Mnichovo Hradištì - kolejne partnerskie miasto
17 wrzeœnia 2016r. w kronice naszego
miasta odnotowany bêdzie jako dzieñ
oficjalnego podpisania umowy partnerskiej z czeskim miastem Mnichovo
Hradištì.
Minionej soboty reprezentanci Chojnowa
zawarli porozumienie z po³udniowym
s¹siadem o wielop³aszczyznowej wspó³pracy. Nasze narody od wieków ¿yj¹
obok siebie, ale Czesi i Polacy zbyt ma³o
o sobie wiedz¹. Obie strony chc¹ to
zmieniæ. Na szczeblu lokalnym najlepszym sposobem jest nawi¹zywanie bezpoœrednich relacji miast.

Delegacja z Chojnowa przyjecha³a do
Mnichovo Hradištì na zaproszenie
tamtejszych w³adz. Uroczystoœæ podpisania umowy partnerskiej ujêto w program
dorocznego miejskiego œwiêta, oprawa
zatem by³a barwna i okaza³a. Z naszej
strony kolorytu doda³y wystêpy Brooklynu, w tym niezwykle efektowny pokaz
ma¿oretek, oraz zespo³u muzycznowokalnego ze Szko³y Podstawowej nr 4.
Wyznaczono nam tak¿e stoisko, na którym zapraszaliœmy do Chojnowa poprzez
materia³y promocyjne i polskie, tradycyjne przysmaki.

Akt partnerski obliguje w³adze miast obu
stron do porozumienia miêdzy narodami
i wspierania projektów inicjowanych przez
nasze lokalne œrodowiska. Tych nam nie
brakuje. Podczas wizyty omówiono najbli¿sze dzia³ania dotycz¹ce g³ównie zaanga¿owania m³odzie¿y, instytucji kulturalnych i organizacji pozarz¹dowych.

Mnichovo Hradištì to trzecie, po niemieckim Egelsbach i francuskim Commentry, miasto partnerskie Chojnowa.
Od czeskich partnerów dzieli nas tylko
160 kilometrów, wierzymy zatem, ¿e
wspó³praca bêdzie niezwykle dynamiczna i szybko zaowocuje przyjaŸniami na
wielu p³aszczyznach ¿ycia spo³ecznego
obu miast.

Uroczystoœæ podpisania partnerskiej
umowy poprzedzi³o robocze spotkanie
przedstawicieli oœrodków kulturalnych
i samorz¹dowych z Czech, Polski i Niemiec (partnerskiego miasta Czechów).

Omawiano mo¿liwoœci, dzia³ania i projekty aktywizuj¹ce lokaln¹ spo³ecznoœæ,
wzmacniaj¹ce relacje miêdzyludzkie
i wspieraj¹ce poczucie przynale¿noœci.

Podczas tych warsztatów wysz³y na jaw
dwie niezwyk³e historie. Okaza³o siê, ¿e
wœród niemieckiej delegacji s¹ siostry,
które urodzi³y siê w Chojnowie i kilka
lat tu mieszka³y. Zaskoczenie by³o obopólne, bo ani by³e chojnowianki nie
spodziewa³y siê, ¿e spotkaj¹ w Czechach chojnowian, ani chojnowianie, ¿e
w tym gronie odnajd¹ rodowite mieszkanki. Dodatkow¹ niespodziank¹ by³a
informacja, ¿e niemieckie miasto partnerskie Czechów - Erzhausen, le¿y trzy
kilometry od naszego Egelsbach. Te
niebywa³e zbiegi okolicznoœci automatycznie zintegorwa³y obie grupy.
Wizyta w Mnichovo Hradištì by³a bardzo sympatyczna i mo¿na by odnieœæ
wra¿enie, ¿e ju¿ zakie³kowa³y pierwsze
serdeczne przyjaŸnie. Niestety nie by³o
czasu na zwiedzanie miasteczka, które
ma bogat¹ historiê, ciekawe tradycje
i wiele interesuj¹cych obiektów. Uda³o
siê tylko obejrzeæ tamtejsze muzeum
i miejsk¹ bibliotekê. Wierzymy, ¿e ju¿
wkrótce nasi mieszkañcy bêd¹ mieli
okazjê poznaæ bli¿ej nowe miasto partnerskie. My natomiast serdecznie zapraszamy do rewizyty w Chojnowa.
eg

Zamek w Mnichovo Hradištì

Historyczny dokument podpisa³ burmistrz Chojnowa Jan Serkies, wiceprzewodnicz¹ca Rady Miejskiej Chojnowa
Barbara Ku³acz oraz starosta Mnichovo
Hradištì, Ondøej Lochman.
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