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Radni miejscy przyj?li podczas sesji we wtorek 20 wrze?nia 2022 r. uchwa?? w sprawie podj?cia
wspó?pracy partnerskiej mi?dzy Miastem M?awa a francuskim Miastem Franconville. To wa?ny krok w
kierunku przysz?ego podpisania umowy partnerskiej.
Franconville jest po?o?one we francuskim regionie Île-de-France, w departamencie Dolina Oise. W 2018
r. liczy?o 37 010 mieszka?ców, pod wzgl?dem liczby ludno?ci przypomina wi?c M?aw?. Oba miasta
??cz? tak?e podobne inwestycje oraz wspólne miasto partnerskie – niemieckie Viernheim.
Wspó?praca Miasta M?awa z Miastem Franconville rozpocz??a si? w pierwszym kwartale 2022 r., gdy
Mer Miasta Franconville Xavier Melki zaproponowa? Burmistrzowi Miasta M?awa S?awomirowi
Kowalewskiemu nawi?zanie wspó?pracy partnerskiej, a nast?pnie – po wybuchu wojny w Ukrainie –
udzielenie pomocy humanitarnej uchod?com wojennym z Ukrainy przebywaj?cym w M?awie. Delegacja
z Franconville przyjecha?a do M?awy z wizyt?, której g?ównym celem by?o przekazanie ww. pomocy,
na prze?omie maja i czerwca 2022 r. Mer Miasta Franconville Xavier Melki wyrazi? wol? sformalizowania
wspó?pracy pomi?dzy miastami. „Franconville i M?awa maj? wiele punktów wspólnych, podobie?stw.
By?by to zaszczyt dla nas móc kontynuowa? nasz? wspó?prac? i budowa? wi?zy przyja?ni w ramach
partnerstwa miast” – napisa? po wizycie do Burmistrza Miasta M?awa S?awomira Kowalewskiego, który
równie? wyra?a ?yczenie sformalizowania i kontynuowania wspó?pracy.
Wspó?praca partnerska mi?dzy M?aw? a Franconville b?dzie dotyczy?a takich dziedzin dzia?alno?ci,
jak: turystyka, miejscowa (lokalna) administracja publiczna, m?odzie? i problematyka m?odzie?owa,
sport, kultura i stosunki gospodarcze. B?dzie si? ona odbywa?a w ramach wspólnych mo?liwo?ci i
kompetencji obu miast, zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i francuskiego oraz zgodnie z
postanowieniami porozumie? i traktatów podpisanych przez oba kraje.
Umowa partnerska mi?dzy M?aw? a Franconville wpisuje si? w ide? wspólnej Europy oraz dzia?ania na
gruncie mi?dzynarodowym podejmowane przez samorz?d M?awy od wielu lat. W gronie miast
partnerskich M?awy znalaz?y si? ju?: Bartoszyce (Polska), Baranáin (Hiszpania), Kriva Palanka
(Macedonia Pó?nocna), Moscufo (W?ochy), N?s?ud (Rumunia), Raseiniai (Litwa), Saverne (Francja),
Viernheim (Niemcy) i Zwi?zek Gmin 4C – gminy Canzano, Castellalto, Cellino Attanasio i Cermigniani
(W?ochy).
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