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Podczas wtorkowej (20 wrze?nia 2022 r.) sesji Rady Miasta M?awa Burmistrz S?awomir Kowalewski
przyzna? dwom miastom partnerskim – w?oskiemu Moscufo i niemieckiemu Viernheim – medale
Zas?u?ony dla Miasta M?awa. S? one wyrazem wdzi?czno?ci spo?eczno?ci naszego miasta za wielk?
przyja?? i pomoc udzielon? uchod?com wojennym z Ukrainy przebywaj?cym w M?awie.
Medale zosta?y symbolicznie wr?czone podczas zorganizowanej w trakcie obrad wideokonferencji,
fizycznie natomiast zostan? przekazane Moscufo i Viernheim wkrótce. – Nasze kontakty s? dosy?
cz?ste: bezpo?rednie, mailowe, telefoniczne, przez wideokonferencje. Organizujemy je po to, ?eby
mówi?, co si? dzieje w naszych gminach. Ale ostatni czas jest czasem szczególnym. 24 lutego tego roku
wybuch?a wojna na Ukrainie. Wojska rosyjskie wkroczy?y na Ukrain?, zacz??y strzela? do ludzi – do
?o?nierzy i ludno?ci cywilnej – i zacz??y burzy? miasta, wsie, miasteczka – mówi? podczas sesji
Burmistrz Miasta M?awa S?awomir Kowalewski. Jak wspomina?, tego samego dnia wys?a? do
wszystkich miast partnerskich M?awy listy z informacj? o dzia?aniach wojennych tu? przy polskiej
granicy i wynikaj?cych z nich dla Polski i M?awy konsekwencjach. – Nasi przyjaciele z Viernheim i
Moscufo zareagowali b?yskawicznie. Pytali o to, jaka jest sytuacja w Polsce i w zwi?zku z tym jaka jest
konieczna pomoc […]. Burmistrzowie Moscufo oraz Viernheim sami zdecydowali o tym, ?e b?d?
organizowali zbiórki publiczne pieni?dzy w?ród mieszka?ców swoich miast, po to, ?eby przekaza? je do
bud?etu Miasta M?awa na konieczn? pomoc dla uchod?ców wojennych. Serdecznie dzi?kuj? za ten
gest, za pomoc materialn?. Ale najwa?niejsze jest to, ?e przyjaciele z Niemiec i z W?och zareagowali
b?yskawicznie […]. To bardzo wzruszaj?ce i potrzebne. Chc? wyrazi? w imieniu w?asnym i
spo?eczno?ci M?awy ogromn? wdzi?czno?? i szacunek za udzielan? pomoc, za postaw?, jak?
zaprezentowali burmistrzowie miast partnerskich oraz ich mieszka?cy – kontynuowa? burmistrz.
Przypomnijmy, ?e bezinteresowne zbiórki funduszy organizowane przez mieszka?ców obu miast
sprawi?y, ?e do bud?etu M?awy wp?yn??a kwota ogó?em 381 231,81 z?otych. ?rodki te s?
wykorzystywane do zabezpieczenia potrzeb zwi?zanych z pobytem w M?awie ponad 2 000 uchod?ców
wojennych z Ukrainy; z Viernheim otrzymali?my dotychczas trzy wp?aty, z Moscufo – dwie.
– Dla nas to wielki zaszczyt i równocze?nie wielka odpowiedzialno??, by go czci? i strzec [medalu
Zas?u?ony dla Miasta M?awa – przyp. KN]. Jeste?my bardzo dumni i wdzi?czni za to wyró?nienie, które
znacz?co umacnia ni? braterstwa, przyja?ni i szacunku, która ??czy nas od trzynastu lat. To
odznaczenie nagradza zaanga?owanie wszystkich obywateli Moscufo, ich solidarno??, jedno??,
dzielenie si? pomoc?. Jest nam bardzo mi?o, ?e mimo odleg?o?ci, w tej historycznej chwili jeste?cie z
nami – zwróci? si? do m?awian za po?rednictwem t?umaczki Danuty Anny Kidy Burmistrz Miasta
Moscufo Claudio De Collibus.
– Chcia?bym wyrazi? moj? g??bok? wdzi?czno?? za ten wielki zaszczyt, jaki spotka? naszych
mieszka?ców. W lutym tego roku wielkim szokiem dla wszystkich mieszka?ców by? fakt, ?e Putin
faktycznie najecha? na spokojn? s?siedni? Ukrain?. Zaniemówili?my! […] Ale nasz? wol? by?o pomóc
tym, którzy cierpi? z powodu konsekwencji tej wojny. A kiedy zobaczyli?my, ?e tak wielu uchod?ców
przyje?d?a do Polski i do naszego partnerskiego miasta M?awy, chcieli?my wesprze? naszych
przyjació? w M?awie – mówi? Burmistrz Miasta Viernheim Matthias Baaß.
Ten wyj?tkowy i wzruszaj?cy moment zosta? nagrodzony przez obecnych na sesji radnych Miasta
M?awa oklaskami.
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