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13 PAŻDZIERNIKA – WYBORY PARLAMENTARNE W POLSCE 
 

W niedzielę, 13 października odbędą się w Polsce wybory 
parlamentarne. Zachęcamy wszystkich pełnoletnich 
obywateli do udziału w wyborach – to doskonała okazja do 
skorzystania z możliwości jaką daje nam demokracja. Lokale 
wyborcze czynne są od 7 do 21.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPOTKANIE PUNKTÓW INFORMACJI EUROPEJSKIEJ W TOMASZOWICACH 
W dniach 25-27 września braliśmy udział w spotkaniu 
Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct, które miało 
miejsce w Dworku w Tomaszowicach. Spotkanie obfitowało 
w wiele ciekawych warsztatów, rozwijających nie tylko 
wiedzę, ale i kreatywność. Z wydarzenia wróciliśmy z 
głowami pełnymi pomysłów i z zapałem do pracy! 
 
 
 
 
 

 
EUROPEJSKIE SPOTKANIE MŁODZIEŻY W STRASBURGU 

Do 15 października można się ubiegać o dofinansowanie 
wyjazdu na Europejskie Spotkanie Młodzieży #EYE2020 w 
Strasburgu. Szczegółowe informacje oraz formularz 
wniosku można znaleźć  pod adresem -
 http://epfacebook.eu/qjKv 
  
 

 

 

 

 

KOLEJNA EDYCJA GWIEZDNEGO KRĘGU 
Rusza kolejna edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg. 
Laureaci otrzymują maksymalną punktację rekrutacyjną na Wydział Nauk Politycznych i Studiów 
Międzynarodowych UW na następujących kierunkach: europeistyka, europeistyka – integracja 
europejska, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze oraz European Politics and Economics. Do 20 
października organizatorzy oczekują na zgłoszenia szkół ponadpodstawowych. 
Więcej na stronie: http://gwiezdnykrag.pl 
 

NO DEAL? PRZYGOTOWANIA DO BREXITU TRWAJĄ 
Komisja Europejska przygotowała odezwę 
do wszystkich obywateli i przedsiębiorstw 
UE w sprawie przygotowania na 
wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE 31 
października 2019  
Przeczytasz ją tutaj → 
https://bit.ly/2kzVMU7 
 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/eye2020?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBLpYEyLC22DUC-NDnlaVwaVGV1XgItqzfK5uGKYnecewu9f4dqM5v1rpCElgbMD3HddUHjOVRTP70Y5VkIUNZzaZCx7QYBKNcuBdCk-Vd2lZJ9POHqnk_EH6SYGrzvnkW1ozjIQJWK4EUyET3DJgbN1w6kItvBO_ygWU2mzwGYXUNVcf6jPu5PBiN3ipMStDG1ROCxL2ySW3puhjxYVOpOyHPHjZzZoZnyKsOa0PJRZ_7GAItEA3k5V1XuoRBpG427p2gaLU-Gmk8SlC6FcB1MISRtML4m6YW3d9xIH3NIrfRIfsxLkEnp3vqu9UaT3gu6_iFz7iCdFocL0R5VhCp1rQ&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fepfacebook.eu%2FqjKv%3Ffbclid%3DIwAR0oBBqiIeFqzEz4MwPenP6bDB4PF5AlSDpWI_8cr-YjGDYFO8WBxC2-LMM&h=AT0azSknj4fkrw3JaNR54frwgVfdTI8CQOsBkYUT6RKCkEdL9Mso9hEhNI0KWaMRbElxCWyRBQJWQz4Vqn1ZQwjyOTtejq0QgxwviFwCRgMs_N1VGHH3aST9OpDLfVztfD8f7DIXlYNxNTa-pA0H6ESzkPWqg91r0pwNVbADrRMkjYhoCsmwKoXZ1WD1ID2s4GTDJCgplfUwvgft1S3Is3i9LvG25kzMpCB3z3rddFaSTlJEf5bLojXHRwDspeOcRTHq4HTbS0rVKpyG-SRvoFt0G2EGr9ZwpYvTURmAfwWpUMWWhi73yrhbFcgT8OOJvwai2q9-OIiVgxfo8x7tvF1nphovk7mjCnthqH54aIj9VUrM4nUTF8lU_HrEMAUsTQRygax7pVJ9il4Ec6Uju6eHbEwanj7MJmBBFVYnM60nV8kLYxv8qYp8FK2QtDk7FY5szg1bF3M_rHW6KMqP09n3lYcHNflOBwisom5kMElXe3KwlxMfnfV3Ob7tDEixOthhQyUIIQIcXQBoPSC2FeN7MV-BOcV2v_EOOC9RETdBd_Lks1xfoLNYAU8Tn8nXLOyYFJ2jr22s6a2dQ-lLq1SNp5SDlRks3FOerXDiG70ttfE6nnIeGc9gUPwbX52Hmnpa
http://gwiezdnykrag.pl/?fbclid=IwAR0bsbhTCjJn8wPQLiDpwffhnAheh2hSIifi5R2j-7hAjfnPLfMnFsWROAo
https://bit.ly/2kzVMU7?fbclid=IwAR3xnAYBcIvFJ7p8LQrSbbwknlxxHPOA77NChzK3BpjnnFC3DagXdRMqteU


EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI- „MŁODZIEŻ, KAMERA, AKCJA!” 

 

 

 

Stowarzyszenie Rozprawy o Europie rozpoczęło nowy projekt dla młodzieży finansowany z Programu 
Europejski Korpus Solidarności-  warsztaty filmowe w ramach projektu „Młodzież, kamera, akcja!”.  
Grupa starachowickiej młodzieży ma za zadanie zrealizować serię filmików, które zostaną zwieńczone 
Młodzieżowym Festiwalem Filmowym. Inicjatorem projektu jest młodzież skupiona w kółku 
filmowym z Technikum w Starachowicach oraz w Młodzieżowej Radzie Miasta Starachowce. 
Organizatorom gratulujemy!  
→ https://rozprawyoeuropie.eu/2019/08/26/mlodziez-kamera-akcja/ 

https://rozprawyoeuropie.eu/2019/08/26/mlodziez-kamera-akcja/

