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Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg

Kołobrzeg
1.

Charakterystyka Gminy

Kołobrzeg – największe polskie uzdrowisko liczące ponad 46 tyś. mieszkańców, położone u ujścia rzeki Parsęty do Morza
Bałtyckiego. Przez miasto przebiegają drogi krajowe nr 6 i nr 11. Najbliższe międzynarodowe porty lotnicze to Szczecin Goleniów (90km) i Gdańsk (230km). Miasto posiada bezpośrednie połączenie sezonowe (kwiecień – październik) z duńską wyspą
Bornholm. Prawa miejskie Kołobrzeg otrzymał w 1255 roku i pod względem lokacji należy do najstarszych w Polsce. Ze słowiańskimi początkami miasta, przez hanzeatyckie lata świetności można zapoznać się w muzeum mieszczącym się w pałacu
Braunschweigów. Nie można zapominać o wojskowej historii Kołobrzegu. Przypomina o tym Muzeum Oręża Polskiego,
z jednymi z bogatszych zbiorów w Europie. Od kilku stuleci urzeka swoją architekturą pięcionawowa Bazylika pw. NMP.
Obowiązkowym punktem zwiedzania jest także latarnia morska. Nie ma na bałtyckim wybrzeżu równie klimatycznego
miejsca. Spragnionym słońca i wypoczynku dajemy gwarancję udanego urlopu. Kołobrzeg to nie tylko kilometry plaż, molo
spacerowe, promenada, park nadmorski, ścieżki rowerowe. To najnowocześniejsze hotele i sanatoria, w których centra SPA
i odnowy biologicznej, baseny są standardem. Główne profile leczenia uzdrowiskowego to choroby układu oddechowego, układu krążenia, schorzenia narządów ruchu, choroby układu wydzielania wewnętrznego i przemiany materii; w Kołobrzegu prowadzi się także lecznictwo dziecięce.
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Miasta partnerskie
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Berlin Pankow podpisana w dniu 30.05.1994 r.
Barth podpisana w dniu 26.05.2001 r.
Bad Oldesloe podpisana w dniu 07.06.1996 r.
Simrishamn podpisana w dniu 26.05.2001 r.
www.nist.gov.pl

NARODOWY INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1

Współpraca międzynarodowa
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

3.

Landskrona podpisana w dniu 29.04.2005 r.
Nyborg podpisana w dniu 28.04.1994 r.
Koekelberg podpisana w dniu 30.08.2003 r.
Follonica podpisana w dniu 14.06.2006 r.
Feodosja podpisana w dniu 30.11.2008 r.
Opatija podpisana w dniu 1.10.2013 r.

Współpraca międzynarodowa

Dzięki wsparciu miast partnerskich do efektów wieloletniej współpracy zaliczyć można zaistnienie regionu oraz promocję
Miasta Kołobrzeg na arenie międzynarodowej, wymianę młodzieży między szkołami oraz klubami sportowymi, możliwość
realizacji projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej, wspólne projekty kulturalne oraz sportowe, uczestnictwo miasta w wielu przedsięwzięciach międzynarodowych. Należy jednak podkreślić, iż współpraca ta jest procesem długofalowym,
jej efektów nie można oczekiwać natychmiast.
3.1. Najbardziej owocna współpraca jest z miastem Berlin Pankow. Przykładem społecznego aspektu współpracy
było dofinansowanie przez władze Berlina Pankow projektu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 100 000 euro. Ten gest uświetnił jubileusz 750-lecia
3.2. Sztandarowym projektem współpracy między miastami jest edukacyjny projekt Fair Friends realizowany w latach
201 1 -2016. W programie Fair Friends brali udział uczniowie szkół podstawowych z Kołobrzegu i Berlina Pankow.
Projekt wykorzystuje piłkę nożną (turniej piłkarski na wzór Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata) jako instrument
podnoszący wrażliwość młodzieży na tolerancję we wzajemnych kontaktach, wymianę międzykulturową i równouprawnienie płci oraz naukę języka obcego.
Szczegółowe cele projektu „FAIR FIENDS ‚
3.2.1. Wrażliwość na tolerancję we wzajemnych kontaktach i wymianę międzykulturową
•• poznawanie innych środowisk życia i odkrywanie podobieństw
•• doświadczenie różnic interkulturowych wspiera wzajemne zrozumienie i tolerancję
•• poszerzanie znajomości języków obcych (10 ważnych słówek)
•• nawiązywanie przyjaźni między dziećmi z Polski i Niemiec - zawieranie trwałych partnerstw między szkołami
3.2.2. Wrażliwość na równouprawnienie płci
•• grupa docelowa (GD) uczy się krytycznego podejścia do pokutujących w społeczeństwie stereotypów na
temat dziewcząt i piłki nożnej
•• GD uczy się dostrzegać przejawy nierównego traktowania płci
•• w czasie wolnym, podczas przerw międzylekcyjnych GD gra w piłkę w mieszanych
•• zespołach
•• dziewczęta i chłopcy czują się lepiej w zespole klasowym, wzrasta ich poczucie akceptacji, niezależnie od
tego, czy ich mocne i słabe strony odpowiadają rozpowszechnionym stereotypom na temat płci, czy też nie
3.2.3. Konsolidacja klas (zdolność do pracy zespołowej)
•• wspólne przeżycia wzmacniają poczucie przynależności do klasy
•• GD docenia różne indywidualne zdolności uczniów w klasie
•• GD komunikuje ze sobą bez stosowania przemocy
•• idea ‚%air Play” jest przenoszona z boiska do codziennego życia szkolnego
•• wszyscy uczniowie czują się lepiej w zespole klasowym
•• obiektywnie i subiektywnie jest mniej konfliktów w klasie.
Program Fair Friends współfinansowany był przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, ze
środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
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Galeria
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Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego powstał w 2015 r.
Jest państwową jednostką budżetową podległą MSWiA.
Działa na rzecz dalszej profesjonalizacji samorządu terytorialnego i administracj publicznej.
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