Conches
Conches-en-Ouche to miejscowo?? i gmina we Francji, po?o?ona w regionie Górna Normandia, w
departamencie Eure. W 1990 roku gmin? zamieszkiwa?o oko?o 4 tysi?ce osób. W mie?cie Conches
zauwa?y? mo?na wyra?ne celtyckie oraz roma?skie wp?ywy. Jednak pierwsze wzmianki o mie?cie si?gaj?
X wieku. Miasto Conches oraz jego okolice s? idealnym miejscem dla turystów szukaj?cych wypoczynku na
?onie natury. W bezpo?rednim s?siedztwie miasta znajduj? si? szlaki turystyczne i rowerowe oraz ?cie?ki
dla spacerowiczów, gdzie mo?na zwiedzi? zamek, roma?ski ko?ció? Sainte – Foy, zabytkowe domy oraz
Arboretum – ogród, w którym znajduje si? kolekcja rzadkich odmian drzew i krzewów. W centrum miasta
warto natomiast zobaczy? Muzeum Szk?a otwarte w 1996 roku oraz Muzeum Ziemi Normandii, w którym
mo?na ogl?da? wystawy zwi?zane z ?yciem i rzemios?em tamtejszej ludno?ci z XIX i XX wieku.
Interesuj?ce wystawy organizuje tak?e Dom Sztuki, które wystawia sztuki plastyczne, prace fotograficzne
oraz rze?by. http://www.conches-en-ouche.fr/

Data podpisania umowy o wspó?pracy: 28 pa?dziernika 1995 roku

1998 rok - przyjazd delegacji z Conches z okazji obchodów 650–lecia miasta Cz?uchowa.

Maj 2000 roku - wyjazd pi?tnastoosobowej grupy dzieci na mi?dzynarodowy turniej pi?ki no?nej w
Conches, w którym uczestniczy?y pozosta?e gminy partnerskie miasta Conches. W wyje?dzie brali udzia?
równie?: Przewodnicz?cy Rady Miasta –Wies?aw Fiuk, Zbigniew Kotler oraz t?umacz - Justyna Trela.
Miasto Cz?uchów otrzyma?o dofinansowanie do kosztów podró?y z Komisji Europejskiej w wysoko?ci 1200
euro.

19 – 22 pa?dziernika 2003 roku - wyjazd delegacji z Cz?uchowa do Conches, w której wzi?li udzia?
Burmistrz Miasta – Zdzis?aw Piskorski, Zast?pca Burmistrza – Bo?ena Lisowska oraz Bogus?awa
Konczanin.

czerwiec 2004 roku - przyjazd delegacji z Conches z okazji Dni Cz?uchowa (Mer – Alfred Recours z
ma??onk? Josiane oraz Ma?gorzata Zalewska).

5 – 15 lipca 2005 roku - go?cili?my osiemnastoosobow? delegacj? m?odzie?y z naszego partnerskiego
miasta Conches. Aby lepiej przybli?y? im nasz kraj, mentalno?? i kultur?, Francuzi sp?dzali czas ze swoimi
polskimi rówie?nikami z Liceum Spo?ecznego w Cz?uchowie. Uczestnicy wymiany zwiedzili Starówk?
Gda?sk?, Sopot i Toru?. Zapoznali si? równie? z najbardziej urokliwymi miejscami w naszym mie?cie.
Sp?dzali aktywnie czas uprawiaj?c sporty wodne: p?ywali kajakami, ?aglówkami, zorganizowane by?y
tak?e gry i zabawy na pla?y. Dzieci bra?y udzia? w sp?ywie kajakowym rzek? Brd?, w wycieczce rowerowej
po Kaszubach oraz w warsztatach m?odzie?owych „W siodle” w Chrz?stówku. Natomiast wieczory
wype?nione by?y biesiadami przy ognisku, a tak?e koncertami Festiwalu "American Days". Wszelkimi
sprawami organizacyjnym zwi?zanymi z wymian? m?odzie?y i pobytem wraz z zapewnieniem
ró?norodnych atrakcji turystycznych zajmowa?a si? Pani Danuta Kordykiewicz – Dyrektor Spo?ecznego
Liceum Ogólnokszta?c?cego w Cz?uchowie.

