
Tegoroczne wakacje właśnie się 

zakończyły. Podczas ich trwania, 

tak jak w ubiegłym roku, Elżbieta 

Łukacijewska, Poseł do Parla-

mentu Europejskiego zorganizo-

wała szereg imprez w ramach 

akcji „Bezpieczne Wakacje  

2011”.  

 

Głównym celem wydarzeń prze-

prowadzonych w największych 

miastach Województwa Podkar-

packiego była promocja bezpie-

czeństwa w czasie wakacyjnego 

wypoczynku i letnich podróży. 

Była to także idealna okazja dla 

mieszkańców Krosna, Leżajska, 

Rzeszowa i Sanoka, aby spędzić 

wolny czas z dziećmi przy różno-

rodnych atrakcjach i zabawach! 

 

SANOK: 
 

Pierwsza z czterech 

imprez odbyła się w 

dniach 28-29 maja 

br. w Sanoku. Był 

to happening, który 

miał miejsce w 

ramach większego 

festiwalu multidys-

cyplinarnego pn. „Noce Kul-

tury Galicyjskiej”, przygoto-

wanego przy współpracy z 

Powiatem Sanockim. Jedną 

z głównych atrakcji poza sze-

regiem różnorodnych konkur-

sów i zabaw dla dzieci, była 

możliwość otrzymania 

kasku rowerowego, których 

znaczną ilość ufundowała 

Elżbieta Łukacijewska. Pani 

Poseł podkreśliła przy tym jak 

ważna jest ochrona głowy pod-

czas jazdy na rowerze i uświada-

mianie tego dzieciom przez ich 

rodziców. 

 

KROSNO: 
 

Niecały mie-

siąc później, 

22 czerwca 

br., nastąpiło 

oficjalne za-

k o ń c z e n i e 

roku szkolne-

go i tym samym początek długo 

wyczekiwanych wakacji. Naj-

młodsi mieszkańcy Krosna zo-

stali zaproszeni na Rynek, gdzie 

mieli okazję porozmawiać m.in. 

z funkcjonariuszami Komendy 

Miejskiej Policji oraz Ko-

mendy Miejskiej Państwo-

wej Straży Pożarnej. Poli-

cjanci i Strażacy tłumaczyli 

dzieciom i młodzieży jak zacho-

wywać się w określonych sytu-

acjach podczas wakacji, tak aby 

spędzić je bezpiecznie.  

 

Dodatkowo nie lada atrakcją 

była możliwość zapoznania się z 

wnętrzem radiowozu policyjne-

go oraz przygotowanym sprzę-

tem jakim na co dzień posługu-

ją się funkcjonariusze. Dla 

wszystkich zainteresowanych 

przeprowadzono również akcję 

znakowania rowerów, elemen-

tami odblaskowymi.  

 

Na wysokości zadania stanęli 

Akcja „Bezpieczne Wakacje” odbyła 

się już drugi rok z rzędu! 

SŁOWO WSTĘPU OD ELŻBIETY ŁUKACIJEWSKIEJ 

Mam nadzieję, iż mój Biule-

tyn stanie się dla Państwa 

obowiązkową lekturą w 

poszukiwaniu najważniej-

szych informacji nt. roli Pol-

ski i Województwa Podkar-

packiego w Unii Europej-

skiej.  
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W tym numerze: „BEZPIECZNE WAKACJE 2011” 

Nr 1 (wrzesień 2011) 

Szanowni Państwo, 

 

Jest mi niezwykle miło, iż 

zdecydowaliście się pobrać 

mój najnowszy projekt wy-

dawniczy, jakim jest Biule-

tyn. Co miesiąc, za jego po-

mocą będę informowała Was 

o najważniejszych wydarze-

niach związanych z moją 

działalnością i pracą jako 

Posła do Parlamentu Euro-

pejskiego.  

 

 

 

 

 



W dalszej kolejności zaprezentowała się rze-

szowska Inspekcja Transportu Drogowe-

go wraz ze swoim motocyklem i samocho-

dem oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe z motorówką.  

