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Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
1.

Charakterystyka miasta

Kędzierzyn-Koźle liczy niespełna 59 tysięcy mieszkańców. To ważny ośrodek administracyjny, przemysłowy i kulturalny regionu, od 1 stycznia 1999 roku jest siedzibą władz powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego. Jest ono położone w dolinie rzek
Odry i Kłodnicy. Kędzierzyn-Koźle, w obecnym kształcie administracyjnym, powstało w 1975 roku, z połączenia miast Koźle,
Kędzierzyn, Kłodnica, Sławięcice oraz obszaru gminy Sławięcice. Powierzchnia miasta wynosi 123,4 km2.
Dzięki korzystnemu położeniu Kędzierzyn-Koźle jest ważnym węzłem transportu wodnego, drogowego oraz kolejowego. Transport towarów koleją może odbywać się czterech głównych kierunkach: Katowice, Wrocław, Wałbrzych,
Racibórz, a sama stacja Kędzierzyn-Koźle jest ważnym węzłem kolejowym na magistrali węglowej łączącej Górny Śląsk
z portami bałtyckimi. Coraz większego znaczenia nabiera też transport drogowy. W pobliżu miasta, oprócz dróg krajowych
i wojewódzkich przebiega autostrada A4. Na węzeł wodny składają się rzeka Odra, Kanał Gliwicki oraz Kanał Kędzierzyński.
W ramach wymienionego węzła funkcjonują dwa porty rzeczne. Transport towarów drogą wodną może odbywać się na:
Górny Śląsk (port Gliwice), Dolny Śląsk, do portów Szczecin i Świnoujście oraz Europejskim Systemem Dróg Wodnych
Odra - Szprewa oraz Odra - Havela do krajów Europy Zachodniej.
Charakterystyczny dla Kędzierzyna-Koźla jest dobrze rozwinięty przemysł chemiczny, posiadający własne zaplecze
naukowo-techniczne. Przekształcenia w dwóch największych zakładach przemysłowych, tj. Holdingu Blachownia S.A.
i Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A., doprowadziły do uracjonalnienia lokalnego rynku pracy, a także powstania nisz
rynkowych wypełnianych przez miejscowych i zewnętrznych inwestorów prywatnych.
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2.

Miasta partnerskie

W chwili obecnej Gmina Kędzierzyn-Koźle współpracuje z sześcioma miastami:
2.1. Racibórz (Polska);
2.2. Pisz (Polska);
2.3. Jonava (Litwa);
2.4. Prerov (Czechy);
2.5. Öhringen (Niemcy);
2.6. Kałusz (Ukraina).
w zakresie rozwoju gospodarczego, oświaty i nauki, kultury i spotu, ochrony środowisk, turystyki i promocji miasta,
ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Dziedziny współpracy zostały określone w umowach partnerskich zawartych z każdym miastem.

3.

Opis działań z zakresu współpracy międzynarodowej

Poniżej przedstawione zostaną poszczególne aktywności związane ze współpracą międzynarodową:
3.1. Współpraca międzynarodowa w roku 2017 oraz przyszłe, planowane przedsięwzięcia:
3.1.1. „Ruch i zabawa to nasza wspólna sprawa” (planowane)
Projekt złożony został do Euroregionu Pradziad w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Współpracy
Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. W grudniu 2016 roku został wybrany do dofinansowania. Przewidywany termin zakończenia to 31 sierpnia 2017 roku. Wnioskodawcą jest Gmina Kędzierzyn-Koźle,
a realizatorem Publiczne Przedszkole Nr 6. Projekt jest realizowany we współpracy z przedszkolem z Krnova
w Czechach (Materska Skola Slunecnice).
W ramach projektu realizowane są działania na rzecz pogłębienia współpracy transgranicznej pomiędzy przedszkolami partnerskimi. Obejmuje on 50 dzieci z Polski oraz 40 dzieci z Czech. Przewidziany jest szereg działań,
m.in. spotkania integracyjne obejmujące zwiedzanie, wspólną zabawę, konkursy plastyczne oraz sportowe
dla dzieci. W celu realizacji przewidzianych w ramach projektu działań na rzecz aktywności fizycznej umieszczone zostaną na placu zabaw przy PP Nr 6 nowe urządzenia zabawowe dla dzieci.