20-25 wrze?nia 2007 roku - pierwsza wymiana rodzin zainicjowana przez pani? Bogus?aw? Konczanin
Prezes Cz?uchowskiego Towarzystwa Polsko-Francuskiego w ramach wspó?pracy miast partnerskich
Cz?uchów – Conches. Celem tej wymiany jest nawi?zanie bliskich kontaktów, przyja?ni oraz poznanie
tradycji obu krajów. W tym roku cz?uchowianie goszcz? u siebie Francuzów, a w roku przysz?ym kilka
cz?uchowskich rodzin pojedzie do Francji. W planie wizyty znalaz?y si? mi?dzy innymi spotkania z
Burmistrzem Miasta i radnymi, zwiedzanie Cz?uchowa oraz wycieczka do Malborka.

27 pa?dziernika 2007 - po razz czwarty w Cz?uchowie ?wi?towano Dni Kultury Francuskiej. Cz?uchowskie
Ko?o Towarzystwa Polsko-Francuskiego liczy ju? 76 osób zachwyconych Francj?. Francja w Cz?uchowie to
nie tylko wycieczki i j?zyk, ale i wymiana rodzin. Dla rodzin Kordykiewiczów, Gi?owskich, Macugowskich i
Kaczkowskich, które przyj??y rodziny z partnerskiego miasta, by?y wi?c specjalne podzi?kowania i
niespodzianka - list od mera z gratulacjami.

czerwiec 2008 roku - go?cili?my delegacj? z Conches na Dniach Cz?uchowa.

12-15 wrze?nia 2008 roku - delegacja z Cz?uchowa w sk?adzie: Burmistrz Ryszard Szybaj?o,
Przewodnicz?ca Rady Miejskiej Maria Danuta Kordykiewicz i t?umacz p. Jadwiga Loroch, odwiedzi?a
miasto partnerskie we Francji - Conches. Podczas wizyty ustalono, jakie dzia?ania zostan? podj?te w
ramach wspó?pracy partnerskiej obu miast: w 2008 r. og?oszenie konkursu fotograficznego "Moje Miasto"
dla mieszka?ców obu miast. W 2009 r. rozstrzygni?cie konkursu fotograficznego "Moje Miasto", wystawy
prac w obu miastach, nagrody funduj?: dla Cz?uchowian - Mer Alfred Recours, dla mieszka?ców Conches Burmistrz Ryszard Szybaj?o; wystawa w Conches prac cz?uchowskiech artystów: "Portrety i pejza?e"
Stanis?awy Sierant i wystawa haftów Józefy Sitarz; rewizyta m?odzie?y z Cz?uchowa w Conches. Na 2010
r. mecz pi?ki no?nej dzieci: Cz?uchów-Conches-Uslar (w Cz?uchowie); Dni Cz?uchowa po??czone z
odnowieniem umowy partnerskiej (plac im. Conches), kiermasz lawendowy; we wrze?niu - udzia? w
uroczysto?ciach miejskich w Conches.

17 – 24 czerwca 2009 roku - wizyta francuskich rodzin w Cz?uchowie. Go?cie nocowali u zapraszaj?cych
polskich rodzin. Uczestnicy wzi?li udzia? w wycieczce na Hel i do Sopotu oraz w sp?ywie kajakowym rzek?
Brd?, na zako?czenie którego zorganizowana zosta?a biesiada przy ognisku, wyjechali tak?e do Lichenia.

11-13 wrze?nia 2009 roku - cz?uchowska delegacja wyjecha?a do Francji na zaproszenie miasta
partnerskiego Conches, gdzie odbywa?o si? ?wi?to "Trzy Dni na ?w. Cypriana". Uroczysto?ci dotyczy?y
tak?e 50-lecia podpisania wspó?pracy partnerskiej z niemieckim miastem Aulendorf, a tak?e podpisaniem
dokumentu o kontynuacji wspó?pracy pomi?dzy Conches a miastem Cz?uchów.

czerwiec-lipiec 2011 roku - wystawa zdj?? prezentuj?ca miasto partnerskie Conches we Francji. Wystawa
zdj?? zosta?a przygotowana przez Colette KOENING, prezesa stowarzyszenia fotografów amatorów z
Conches.

