
W dniach 20-22 września 2011 

r. w Parlamencie Europejskim 

w Brukseli odbyła się wystawa 

pt. „Innowacyjne Podkar-

packie". Wydarzenie zorgani-

zowane przez Elżbietę Łu-

kacijewską, Poseł do Parla-

mentu Europejskiego, Sto-

warzyszenie Grupy Przed-

siębiorców Przemysłu Lot-

niczego "Dolina Lotni-

cza", Urząd Marszałkow-

ski Województwa Pod-

karpackiego oraz Urząd 

Miasta Rzeszowa odniosła 

d u ż y  s u k c e s ! 

 

W uroczystym otwarciu 

udział wzięli m.in. Amba-

sador Jan Tombiński, 

Stałe Przedstawicielstwo 

RP przy Unii Europej-

skiej; Jacek Saryusz 

Wolski, Poseł do Parla-

mentu Europejskiego i Prze-

wodniczący polskiego Klubu w 

Europejskiej Partii Ludowej; 

Doris Pack, Poseł do Parla-

mentu Europejskiego i repre-

zentantka Kraju Saary, który 

współpracuje z Regionem Pod-

karpackim oraz delegacja z 

Województwa Podkarpackiego 

w składzie: Marszałek – dr 

Mirosław Karapyta, Prze-

wodnicząca Sejmiku – Teresa 

Kubas-Hul, Wicemarszałek – 

Sławomir Miklicz, Wiceprezy-

dent Miasta Rzeszowa – Ro-

man Holzer, a także Dyrektor 

Stowarzyszenia „Dolina Lotni-

cza" – Andrzej Rybka. 

Celem wystawy było zaprezen-

towanie nowoczesnego Woje-

wództwa Podkarpackiego – 

pokazanie najbardziej innowa-

cyjnych i przyszłościowych kla-

s t r ó w  n a u k o w o -

przemysłowych, które mają 

swoją siedzibę na terenie Pod-

karpacia. Wystawa została 

zorganizowana w sposób inte-

raktywny z wykorzystaniem 

najnowszych rozwiązań 

t e c h n o l o g i c z n y c h . 

 

Uwagę zebranych gości zwracał 

m.in. 103-calowy telewizor, 

który można było sterować 

ruchem ręki; zdjęcia zakładów 

sektora lotniczego umieszczone 

na wielkich sześcianach czy 

wykładzina z nadrukowaną 

mapą Województwa Podkarpac-

kiego i jego najważniejszymi 

ośrodkami przemysłowymi. 

Ponadto na wystawie zaprezen-

towano plany rozwoju i wza-

jemnej współpracy przedsię-

biorstw przemysłu lotniczego, 

zdjęcia promujące Rzeszów, 

Podkarpacki Park Naukowo

- T e c h n o l o g i c z n y 

„Aeropolis", a nawet piękno 

podkarpackiej przyrody, w tym 

szczególnie Bieszczadzki 

P a r k  N a r o d o w y . 

 

W dniu otwarcia wystawy za-

proszeni goście mieli możliwość 

zasmakowania podkarpac-

kich potraw i regionalnego 

piwa. 

Pani Poseł Elżbieta Łukacijewska  

i Poseł Jacek Saryusz Wolski  

Wizyta UTW i młodzieży z Podkarpacia  

w Parlamencie Europejskim w Brukseli 

W dniach 18 - 22 września 

2011 r. na zaproszenie Elż-

biety Łukacijewskiej, Po-

seł do Parlamentu Euro-

pejskiego do Brukseli udała 

się grupa słuchaczy z Uni-

wersytetów Trzeciego 

Wieku oraz młodzieży z 

Podkarpacia. Tym razem 

byli to laureaci blisko 10 kon-

kursów organizowanych w 

ostatnich miesiącach  przez 

Panią Poseł! 

Głównym punktem wyjazdu 

była obecność na uroczystym 

otwarciu ww. wystawy pt. 

„Innowacyjne Podkarpac-

kie". 

Uczestnicy wyjazdu poza tym 

wydarzeniem zwiedzili rów-

nież resztę Parlamentu Euro-

pejskiego oraz uczestniczyli w 

prelekcji zorganizowanej w 

Domu Polski Wschodniej.  

Na zakończenie pobytu w 

„stolicy" Unii Europejskiej 

grupa wraz z przewodnikiem 

zwiedziła najważniejsze za-

bytki oraz poznała najbar-

dziej urokliwe zakątki mia-

sta.  
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W tym numerze: 

„Ja do Podkarpacia jestem już 

przekonany i pewny, że region 

pójdzie w kierunku nowoczesnych 

technologii, innowacji, przy za-

chowaniu walorów czystej natury. 