3.1.2. Wizyta młodzieżowej drużyny piłkarskiej z Öhringen w Kędzierzynie-Koźlu (planowane)
W dniach 26-29 sierpnia 2017 r. planowana jest wizyta młodzieży z niemieckiego miasta Öhringen w Kędzierzynie-Koźlu. Młoda drużyna przyjedzie na obóz treningowy piłki nożnej i weźmie udział w turnieju piłkarskim
wraz z lokalnym klubem RTS „Odra” (będącym współorganizatorem wydarzenia). Oprócz aktywności sportowych, dla gości przygotowana zostanie krótka wycieczka z przewodnikiem po naszym mieście oraz spotkanie integracyjne z rówieśnikami z klubu RTS „Odra”.
Na przyszłe lata planowana jest wizyta drużyny piłkarskiej z naszego miasta w Öhringen. Taka wymiana powinna pozwolić młodzieży na zapoznanie się z kulturą i tradycją innego kraju oraz wzmocnić więzi pomię
dzy miastami.
3.1.3. VIII Edycja Międzynarodowych Zawodów w Pływaniu „Koziołki Pływackie 2017”
Zawody odbyły się w dniach 11-14.05.2017 roku. Grupa młodzieży z Kałusza wraz z opiekunami została zaproszona do uczestnictwa w turnieju pływackim w Kędzierzynie-Koźlu. Wśród startujących, oprócz gości z zagranicy
mogliśmy zobaczyć także zawodników i zawodniczki z Wrocławia, Żor, Olesna, Opola czy Staszowa. Nie zabrakło
również lokalnych uczestników turnieju.
3.1.4. „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza”
W roku 2017 (ale także w dwóch kolejnych latach) prowadzone są działania w kierunku realizacji polityki
przyjaznej dla seniorów poprzez realizację programu pn. „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza”.
Przedsięwzięcie jest działaniem partnerskim realizowanym przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, Świdnica, Kłodzko
oraz czeskie miasta Trutnov, Náchod i Česká Skalice.
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Założenia projektu to przeciwdziałanie marginalizacji seniorów oraz zmiana postrzegania ich jako osób nieaktywnych poprzez utworzenie na pograniczu sieci współpracy polskich i czeskich samorządów lokalnych, ich
jednostek i organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za realizację polityki senioralnej, nawiązanie współpracy seniorów pogranicza poprzez: konferencje, szkolenia, poradnictwo, wydarzenia integracyjne oraz
utworzenie i prowadzenie portalu internetowego dedykowanego osobom starszym.
W dniu 31 stycznia 2017 roku w czeskim Trutnovie formalnie rozpoczęto realizację projektu. Udział w wydarzeniu
wzięła 11-osobowa reprezentacja naszego miasta, stanowiąca grupę na co dzień profesjonalnie zajmującą się
opieką nad seniorami. Podczas jej trwania, uczestników zarówno polskich jak i czeskich zapoznawano z metodami działań poszczególnych partnerów na rzecz osób starszych. W imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle prezentację
pt. „Lokalna polityka społeczna na rzecz seniorów w Kędzierzynie-Koźle”, wygłosiła Pani Danuta Ceglarek – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uczestnicy wezmą udział w wydarzeniach u wszystkich partnerów.
Rok 2017 to Piknik – Święto smoka w Trutnovie, Targi Senioralne w Kłodzku, Seniorada Sportowa w Świdnicy,
tradycyjny Odpust w Česká Skalice czy świdnicka Kolenda. Miasto Kędzierzyn-Koźle organizować będzie jubileuszowy Pikniku Seniora. Oprócz wspomnianych wydarzeń dla seniorów z naszego miasta przewidziano zajęcia
warsztatowe z teatru, warsztaty ceramiczne i zajęcia kulinarne. Podsumowaniem tych ostatnich będzie wydanie
w roku 2019 wydawnictwa pn. „Transgraniczne przepisy kulinarne - Senior poleca ze smakiem”. Przedsięwzięcie
stało się możliwe dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
3.1.5. Międzynarodowy projekt wolontariacki Global Volunteer - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 - projekt kierowany był do młodych osób zainteresowanych praktycznym doświadczeniem w przedsięwzięciach odpowiadających na problemy ekonomiczne, ekologiczne i społecznokulturowe we współczesnym świecie. Od 29.01.2017r.
przez tydzień w szkole gościli woluntariusze z Brazylii, Chin, Malezji we współpracy z organizacją AIESEC.
