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POŁOŻENIE
Creil to miejscowość i gmina w północnej Francji, w regionie Pikardia, w
departamencie Oise. Creil zamieszkuje ok. 31947 mieszkańców.
WŁADZA
Władze w Creil sprawuje mer miasta Jean Claude Willemain, który stoi na czele
zarządu Miejskiego wraz z 9 swoimi zastępcami. Rada Miejska miasta Creil liczy 39
członków.
KONTAKTY ZAGRANICZNE
Inne miasta partnerskie Creil:
Marl (Niemcy)
Pandle (Wielka Brytania)
KULTURA
Do najważniejszych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych miasta Creil zaliczyć można:
Festiwal Kuchni Świata
Salon „Miasto Książek” oraz festiwal komiksu
TURYSTYKA I REKREACJA
Najczęściej odwiedzane miejsca turystyczne w najbliższej okolicy i w mieście Creil:
Muzeum Gallé-Juillet
Kościół Św. Medarda

Creil ma również korzystne usytuowanie ze względu na bliskość lasów Chantilly
(gdzie znajduje się zabytkowy zamek oraz hipodrom), Halatte oraz Campiegne,
zabytkowa miejscowość Senlis, Paryż.
HISTORIA KONTAKTÓW
Miasto Creil prowadzi współpracę partnerską poprzez Komitet Bliźniaczego
Partnerstwa z 3 miastami: Marl(Niemcy), Pendle (Anglia) i Chorzów.
W roku 2000 władze miasta Creil wystąpiły do władz Chorzowa z listem intencyjnym
nawiązania współpracy. W roku 2001 podpisane zostało ramowe porozumienie o
współpracy, które umożliwiło rozpoczęcie formalnej wymiany pomiędzy instytucjami obu
miast. Głównym motorem działań ze strony Creil stała się grupa polonii francuskiej.
Corocznie udaje się zorganizować ok. 5 projektów w dziedzinie sportu, kultury, turystyki i
wymiany wiedzy fachowej.
FORMY WSPÓŁPRACY
Wymiany międzynarodowe organizowane w ramach współpracy miast Creil i
Chorzowa obejmują różne środowiska. W święcie muzyki w Creil prezentował się zespół
„Na szlaku” działający przy MDK Batory. W wymianach uczestniczą również grupy
sportowe jak np. KS „Ruch Chorzów”. W ramach partnerskiej współpracy organizowane
były wymiany grup młodzieżowych chorzowskich szkół: organizacja międzynarodowego
wakacyjnego obozu zorganizowanego przez departament młodzieży UM Creil, przyjazd
grupy skautów z Creil do Chorzowa.
Obecnie we współpracę z miastem Creil zaangażowane są: MDK Lompy, Gimnazjum nr
10, Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, PTTK o. Chorzów, Śląski Związek
Brydżowy, UKS Kung-Fu.
Strona internetowa miasta: www.mairie-creil.fr

