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EKOZABAWA

POGROMCY ŚMIECI

ZNÓW PRZEJĘLI MIASTO

Jak w niekonwencjonalny sposób kreatywnie
wykorzystać kłopotliwe odpady? Okazuje się, Ŝe
surowce wtórne są cennym materiałem, z
którego przy odrobinie wyobraźni mogą powstać
ciekawe rzeźby przestrzenne. Jak to zrobić,
moŜna było przekonać się podczas pleneru
artrecyklingowego, który odbył się 29 września
2013 na scenie plenerowej Regionalnego
Centrum Kultury.
W godzinach od 11 do 14 poprzez zabawę
organizatorzy uczyli przybyłą młodzieŜ jak
szanować środowisko, nadając śmieciom nowe
Ŝycie poprzez recykling oraz upcykling. Podczas
imprezy odbyły się liczne konkursy i quizy na
tematy ekologiczne. Nagrodami w konkursach
były publikacje ufundowane przez Punkt
Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT
Kołobrzeg.
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W plenerze ustawione zostały zwierzęta z
recyklingowego
ZOO.
Siedem
wielkoformatowych
instalacji
przedstawiających
zwierzęta
zostało
wkomponowane w park, zieleńce i
przestrzenie otaczające budynek, ósma
natomiast – ekologiczna zebra – powstała
dzięki zaangaŜowaniu przybyłych gości.
Organizatorem wydarzenia było Polskie
Stowarzyszenie na rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Kołobrzegu.
Współorganizatorem
–
Regionalne
Centrum
Kultury
w
Kołobrzegu.●
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ODKRYWAMY CZYSTĄ POLSKĘ

XX edycja Sprzątania Świata

Za nami jubileuszowa, XX akcja „Sprzątanie
Świata” pod hasłem przewodnim "Odkrywamy
Czystą Polskę". W Kołobrzegu w akcji wzięło
udział ponad 2 tysiące uczniów i podopiecznych
z przedszkoli, szkół, gimnazjów i liceów.
Przyłączył się równieŜ Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy „Okruszek”, do którego
uczęszczają
dzieci
i
młodzieŜ
z
niepełnosprawnościami
intelektualnymi
w
stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz
ze
współistniejącymi sprzęŜeniami typu:
autyzm, dziecięce poraŜenie mózgowe.
Czynnie w akcji wzięło udział 70 uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych
przez Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
koło
w
Kołobrzegu.
Popularność tej akcji jest juŜ ugruntowana, a
przyłączające się nowe instytucje chcą
pokazać,
Ŝe
osoby
niepełnosprawne
uczestniczą w Ŝyciu wspólnoty lokalnej na
równych warunkach.

W przedszkolach, po otrzymaniu rękawic i
worków na śmieci dzieci wyruszyły na
sprzątanie
terenów
wg
ustalonego
harmonogramu. Były dumne, Ŝe dzięki nim na
terenie przedszkola i wokół niego jest czysto.
Po tej akcji wszystkie przedszkolaki jeszcze
lepiej zrozumiały, jak waŜne dla kaŜdego z
nas jest dbanie o środowisko, w którym
Ŝyjemy. Zebrane worki ze śmieciami zostały
zostawione przy śmietnikach znajdujących się
wzdłuŜ sprzątanych terenów, co było
uzgodnione z Wydziałem Komunalnym
Urzędu Miasta.
Natomiast w Szkole Podstawowej Nr 5 w
Kołobrzegu w akcji wzięło udział 100 dzieci
(delegacje z klas II, III, IV, V i VI) wraz z
nauczycielami. Terenem, który był sprzątany
to okolice szkoły, park nadmorski im. Jedności
Narodowej wraz z przyległym kompleksem
leśnym. Dzieci zebrały dość duŜo śmieci,
głównie z terenów nadmorskich, gdzie
przebywali w sezonie turyści.●

KONKURSY Unii Europejskiej
Dlaczego wybory do Parlamentu Europejskiego są waŜne i warto w nich uczestniczyć? Jak zachęcić
Polaków do głosowania? Przedstawicielstwo KE w Polsce zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „Nakręć się na wybory!” Przygotujcie krótki film, który
przekona niezdecydowanych do oddania swojego głosu w eurowyborach 2014. Na najlepszych
czekają atrakcyjne nagrody – smartfony i tablety! Prace moŜna nadsyłać do 30 listopada br.

