OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ
„GWIEZDNY KRĄG”
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Biuro Parlamentu Europejskiego w
Polsce, Sieć Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce oraz Stowarzyszenie
„Pomorskie w Unii Europejskiej” zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału
w XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY
KRĄG”. Tegoroczna Olimpiada odbywa się pod hasłem „Unia Europejska po wyborach do
Parlamentu Europejskiego w 2019. Więcej: http://gwiezdnykrag.pl/

CZY TO KONIEC ZMIAN CZASU?
Komisja Europejska zaproponowała zniesienie sezonowych zmian
czasu w Europie w 2019 r., dając państwom członkowskim swobodę
decydowania o tym, czy chcą na stałe stosować czas letni czy zimowy.
W przeprowadzonych latem tego roku konsultacjach publicznych 84
proc. respondentów opowiedziało się za nieprzestawianiem zegarków.
Wniosek Komisji Europejskiej zostanie teraz przedłożony
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do zaakceptowania. Więcej:
https://ec.europa.eu/poland/news/180912_czas_pl

BEZPIECZNIE Z NUMEREM 112
15 września w Górnym odbył się festyn europejski "Bezpiecznie z numerem
112". Podczas festynu odbyły się pokazy udzielania pierwszej pomocy.
Poprzez zabawę, uczestnictwo w konkursach plastycznych dzieci
zapamiętywały nr 112, dowiedziały się do czego służy, i w jakich sytuacjach
można go używać. W czasie trwania festynu można było zakręcić
europejskim kołem fortuny i przybić piątkę Syriuszowi. Więcej na stronie:
http://europedirect-olecko.pl/festyn-europejski-bezpiecznie-z-numerem-112/
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ORĘDZIE O STANIE UNII 2018
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił 12 września w Parlamencie
Europejskim w Strasburgu Orędzie o stanie Unii w 2018 r. Przedstawił w nim priorytety na
nadchodzący rok oraz wizję tego, w jaki sposób UE może kontynuować
budowę „bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratyczniej
Unii”, co było tematem jego przemówienia w roku ubiegłym. Podkreślił,
że w obliczu coraz bardziej niepewnej sytuacji na świecie, Europa musi
stać się bardziej suwerenna, aby móc odgrywać rolę w kształtowaniu
światowej
gospodarki.
Więcej
na
stronie:
https://ec.europa.eu/poland/news/180912_oredzie_pl

PIEED OLECKO NA DOŻYNKACH W WIELICZKACH
W niedzielę 09.09.2018 r. można nas było spotkać na Dożynkach w
Wieliczkach. Poprzez zabawę z Europejskim kołem fortuny propagowaliśmy
informację o Unii Europejskiej. Ponadto najmłodsi mogli skorzystać z licznych
zabaw i atrakcji przygotowanych przez nasz Punkt.

ROCZNY EVS W CHORWACJI
Zagor – chorwacka sieć organizacji młodzieżowych – poszukuje dwóch wolontariuszy, którzy
chcieliby wziąć udział w 12-miesięcznym projekcie EVS w miejscowości Zabok.
Wolontariusze będą pracować ze społecznością lokalną oraz z podopiecznymi miejskiego centrum
młodzieżowego. Projekt rozpoczyna się 1 listopada 2018. Więcej na stronie:
http://www.eurodesk.pl/projekty/roczny-evs-w-chorwacji

OWOCE, WARZYWA I MLEKO W SZKOLE
Unijny program „Owoce, warzywa i mleko w szkole” powraca wraz z
rokiem szkolnym do szkół w uczestniczących krajach UE. Jego celem jest
propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci, które w
szkole otrzymają mleko, owoce i warzywa. więcej na stronie:
https://ec.europa.eu/poland/news/180903_owoce_pl
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