Wolontariusze poza prezentacjami przygotowanymi codziennie dla poszczególnych klas młodszej i starszej grupy wiekowej, zwiedzali miasto i okolice, poznali kulturę naszego kraju (pyszny bigos na pewno utkwi im na długo
w pamięci), kibicowali naszej drużynie siatkarskiej, spotkali się z władzami miasta oraz doskonalili swój coraz
lepszy język polski.
3.2. Współpraca międzynarodowa w roku 2016:
3.2.1. I Forum Miast Partnerskich
Dnia 14 października 2016 roku w urzędzie miasta odbyło się I Forum Miast Partnerskich. Zaproszenia przesłano
do wszystkich miast partnerskich. Do Kędzierzyna-Koźla przyjechali przedstawiciele zaprzyjaźnionych samorządów z Jonavy (Litwa), Kałusza (Ukraina), Prerova (Czechy) i Raciborza. Zaproszone miasta wzięły również
udział w koncercie z okazji Urodzin Kędzierzyna-Koźle. Uczestnicy forum rozmawiali nie tylko o swoich miastach,
ale także o sposobach zacieśnienia współpracy.
Z potencjalnych propozycji zebranych podczas Forum Miast Partnerskich rozpoczęto opracowywanie warunków technicznych i organizacyjnych dla stworzenia na stronach internetowych partnerów zakładek poświęconych informacji o:
3.2.1.1. terenach inwestycyjnych, ułatwieniach i ulgach dla inwestorów oraz potencjale inwestycyjnym;
3.2.1.2. ofercie turystycznej, zabytkach i bazie noclegowej;
3.2.1.3. działaniach rad gospodarczych, młodzieżowych rad miasta i miejskich rad seniorów;
wszystkich miast partnerskich. Ustalone warunki zostaną przesłane do uzgodnienia z władzami miast partnerskich. Warunki wykonalności pozostałych propozycji będą analizowane podczas dwustronnych kontaktów z naszymi partnerami.
3.2.2. Wizyta w obwodzie Iwano-Frankiwskim na Ukrainie
W dniach 4 - 7.10.2016 r. zorganizowany został wyjazd na zaproszenie Marszałka Województwa Opolskiego na
Ukrainę. Wyjazd związany był z obchodzeniem 15-lecia współpracy międzynarodowej. Z tej okazji odbyło się
spotkanie burmistrzów i starostów z województwa opolskiego z partnerami ukraińskimi. W ramach tej wizyty zorganizowane zostały symboliczne obrady przy okrągłym stole z przedstawicielami samorządu ukraińskiewww.nist.gov.pl
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go oraz uroczysty koncert galowy zwieńczający rozmowy. Omówiony został temat dotychczasowej 15-letniej
współpracy oraz charakter przyszłych relacji pomiędzy naszymi samorządami.
3.2.3. Delegacja w mieście Jonava
W terminie 22 - 24.06.2016 zorganizowany został wyjazd delegacji z miasta Kędzierzyn-Koźle do miasta
partnerskiego Jonava na Litwie w celu uczestnictwa i wspólnego obchodzenia corocznych uroczystości
„Nocy Świętojańskiej”.
3.2.4. Współpraca z nauczycielami z zagranicy - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
W roku szkolnym 2016/2017 szkoła nawiązała współpracę z Państwem Joseph Liang i Katie Liang (nauczycielką
z Szanghaju). Przeprowadzono zajęcia plastyczne w klasie 3b. Uczniowie wykonywali chińskie ozdoby. W prezencie każdy uczeń otrzymał monety chińskie. Uczniowie podarowali chińskim przyjaciołom w Szanghaju
książkę kucharską „Kulinarne smaki naszej paki” oraz wedlowskie słodycze. Po przyjeździe do Chin, Pani Katie Liang korzystając z łącza internetowego SKYPE nawiązała kontakt z naszymi uczniami pokazując film z zajęć szkolnych podczas których chińscy uczniowie przygotowywali pierogi ruskie wg przepisu z podarowanej
im książki. podstawowe zwroty w tym języku. Uczniowie z chęcią uczestniczyli w zajęciach muzycznych śpiewając piosenki w nowopoznanym języku.