Więcej informacji o warunkach uczestnictwa w konkursie znajduje się na stronie internetowej

http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/130901_konkurs_pke_pl.htm
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EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO

EKUZ

WyjeŜdŜasz za granicę do kraju
UE? Nie zapomnij o wyrobieniu
darmowej karty EKUZ. Karta
stanowi dowód na to, Ŝe jej
posiadacz jest uprawniony do
uzyskania
rzeczowych
świadczeń zdrowotnych, które
stają
się
niezbędne
ze
względów medycznych, i które
są udzielane podczas pobytu
czasowego w innym państwie
członkowskim UE/EFTA z myślą
o zapobieŜeniu przymusowemu
powrotowi posiadacza karty do
państwa
właściwego
lub
państwa zamieszkania przed
końcem planowanego pobytu w
celu poddania się wymaganemu
leczeniu.
Celem świadczeń tego typu jest
umoŜliwienie posiadaczowi karty
kontynuowania pobytu w innym
państwie
UE/EFTA
w
warunkach bezpiecznych dla
zdrowia.
O
tym,
jakie
świadczenia są dla danej osoby
niezbędne decyduje lekarz w
państwie pobytu.
Posiadanie
karty
nie
ma
charakteru
obowiązkowego,
niemniej jednak warto uzyskać
ten dokument zawsze kiedy
udajemy się tymczasowo do
innego państwa członkowskiego
UE/EFTA.

www.ekuz.nfz.gov.pl

Aktualności z UE w skrócie

http://ec.europa.eu/polska/news/13
1018_rozszerzenie_pl.htm

KE opublikowała nowe mapy
przedstawiające dziewięć głównych
korytarzy, które mają stanowić trzon
transportu na jednolitym rynku
europejskim
i
zrewolucjonizują
połączenia wschód–zachód. To
najbardziej
radykalna
reforma
unijnej polityki infrastruktury od
czasu jej wprowadzenia w latach
80.
Unijne
finansowanie
infrastruktury transportowej w latach
2014–2020 wzrośnie trzykrotnie, do
26 mld euro. Rozpatrywana jako
całość nowa unijna polityka w
zakresie infrastruktury przekształci
obecną europejską mozaikę dróg,
linii kolejowych, portów lotniczych i
kanałów w jednolitą europejską sieć
transportową (TEN-T).
W ramach nowej polityki po raz
pierwszy ustanowiono bazową sieć
transportową opartą na dziewięciu
głównych
korytarzach:
2
korytarzach północ–południe, 3
korytarzach wschód–zachód; i 4
korytarzach diagonalnych. Sieć
bazowa przekształci połączenia
wschód-zachód, zapewni usunięcie
wąskich
gardeł,
modernizację
infrastruktury
i
usprawnienie
transgranicznej
działalności
przewozowej
na
potrzeby
pasaŜerów i przedsiębiorstw w całej
UE. Finansowanie infrastruktury
transportowej w latach 2014–2020
wzrośnie trzykrotnie, sięgając 26
mld euro.●
http://ec.europa.eu/polska/news/131017_tr
ansport_pl.htm

NOWE KORYTARZE EUROPY

Niedawne wydarzenia w wielu
krajach objętych procesem
rozszerzenia podkreśliły wagę
wzmacniania
instytucji
i
procesów
demokratycznych
oraz sprzyjania włączeniu
społecznemu. Wszystkie kraje
Bałkanów Zachodnich i Turcja
powinny kontynuować reformy
mające na celu zapewnienie,
Ŝe wolność wyraŜania opinii
oraz prawa osób naleŜących
do
mniejszości,
w
tym
Romów, są przestrzegane w
praktyce.
Potrzebne
są
bardziej zdecydowane środki
w
celu
ochrony
innych
wraŜliwych
grup
przed
dyskryminacją,
w
szczególności ze względu na
orientację seksualną. Komisja
zwiększy
znaczenie
tych
zagadnień w ramach procesu
akcesyjnego, w tym poprzez
lepsze
ukierunkowanie
funduszy przedakcesyjnych i
zwiększenie
pomocy
przeznaczonej na wsparcie
integracji Romów.●

AKCESJA - CZAS NA ALBANIĘ

W
zestawie
rocznych
sprawozdań
Komisja
Europejska
zaleciła
przyznanie Albanii statusu
kraju kandydującego i – po
raz piąty z rzędu – otwarcie
negocjacji akcesyjnych z
byłą
jugosłowiańską
republiką Macedonii. Komisja
przedstawiła równieŜ ocenę
postępów osiągniętych w
zeszłym roku w procesie
przystąpienia do UE przez
inne
państwa
Bałkanów
Zachodnich i Turcję.
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