Praca, wspó³praca, partnerstwo
Kiedy 9 lat temu nasze miasto podpisywa³o umowy
partnerskie z niemieckim Egelsbach i francuskim Commentry, zawi¹za³o siê jednoczeœnie Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjació³ Miast Partnerskich. Przez
lata cz³onkowie stowarzyszenia, w ró¿ny sposób,
podtrzymywali, pielêgnowali i pog³êbiali relacje
z mieszkañcami, g³ównie niemieckiego Egelsbach.

O swojej dzia³alnoœci informowali poprzez media
i fotograficzne wystawy w Miejskiej Bibliotece
Publicznej. Kolejna - trzecia ju¿, mia³a swój wernisa¿
4 lipca. Wspólnie z MBP, Stowarzyszenie przygotowa³o prezentacje z ubieg³orocznej wizyty przyjació³ z Niemiec i tegorocznej podró¿y stowarzyszenia
do Francji.

- W tym roku, po raz pierwszy delegacja naszego stowarzyszenia
odwiedzi³a Commentry - mówi³a na wernisa¿u prezes ChSPMP
El¿bieta K³apciñska. - Do tej pory nasze kontakty z Francuzami nie
by³y doœæ czêste i owocne, ale zamierzamy to zmieniæ. Majowa wizyta
w partnerskim mieœcie utwierdzi³a nas w przekonaniu, ¿e mieszkañcy
Commentry to wspaniali, otwarci i serdeczni ludzie, którzy, podobnie
jak my pragn¹ podzieliæ siê swoim dziedzictwem, pochwaliæ dorobkiem kulturowym i nawi¹zaæ trwa³e przyjaŸnie. Nasza wizyta mia³a na
celu wypracowanie dzia³añ wspó³pracy. Byliœmy zachwyceni przyjêciem, opiek¹ i ¿yczliwoœci¹. Prezentowane na wystawie zdjêcia nie
oddaj¹ tej serdecznej atmosfery, ale opowiadaj¹ o tym jak wiele nas
³¹czy - kulturowo, spo³ecznie i mentalnie.
Z Niemcami mamy zdecydowanie wiêcej doœwiadczeñ i zrealizowanych projektów. Od 9 lat, na zasadzie spo³ecznych kontaktów chojnowianie je¿d¿¹ do Egelsbach, egelsbachczanie przyje¿d¿aj¹ do Chojnowa. Wystawa pn. „Partnerstwo i wspó³praca miast 2013-2014:
Chojnów - Egelsbach - Commentry - Görlitz” dotyczy³a ostatnich
dwóch lat dzia³alnoœci, st¹d fotograficzna relacja tylko z jednego spotkania - wizyty Niemców w 2013 roku w Chojnowie.
Prezes Stowarzyszenia El¿bieta K³apciñska wyjaœni³a jednak, ¿e
wspó³praca nie polega wy³¹cznie na towarzyskich odwiedzinach
i poznawaniu kultury partnerów.
- Prowadzimy te¿ wspólne dzia³ania charytatywne. Przez te lata uda³o
nam siê pozyskaæ kilka ton poœcieli, 25 inwalidzkich wózków, specjalistyczne ³ó¿ka dla ob³o¿nie chorych, dziesi¹tki glukometrów, ciœnieniomierze i odzie¿. Wszystko to trafia do chojnowskich placówek
zdrowia i mieszkañców potrzebuj¹cych wsparcia.

Na wystawie przedstawiono tak¿e wspó³pracê Stowarzyszenia
z niemieck¹ „Frauen auf dem Weg nach Europa” (Kobiety na drodze
do Europy) z Görlitz. Organizacja skupiaj¹ca wy³¹cznie p³eæ ¿eñsk¹,
od kilku lat w ró¿nej formie realizuje na naszym terenie, wspólnie
z chojnowinami, dzia³ania kulturalno-spo³eczne. Seminaria, spotkania
edukacyjne czy wreszcie organizacja krajoznawczych wycieczek,
maj¹ na celu dzielenie siê doœwiadczeniami w ró¿nych sferach ¿ycia
i tworzenie nadgranicznych sympatii. Wystawa by³a kontynuacj¹ tych
kontaktów. Delegacja “Frauen auf dem Weg nach Europa” uczestniczy³a w otwarciu wystawy, zapoznaj¹c siê przy tej okazji z dzia³alnoœci¹ chojnowskiego stowarzyszenia.
O wieloletniej pracy Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyjació³ Miast
Partnerskich, ciep³o mówi³ obecny na wernisa¿u burmistrz Jan Serkies.
- Zawsze podkreœlam, ¿e najwiêkszym bogactwem ka¿dej spo³ecznoœci
s¹ ludzie aktywni spo³ecznie, kreatywni, oddani lokalnemu œrodowisku.
Cz³onkowie Stowarzyszenia Miast Partnerskich tacy w³aœnie s¹.
Dziêki ich zaanga¿owaniu, w przysz³ym roku obchodziæ bêdziemy
dziesiêciolecie partnerstwa z dwoma europejskimi nacjami. Z tych
kontaktów korzysta wielu naszych mieszkañców - doros³ych i dzieci.
Korzystaj¹ sportowcy, nauczyciele, grupy artystyczne, samorz¹dowcy
i zwykli obywatele. Korzystaj¹c z okazji pragnê zatem podziêkowaæ
pani prezes i wszystkim cz³onkom za pielêgnowanie i rozwijanie tych relacji.
Wystawê fotografii uzupe³niono „miêdzynarodowym” poczêstunkiem.
Niewielki bufet wype³ni³y przek¹ski popularne we Francji,
w Niemczech i w Polsce i przy nich prowadzono jeszcze partnerskie
rozmowy…
Wystawa dostêpna bêdzie do koñca lipca. Zapraszamy.
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