3.2.6. Projekty unijne „Śpiew, taniec i sport dzieci z pogranicza polsko-czeskiego” oraz „Unikhokej - piłka nożna
ze wspólną pasją dzieci z Polski i Czech”
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 uczestniczył w dwóch projektach unijnych. W pierwszym młodzież brała
udział w zawodach sportowych, konkursach chórów, występ cheerleaderek oraz wyruszyła na międzynarodowy
obóz sportowy. Drugi projekt zakładał udział w turniejach piłkarskich, szkoleniach międzynarodowych dla dzieci i opiekunów z unihokeja. Ponadto wszystkie placówki oświatowe w roku szkolnym 2016/2017 miały okazję
brać udział w zajęciach organizowanych przez Instytut Konfucjusza w ramach współpracy polsko-chińskiej.
Przeprowadzone zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów i wychowanków przedszkoli z historią, kulturą
i tradycjami chińskimi. Prowadzono zajęcia języka chińskiego podczas których uczniowie poznali alfabet oraz
podstawowe zwroty w tym języku. Uczniowie z chęcią uczestniczyli w zajęciach muzycznych śpiewając piosenki
w nowopoznanym języku.
3.2.6. Delegacja studentek z Singapuru - Przedszkole nr 26
Placówkę odwiedziły studentki z Singapuru wraz z nauczycielką języka angielskiego z I LO w Kędzierzynie-Koźlu. Dziewczyny prowadziły różne zabawy z dziećmi oraz opowiadały o ich kulturze. Dzięki temu dzieci mogły
zapoznać się z odmiennymi obyczajami tego zagranicznego kraju. W 2016 r. były również osoby z Chin.
W ramach ich wizyty prowadzone były zabawy z dziećmi. Przedszkolaki uczyły się liczyć po chińsku oraz
poznawały kulturę Chin. Całe wydarzenie umożliwiło przybliżenie dzieciom pojęcia różnic kulturowych oraz
pokazanie wspaniałości innych tradycji i obyczajów
3.3. Współpraca międzynarodowa w roku 2015:
3.3.1. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Dni Fantastyki na pograniczu polsko-czeskim”
Projekt, który realizowany był przez Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu i bibliotekę w czeskim Przerowie. Rozpoczął się on w maju 2015 roku.
Głównym celem projektu, na który składały się dwudniowe działania pt. „Dwa Dni z Fantastyką“, była integracja
społeczności pogranicza, poprzez promocję literatury fantastycznej dla dzieci oraz wspólne poznawanie polsko-czeskiego pogranicza.
Uczestnikami projektu byli głównie uczniowie z Czech i Polski (kl. I-III) oraz mieszkańcy pogranicza, uczestnicy
otwartego spotkania autorskiego z Rafałem Kosikiem.
Projekt obejmował organizację 3 wydarzeń w ramach bloku pt. Dwa Dni z Fantastyką na który złożyły się:
3.3.1.1. Wycieczka do JuraParku w Krasiejowie podczas której dzieci poznały prehistoryczny świat dinozaurów.
3.3.1.2. Warsztaty plastyczne pod okiem plastyków z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, Patrycji Kucik i Ignacego
Nowodworskiego Prace plastyczne tworzone były w oparciu o współpracę i integrację między dziećmi – na
planszy formatu A1 jedno dziecko z Polski i jedno z Czech, siedząc naprzeciw siebie tworzyły rysunki do
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wybranego fragmentu książki „Felix, Net i Nika”. Ze względu na ogromne zaangażowanie dzieci w tworzenie
prac plastycznych, zdecydowano się dodatkowo (poza działaniami projektu) na zorganizowanie wystawy
prac w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle.
3.3.1.3. Spotkanie z Rafałem Kosikiem, znanym w Polsce i Czechach autorem powieści fantastycznych z serii
„Felix, Net i Nika“ (tłumaczonych również na język czeski).
Łącznie w projekcie wzięły udział 192 osoby.
3.4. Współpraca międzynarodowa w roku 2014:
3.4.1. „Fantastycznie z literaturą. Integracja poprzez słowo”
Projekt „Fantastycznie z literaturą. Integracja poprzez słowo”, realizowany był od stycznia do listopada 2014 r.
we współpracy z biblioteką w czeskim Prerovie.
