ZAWSZE WITAMY DROGICH PRZYJACIÓŁ
Już 37 lat temu mieszkańcy Jurbarkas spotkali się oficjalnie z mieszkańcami Rynu.
Pierwsza znajomość zakończyła się sukcesem, ponieważ przerodziła się w wspaniałą i piękną
współpracę, która trwa do dziś. W 2020 roku mieliśmy świętować 20. rocznicę podpisania umowy o
współpracy, ale koronawirus pokrzyżował wszystkie plany. Mogliśmy tylko wspominać naszą
przyjaźń. A w tym roku, gdy nadarzyła się okazja, ponownie odbyło się spotkanie z drogimi
przyjaciółmi. Niewielka odległość między Rynasem a Jurbarkasem oraz mniejsza liczba chorób
wirusowych pozwoliły nam podjąć pozytywną decyzję o spotkaniu.
W dniach 20-22 sierpnia w Jurbarkas przebywała delegacja Miasta i Gminy Ryn na
czele z Burmistrzem Jarosławem Filipkiem. W skład delegacji weszli Agnieszka Kozłowska – Budka
- Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy, Juliusz Brant - Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie oraz
Leszek Możdżeń - pracownik Urzędu Miasta i Gminy.
Goście brali udział w uroczystych wydarzeniach regionu Jurbarkas, upamiętniali 20lecie przyjaźni oraz opowiadali o wspólnych działaniach. Degelacja miała serdeczną rozmowę z
Skirmantas Mockevičius, burmistrzem rejonu Jurbarkas, o działaniach obu gminach, praca w czasie
kwarantanny, problemów edukacyjnych i gospodarczych, turystyki i życia kulturalnego. Obie strony
zapamiętały piękną współpracę Jurbarkasa z Rynasem. Oczekuje się, że relacje będą się dalej
rozwijać. Istnieje chęć wzmocnienia wspólnych działań w zakresie turystyki, gdyż obie gminy mają
wiele miejsc do zwiedzania i wypoczynku. Mieszkańcy Jurbarkas są zawsze mile widziani w Rynie.
Goście zaprosili delegację Jurbarkas do odwiedzenia miasta Ryn.
22 sierpnia wizyta zakończyła się uroczystym nabożeństwem w wykonaniu Boba
Chilcotta „A Little Jazz Mass” w wykonaniu chóru z całej Litwy oraz koncertem organisty HansaJürgena Wulfa z Hamburga.
Byliśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy spotkać się z przyjaciółmi z Rynu. I jesteśmy
pewni, że przyjaźń między Jurbarkas i Ryn będzie długa i interesująca!
Informację przygotował Antanas Gvildys

Filmy o uroczystości Jurbarkas i wizycie delegacji miasta Ryn:
https://www.youtube.com/watch?v=zLOwoORjmHQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=EXRhGsuenIQ
https://www.youtube.com/watch?v=NG4O1W_J-CI&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=Hx0zj7qUN_0
Kilka zdjęć z wizyty:

