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Podpisano umowę Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z Obwodem
Kaliningradzkim
20 kwietnia 2006 roku odbyła się
wizyta delegacji władz Obwodu
Kaliningradzkiego na Warmii i
Mazurach. Na spotkanie z Mar-
szałkiem Województwa Warmińsko-
Mazurskiego, Andrzejem Ryńskim,
przyjechał  Jurij Szalimow, wice-
premier Rządu Obwodu Kalinin-
gradzkiego, Jarosław Czubiński,
Konsul Generalny RP w Kalinin-
gradzie, przedstawiciele władz regio-
nalnych i biznesmeni.

- Obwód Kaliningradzki jest dla Warmii
i Mazur strategicznym partnerem
międzynarodowym i współpraca z nim ma
dla nas znaczenie priorytetowe – mówi
marszałek Andrzej Ryński. – Umowę o
współpracy zawarliśmy już 2001 roku i
od tej pory rozwija się  ona coraz
dynamiczniej. Aktywnie działają także

miejscowości i gminy po obu stronach
granicy.

W maju ubiegłego roku po raz pierwszy
zorganizowano Dni Regionu Warmii i
Mazur w Kaliningradzie, na których
zaprezentowano kompleksową ofertę
gospodarczą, inwestycyjną i turystyczną
naszego województwa. W tym roku ta
impreza odbędzie się ponownie, a
podobna – prezentująca Obwód
Kaliningradzki – zostanie zorganizowana
na Warmii i Mazurach.

- Dzięki takim przedsięwzięciom
poprawia się współpraca gospodarcza,
naukowa, kulturalna i społeczna obu
regionów – mówi marszałek Ryński. – W
Obwodzie Kaliningradzkim zarejestro-
wanych jest blisko 600 polskich
podmiotów gospodarczych. Obrót
towarowy Obwodu z Polską w 2004 roku
wyniósł 487 mln dolarów, co stanowi
wzrost o 25,4 proc. w porównaniu do roku
2003. Głównymi towarami eksportowymi
są artykuły rolno-spożywczwe, maszyny
i urządzenia, meble, wyroby z plastiku.

Pogłębianiu współpracy służą wspólnie
podejmowane przez nasze regiony
projekty finansowane ze środków Unii
Europejskiej.

W ramach programu Forum Przyjaznego
Sąsiedztwa po raz trzeci wydano
„Kalendarium Współpracy Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z Obwodem
Kaliningradzkim”. Kalendarium przed-
stawia w tej chwili blisko 200 różno-
rodnych przedsięwzięć, realizowanych
wspólnie przez  oba regiony.

- Ze stroną rosyjską spotykamy się, aby
dograć plan  współpracy na rok 2006 –
mówi marszałek. – Jednocześnie także
będą prowadzone rozmowy biznesowe
między odpowiednikami przedsiębiorstw.

Uroczyste podpisanie umowy
współpracy Warmii i Mazur z
Obwodem Kaliningradzkim odbyło się
20 kwietnia 2006 roku o godz. 16.15 w
Sali nr 203 Urzędu Marszałkowskiego.

Gabinet Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Zdrowych, Pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego
nastroju,
serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego «Alleluja» życzy
Zarząd Fundacji Pomoc
Polakom na Wschodzie
wraz z Pracownikami

Kolejny raz rozważamy tajemnicę
paschalną , tajemnicę naszego Zbawienia.
W te dni staramy się rozmyślać o życiu i
śmierci naszego Zbawiciela Jezusa
Chrystusa i także o naszym życiu. Życzę aby
przeżywanie tegorocznych Świat
Wielkanocnych odnowiło w nas znaczenie
Bożej Miłości i Pokoju, które będzie
wzbudzać w naszych sercach nową moc,
zapał i ufność do podejmowania tych
wezwań, często trudnych wezwań, które
niesie z sobą codzienne życie.
Niech ten czas przyniesie zbawienne owoce
na drodze życia, które dopomogą osiągnąć
życie wieczne w niebie. Niech Chrystus
podniesioną do góry ręką Was błogosławi.
Szczęść Boże!
Z radosnym Alleluja!
ks. Witold Józef Kowalów
Redakcja „Wołania z Wołynia”
http://ostrog.blox.pl/html
Ostróg nad Horyniem, Wielkanoc 2006

Dużo zdrowia, radości i wszelkiej
pomyślności z okazji Świąt
Wielkanocnych życzy
Redakcja dwutygodnika
Towarzyska
www.towarzyska.pl

Radosnych Świąt
Wielkiej Nocy!
 Wiele radości i
nadziei z okazji
Świąt
Zmartwychwstania
Pańskiego życzy
                        Zygmunt
                        Gutowski
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