Głównym tematem projektu była literatura współczesna, literatura piękna, popularna, poezja, oraz fantastyka. Do najważniejszych celów projektu należało wzajemne zbliżenie Polaków i Czechów, poprzez korelacje
literackie, spotkania z autorami, znawcami literatury i kultury, rozmowy o książkach, konkurs i konferencję.
Zadanie obejmowało organizację 21 wydarzeń w Kędzierzynie-Koźlu i Prerovie, w tym:
3.4.2. Spotkanie poetyckie z Martą Fox i Renatą Putzlacher – Buchtovą, 6.03.2014 w Prerovie. Podczas spotkania
autorki zaprezentowały czeskiej publiczności swoją twórczość.
3.4.3. Spotkanie poetyckie z Martą Fox i Renatą Putzlacher – Buchtovą, 7.03.2014 w Kędzierzynie-Koźlu. Podczas
spotkania autorki zaprezentowały polskiej publiczności swoją twórczość.
3.4.4. Konkurs na komiks pt. „Fantastyczny świat”, 5.02.2014 do 31.03.2014 w Kędzierzynie-Koźlu. Przedmiotem
konkursu było narysowanie pracy plastycznej - komiksu na podstawie książki pt. „Akademia Pana Kleksa”.
Brały w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych z Kędzierzyna-Koźla.
3.4.5. Konkurs na komiks pt. „Fantastyczny świat”, 5.02.2014 do 31.03.2014 w Prerovie. Konkurs o tym samym
charakterze co w pkt. 3, który odbył się w Prerovie.
3.4.6. Ocena prac konkursowych przez komisje polsko-czeską, 16.04.2014 w Kędzierzynie-Koźlu. Wybrane prace
zostały zamieszczone w pokonkursowym wydawnictwie p. t. „Fantastyczny świat – komiks na podstawie książki
Jana Brzechwy, Akademia Pana Kleksa”.
3.4.7. Spotkanie autorskie z Olgą Tokarczuk, 30.05.2014 w Kędzierzynie-Koźlu.
3.4.8. Spotkanie z Elżbietą Gepfert, 06.06.2014 w Kędzierzynie-Koźlu. Wykład Elżbiety Gepfert połączony z prezentacją
multimedialną dla młodzieży pt. „Światy piórem i pędzlem malowane”, poświęcony w szczególności wystawie
Fantasy Art. Jana Patrika Krasnego. W spotkaniu uczestniczyło 24 uczniów z kozielskiego gimnazjum.
3.4.9. Spotkanie z Aleksandrem Kaczorowskim dziennikarzem i tłumaczem literatury czeskiej, 09.06.2014 w Kędzierzynie-Koźlu. Spotkanie, którego uczestnikami była młodzież gimnazjalna i szkół średnich, poświęcone było
promocji współczesnej literatury czeskiej, w szczególności książce pt. „Praski elementarz”.
3.4.10. Drugie spotkanie z Aleksandrem Kaczorowskim w Kędzierzynie-Koźlu.
3.4.11. Impreza finałowa konkursu plastyczno – literackiego pt. „Fantastyczny świat”, 13.06.2014 w Kędzierzynie-Koźlu. Finał konkursu „Fantastyczny świat”, Podczas imprezy laureaci konkursu otrzymali pokonkursowe
wydawnictwo oraz podziękowania. Imprezę uatrakcyjnił występ dzieci z kędzierzyńskiego Studia Piosenki,
działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie-Koźlu.
3.4.12. Spotkanie z Jakubem Ćwiekiem, 16.06.2014 w Prerovie. Spotkanie z polskim pisarzem fantasy Jakubem
Ćwiekiem dla dzieci z przerowskich szkół,
3.4.13. Drugie spotkanie z Jakubem Ćwiekiem, 16.06.2014 w Prerovie.
3.4.14. Spotkanie z dr. Kazimierzem Kaszperem, tłumaczem literatury czeskiej 26.08.2014 w Kędzierzynie-Koźlu.
Spotkanie pt. „Polska i czeska literatura kluczem do wzajemnego zrozumienia i integracji”. Autor omówił rolę
polskiej i czeskiej literatury i jej wpływ na wzajemne relacje Polaków i Czechów
3.4.15. Spotkanie z Andrzejem Stasiukiem współczesnym, polskim pisarzem, 30.09.2014 w Kędzierzynie-Koźlu. Spotkanie, które odbyło się w kędzierzyńskiej bibliotece, poświęcone było twórczości pisarza oraz najnowszej
publikacji zatytułowanej „Wschód”.
www.nist.gov.pl
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3.4.16. Spotkanie z Pavłem Bryczem, z czeskim pisarzem, 28.10.2014 w Kędzierzynie-Koźlu. Spotkanie poświęcone książce autora, w której udział brała kędzierzyńsko-kozielska młodzież.