Dbająca o bezpieczeństwo na granicach pań-

stwa Straż Graniczna pokazała się wraz z 

psem, który zdecydowanie wzbudził najwięk-

szą sympatię wszystkich uczestników. Nato-

miast Komenda Wojewódzka Państwo-

wej Straży Pożarnej w Rzeszowie, tak  

jak przy okazji happeningu w Krośnie, rów-

nież mieszkańców Rzeszowa zapoznała z 

symulacją akcji oraz wozami ratunkowymi i 

ich ogromnymi drabinami. 

 

Jednocześnie na scenie trwały zabawy dla 

dzieci prowadzone przez Waldemara Wy-

wrockiego, który ze swoim programem pt. 

„Waldemar Wywrocki dzieciom” zachęcił do 

zabawy kilkunastu maluchów. Nie pozosta-

wiając zbędnego czasu po zabawie rozpoczęły 

się konkursy, w których do wygrania były 

gadżety Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Rzeszowie wręczane przez 

Dyrektora - Marka Porębę. Każdy kto brał 

udział w zabawie dostawał upominek zwią-

zany z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. 

Kolejna zabawa zapowiedziana przez prowa-

dzącego polegała na podbijaniu piłki. Funda-

torem nagrody był Zbigniew Rynasiewicz, 

Poseł na Sejm RP, który następnie osobiście 

ją wręczył. 

 

W pewnej chwili wszyscy usłyszeli głośny 

ryk silników, który oznaczał, że lada chwila 

na rzeszowski Rynek wjadą motocykliści z 

klubu „Prospect Chapter Rzeszów”, któ-

rzy na swoich lśniących maszynach prze-

wieźli sporą grupę dzieci. Każdy mógł obej-

rzeć z bliska kilkanaście motocykli. 

 

W trakcie konkursów i zabaw Elżbieta Łu-

kacijewska, Poseł do Parlamentu Europej-

skiego rozdała prawie dwieście kasków rowe-

rowych. Aby go otrzymać należało odpowie-

dzieć na pytania z wiedzy o ruchu drogo-

wym. Pani Poseł rozdała również ponad sto 

różnych odblasków, dzięki którym wszyscy 

uczestnicy ruchu drogowego będą lepiej wi-

doczni i tym samym bezpieczniejsi. Wszystko 

to w ramach projektu „Kask dla malucha”.  

Po rozdaniu gadżetów przyszedł czas na 

część artystyczną. Powoli zapełniający się 

rzeszowski Rynek najpierw rozbrzmiał dzięki 

występom wokalistek Centrum Sztuki Wo-

kalnej Anny Czenczek zaś potem rozruszał 

go zespół „Amiti” znany z zeszłorocznego 

„Carpathia Festival”. Następnie uczestników 

przywitał intrygujący głos Marioli Niziołek – 

liderki zespołu „Lola Band”. Tuż przed 

gwiazdą wieczoru przyszedł czas na występ 

tercetu „Mocha” znanego z trzeciej edycji 

telewizyjnego show „Mam Talent”. Dziewczy-

ny znanymi przebojami rozgrzały kilkuty-

sięczną publiczność. 

 

Zanim jednak wystąpiła gwiazda wieczoru 

rozstrzygnięte zostały dwa konkursy, w któ-

rych do wygrania były odpowiednio: wyciecz-

ka do Brukseli oraz rower ufundowany przez 

Ministra Infrastruktury oraz zarazem 

Patrona Honorowego akcji, Cezarego 

Grabarczyka. Aby wziąć w nich udział nale-

żało przyjść na scenę z jedną z maskotek 

grupy Europejskiej Partii Ludowej 

(EPL) w Parlamencie Europejskim. Ma-

skotki były poukrywane w różnych częściach 

centrum, m.in. na Komendzie Miejskiej Poli-

cji oraz w Biurze Poselskim Elżbiety Łukaci-

jewskiej. Informacje gdzie są maskotki poda-

wał prowadzący podczas trwania pikniku. 

Poza głównymi nagrodami do wygrania były 

również wartościowe upominki, m.in. 30 

godzin lekcji dowolnego języka w szkole. 
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również Strażacy. Zorganizowany przez 

nich niecodzienny pokaz sprzętu ratownic-

twa drogowego, zawierał m.in. symulację 

akcji ratowniczej. Z uszkodzonego samocho-

du uratowano uwięzionych pasażerów. Ofia-

rami wypadku zajęli się następnie ratowni-

cy Szkolnego Zespołu Pierwszej Pomo-

cy, działającego przy Zespole Szkół Po-

nadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie, pod 

opieką Pana Zbigniewa Moskala. Młodzież 

zaprezentowała tym samym jak fachowo 

udzielić pierwszą pomoc przed medyczną. 

Nie był to jednak koniec niespodzianek 

przygotowanych przez krośnieńskich Stra-

żaków. W dalszej części imprezy zaprezento-

wali oni pokaz Specjalnej Grupy Ratow-

nictwa Wysokościowego, która na co 

dzień używa 2 nowoczesnych samochodów 

specjalistycznych o długości drabiny sięgają-

cej aż 37 metrów! 

 

Do współpracy zaproszono również rze-

szowski i krośnieński Wojewódzki 

Ośrodek Ruchu Drogowego. Dzięki temu 

dzieci miały okazję skorzystać z Mobilnego 

Miasteczka Ruchu Drogowego.  
 

Nie zabrakło jednak atrakcji dla starszych 

osób. Każdy mógł wziąć udział w konkur-

sie wiedzy nt. Unii Europejskiej, który 

przeprowadziły Asystentki Pani Poseł. Zwy-

cięzcom rozdano cenne nagrody.  
 

Na zakończenie imprezy szerszej publiczno-

ści zaprezentowali się tancerze break dance 

z grupy „Twister Boys”.  

 

RZESZÓW: 
 

Zaledwie 2 dni później 

odbyła się kolejna impreza 

plenerowa w ramach akcji 

„Bezpieczne Wakacje 

2011”. W słoneczny pią-

tek, 24 czerwca br. na 

rzeszowskim Rynku zgro-

madziło się kilka tysięcy 

osób. Niemal przez cały dzień na płycie, tuż 

obok Ratusza prezentowały się poszczególne 

służby, które na co dzień mamy okazję zoba-

czyć jedynie jak na sygnale pędzą przez 

miasto.  

 

Na początek Komenda Wojewódzka Poli-

cji w Rzeszowie zaprezentowała motocykl 

oraz radiowóz, który od zaledwie kilku mie-

sięcy jest w służbie podkarpackich funkcjo-

nariuszy. Wspólnie z Wojewódzkim Ośrod-

kiem Ruchu Drogowego w Rzeszowie prze-

prowadzili także zajęcia na Mobilnym Mia-

steczku Ruchu Drogowego. Najodważniejsi 

uczestnicy mieli okazję podejść do egzaminu 

na kartę rowerową!   

Na zakończenie, przy wypełnionym szczelnie 

Rynku na scenę wkroczył zespół „Kombii”, 

który już od pierwszych taktów przeboju 

„Hotel twoich snów” rozbujał rzeszowską 

publiczność. Dzięki ogromnemu telebimowi z 

każdego zakątka można było nie tylko sły-

szeć, ale również widzieć zespół. Nie prze-

szkodziła nawet krótka ulewa, która w poło-

wie koncertu schłodziła głowy rozgrzanej 

publiki. Mimo deszczu kilka tysięcy rzeszo-

wian słuchało najnowszych produkcji zespołu 

poprzeplatanych ze starymi, znanymi 

wszystkim przebojami w nowych aranża-

cjach. Tysiące głosów razem z Grzegorzem 

Skawińskim i Waldemarem Tkaczykiem 

śpiewało między innymi „Nasze rendez vous”, 

„Black and white” czy ich najnowszy przebój 

„Kolory tańczą w twoich oczach”. 



LEŻAJSK: 
 

Na ostatni weekend 

sierpnia zaplanowano 

z a k o ń c z e n i e 

„Bezpiecznych Waka-

cji 2011”, które odbyło 

się w Leżajsku pod ha-

słem „Bezpieczny Po-

wrót do Szkoły”. Bawiło się na nim ponad 

20 tys. osób! 

 

Pełna atrakcji impreza plenerowa rozpoczę-

ła się tuż po godzinie 10:00. Wszyscy chętni 

mogli spróbować swoich sił w Mini Mara-

tonie, w którym poza nagrodami rzeczowy-

mi do wygrania był Puchar Posła na Sejm 

RP - Zbigniewa Rynasiewicza. Chętnych 

osób nie brakowało, a dodatkowo organiza-

torzy nagrodzili najmłodszych i najstar-

szych uczestników biegu. Maraton miał 

miejsce w ścisłym centrum Leżajska, a jego 

rozstrzygnięcie nastąpiło tuż na początku 

imprezy, która przez blisko 10 godzin trwa-

ła na leżajskich Błoniach. 

