Do zobaczenia…
Od œrody do niedzieli ubieg³ego tygodnia goœci³a w naszym mieœcie
delegacja mieszkañców z naszego miasta partnerskiego Egelsbach.
Wœród goœci byli: burmistrz Egelsbach Jürgen Sieling, by³y burmistrz
Rudi Moritz, przewodnicz¹cy stowarzszenia miast partnerskich i organizator wizyty Horst Miltenberger.
W czwartej ju¿ wizycie wziê³a udzia³ rekordowa liczba uczestników
- 40 osób. St¹d wniosek, ¿e goœcie z Niemiec bardzo dobrze czuj¹ siê
w swoim mieœcie partnerskim.
O to, ¿eby ka¿da wizyta by³a niezapomnianym prze¿yciem troszczy
siê Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjació³ Miast Partnerskich - organizator pobytu mieszkañców Egelsbach w grodzie nad Skor¹. Tym
razem te¿ przygotowaliœmy ciekawy program. W œrodê (12 czerwca)
po przyjeŸdzie i radosnych powitaniach zjedliœmy wspóln¹ kolacjê
w kawiarence MOKSiR-u, któr¹ przygotowali cz³onkowie naszego
stowarzyszenia. Potem goœcie udali siê do naszych domów i do hotelu
w Piotrowicach. Po wielogodzinnej podró¿y odpoczynek by³ nieodzowny.
Czwartek by³ bardzo intensywnym dniem. Oficjaln¹ czêœæ wizyty
rozpoczê³a uroczysta Msza Œw., któr¹ odprawi³ w jêzyku niemieckim
i polskim ksi¹dz Jaros³aw Górecki. Potem przeszliœmy do Domu
Schrama, gdzie odby³o siê oficjalne powitanie goœci przez Burmistrza
Chojnowa i Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej. Wspólnie wys³uchaliœmy referatów o sytuacji seniorów w Polsce i o wp³ywie cz³onkostwa
Polski w Unii Eurpejskiej na nasze ¿ycie. Po wspólnym posi³ku udaliœmy
siê do Œrodowiskowego Domu Pomocy Spo³ecznej przy ul. Sobieskiego.
Tutaj zapoznaliœmy siê z formami pomocy udzielanej niepe³nosprawnym
i metodami terapeutycznymi. Po prezentacji wywi¹za³a siê ¿ywa
dyskusja. Du¿e wra¿enie na goœciach zrobi³a wizyta w muzeum.
Zachwyci³o ich bogactwo zbiorów i to, ¿e ma³e miasto ma tak
wspania³e muzeum.
Zamiast wieczornej kolacji urz¹dziliœmy grill-party, podczas którego
przy akompaniamencie akordeonu œpiewaliœmy wspólnie polskie
i niemieckie pieœni biesiadne. Mi³¹ niespodziankê sprawili nam goœcie,
którzy zaœpiewali dla nas po polsku, jedn¹ z popularnych piosenek
ludowych - bardzo poprawnie jêzykowo odœpiewali „Mia³a baba
koguta...” - brawo!

sklepie, gdzie goœcie zakupili pami¹tki. Spacer po boles³awieckim
rynku, pomnik Kutuzowa, to mi³e wra¿enia z pobytu w mieœcie nad
Bobrem. Po obiedzie udaliœmy siê do Jadwisina na kawê, któr¹
zasponsorowa³ nam pan Jan Wengrzyn.
Sobota, to wyjazd nad Kolorowe Jeziorka w Rudawy Janowickie.
Wra¿enia niezapomniane: kolorowa woda w jeziorkach, wêdrówka po
³agodnych “górkach”, piêkna s³oneczna pogoda; potem domowy
chleb z domowym smalcem i kiszone ogórki. Có¿ wiêcej trzeba do
szczêœcia?
Po powrocie do Chojnowa krótki odpoczynek. Wieczorem zebraliœmy
siê wszyscy na uroczystym wieczorku po¿egnalnym w Piotrowicach.
Przy dobrej muzyce bawiliœmy siê do pó³nocy.
W niedzielê wspólne zdjêcie przed Urzêdem Miejskim, po¿egnanie
i odjazd do Egelsbach. Przed wyjazdem nasi goœcie kolejny raz nas zaskoczyli:
nauczyli siê po polsku piosenki “Up³ywa szybko ¿ycie...”. Zaœpiewaliœmy
j¹ oczywiœcie razem. Na tym polega partnerstwo: wiele rzeczy powinno
siê robiæ wspólnie. Wtedy nawzajem siê poznajemy, budujemy zaufanie
i szacunek. Przecie¿ i my i oni jesteœmy Europejczykami!
W przysz³ym roku mieszkañcy Chojnowa bêd¹ goœciæ w Egelsbach.
Zatem - do mi³ego zobaczenia!
Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjació³ Miast Partnerskich dziêkuje
panom - Andrzejowi Kupczykowi i Bogdanowi Styrkowcowi za
podarowane pieczywo.

W pi¹tek wyjazd do Boles³awca i zwiedzanie manufaktury ceramiki
boles³awieckiej. Po przeœledzeniu procesu produkcji, wizyta w fabrycznym
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