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„SOLCZANIE” 30-LECIE!

Wśród nagrodzonych przez mera Wilna – Ambasada RP i EFHR
Wilnoteka.lt, 10 stycznia 2018, 12:02

W miniony wtorek 9 stycznia mer Wilna wręczył
100 dyplomów z podziękowaniami organizacjom,
firmom i osobom prywatnym, które w ciągu
minionego roku swoją działalnością przyczyniły się
do rozwoju stolicy. Wśród nagrodzonych znalazła
się Ambasada Polski na Litwie oraz Europejska
Fundacja Praw Człowieka.
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Mer Wilna Remigijus Šimašius, fot. vilnius.lt/S. Žiūra
„Wilno jest dumne ze swych mieszkańców, ktorzy tworzą ukochane miasto. Wszyscy ci ludzie zawsze robili
więcej, niż byli zobowiązani, nieco więcej, niż od nich wymagano, lepiej i ciekawiej niż inni. Serdecznie dziękuję
wszystkim, którzy tworzą przyjazną atmosferę otwartego miasta” – mówił podczas uroczystości gospodarz stolicy
Remigijus Šimašius.
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Ambasada Polski na Litwie została wyróżniona wraz z 25 innymi organizacjami za udział w projekcie „Prezent dla
Wilna”. Uczestniczące w nim firmy i instytucje ze swoich środków uporządkowały wybrane miejsca w przestrzeni
publicznej miasta, ufundowały mikroinstalacje, zazielenienie. Dzięki Instytutowi Polskiemu w Wilnie mieszkańcy
wileńskiej dzielnicy Justyniszki otrzymali prezent – mikroinstalację, która przekształciła nieczynną fontannę i
betonowy amfiteatr w atrakcyjne miejsce wypoczynku.
EFHR już po raz drugi otrzymała podziękowania od władz Wilna za działalność na rzecz rozwoju miasta.
Fundacja została doceniona za przetłumaczenie strony internetowej miasta Wilna na język polski oraz za stałą
pomoc w tłumaczeniu zamieszczanych tam tekstów.
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Wyślij znajomemu

Dobra wiadomość dla tych wilnian,
którzy zapominają o kupieniu biletu
na komunikację miejskiej lub nie mają czasu na stanie w
kolejkach przy kioskach –...
Matka Boska Trocka opiekunką Litwy
W Wilnie ogłoszono epidemię grypy
Odsłonięcie pomnika braci Vileišisów w Wilnie
Będzie ulica Lecha Kaczyńskiego na Śnipiszkach
Rok 2018 rokiem Sąjūdisu i bł. Jerzego...
Więcej

POLACY NA LITWIE

Kolejny sukces Valerjana
Romanovskiego –
oswojony mróz
100 godzin spędzonych w komorze
termoklimatycznej, w której panuje arktyczny mróz, a
odczuwalna temperatura spadała nawet do -60 stopni
Celsjusza – kolarz...
Dofinansowanie dla polskich organizacji z...
Minister oświaty przychylna sprowadzaniu podrę...
Rozpoczęła się 29. olimpiada polonistyczna
Valerjan Romanovski: Z zimnem można się zaprzyjaź..
Polka z Wilna na wolontariacie w Ugandzie
Więcej

LITWA

13 lutego na Litwie
13 lutego jest 44. dniem w
kalendarzu gregoriańskim. Do końca
2018 roku pozostało 321 dni. Słońce
wzejdzie dziś o 7.45, a zajdzie o 17.22. Dziś
obchodzimy...
Rzecznik prezydenta Polski o relacjach z Litwą
Propozycja zaostrzenia zakazu palenia
Litwa powierzona opiece Maryi
12 lutego na Litwie
11 lutego na Litwie
Więcej

ZA MIEDZĄ

S. Michaela Rak laureatką
poznańskiej „Żurawiny”
S. Michaela Rak, założycielka i
dyrektorka Hospicjum bł. ks. Michała

Sopoćki w Wilnie została w tym roku laureatką „Żurawiny”
– nagrody przyznawanej...
We Włoszech zagrano hymn sowieckiej Litwy
Polacy i Litwini na igrzyskach w Pjongczangu
São Paulo świętuje Dzień Niepodległości Litwy
Tablice pamiątkowe dla Tadeusza Reytana i Stanisł...
Pangaz zaprojektuje południowy odcinek gazociągu...
Więcej
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Projekt jest współfinansowany
ze środków finansowych
otrzymanych od Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w ramach
konkursu na realizację zadania
"Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
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