 

Niedługo po godzinie 16:00 na scenę wkro-

czyły pierwsze grupy wokalne i zespoły. 

Dodatkowo na ogromnym placu rozstawio-

nych było mnóstwo innych atrakcji. Dla 

najmłodszych uczestników przygotowano 

nadmuchiwane miasteczko gier i zabaw. 

Starsi natomiast bardziej zainteresowani 

byli strzelnicą oraz prezentacjami, z który-

mi przyjechał Instytut Transportu Samo-

chodowego z siedzibą w Warszawie.  

 

Wszyscy kibice sportu kopanego mieli moż-

liwość wzięcia udziału w Turnieju 

„Żywych Piłkarzyków”, który polegał na 

skompletowaniu drużyny 5-osobowej i grze 

w piłkę nożną na specjalnym dmuchanym 

boisku. Turniej komentowany był przez 

Andrzeja Strejlaua, byłego wieloletniego 

trenera i reprezentanta polskiej reprezenta-

cji piłkarskiej.  

 

Na leżajskich „Bezpiecznych Wakacjach 

2011” nie zabrakło pokazów sprzętu i umie-

jętności służb ratunkowych.  

 

Jako pierwsza zaprezentowała się Straż 

Pożarna, brawurowo przeprowadzając 

akcję ratunkową, która polegała na wycią-

gnięciu kierowcy z płonącego samochodu. 

Ponadto pokazano działanie pomp wodnych 

czy przeprowadzono krótki instruktaż pra-

widłowego użycia gaśnicy.  

 

Partnerem imprezy było także centrum 

medyczne „MEDYK”, które przez cały czas 

trwania imprezy zapewniało bezpieczeństwo 

wszystkim uczestnikom, a dodatkowo pre-

zentowało i uczyło zasad udzielania pierw-

szej pomocy.  

 

O godzinie 19:30 po serii różnorodnych kon-

kursów i rozdaniu gadżetów na scenę wkro-

czył pierwszy z zaplanowanych zespołów 

muzycznych. Grupa „The Shout”, grająca 

covery przebojów „The Beatles” czy 

„Czerwonych Gitar” już na początku wpro-

wadziła publiczność w doskonały nastrój. 

Jako drudzy zaprezentowali się finaliści 

„Carpathia Festival 2010”, zespół „Amiti”. 

Ich szybkie, rockowe kawałki stanowiły 

idealny support dla gwiazdy imprezy, jakim 

był zespół „Feel”. Grupa pod kierownic-

twem frontmana Piotra Kupichy wkroczyła 

na scenę po godzinie 21:30. Podczas ponad 

półtoragodzinnego koncertu nie zabrakło 

kawałków takich jak: „Jak Anioła Głos”, „W 

odpowiedzi na Twój list” czy „No pokaż, na 

co Cię stać”. Najwytrwalsi z fanów mieli 

możliwość otrzymania autografu czy zrobie-

nia sobie wspólnego zdjęcia z wokalistą 

zespołu.  

 

Na zakończenie w niebo wystrzeliły sztucz-

ne ognie, a młodzież bawiła się podczas 

dyskoteki i muzyki, DJ Ramzesa. 
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W dniach 4-5 września br. na zaproszenie Pani Poseł Elżbiety Łukacijew-

skiej oraz Sławomira Miklicza, Członka Zarządu Województwa Podkarpac-

kiego, w Sanoku i Rzeszowie odbyła się wizyta Pani prof. Danuty Hübner, 

Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz zarazem Przewodniczącej Komisji 

Rozwoju Regionalnego (REGI).  

