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Szanowni Państwo
Biuletyn Informacyjny Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Tarnów
poświęcony jest tematyce Unii Europejskiej.
Sieć Europe Direct jest jednym z głównych narzędzi Komisji Europejskiej służących
przekazywaniu informacji obywatelom na poziomie lokalnym oraz
przesyłania informacji zwrotnych instytucjom europejskim.

W tym numerze przedstawimy Państwu m.in.:
« Wybory
« Dzień

Europy w Tarnowie;

« Zakupy
« VIII

do Parlamentu Europejskiego;

w Europie;

Turniej Wiedzy o Europie

« Lekcja

Wybory do PE

2,3

Dzień Europy w Tarnowie

4

Zakupy w Europie

5

Turniej wiedzy

6

Lekcja Europejska

7

Europa-Informator

8

Dzień dziecka

9

Kontakt

10

Europejska w Skrzydlnej;

« Europa-Informator
« Dzień

W tym numerze:

dla młodzieży:

dziecka, UE i policja w Tarnowie;

Życzymy miłej lektury.
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Wybory do Parlamentu Europejskiego w całej Unii
Europejskiej - zależnie od kraju odbywały się na
przełomie kilku dni - od 22 do 25 maja. W większości
krajów (25 z 28 krajów) wybory były jednodniowe.
Dwudniowe głosowanie odbywało się tylko w Czechach, Francji i we Włoszech. W całej UE wybranych
zostało 751 europosłów, czyli o 15 mniej. Na mocy
Traktatu Lizbońskiego podjęto bowiem decyzję o
"odchudzeniu" europarlamentu.
Minimalny wiek uprawniający do kandydowania w wyborach do europarlamentu
był różny zależnie od kraju. Najniższy cenzus wiekowy to 18 lat i obowiązywał w
większości krajów za wyjątkiem Polski, Belgii, Czech, Estonii, Grecji, Irlandii, Łotwy, Litwy, Słowacji i Wielkiej Brytanii (21 lat) czy Rumunii (23 lata). Najwyższy panował we Włoszech i Cyprze (25 lat).
Kandydaci startujący do PE nie mogli być karani za przestępstwo popełnione
umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego i od co najmniej 5 lat stale mieszkają
na terytorium innego państwa Unii Europejskiej.
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Polska podzielona była na 13 okręgów wyborczych, z których w wyborach bezpośrednich wybieraliśmy europosłów. O miejsce w europarlamencie ubiegało się 1277 kandydatów - 557 kobiet (44 proc.) i 720 mężczyzn (56 proc.) z 12 komitetów wyborczych.

Małopolska ma siedmiu europosłów:
1. DUDA Andrzej Sebastian

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 97 996 /głosy/

2. GOSIEWSKA Beata Barbara

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 50 332

3. GRÄFIN VON THUN UND
HOHENSTEIN Róża Maria

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 125 738

4. LEGUTKO Ryszard Antoni

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 81 201

5. SIEKIERSKI Czesław Adam

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 27 843

6. WENTA Bogdan Brunon

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 38 960

7. ŻÓŁTEK Stanisław Józef

Komitet wyborczy Kongres Nowej Prawicy 27 995
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maja

2014

roku

już

po

raz

dru-

gi obchodziliśmy Dzień Europy na Placu Sobieskiego w Tarnowie przy Cafe Tramwaj. W organizację
zaangażowanych było aż siedem osób, a przy stoisku i tak tworzyły się kolejki spragnionych wiedzy
mieszkańców.
Materiały na temat UE rozchodziły się „jak świeże
bułeczki”, największym zainteresowaniem cieszyły
się materiały dla dzieci i młodzieży. Mieszkańcy pytali o wybory, o korzyści jakie dało
nam przystąpienie Polski do UE. Pogoda i humory dopisywały, postać „Syriusza” dodatkowo umilała czas
dzieciaki i młodzież robiły sobie z nim zdjęcia i przytulały się do
niego.
Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla każdego niezależnie od wieku
między innymi:
-770 tulipanów
-maskotka-SYRIUSZ
-wspólny teledysk do piosenki „HAPPY”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ZA
ROK
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Co zrobić, gdy produkt jest wadliwy?
Zgodnie z prawem UE, jeśli kupiony przez
Internet produkt okaże się wadliwy lub
niezgodny z umową, objęty jest takim saDlaczego warto kupować od sprzedawców z

mym– dwuletnim prawem do reklamacji,

UE?

jakie obowiązuje wobec produktów kupio-

Ponieważ jesteś chroniony przepisami UE,

nych w sklepie stacjonarnym.

nie zapłacisz cła i ominą Cię formalności z
tym związane, a w razie problemów z przedsiębiorcą z innego kraju Unii możesz liczyć
na bezpłatne wsparcie prawne Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich.
Czy można zmienić zdanie i zwrócić towar?
Tak. Konsumentowi, który zawiera umowę
na odległość przysługuje co najmniej 7 dni
roboczych w UE (w Polsce 10 dni kalenda-

Kupując przez Internet bądź czujny:

rzowych) na odstąpienie od umowy bez po-

Witryna internetowa sklepu, na której nie

dania przyczyny i ponoszenia dodatkowych

ma danych rejestrowych firmy, adresu sie-

opłat.

dziby a podano jedynie e-mail w ogólnodostępnej domenie, a opcją płatności jest
przelew expresowy, lub wpłata na konto
osoby prywatnej - można z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że nie jest
to sklep godny zaufania.