Należy tu być, należy to prezento-

wać, bo w Unii Europejskiej nie 

zdano sobie jeszcze do końca 

sprawy, że jej granice przesunęły 

się na wschód.” – Jacek Saryusz 

Wolski, Poseł do Parlamentu 

Europejskiego i Przewodniczący 

polskiego Klubu w Europejskiej 

Partii Ludowej dla „Gazety Wy-

borczej Rzeszów” (Bruksela, 20 

września 2011 r.). 

http://www.europarl.europa.eu/pl/headlines/
http://eastpoland.eu/


W dniu 17 października 2011 r. w Wyższej 

Szkole Informatyki i Zarządzania w 

Rzeszowie odbyła się konferencja informa-

cyjna pt. „Polska Prezydencja w Radzie 

Unii Europejskiej" zorganizowana przez 

Regionalne Centrum Informacji Euro-

pejskiej oraz Ministerstwo Spraw Za-

granicznych RP. Prelegentami byli Elż-

bieta Łukacijewska, Poseł do Parla-

mentu Europejskiego; Rafał Rudnicki, 

Kierownik Wydziału Informacji i Komuni-

kacji Społecznej z Przedstawicielstwa Komi-

sji Europejskiej w Polsce; Katarzyna Le-

chowska, Pełnomocnik Wojewody Podkar-

packiego ds. Prezydencji Polski w Unii Eu-

ropejskiej oraz Ewa Nowak – Koprowicz 

z Katedry Międzynarodowych Stosunków 

Gospodarczych Wyższej Szkoły Informatyki 

i Zarządzania w Rzeszowie. 
Tematem wystąpienia Pani Poseł była pre-

zentacja kwestii „Partnerstwo Wschodnie 

jako zagadnienie polskiej Prezydencji", w 

trakcie którego studenci poznali m.in.: główne 

założenia Partnerstwa Wschodniego i jego 

charakter w ramach polskiego przewodnictwa 

oraz tajniki działalności Zgromadzenia Parla-

mentarnego Partnerstwa Wschodniego EURO-

NEST. . 

Ponadto Pani Poseł podzieliła się ze słucha-

czami swoimi doświadczeniami z pracy w De-

legacji do komisji współpracy parlamentarnej 

Unia Europejska - Ukraina oraz obserwatora z 

ramienia Parlamentu Europejskiego w I turze 

wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2010 

roku. 

W kolejnych wystąpieniach Pan Rafał Rudnicki z 

Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 

zaprezentował młodzieży jak wyglądały przygotowa-

nia do polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 

z punktu widzenia Komisji Europejskiej oraz jakie są 

wyniki na półmetku jej trwania. Pani Katarzyna 

Lechowska, Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego 

ds. Prezydencji Polski w Unii Europejskiej skupiła się 

z kolei na jej wymiarze w kontekście Województwa 

Podkarpackiego i wszystkich działań podejmowanych 

na jego terenie. Spotkanie zakończyła prelekcja Pani 

Ewy Nowak – Koprowicz z Wyższej Szkoły Infor-

matyki i Zarządzania w Rzeszowie, która zaprezento-

wała Program Kulturalny Polski.  

płynące oraz udzielić jasno sformułowanych i 

zwięzłych informacji, które unaocznią 

uczniom bliskość Parlamentu Europejskiego, 

na co dzień reprezentującego ich jako obywa-

teli Unii Europejskiej. 

Formuła zajęć oparta o quizy, zagadki i pre-

zentacje multimedialne, ma w ciekawy spo-

sób zachęcić młodzież do zainteresowania się 

tematyką UE. Zajęcia mają za zadanie w 

sposób prosty i zrozumiały przedstawić mię-

dzy innymi dorobek integracji europejskiej, 

zaprezentować korzyści jakie niesie ze sobą, 

wyjaśnić na czym polega Prezydencja Polski 

w Radzie Unii Europejskiej.  

Na chwilę obecną do udziału w lekcjach zgło-

siło się ponad 30 szkół z całego Podkar-

pacia. Wszystkie inne placówki zaintereso-

wane chęcią podjęcia współpracy prosimy o 

kontakt z biurami poselskimi Elżbiety Łu-

kacijewskiej.  

W dniu 24 października 2011 r. odbyło się 

pierwsze, inauguracyjne spotkanie z mło-

dzieżą w ramach zainicjowanego przez Elż-

bietę Łukacijewską, Poseł do Parla-

mentu Europejskiego cyklu „Lekcje 

Europejskie”. Pani Poseł wraz z Domini-

kiem Łazarzem, Dyrektorem Regional-

nego Centrum Informacji Europej-

skiej w Rzeszowie, przeprowadziła lekcję 

w II Liceum Ogólnokształcącym im. 

płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. 

Zajęcia w ramach cyklu „Lekcje Europej-

skie” przeprowadzane są przez biura posel-

skie Elżbiety Łukacijewskiej, we współ-

pracy z Regionalnym Centrum Informacji 

Europejskiej, w szkołach ponadgimnazjal-

nych na terenie Województwa Podkarpac-

kiego. Spotkania z młodzieżą w swoim pod-

stawowym założeniu mają w sposób przy-

stępny przedstawić dorobek integracji eu-

ropejskiej, zaprezentować korzyści z niej 

Elżbieta Łukacijewska o PARTNERSTWIE WSCHODNIM 

Ruszył cykl „LEKCJI EUROPEJSKICH”! 