 

SANOK: 

 

Wizyta rozpoczęła się od przywitania na lotnisku Rzeszów - Jasionka, skąd 

następnie udano się do Sanoka. Głównym elementem niedzielnego pobytu było 

zwiedzanie sanockiego Skansenu, wraz z nowo wybudowanym Miastecz-

kiem Galicyjskim, gdzie była Komisarz, została ugoszczona obiadem składają-

cym się z tradycyjnych regionalnych potraw. W uroczystym poczęstunku, poza 

gospodarzami uczestniczyli także Starosta Sanocki - Sebastian Niżnik, Bur-

mistrz Miasta Sanoka - Wojciech Blecharczyk, jego zastępca - Marian Kurasz, 

Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - Jerzy Ginalski, Dyrek-

tor Muzeum Historycznego w Sanoku - Wiesław Banach, Burmistrz Miasta i 

Gminy Zagórz -  Ernest Nowak, Dyrektor sanockiego Szpitala - Adam Siembab 

oraz wójtowie gmin powiatu sanockiego. 

 

Kolejnym punktem odwiedzin była wizyta na sanockim Zamku oraz zwie-

dzanie ekspozycji ikon oraz prac Zdzisława Beksińskiego, znajdujących 

się w zbiorach sanockiego Muzeum Historycznego. 

 

Następnie, po briefingu z udziałem przedstawicieli lokalnych mediów, 

Pani Poseł prof. Danuta Hübner spotkała się z podkarpackimi kandydata-

mi, startującymi w najbliższych wyborach parlamentarnych z list Platformy 

Obywatelskiej RP.  

 

RZESZÓW: 

 

W dniu następnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkar-

packiego w Rzeszowie odbyła się debata pt. „Strategia Europa 2020, nowa 

Perspektywa Finansowa, a wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności w 

ramach polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej w Polsce Wschodniej i 

wzmocnienie współpracy w ramach Polityki Sąsiedztwa”. Jej głównym organiza-

torem wraz z Panią Poseł Elżbietą Łukacijewską był Marszałek Województwa 

Podkarpackiego - dr Mirosław Karapyta. 

 

Debata w Sali Audytoryjnej zgromadziła łącznie ponad 100 osób. Zaproszenie 

na nią otrzymali m.in. samorządowcy oraz rektorzy uczelni wyższych z Woje-

wództwa Podkarpackiego, a także członkowie Podkarpackiej Rady Innowacyjno-

ści. Jej celem było zaznajomienie zebranych osób z unijną polityką spójności w 

perspektywie nowego budżetu na lata 2014-2020 oraz Strategii „Europa 

2020”. 

 

Po rozpoczynającym debatę Marszałku dr Mirosławie Karapycie głos w dyskusji 

zabrała Pani Poseł Elżbieta Łukacijewska. W swoim wystąpieniu skupiła się 

szczególnie na rozwoju Euroregionu Karpackiego oraz innowacyjności Woje-

wództwa Podkarpackiego. Przy okazji zaprosiła także zgromadzonych uczestni-

ków na wystawę pt. „Innowacyjne Podkarpackie”, która będzie miała 

miejsce w dniach 20-22 września br. w Parlamencie Europejskim w Brukseli. 

 

Na koniec przemówienie wygłosił gość specjalny, czyli Poseł Pani prof. Danuta 

Hübner. Była Komisarz podkreśliła w nim jak duże zmiany zachodzą na Pod-

karpaciu w ostatnich latach. Pochwaliła przy tym nie tylko wzrost jakości życia 

mieszkańców województwa, ale również natychmiast zauważalny wzrost jego 

estetyki oraz rozwój infrastruktury. 

 

Dalsza część wystąpienia poświęcona była działaniom, które mają obecnie miej-
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WIZYTA PROF. DANUTY HUEBNER NA PODKARPACIU 

sce w Brukseli. To bowiem na polską Prezydencję w 

Radzie Unii Europejskiej przypada początek negocja-

cji nad nowym unijnym budżetem na lata 2014-2020.  

 

Obecnie także we wszystkich instytucjach unijnych toczą 

się dyskusje gdzie poszukiwać źródeł wzrostu, tak, aby 

nie tylko wyjść z obecnego kryzysu ekonomicznego, 

ale przede wszystkim zapewnić stabilność na najbliższe 

lata. Ogromna rola w tym zakresie przypada na politykę 

spójności, dzięki której Polska w ciągu ostatnich kilku 

lat członkostwa w Unii Europejskiej poczyniła tak ogrom-

ny postęp.  

