
W dniu 29 listopada 2011 

r. w Domu Polski 

Wschodniej w Brukseli 

odbył się ostatni etap 

wystawy fotograficznej 

pt. „Tworzyć z naturą – 

Bieszczady 2011 / Cre-

ate with nature – 

Bieszczady 2011". 

O r g a n i z a t o r e m 

przeds ięwz ię c ia 

była Podkarpac-

ka Fundacja Roz-

woju Kultury w 

Sanoku, a Patro-

nem Honorowym 

Elżbieta Łukaci-

jewska, Poseł do 

Parlamentu Euro-

pejskiego. 

W wydarzeniu uczestni-

czyło wielu znamienitych 

gości, takich jak Ambasa-

dor w Stałym Przedsta-

wicielstwie RP przy Unii 

Europejskiej - J.E. Jerzy 

Drożdż; Poseł do Parla-

mentu Europejskiego - 

Jolanta Hibner oraz wie-

lu pracowników Sekreta-

riatu Generalnego Rady 

Unii Europejskiej, Komi-

sji Europejskiej i Parla-

mentu Europejskiego. 

Nie zabrakło również 

przedstawicieli samorzą-

du z Polski, którzy repre-

zentowani byli m.in. 

przez Wicemarszałka 

Województwa Podkar-

packiego - Sławomira 

Miklicza czy Marszałka 

Województwa Mazowiec-

kiego - Adama Struzika. 

Ważnym punktem wy-

stawy był towarzyszący 

jej recital fortepianowy, 

w wykonaniu Przemysła-

wa Pankiewicza oraz Mi-

chała Bednarza, uczniów 

Państwowej Szkoły Mu-

zycznej im Wandy Kossa-

kowej w Sanoku. 

Na wystawie zaprezento-

wano również dwujęzycz-

ny folder poświęcony ar-

tystom z Bieszczad i ich 

twórczości. 

Prezentacja ekspozycji  

w Brukseli była zakoń-

czeniem 6 miesięcznego 

projektu kulturalnego, 

który powstał przy 

współpracy z gminami 

powiatu sanockiego, le-

skiego i bieszczadzkiego.  

Pani Poseł Elżbieta Łukacijewska 

wraz z zaproszonymi gośćmi 

Wizyta przedstawicieli organizacji studenckich 

w Parlamencie Europejskim w Brukseli W dniach od 28 do 30 listopa-

da 2011 r., w Brukseli, na 

zaproszenie Elżbiety Łu-

kacijewskiej, Poseł do Par-

lamentu Europejskiego, 

gościli przedstawiciele samo-

rządów studenckich oraz orga-

nizacji studenckich z podkar-

packich uczelni wyższych. 

Wizyta w ramach programu 

„Meet your MEP" obejmowa-

ła przyglądanie się pracom 

Parlamentu Europejskiego, w tym udział  

w spotkaniu największej frakcji, Europej-

skiej Partii Ludowej.  

Ponadto, studenci odwiedzili Stałe Przed-

stawicielstwo RP przy Unii Europejskiej 

oraz Dom Polski Wschodniej w Brukseli.  

Podczas spotkania z przedstawicielami 

Parlamentu Europejskiego nie zabrakło 

dyskusji o problematyce reprezentacji oby-

wateli Unii Europejskiej przez Parlament 

Europejski. Poruszane były także tematy 

wielojęzyczności, procesu decyzyjnego 

oraz zmian związanych z wejściem w ży-

cie Traktatu z Lizbony. 

Program wyjazdów studyjnych pt. „Meet 

your MEP" jest programem realizowanym 

przez Europejską Partię Ludową  

w celu przybliżenia pracy Parlamentu 

Europejskiego obywatelom UE.  

Wystawa „TWORZYĆ  NATURĄ - BIESZCZADY 

2011 / CREATE WITH NATURE - BIESZCZADY 2011” 

w Parlamencie Europejskim w Brukseli  
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W tym numerze: 

 

Polecam: 

http://interpiano.pl/podkarpacka_fundacja_rozwoju_kultury-5.htm
http://www.akademiaprzyszlosci.org.pl/home?1


W związku z polską Prezydencją 

w Radzie Unii Europejskiej oraz 

priorytetami sektorowymi Mini-

sterstwa Zdrowia RP, które doty-

czą m.in. zapobieganiu chorobom 

mózgu i chorobom neurodegene-

racyjnym, w tym chorobie Alzhe-

imera, Elżbieta Łukacijewska, 

Poseł do Parlamentu Europej-

skiego udzieliła wywiadu angielsko-

języcznemu magazynowi "Dementia 

in Europe - The Alzheimer Euro-

pe Magazine”. 

W tekście zatytułowany "The View 

from Poland" („Widok z Polski") 

Pani Poseł odpowiada na pytania  

o sytuację osób chorych na różnego 

rodzaju demencje w Polsce oraz wy-

zwania związane z tym problemem, 

przed którym stoją wszystkie pań-

stwa członkowskie Unii Europejskiej. 

W wywiadzie nie zabrakło również 

kwestii Narodowych Planów 

Alzheimera, które były przedmio-

tem interpelacji do Komisji Euro-

pejskiej, jaką Elżbieta Łukaci-

jewska zgłosiła we wrześniu br.. 

W dniu 11 listopada 2011 r., Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamen-

tu Europejskiego złożyła do Komisji Europejskiej interpelację w sprawie 

transgranicznych skutków tzw. Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG)  

z dnia 21 maja 1992 r., która jest jednym z fundamentów europejskiego 

systemu ochrony przyrody Natura 2000.  

Pytanie skierowane przez Panią Poseł związane jest z problemem odstrza-

łu niedźwiedzi i wilków, przez słowackie władze w tzw. "drodze wyjątków".  

Odpowiedzi w imieniu Komisji Europejskiej udzieli Komisarz Unii Europej-

skiej ds. Środowiska - Janez Potočnik.  

Wywiad z Elżbietą Łukacijewską  

w ”Dementia in Europe - The Alzheimer Europe Magazine” 

Interpelacje Elżbiety Łukacijewskiej w sprawie  

skutków tzw. Dyrektywy  Siedliskowej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego 

Str. 2 Biuletyn Elżbiety Łukacijewskiej 

W dniu 17 listopada 2011 r., Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego 

zwróciła się do Komisji Europejskiej z interpelacją nt. efektywnego i przejrzystego wykorzy-

stania środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) to jeden z ważniejszych funduszy strukturalnych Unii Eu-

ropejskiej, którego głównym zadaniem jest rozwój społeczeństw. To z EFS pochodzą środki fi-

nansowe na wsparcie m.in. polityki rynku pracy, przeciwdziałaniu wykluczeniu spo-

łecznemu, adaptacyjności i rozwoju kadr czy wyrównywania szans na rynku pracy.  

Odpowiedzi w imieniu Komisji Europejskiej udzieli Komisarz Unii Europejskiej ds. Zatrud-

nienia, spraw społecznych i włączenia społecznego - László Andor.  

http://www.efs.gov.pl/
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/index.php?lang=pl
http://www.alzheimer-europe.org/Publications/Dementia-in-Europe-Magazines
http://www.efs.gov.pl/


GALERIA 
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http://www.lukacijewska.pl/