Kupujesz w Europiepoznaj swoje prawa !!!!!!
www.konsument.gov.pl
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Koło europejskie posłużyło do konkursu
wiedzy o krajach UE. Każda drużyna odpowiadała na trzy pytania związane z wylosowanym
krajem.
Po wszystkich zmaganiach i trzygodzinImprezę organizowała Szkoła Podstawowa

nym stresie przewidziano kolejną niespo-

Integracyjna nr 11 im. Marii Dąbrowskiej

dziankę dla uczestników. Na szkolnym bo-

wraz z Punktem Informacji Europejskiej

isku znajdowało się 100 niebiesko żółtych

Europe Direct – Tarnów.

balonów Komisji Europejskiej napompo-

W turnieju wzięło udział dziesięć Szkół

wanych helem, które zostały jednocześnie

Podstawowych, których uczniowie walczyli

wypuszczone przez dzieci na znak radości

o cenne nagrody. Pierwszą konkurencją

z przynależności Polski do Unii Europej-

turnieju

skiej.

było

wystąpienie

uczniów-

europosłów. Przedstawiciel każdej z szkół
miał za zadanie przedstawienie zmian jakie
dokonały się na przełomie ostatnich lat w
Polsce i regionie tarnowskim. Dzieciaki wymieniały: modernizacje szkół, place zabaw,
nowe drogi, orliki itp. oraz podkreślały jak
ważne było wejście Polski do Unii Europejskiej. Następnie uczestnicy na niniejszy
konkurs przygotowali „Europejskie Latawce”, które ukazywały dziesięcioletnią obecność Polski w UE. Dzieciaki wykorzystały
różnorodne techniki manualne i wykazały
się wyobraźnią, pomysłowością i kreatywnością.

Zapraszamy do zabawy za
rok.
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20 maja odwiedziliśmy uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych w Skrzydlnej k/Limanowej
im. Jana Pawła II, Skrzydlna 186, gdzie w
dwóch grupach przeprowadziliśmy lekcje europejskie. Głównym tematem obu przeprowadzonych lekcji europejskich było 10-lat Polski u Unii
Europejskiej oraz wybory do parlamentu europejskiego.
W pierwszej lekcji wzięło udział 46 uczniów z
klas I do III, dzieci wysłuchały wiadomości o Unii Europejskiej, zostały omówione państwa
należące do Unii i wskazane korzyści płynące z uczestnictwa we wspólnocie oraz szczegółowo zostały omówione symbole: Flaga, Syriusz, Hymn i waluta. Natomiast 2 grupa liczyła 40 uczniów z klas IV-VI, oraz 15 uczniów z klas gimnazjalnych. Została wyświetlona
prezentacja o tematyce 10-lecia Polski w UE. Tradycyjnie najaktywniejsi, dobrze odpowiadający na pytania dotyczące omawianych zagadnień, którzy wykazali się wiedzą i sprytem
w rozwiązywaniu wykreślanki i testu otrzymywali nagrody: długopisy świecące, mapy oraz
notesy.
Po zakończeniu zajęć wszyscy otrzymali torbę z zestawem materiałów o tematyce UE
m.in.:
”Odkryjmy Europę”, „Europa informator dla młodzieży”, „Jedna waluta dla jednej Europy”
oraz gadżety w postaci ołówka, długopisów oraz notesików z logo Europe Direct.
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Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, przekazuje Punktom Informacji Europejskiej różnorodne książki, publikacje oraz ulotki o tematyce Unii Europejskiej. Zadaniem punktów jest przekazywanie ich osobom w celu podniesienia wiedzy o Uni Europejskiej.
Bardzo dużą ilość przekazujemy uczniom w szkołach, w których prowadzimy lekcje europejskie oraz osobom odwiedzajacym nasz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Tarnów.
600 sztuk publikacji “Europa Informator dla młodzieży “ przekazaliśmy do Urzędu Gminy
Miasta Tarnowa, który następnie przekazał je 10 szkołom działającym na terenie Gminy.
W/w informatory zawierają nastepujące tematy:
1)

Unia Europejska –kto to właściwie jest?

2)

W jaki sposób funkcjonuje Unia Europejska?

3)

Czym właściwie zajmuje się Unia Europejska?

4)

Europa idzie naprzód –rozszerzenie Unii Europejskiej,

5)

Europa w świecie,

6)

Przyszłość Europy.
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W sobotę 31.05.2014 odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Imprezowano na terenie
WRTC Furioso w Starych Żukowicach a organizatorami byli: ZT NSZZ Policjantów KMP w
Tarnowie przy wsparciu Regionu IPA Tarnów, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Tarnów i Klub HDK PCK przy KMP.
Podczas festynu dzieci i rodzice uczestniczyli w wielu konkursach i zabawach prowadzonych przez policjantki i policjantów z KMP w Tarnowie i KWP RK w Tarnowie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się jazda konna pod okiem instruktora oraz wycieczki po okolicy
wozem konnym.
W trakcie imprezy można było podziwiać umiejętności zawodników tarnowskiej szkoły
Kung-Fu, motocykle klubu RIDERS of IPA przy Regionie Tarnów oraz sprzęt żużlowy zawodnika Orzeł Łódź Jakuba Jamroga, który podczas spotkania z dziećmi rozdawał autografy. Szczególną atrakcja festynu był pokaz jazdy konnej goszczącego u nas uczestnika
wielu konkursów jeździeckich o randze światowej Pana Alexa Jarmuły.
Uczestnicy otrzymywali gadżety UE (odblaski, apteczki oraz maskotki) za aktywny udział
w konkursach.

Serdecznie Państwa zachęcamy do odwiedzenia naszego
biura, które znajduje się przy ul. Granicznej 8A w Tarnowie.
Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku: 10:00—14:00

Telefon: +48 14 692 49 79

e-mail: europedirect-tarnow@europim.pl

Strona internetowa:
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Tarnów: www.europedirecttarnow.europim.pl

Zapraszamy również na nasz profil na
facebook’u!!! :)
https://pl-pl.facebook.com/EDTarnow