 

Cała debata wraz z pytaniami zadawanymi przez uczest-

ników dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Podkarpack iego 

(www.umwp.podkarpackie.pl).  

Plakat wystawy pt. „Innowacyjne Podkarpackie” 

Danuta Hübner: 

- Poseł do Parlamentu 

Europejskiego oraz Prze-

wodnicząca Komisji Roz-

woju Regionalnego (REGI) 

(od 2009), 

- Komisarz UE ds. Polityki 

regionalnej (2004-2009), 

- Szefowa UKIE (2001-

2004). 

http://www.umwp.podkarpackie.pl


„sześciopak” reform) czy początek negocjacji 

nad nowym wieloletnim budżetem unij-

nym na lata 2014-2020, w ramach którego 

Polsce może przypaść nawet 300 mld zło-

tych! To także do zadań Prezydencji należy 

wypracowywanie kompromisu pomiędzy 

państwami, szczególnie wtedy, gdy porusza-

ne są kwestie drażliwe i kontrowersyjne. 

 

Jednakże każda Prezydencja pełni funkcję 

nie tylko administracyjną i mediacyjną. 

Państwo, które na 6 miesięcy przejmuje 

odpowiedzialność za sprawne funkcjonowa-

nie Unii Europejskiej określa także własne 

cele, które pragnie zrealizować. Są to tzw. 

„priorytety” Prezydencji. Również w przy-

padku Polski określone zostały trzy główne, 

ogólne priorytety: 

 

- „Integracja europejska jako źródło 

wzrostu”, 

- „Bezpieczna Europa”, 

- „Europa korzystająca na otwartości”. 

 

Każde z Ministerstw dodatkowo określiło 

„priorytety sektorowe”, konkretnie odnoszą-

ce się do zakresu zadań każdego z nich. Dla 

przykładu Ministerstwo Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego RP będzie zabiegać o to, aby 

największy program wymiany studentów 

„Erasmus”, został rozszerzony w większym 

stopniu na państwa Partnerstwa Wschod-

niego (zob. obok - Pytanie Poseł do Komisji 

Europejskiej). 

 

Prezydencja Polski w Radzie Unii Europej-

skiej to również mnóstwo różnorodnych 

wydarzeń organizowanych nie tylko w 

Brukseli, Strasburgu czy innych stolicach 

europejskich. To także setki wydarzeń kul-

turalnych w ramach Programu Kulturalne-

go oraz konferencje, seminaria i debaty 

organizowane we wszystkich regionach 

kraju. 

 

Na mapie polskiej Prezydencji nie mogło 

zabraknąć także Województwa Podkar-

packiego. To do nas w lipcu, na 3 dni przy-

jechali zastępcy ambasadorów wszystkich 

państw członkowskich (tzw. COREPER I). 

Unijni dyplomaci  w pierwszy dzień wizyty 

odwiedzili m.in. Centrum Edukacji Mię-

dzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej 

oraz wnętrza Pałacu w Łańcucie. Go-

ściom zaprezentowany został także samo-

chód Leopard, który produkowany jest w 

Mielcu.  

 

Drugi dzień pobytu na Podkarpaciu amba-

sadorowie rozpoczęli od wizyty w firmie 
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W dniu 1 lipca br., Polska na okres 6 mie-

sięcy objęła przewodnictwo w Radzie Unii 

Europejskiej. Jest to jedna z trzech najważ-

niejszych instytucji unijnych, która skupia 

przedstawicieli rządów państw członkow-

skich. Oznacza to więc, iż przez 6 miesięcy 

Polska przewodzi całej Unii Europej-

skiej! 

 

Pomimo faktu, iż Traktat z Lizbony wpro-

wadził znaczne ograniczenia Prezydencji 

rotacyjnej, to nadal jest to zaszczytna, ale 

również niezwykle wymagająca rola. Do 

zadań państwa, które je sprawuje należy 

przede wszystkim koordynacja kilku tysięcy 

spotkań. Zarówno tych formalnych w formie 

„szczytów” jak i tych mniej formalnych, w 

celu przedyskutowania pewnych kwestii.  

 

Dla Polski jest ona tym trudniejsza, iż to na 

okres polskiego przewodnictwa przypadło 

wdrażanie reformy strefy euro (tzw. 

