
Umolva Partnerska

W przekonaniu postępowania odpowiadającemu chęciom i dobru obywateli

Rała Cmriny Sokołów Podlaski w Rzeczapospolitej Polskiej i Rada Gminy

Zbiorczej Gartow w Republice Federalnej Niemiec, postanowiĘ zavłrzeć,

między sobą partnerstwo.

obydwaj partnerzy chcątym wnieść wkład w polsko-niemieckie porozumienie.

Wspó1nąchęciąjest utrzymywanie istniejąc.vch zwią,zkow orazu^lpełnianie i
*rpi..u''ie ich przeznowe spotkania ob'vwateli, a w szczególności młodzieĘ.

Wzaj.emne kontakty doĘczyc bęĘprzede wszystkim zakresu Spraw

społócznych i gospodarcrych; naleĄdo nich w szczególności:

- wymianamłodzieĘ
- turysĘń<a i sport
- ochrona środowiska
- kultura i historia
- planowanie Przestrzenne
- or ganizacj a admini stracj i

Dlarea1izacji tej współpracy obie strony utworząodpowiednie stowarzyszenia.

Rownież na tej płaszczyźnie, przezwzajemne iepsze Zro^Imlęnie, moze się

jeszcze silniej i bezpośrednio rozwinąć świadomość europejskich powiązań.

Niniejsze porozumienie wchodziw Ącie w dniu podpisania.

Sporządzono w Sokołowie Podlaskim w dniu 18 wrześni a I999r. w dwóch

.i'"-pturzachikaŻdy w językach po1skim i niemieckim.
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P a r t n e r s c h a f t s u r k u n d e

In der GewiBheit, dem Wollen und Wohl der B0rger zu entsprechen, haben der
Rat der Samtgemeinde Gartow in der Bundesrepublik Deutschland und der Rat
der Gemeinde Sokołow Podlaski in der Republik Polen beschlossen' eine

Partnerschaft miteinander einzugehen.

Damit wollen beide Partner einen Beitrag zur deutsch-polnischen

Verstżindigung leistęn.

Gemeinsamer Wilte ist es, bestehende Verbindungen zu pflegen und durch neue

Begegnungen der Biirger, insbesondere der Jugend, zu ergdnzen und zu fordęrn.

Die gegenseitigen Beziehungen werden sich vor.allem auf soziale und

wirtschaftliche Bereiche erstręcken, danl gehÓren insbesondere :

- Jugendaustausch
- Touristik und SPort
- Umweltschutz
- Kultur, Geschichte

RaumPlanung
- Verwaltungsorganisation

t.

Zur Durchfi.ihrung dieser Zusammenarbeit werden beide S eiten eptsprechende

Vereine gr,-inden.

Móge sich durch besseres gęgenseitiges Verstehen auch auf dieser Ebene das

BewuBtsein europżiischer Verbundenheit noch stŻirker und unmittelbar

entwickeln.

Diese Vereinbarung tritt am Tage ihrer Unterzeichnung in Kraft.

Geschehen zu Sokołów Podlaski am 18. September 1 999 in zwęi Urschriftęn,
jede in deutschęr und polnischer Sprache.
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