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rzy dni, od 16 do 18 czerwca, przedstawiciele Chojnowskiego

Stowarzyszenia Przyjació³ Gmin (Miast) Partnerskich goœcili 

w partnerskim mieœcie Egelsbach w Niemczech.

By³a to pierwsza typowo partnerska wizyta mieszkañców Chojnowa. 

Chojnowianie zostali zaproszeni na egelsbachskie œwiêto pn. „Klam-

merfest”. W tym mieœcie przed kilkudziesiêciu laty mieszkañcy stru-

gali klamerki zarabiaj¹c w ten sposób na chleb. Dziœ przypomina o

tym stoj¹ca w centralnym miejscu miasta fontanna przedsta-wiaj¹ca

kobietê z klamerkami, ufundowana przez obywateli tego miasta i

jednego z poprzednich burmistrzów.

Ka¿dego roku liczne stowarzyszenia dzia³aj¹ce w Egelsbach, wspól-

nie z samorz¹dem organizuj¹ miejski festyn, który ma o tych trady-

cjach przypominaæ i jednoczeœnie konsolidowaæ lokaln¹ spo³ecz-

noœæ. By³a to tak¿e okazja do pierwszego kontaktu mieszkañców

Egelsbach i Chojnowa na gruncie towarzyskim oraz mo¿liwoœæ

zaobserwowania jak œwiêtuj¹ nasi niemieccy partnerzy. Chojnowia-

nie byli goœæmi prywatnych osób, mieszkali w ich domach, poznali

ich rodziny i zwyczaje. Spotkali siê tu z serdecznoœci¹ i goœcinnoœci¹.

Miejski festyn odbywa³ siê w centralnym miejscu Egelsbach, a roz-

poczê³a go piwna biesiada. By³ te¿ koncert orkiestry dêtej i spektakl

dla najm³odszych. Razem z mieszkañcami i goœæmi z Chojnowa 

w miejskim œwiêcie uczestniczy³ burmistrz Rudi Moritz i przewod-

nicz¹ca rady miasta Claudia Berck, którzy nastêpnego dnia podjêli

chojnowian uroczystym poczêstunkiem w ratuszu.

Nasi przedstawiciele mieli tak¿e okazjê zwiedziæ najbardziej atrak-

cyjne miejsca po³o¿onego kilkadziesi¹t kilometrów od Egelsbach

Frankfurtu nad Menem oraz urokliwej miejscowoœci Dreieichenhain,

gdzie niemal wszystkie domostwa, to budynki z muru pruskiego

tworz¹ce niepowtarzaln¹ architekturê i baœniowy klimat miasteczka.

We Frankfurcie zadziwia³y zderzenia historii ze wspó³czesnoœci¹.

Zabytki na tle szklanych, monumentalnych wie¿owców w tzw.

„dzielnicy bankowej”, wbrew pozorom, doskonale ze sob¹ harmoni-

zowa³y. Niecodzienn¹ atmosferê tego dnia we Frankfurcie tworzy³o

tysi¹ce kibiców, którzy zjechali tu z ró¿nych stron œwiata na mecz

Portugalia-Iran. 

Wizyta, aczkolwiek krótka, by³a jednak bardzo owocna. Da³a mo¿-

liwoœæ poznania naszego partnerskiego miasta i jego mieszkañców.

By³a tak¿e okazj¹ do ustalenia program pobytu 50.osobowej grupy

mieszkañców Egelsbach w Chojnowie. Niemcy, którzy przyjad¹ do

nas ju¿ we wrzeœniu licz¹ na to, ¿e znajd¹ wœród goszcz¹cych ich cho-

jnowian przyjació³ i bêd¹ mogli zrewan¿owaæ siê za goœcinê 

w maju przysz³ego roku, kiedy podobna grupa naszych mieszkañ-

ców wyjedzie do Egelsbach na kilkudniowy pobyt.
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Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjació³ Gmin

(Miast) Partnerskich zwraca siê z proœb¹ 

do mieszkañców Chojnowa, którzy wyra¿aj¹

chêæ goszczenia w swoich domach

mieszkañców Egelsbach o kontakt z redakcj¹

“Gazety Chojnowskiej” - tel. (076) 8186684.