W związku z Pre-

zydencją Polski w 

Radzie Unii Euro-

pejskiej oraz jed-

nym z zadeklaro-

wanych, przez 

polski rząd priory-

tetów sektoro-

wych, który zakłada „prowadzenie przez 

Polskę działań dyplomatycznych, aby 

otworzyć program „Erasmus” dla studen-

tów z państw Partnerstwa Wschodniego”. 

Poseł Elżbieta Łukacijewska oraz zara-

zem członek Delegacji do Zgromadzenia 

Parlamentarnego Partnerstwa Wschod-

niego EURONEST zwróciła się z interpe-

lacją w tej sprawie do Komisji Europej-

skiej. Jej treść oraz odpowiedź udzieloną 

przez Komisarz ds. Edukacji, Kultury, 

Wielojęzyczności i Młodzieży - Androullę 

Vassiliou można przeczytać na stronie 

internetowej Poseł (dział „Parlament Eu-

ropejski” —> zakładka „Pytania do KE i 

Rady”.  

POLSKA PREZYDENCJA W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ 

„…ta wiara zbu-

dowana jest tak-

że doświadcze-

niem generacji 

milionów Euro-

pejczyków kiedyś 

z tamtej strony 

żelaznej kurtyny, 

bo całe nasze do-

świadczenie mó-

wi nam, że więcej Europy (…) to są bar-

dzo praktyczne decyzje, więcej Europy 

to jest mądre wydawanie europejskich 

pieniędzy, więcej Europy to są instytu-

cje europejskie zdolne do podejmowania 

decyzji, więcej Europy to jest więcej 

polityki europejskiej, to jest więcej 

przywództwa europejskiego.” 

Premier Donald Tusk podczas prezentacji 

priorytetów Prezydencji Polski w Parla-

mencie Europejskim w Brukseli (5 lipca 

br.) 

PYTANIE PANI POSEŁ DO  

KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

WSK - PZL Rzeszów S.A., gdzie Prezes 

Marek Darecki opowiedział o funkcjonowa-

niu jednego z najbardziej innowacyjnych 

klastrów naukowo-przemysłowych, jakim 

jest „Dolina Lotnicza”. 

 

Następnym punktem programu było zwie-

dzanie sanockiego Skansenu z najnowszą 

atrakcją - Galicyjskim Rynkiem. Unijni 

urzędnicy odwiedzili także zaporę w Soli-

nie oraz udali się w rejs po Zalewie Soliń-

skim. Drugi dzień pobytu na Podkarpaciu 

goście z Brukseli zakończyli w Arłamowie.  

 

W ostatnim, trzecim dniu pobytu, przedsta-

wiciele grupy COREPER I zwiedzili zmo-

dernizowane niedawno przejście granicz-

ne w Medyce, gdzie zapoznali się z co-

dzienną pracą Straży Granicznej, na naj-

dłuższej granicy Unii Europejskiej. 
 

Wejdź na www.erw2011.gov.pl 

http://www.erw2011.gov.pl/
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KONKURS 



stwową Agencją Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych (PARPA). Konfe-

rencja miała miejsce przy okazji obchodów 

Międzynarodowego Dnia Poalkoholowego 

Uszkodzenia Płodu (ang. International Fetal 

Alcohol Spectrum Disorder Day). Dodatko-

wo debata została objęta Patronatem Hono-

rowym przez Przewodniczącego Parla-

mentu Europejskiego – prof. Jerzego 

Buzka. 

 

Udział w wydarzeniu wzięło ponad 100 

osób. Wśród zaproszonych prelegentów znaj-

dowali się: Komisarz UE ds. Zdrowia i 

Polityki konsumenckiej – John Dalli, 

Podsekretarz Stanu w polskim Mini-

sterstwie Zdrowia – Adam Fronczak, 

W dniu 7 września br. w Parlamencie Euro-

pejskim w Brukseli odbyła się konferencja 

pt. „Ochrona płodu przed szkodliwym 

wpływem alkoholu”. Jej głównym celem 

była dyskusja nt. tego, jaką politykę stoso-

wać w krajach Unii Europejskiej, aby ochro-

nić jeszcze nienarodzone dzieci przed szko-

dliwym działaniem alkoholu. Była to rów-

nież szansa na zapoznanie się z doświadcze-

niami oraz dobrymi praktykami już zastoso-

wanymi w innych państwach członkowskich 

UE. 

