Zapowiedź płockiego Pikniku w
europejski
stylu
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–
W sposób szczególny będziemy świętowali 15-lecie
obecności Polski w Unii Europejskiej oraz 25-lecie
partnerskiej współpracy z litewskimi Możejkami – mówił
prezydent Andrzej Nowakowski podczas konferencji prasowej.
A ta odbyła się w miejscu wyjątkowym – na bulwarach
wiślanych, które bez wątpienia są symbolem europejskości w
naszym mieście. Dużą niespodzianką na spotkaniu z
dziennikarzami była obecność europosła Dariusza Rosatiego.
Obydwaj politycy zapraszali do spędzenia najbliższego
weekendu w Płocku. Odbędzie się wówczas w naszym mieście 21.
edycja Pikniku Europejskim. Na uczestników wydarzenia czeka
bogaty program w tym Parada Europejska, która co roku cieszy
się niesłabnącą popularnością.
– W tym roku odwiedzą nas goście z Darmstadt (Niemcy), Fort
Wayne (USA), Auxerre (Francja) , Żytomierza (Ukraina),
Nowopołocka (Białoruś), Rustawi (Gruzja), Bielc (Mołdawia),
Możejek (Litwa), Loznicy (Serbia), Plewen (Bułgaria). Będą
też obecni dyplomaci – konsul z Ambasady Serbii i radca
Ambasady Litwy – anonsował gości prezydent Nowakowski.
Program wydarzenia jak zwykle obfituje w atrakcje dla
mieszkańców i gości. Będzie wcześniej wspomniana Parada
Europejska, która przejdzie ulicami miasta, występy
artystyczne przedszkolaków i uczniów na scenie przed
ratuszem, wspólne odśpiewanie hymnu Unii Europejskiej, czyli
“Ody do radości”. Piknikowi będzie towarzyszyło otwarcie
dwóch wystaw. Nie zabraknie także ogromnego tortu. W
programie są również wydarzenia muzyczne – koncert Grzegorza
Hyżego (gwiazda wieczoru). Odbędzie się też MajUnia i Rock

Tower. Tradycyjnie jest też coś dla miłośników biegania,
czyli Bieg Europejski.
Wśród wydarzeń towarzyszących
miłośnicy X muzy znajdą m. in. Przegląd Filmu Niemieckiego w
Kinie za Rogiem.
Z kolei europarlamentarzysta oraz kandydat do Europarlamentu
w najbliższych wyborach z listy Koalicji Europejskiej –
Dariusz Rosati, podczas konferencji odniósł się do 15-lecia
członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
– Piknik Europejski może być doskonałą okazją do refleksji o
tym, jak zmieniły się polskie miasta i wsie dzięki naszej
obecności w UE – mówił profesor Rosati. – Wiele skorzystał
też Płock, co widać na każdym kroku. Powinniśmy dążyć do
tego, aby Polska miała liczący się głos w silnej Unii
Europejskiej, liczącej się na arenie międzynarodowej .
Polacy chcą Unii, która chroni, wspiera, solidarnie pomaga.
Dariusz Rosati zachęcał mieszkańców do udziału w wyborach do
Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja.
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