
Nagrodzeni jadą do Brukseli, wyróżnieni do Sejmu 

Europa w Pfocku 
W konkursie „Płock w Unii Euro

pejskiej - jak wykorzystać szansę 
członkostwa w UE dla naszego regio
nu?" organizowanym przez Mło
dzieżowy Dom Kultury wzięło 
udział blisko 100 uczniów z 8 szkół 
ponadgjmnazjanych. Walczyli o na
grodę główną - wyjazd studyjny do 
Brukseli. Ufundowała ją Jolanta 
Hibner, posłanka do Parlamentu 
Europejskiego i patronka przedsię
wzięcia. Do konkursu włączył się 
również prezydent Płocka Andrzej 
Nowakowski. Wyróżnione osoby za
prosił na wycieczkę do Sejmu. 

Europosłanka zasiadła w jury 
min. wraz z dyrektorem Regional
nego Centrum Informacji Europej
skiej w Płocku Katarzyną Szczawiń-
ską-Kamelską oraz Michałem Lu-
czewski, pełnomocnikiem prezyden
ta Płocka ds. pozyskiwania funduszy 
europejskich. Trzy równorzędne na
grody za najlepsze prezentacje mul
timedialne otrzymali Magdalena 
Krajenta z VII Liceum Ogólno
kształcącego przy Zespole Szkół nr 
5 w Płocku, Monika Kolczyńska 
z III LO i Mateusz Bruździński z Ze
społu Szkół Budowlanych nr 1 
w Płocku. Autorzy najlepiej ocenio
nych plakatów to Kamila Rudnicka 
i Krzysztof Orankiewicz z I Prywat
nego Liceum Plastycznego w Płocku 
oraz Patryk Ozdowski z Zespołu 

Uczestnicy konkursu wraz z europosłanka Jolantą Hibner. Druga od lewej 
laureatka - Martyna Krajenta, obok Ewa Pełczyńska - opiekun z VH LO 

Szkół Technicznych w Płocku. Cała 
szóstka we wrześniu pojedzie na 
wyjazd studyjny do Parlamentu Eu
ropejskiego w Brukseli. 

Młodzież w swoich pracach sku
piała się głównie na projektach in
frastrukturalnych, ale przedstawiała 
też wsparcie unijne dla płockiej 
oświaty. Na plakatach i w prezenta
cjach pojawiały się nowy most i dro
gi dojazdowe, odnowione ulice -
Tumska oraz Mickiewicza, wyre
montowany szpital na Winiarach, 
nowe autobusy Komunikacji Miej
skiej. - Konkurs świadczy o dużym 

zaangażowaniu i wiedzy młodzieży 
na temat funduszy strukturalnych, 
ale też Unii Europejskiej - stwier
dziła europosłanka. Zapewniła rów
nież, że na pewno spotka się z na
grodzoną młodzieżą w Brukseli. 

Pod wrażeniem efektów konkursu 
był także prezydent Płocka. Widząc na 
jednej z prac aąuapark, zapowiedział, 
że jeśli takie możliwości się pojawią, 
to na pewno w Płocku będziemy mie
li taką atrakcję. Na razie - jako były 
poseł - zabierze 25 czerwca na wy
cieczkę do Sejmu aż 18 wyróżnionych 
w konkursie osób. BeeS 