 

Konferencja została zorganizowana przez 

Panią Poseł Elżbietę Łukacijewską przy 

współpracy z EUROCARE (Europejskim 

Związkiem Polityki Alkoholowej) i Pań-

przedstawiciel Światowej Organi-

zacji Zdrowia w Europie - dr Lars 

Moller, Sekretarz Generalny EU-

ROCARE - Mariann Skar, przed-

stawiciel holenderskiej Fundacji 

FAS - Martha Krijgsheld, terapeu-

ta dzieci ze schorzeniami FASD i 

ich rodzin - Małgorzata Klecka, 

przedstawiciel EUFASD - Diane 

Black, prawnik - Maitre Benoit. 

KONFERENCJA NT. „OCHRONY PŁODU PRZED SZKODLIWYM WPŁYWEM ALKOHOLU” 

Od lewej: John Dalli - Komisarz UE ds. 

Zdrowia i Polityki konsumenckiej,  

Adam Fronczak - Podsekretarz Stanu w 

Ministerstwie Zdrowia RP,  

Elżbieta Łukacijewska - Poseł do PE. 
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FRATERNITÉ2020 

W ubiegłym miesiącu Elżbieta Łukacijew-

ska, Poseł do Parlamentu Europejskie-

go poparła inicjatywę „Fraternité2020” 

(w języku francuskim oznacza to 

„Braterstwo 2020”), francuskiej organizacji 

pozarządowej „Konwencja Młodych Eu-

ropejskich Obywateli”. 

 

Celem kampanii zainicjowanej przez mło-

dych ludzi jest zwrócenie uwagi rządom 

państw członkowskich, aby w negocjowa-

nym obecnie, nowym 7-letnim budżecie Unii 

Europejskiej (na lata 2014-2020) przezna-

czono większą ilość pieniędzy na pro-

gramy młodzieżowe typu „Erasmus” 

(program wymiany studentów) oraz „EVS” 

(„European Voluntary Service” – program 

wymiany wolontariuszy). 

 

Dodatkowymi postulatami francuskiej orga-

nizacji pozarządowej jest podniesienie 

limitu wieku, który określa jakie osoby 

mogą wziąć udział w wymianach wo-

lontariuszy. Obecnie jest to 30 lat, pod-

czas, gdy niejednokrotnie osoby starsze, 

będące już na emeryturze również chcą w 

tym uczestniczyć. 

 

Ostatnim, trzecim punktem manifestu skie-

rowanego do rządów państw członkowskich 

i Komisji Europejskiej jest liczbowe okre-

ślenie, jakie cele należy osiągnąć w tej 

dziedzinie do końca roku 2020. 

Elżbieta Łukacijewska jest trzecim polskim 

Posłem do Parlamentu Europejskiego, który 

poparł ww. inicjatywę (m. in. wraz z prof. 

Jerzym Buzkiem, Przewodniczącym 

Parlamentu Europejskiego). W ostatnim 

czasie zrobiło to także kilka organizacji 

pozarządowych z Polski, które skupiają 

młodych ludzi lub głównie z nimi współpra-

cują. 

 

Jest to kolejne już działanie Pani Poseł, 

które ma na celu rozwój programów mło-

dzieżowych Unii Europejskiej (zob. str. 5 - 

Pytanie Poseł do Komisji Europejskiej oraz 

Europejski Rok Wolontariatu 2011).  

 

W niedługim czasie na forum Parlamentu 

Europejskiego przedstawiony zostanie rów-

nież projekt oświadczenia pisemnego 

pt. „Wzrost atrakcyjności programów 

wymiany Unii Europejskiej” poświęcony 

temu zagadnieniu. 

 

Więcej o inicjatywie można przeczytać na 

s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j : 

www.fraternite2020.eu 

Odwiedź profil  

Elżbiety Łukacijewskiej na: 

http://www.fraternite2020.eu
http://www.fraternite2020.eu/
http://pl-pl.facebook.com/people/El%C5%BCbieta-%C5%81ukacijewska/100002402970381
http://nk.pl/#profile/25695004


GALERIA 
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