
Zgodnie z tradycj wi towanie Dnia
            Miasta rozpocz o si  od oficjalne-
            go przyj cia Mera Miasta, podczas
którego na sali konferencyjnej hotelu
„Radisson” Aleksander Jaroszuk przy-
wita  go ci przyby ych na uroczysto .

Razem do Obwodu Kaliningradzkiego
przyby o 27 oficjalnych delegacji – przedsta-
wiciele miast-partnerów z Rosji, Bia orusi,
Polski, Niemiec, Litwy, a nawet z egzotycz-
nego nadal dla nas kraju – Chin. Go ci z
zagranicy przyby o nawet wi cej, ni  w zesz-
ym roku. Bior c pod uwag  skomplikowa-

 sytuacj  polityczn , która zasz a w os-
tatnich czasach w Europie, tak rozmaite
przedstawicielstwo jako szczere wyra enie
przyjacielskich uczu  nie mo e nie cieszy .
Najwi cej delegacji jak zwykle przyjecha o
z Polski: Olsztyn, Elbl g, Bia ystok, Gda sk,
Starogard Gda ski i powiat k trzy ski.

- B  Pa stwo mieli mi ych dobrych
spotka  i owocnych kontaktów, jestem
pewien, e wszyscy go cie Dnia Miasta uzy-
skaj  wiele przyjemnych wra , sp dz
te wi teczne dni w przepi knym humorze.
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A. Jaroszuk i A. Leonow

Sk adanie ycze  przez go ci z Elbl gu

Kaliningradczycy s  gotowi otworzy  dla
Pa stwa swoje serca na o cie  - zapewni
Aleksander Jaroszuk. - Nasze miasto ju
od dwóch dziesi cioleci wykonuje kluczow
misj  wystawy i forpoczty Rosji w Europie
Centralnej. Jest otwarte dla kontaktów biz-
nesowych i turystów z pobliskich i dalekich
pa stw. Wielkie nadzieje na przep yw no-
wych go ci i rozwój Kaliningradu s  zwi -
zane z tym, e w 2018 roku w mie cie b
si  odbywa y Pi karskie Mistrzostwa wiata.

Mer Kaliningradu Aleksander Jaroszuk
opowiedzia  o du ych zmianach w wygl dzie
miasta w ci gu ostatnich kilku lat. Go cie
mieli wspania  mo liwo , porównuj c
podczas wycieczek dzisiejsz  i przesz e
wizyty, doceni  rezultat wysi ków kaliningrad-
czyków w zakresie rozwoju i ozdobienia
miasta.

- Zobaczy em wiele takiego, czego u was
przedtem po prostu nie by o, chocia  po
raz ostatni by em w Kaliningradzie dopiero
dwa lata temu - zauwa  Zast pca Prezy-
denta Miasta Starogard Gda ski Henryk
Wojciechowski, wraz z Prezydentem Miasta
Edmundem Stachowicz m, dziwi c si  ob-
serwuj c nowe budowle Kaliningradu.

 -  Rze-
czywi cie wasze miasto dynamicznie roz-
wija si , stopniowo przekszta caj c si  w
du e mi dzynarodowe centrum ca ego
regionu nadba tyckiego.

Do czasów jeszcze dawniejszych mo e
porówna  stan Kaliningradu kosmonauta
Aleksiej Leonow, pierwszy Honorowy Oby-
watel Kaliningradu. Kto, jak nie on, mo e
potwierdzi , e wszystko w mie cie zmienia
si  dla dobra ludzi, przy tym w ostatnich la-
tach na wszelkie sposoby zachowuje si  i
odradza si  to co by o najlepsze z historii
Königsbergu.

Aleksiej Leonow, pierwszy z ziemian,
który wyszed  w otwart  przestrze  kosmicz-

, zosta  „zasypany” prezentami przez
go ci miasta, w tym od przedstawicieli Sta-
rogardu Gda skiego, Olsztyna i innych pol-
skich miast.

W ka dym wyst pieniu podczas przyj cia
brzmia y szczere s owa o dalszym rozwoju
wi zi przyjacielskich mi dzy miastami
partnerskimi.

Sk adanie ycze  przez go ci ze
Starogardu Gda skiego


