
  Nr 8 (205) sierpień 2013 PISMO WSPÓLNOTY KULTURY POLSKIEJ W OBWODZIE
KALININGRADZKIM u k a z u j e  s i ę  o d  X I  1 9 9 5  r .

> str. 2

Według ukształtowanej
                   tradycji, w ramach
             świętowania Dni mias-
ta mer Kaliningradu Aleksander
Jaroszuk przyjmowa ł oficjalne
delegacje. Przyjęcie odbyło się
w sali konferencyjnej Centrum
komunikacji interpersonalnej w
parku „Junost”.

Jak zawsze, najwi ęcej
przedstawicieli miast-partne-
rów Kaliningradu przyby ło z
Polski – dziewięć delegacji z
Białegostoku, Gdańska, Gdyni,
Zabrza, Łodzi, Olsztyna, Racibo-
rza, Torunia i z powiatu kętrzyń-
skiego.

Razem w przedsięwzięciach
świątecznych wzięły udział de-
legacje z 22 miast partnerskich
Kaliningradu z Polski, Rosji
(Moskwa, Omsk), Bia łorusi
(Brześć, Grodno), Armenii (Ery-
wań), Litwy (Wilno, Kowno, Po-
niewież, Szawle) i Niemiec
(Bonn, Bremerhaven, Ham-
burg, Rostock). W śród gości
honorowych był Konsul Gene-
ralny Federacji Rosyjskiej w

Gdańsku Aleksander Kara-
czewcew, również Honorowy
Obywatel miasta Kaliningrad,
lotnik kosmonauta, dwukrotny
Bohater Związku Radzieckiego
Aleksiej Leonow – pierwszy cz ło-
wiek, który wyszed ł w otwartą
przestrzeń kosmiczną.

Rozpoczynając uroczyste
przyjęcie, mer Kaliningradu Alek-
sander Jaroszuk wyrazi ł wdzię-
czność przybyłym gościom, któ-

rzy wzięli udział w
wielkim święto-
waniu wraz z mie-
szkańcami stoli-
cy Krainy Burszty-
nu.

- Nasze mias-
to pełni odpowie-
dzialną funkcję
pierwszego zaz-
najomienia gości
zagranicznych z

samoistną rosyjską kulturą, jej
legendarną historią i osiągnię-
ciami dzisiejszego dnia. Wśród
takich osiągnięć jest otwarcie
nowych obiektów spo łecznych,
w tym wspó łczesnych szkó ł,
obiektów sportowych. Robimy
wszystko, co w naszej mocy,
żeby mieszkańcom Kaliningra-
du było wygodnie żyć i pracować
w rodzimym mieście, a gościom
– przyjeżdżać do nas. Przed
sobą mamy wielkie plany, zwią-
zane przede wszystkim z przy-
gotowaniem do Mistrzostw Świa-
ta w Piłce Nożnej w 2018 roku.
Jestem pewny, że nasze miasto
godnie przeprowadzi to przed-
sięwzięcie, a wszystkich Państ-
wa zapraszam na to wielkie
święto piłki nożnej – powiedział
Aleksandr Jaroszuk.

Przedstawiciele delegacji
oficjalnych wystąpili ze wzajem-

nym słowem powitalnym i wrę-
czyli pamiątkowe prezenty, w
tym obrazy malarzy, wyroby sztu-
ki ludowej, pamiątkowe wyda-
nia książkowe. Legendarny ra-
dziecki kosmonauta też został
obdarzony uwagą, wśród wrę-
czonych mu prezentów znalaz ły
się pamiątki z Łodzi i Olsztyna.

Po zakończeniu przyjęcia
goście obejrzeli obwodowe
centrum z wysokości lotu ptaka,
przejechali się na diabelskim
młynie, a po wycieczce po mieś-
cie, która odbyła się później, po-
dziwiali Kaliningrad, zielony i
piękny, rok po roku zmieniający
się na lepsze, naprawdę prze-
mieniając się w europejskie
miasto. To jest niewątpliwie zas-
ługa władz miejskich na czele z
Aleksandrem Jaroszukiem.

DNI MIASTA
Stolica Krainy Bursztynu przyjmuje gości

Delegacja z powiatu kętrzyńskiego
składa życzenia

Aleksiej Leonow z prezentami od
delegacji z Olsztyna i Łodzi

Goście z Łodzi na diabelskim
młynie w parku „Junost”


