzi ar-
ty�ci scen kieleckich zaprezentowali
dorobek artystyczny regionu. Go�ci
powitano chlebem i sol¹, pokazy by³y
dedykowane przyby³ym, pozdrowie-
nia ze sceny, koncert w piêciu ods³o-
nach, wspólny �piew z harcerzami w
rytmach tanecznych, i pokaz sztucz-
nych ogni. To by³ wyj¹tkowy kon-
cert. Codziennie koncerty na scenach
festiwalowych usytuowanych w
trzech miejscach Kielc � dla miesz-
kañców, uczestników festiwalu, przy-
by³ych do miasta go�ci. Mieli�my
nawet swoich �fanów� � którzy przy-
chodzili na wszystkie nasze koncer-
ty. Codziennie te¿ uczestniczyli�my
w warsztatach artystycznych prowa-
dzonych przez Pana Jacka Lewan-
dowskiego � folklorystê. By³ te¿ czas
na wycieczki po piêknej Ziemi �wiê-
tokrzyskiej, na kino i basen. W dru-
gim tygodniu przygotowanie do wy-
stêpu na scenie amfiteatru Kadzielni
na Koncert Galowy �Go�cie Gospo-
darzom�. Spe³ni³o siê nasze marzenie
� minuty na scenie w koncercie trans-
mitowanym przez Telewizje Polsk¹.
Pe³na widownia � oko³o 7 tysiêcy
osób, przy ciep³ych owacjach, w
�wietle reflektorów, przy fleszach
kamer i aparatów, pod okiem re¿yse-
ra Pana Pysznika, w programie w któ-
rym uczestniczyli zdobywcy Kielec-
kich Jode³ � zielonych, srebrnych,
br¹zowych i z³otych. To prze¿ycie i
do�wiadczenie warte ka¿dego trudu.

Atmosfera Festiwalu jest niepo-
wtarzalna. Harcerze Kieleccy s¹ wspa-
nia³ymi organizatorami tych dni dla
uczestników i mieszkañców. To �wiê-
to m³odzie¿y. Wszêdzie s³ychaæ ar-
tystów i widaæ barwne stroje, Kielec-
ka widownia oczekiwa³a na ka¿dy
wystêp. Dziêkujemy organizatorom
i wszystkim, którzy pomogli nam tam
dotrzeæ.
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