
 

 

 

 

 

 

 

 

Dokąd zmierzasz, Europo? 
 

W Dniu Europy ruszyły konsultacje społeczne, w których Europejczycy mogą 
wypowiedzieć się, w jakim kierunku ma podążać Unia Europejska. - 
Nadszedł czas, aby Europejczycy głośno i wyraźnie wyrazili swoje zdanie 
w sprawach, które ich dotyczą i którymi powinni zająć się ich przywódcy – 
powiedział szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Internetowa 
ankieta zawiera 12 pytań opracowanych przez grupę obywateli. 
 

Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1545-Dokad_zmierzasz_Europo.html  

 
Europa kulturowego dziedzictwa 

 
Ponad 5 tysięcy gości w ciągu pięciu godzin – Miasteczko Europejskie, które 
w sobotę 12 maja stanęło na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie było 
miejscem spotkań, dyskusji i świętowania pokoju oraz jedności w Europie. 
Tegoroczny Dzień Europy przebiegał pod hasłem dziedzictwa kulturowego, 
które łączy pokolenia, narody i intelektualną wrażliwość. 
 

Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1547-Europa_kulturowego_dziedzictwa.html  

 
Twoje dane, Twoje prawa 

 
Piątek 25 maja 2018 r. to dzień, od którego we wszystkich państwach 
członkowskich Unii Europejskiej zacznie obowiązywać tzw. ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych (RODO). W najnowszym artykule cyklu "Europa 
okiem eksperta" Michał Prószyński* wyjaśnia zasady i założenia przetwarzania 
danych osobowych wynikające z RODO, a także obowiązki, jakie ciążą 

na podmiotach przetwarzających takie dane w  związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
 
Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1549-Twoje_dane_Twoje_prawa.html 
 
 

Newsletter 5/2018

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Kielce 

ul. Warszawska 25/4, 25-512 Kielce 

tel. 41 344 40 01 

e-mail: europedirect-kielce@wp.pl  

 

 

 

 

 Wieści z Unii  
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Konferencja „Racja stanu Polski w Europie” 
 

Zapraszamy na konferencję z cyklu „Wyzwania rozwojowe Polski 
w Europie” zatytułowaną: „Racja stanu Polski w Europie”, która odbędzie 
się w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, przy Wydziale Prawa, 
Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
ul. Świętokrzyska 21, w dniach 28-29 maja 2018 roku. 
 

Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1561-
Konferencja_Racja_stanu_Polski_w_Europie%E2%80%9D.html  

 
Europejska Gra Miejska już za nami! 

 
Blisko 100 uczniów z 8 szkół podstawowych klas IV-VII z regionu 
świętokrzyskiego wzięło udział w grze miejskiej, która została rozegrana na 
ulicach Kielc w  czwartek 10 maja br. W ten sposób Punkt Informacji 
Europejskiej Europe Direct - Kielce włączył się w obchody tegorocznego Dnia 
Europy. Wydarzenie było objęte patronatem medialnym przez Polskie Radio 
Kielce oraz "Echo Dnia". Partnerem wydarzenia było Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach. 
 
Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1546-Europejska_Gra_Miejska_juz_za_nami.html 

 
Olgierd Łukaszewicz gościł w Kielcach 

 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach była miejscem spotkania 
mieszkańców miasta z aktorem Olgierdem Łukaszewiczem. Wydarzenie 
odbyło się w ramach cyklu „Podróże obywatela UE Olgierda Łukaszewicza 
po Polsce”. Jego organizatorami byli Punkt Informacji Europejskiej Europe 
Direct – Kielce oraz Stowarzyszenie Rozprawy o Europie.  
 

Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1557-Olgierd_Lukaszewicz_goscil_w_Kielcach.html 

 
W Daleszycach nagrodzili najlepsze prace plastyczne 

 
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach 16 maja 2018 roku odbyło 
się rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu o Parlamencie Europejskim i Unii 
Europejskiej w którym zostały nagrodzone najlepsze prace plastyczne.   
 
Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1551-
W_Daleszycach_nagrodzili_najlepsze_prace_plastyczne.html 

 

Dzień Europy w Szkole Podstawowej nr 7 w Kielcach (FOTO)  
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Planowane wydarzenia z udziałem PIEED Kielce 

 

28-29 maja, Konferencja „Racja Stanu Polski w Europie” oraz Dialog Obywatelski z udziałem 
dyrektora PKE - dra Marka Prawdy, Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu UJK, Kielce 
30 maja, Dzień Dziecka w Centrum Leonardo Da Vinci,  Regionalne Centrum Naukowo-
Technologiczne, Podzamcze Chęcińskie 
03 czerwca, Dzień Dziecka w Chęcinach, Chęciny (Rynek) 
09 czerwca, Festyn „Żyj zdrowo i kolorowo”, Szkoła Podstawowa nr 27, Kielce 

 

 

 
Youth4Regions - konkurs dla młodych dziennikarzy 
 
 Potrafisz ciekawie opowiadać o tym, jak zmieniło się życie wokół Ciebie 
dzięki unijnym funduszom? Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej 
i Miejskiej Komisji Europejskiej zaprasza studentów dziennikarstwa z całej 
Unii do wzięcia udziału w konkursie organizowanym w ramach 
Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Nagrodą dla najlepszych będzie 
wyjazd do Brukseli oraz udział w szkoleniach. 

 
Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1556-
Youth4Regions___konkurs_dla_mlodych_dziennikarzy.html  

 
Konkurs fotograficzny "Europa w moim regionie" 

 
Komisja Europejska zaprasza młodych ludzi do udziału w konkursie, 
którego celem jest ukazanie działań realizowanych w regionach 
w ramach projektów finansowanych przez UE oraz zbadanie 
znaczenia tych projektów dla społeczności lokalnych. 
 
Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1562-
Konkurs_fotograficzny_Europa_w_moim_regionie.html  

 
Przewodnik po Unii Europejskiej: Unia Europejska. Czym jest i czym się zajmuj 
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