W dniach 29-30 września  

2011 r. w Warszawie odbył się  

II Szczyt Partnerstwa  

Wschodniego 
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Pani Poseł Elżbieta Łukacijewska była 

jednym z prelegentów konferencji  

nt. polskiej Prezydencji  

w Radzie Unii Europejskiej 



W poprzednim numerze Biuletynu Informa-

cji Europejskiej informowaliśmy, iż rząd 

Polski w ramach Prezydencji w Radzie 

Unii Europejskiej, określił główne i ogól-

ne „priorytety”, jakimi się kieruje w czasie 

naszego przewodnictwa. Dodatkowo każde z 

polskich ministerstw, określiło własne 

„priorytety sektorowe” odnoszące się do 

zakresu zadań każdego z nich. Taka sama 

sytuacja ma miejsce w przypadku Mini-

sterstwa Zdrowia RP, które w obszarze 

zdrowia publicznego: 1) zmniejsza różnice 

w zdrowiu społeczeństw Europy oraz 2) 

zapobiega chorobom mózgu i choro-

bom neurodegeneracyjnym, w tym 

szczególnie chorobie Alzheimera.  

Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parla-

mentu Europejskiego jako członek Komi-

sji Ochrony Środowiska Naturalnego, 

Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności (ENVI) postanowiła wesprzeć 

polskie cele w obszarze zdrowia publicznego 

i skierowała do Komisji Europejskiej 

dwie interpelacje z nimi powiązane. 

Pierwsze z zadanych pytań dotyczy propozy-

cji zachęt zmian w ustawodawstwie państw 

członkowskich Unii Europejskiej, jakie za-

mierza zaproponować Komisja Europejska 

w dziedzinie badań przesiewowych u 

dzieci z zaburzeniami komunikacyjny-

mi. W związku z pionierskim w skali świa-

towej polskim programem badań u dzieci z 

zaburzeniami słuchu, wzroku i mowy oraz 

skalą problemu (np. co trzecie dziecko ma 

problemy ze słuchem) tego zagadnienia nie 

mogło zabraknąć wśród priorytetowych 

działań polskiego przewodnictwa w obsza-

rze zdrowia publicznego 

Drugie z zadanych pytań poświęcone jest 

narodowym planom walki z chorobą 

Alzheimera. Dotychczas pomimo zachęt 

Komisji Europejskiej (zgodnie z Traktatami 

główna odpowiedzialność za kwestie zdro-

wia publicznego spoczywa na państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, bez możli-

wości odgórnego ustalenia jednolitych ram 

przez Komisję Europejską) niewielka liczba 

krajów stworzyła i zaczęła realizować takie 

plany działania. Mają one ogromne znacze-

nie dla walki z chorobami mózgu i innymi 

chorobami neurodegeneracyjnymi, które są 

najczęstszą przyczyną niepełnosprawności 

wśród osób starszych. 

Obydwie interpelacje wraz z odpowiedziami 

m o ż n a  p rze c zy t ać  w  z ak ła dc e 

"Pytania  parlamentarne"  (dział 

"Parlament Europejski") na stronie interne-

towej Pani Poseł: www.lukacijewska.pl.  

Odpowiedzi w imieniu Komisji Europejskiej 

udzielił John Dalli, Komisarz Unii Euro-

pejskiej ds. Zdrowia i Polityki konsu-

menckiej.  

Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskie-

go jako jeden z członków Jury konkursu Europejskiej Partii Ludo-

wej pt. „Grupa EPL rozmawia ze studentami: Na co przezna-

czyć unijne pieniądze?” informuje i zachęca do oddawania gło-

sów na prace, które przeszły do drugiego etapu konkursu!  

Teraz to Internauci zdecydują, które 10 z obecnych 15 prac trafią 

do finalnego etapu oraz kto wygra staż w Parlamencie Europej-

skim! 

Dodatkowymi nagrodami w konkursie jest możliwość zaprezento-

wania, (dla 3 najlepszych autorów), swoich projektów przed Komi-

sarzem Unii Europejskiej ds. Budżetu - Januszem  Lewan-

dowskim oraz wspólny obiad, (dla 10 najlepszych autorów), z 

Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego - prof. Je-

rzym Buzkiem i pozostałymi członkami Jury. 

Z wszystkimi projektami, które przeszły do dalszego etapu można 

zapoznać się poprzez specjalną aplikację na Facebooku, profilu 

„Grupa EPL rozmawia ze studentami”. 

Zachęcamy do głosowania na najlepsze prace! 

Elżbieta Łukacijewska wspiera priorytety zdrowotne polskiej PREZYDENCJI 

Finał konkursu „Grupa EPL rozmawia ze studentami”! 
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Odwiedź profil  

Elżbiety Łukacijewskiej na: 

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m198241&ms=824&ml=pl&mi=838&mx=0&ma=17539
http://www.poland-epp.eu/strona,224,konkurs_dla_studentow____grupa_epl_rozmawia_ze_studentami_moja_ue_w_2020_roku___/pl#p
http://www.flickr.com/photos/lukacijewska/collections/
http://www.youtube.com/user/lukacijewska


GALERIA 
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