
Drodzy mieszkańcy Chojnic!

W okresie od 23 do 26 maja 2019 odbędą się wybory do 9. Parlamentu Europejskiego.

Około 400 milionów mieszkańców i mieszkanek posiada prawa wyborcze.

Wysoka frekwencja wyborcza wzmacnia demokratyczną legitymację Parlamentu.

Jako burmistrz Waszego niemieckiego miasta partnerskiego Emsdetten i  przewodniczący
związku  partnerstwa  miast  Emsdetten,  wspólnie  z  Waszym  burmistrzem  Arseniuszem
Finsterem, chcielibyśmy wezwać: „Idźcie na wybory i oddajcie swój głos na Europę”.

Bardzo ważne jest dla nas, aby w szczególności ludzie młodzi skorzystali ze swojego prawa
wyborczego i swoim głosem mogli wpłynąć na przyszłą organizację europejskiej wspólnoty.

Unia Europejska jest modelem sukcesu jedynym w swoim rodzaju i gwarantuje dobrobyt  
i  bezpieczeństwo!  Proszę  pomyśleć  na  przykład  o  swobodzie  przepływu  w  kontekście
zatrudnienia  oraz  możliwościach  studiowania  w  innym  kraju  Unii  Europejskiej  
lub rozkoszowania się urlopem w obrębie Europy bez kontroli granicznych.

Rozmaite  spotkania  między  obywatelami  miast  partnerskich  Emsdetten  i  Chojnice  oraz
obustronne poznawanie kulturalnego i ojczystego stylu życia są gwarancją przyjacielskich
stosunków między  mieszkańcami  miast  i  wreszcie  też  przyjacielskich  stosunków między
narodami Niemiec i Polski w pokojowo zjednoczonej Europie.

Poprzez liczne wspólne działania w dziedzinie sportu, kształcenia, muzyki,  kultury i sztuki
zawarto wiele przyjaźni na płaszczyźnie lokalnej. My osobiście jesteśmy stałymi gośćmi na
odbywających  się  Dniach  Chojnic  i  cieszymy  się,  gdy  każdego  roku  na  festyn  miejski
Emsdettener September w Emsdetten przybywa wielu gości z Chojnic.

Nasze partnerstwo miast jest więc również żywym porozumieniem między narodami.

Swoim głosem w wyborach do Parlamentu Europejskiego mogą Państwo przyczynić się do
tego, że nadal możliwe będzie nieskrępowane i spokojne życie w demokratycznie urządzonej
Europie.

Dlatego idźcie 26 maja 2019 na wybory do Parlamentu Europejskiego!

Również Wasz burmistrz, Arseniusz Finster, będzie zachęcał w Emsdetten do uczestnictwa 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego, z czego się bardzo cieszymy.

Pozdrowienia z Emsdetten Pozdrowienia z Emsdetten
Wasz Wasz

Georg Moenikes Christian Erfling
Burmistrz miasta Emsdetten Pierwszy przewodniczący

związku partnerstwa miast Emsdetten