3.4.17. Drugie spotkanie z Pavłem Bryczem, 28.10.2014 w Kędzierzynie-Koźlu.
3.4.18. Spotkanie z Aleksandrem Kaczorowskim, 07.11.2014 w Prerovie. Spotkanie poświęcone promocji najnowszej książki autora, zatytułowanej „Havel. Zemsta bezsilnych” dot. pierwszego prezydenta Republiki Czeskiej Vaclava Havla.
3.4.19. Noc z Fantastyką, 03.10.2014 w Kędzierzynie-Koźlu. Impreza poświęcona współczesnej literaturze fantastycznej i fantasy. Gośćmi wieczoru byli polscy i czescy pisarze fantasy - Anna Kańtoch, Michał Cholewa oraz
Františka Vrbenska. Spotkanie poprowadziła Elżbieta Gepfert, Wieczór uatrakcyjnił występ rockowego zespołu
młodzieżowego Znikający Punkt. Wydarzeniem poprzedzającym kędzierzyńską Noc z Fantastyką, był wykład
Kingi Wróbel dla młodzieży pt. „Twoja własna przygoda w świecie fantasy”, poświęcony literaturze fantastycznej.
3.4.20. Noc z Fantastyką, 30.10.2014 w Prerovie. Impreza poświęcona współczesnej literaturze fantastycznej i fantasy,
która odbyła się w przerowskiej bibliotece z udziałem współczesnych, czeskich pisarzy science fiction i fantasy:
Jiřego Walkera Procházki i Františki Vrbenskiej.
3.4.21. Konferencja, 20.11.2014 w Kędzierzynie-Koźlu. Konferencja podsumowująca projekt. W ramach tego wydarzenia, odbyła się projekcja filmu pt. „Bracia Karamazow” oraz liczne wykłady ze znawcami tematu - dr hab.
Joanną Czaplińską, prof. Uniwersytetu Opolskiego, mgr Gabrielą Gańczarczyk z Uniwersytetu w Pardubicach,
mgr Pavlą Bergmanonovą z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, Realizacji projektu towarzyszyła również
wystawa rysunków fantasy, czeskiego malarza i ilustratora Jana Patrika Krásnego, zatytułowana FANTASY
ART. Zgodnie z założeniami projektu pokonkursowe wydawnictwo pt. „Fantastyczny świat…” w ilości 150 szt.
zostało przekazane bibliotece w Przerowie. Reszta publikacji rozdysponowana została wśród uczestników
projektu, szkół biorących udział w konkursie oraz jako obowiązkowy egzemplarz do rozdysponowania wśród
bibliotek i dzieci. Łącznie w projekcie wzięło udział 1305 osób.
Projekt służył aktywizacji mieszkańców pogranicza do poznawania polskiej i czeskiej literatury współczesnej,
poprzez spotkania, wykłady, konferencję, projekcję filmu, pokonywanie barier językowych oraz rozbudzanie
zainteresowań literaturą współczesną, w tym polską i czeską fantastyką.
3.4.22. Współpraca ze „Szkołą Życia” z Frydek-Mistek ( Czechy) - Publiczne Gimnazjum Nr 3.
Od 2013 r. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu (z oddziałami integracyjnymi) w ramach sportowej
rywalizacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych współpracuje ze „Szkołą Życia’ z miejscowości Frydek –Mistek (Czechy). Współpraca polega na organizacji i udziale uczniów m.in. zawodników Sekcji Olimpiad
Specjalnych „Koziołki” powstałej przy PG-3 w zawodach sportowych: Zimowej Olimpiadzie Sportowej i Olimpiadzie Sportowej w Lekkiej Atletyce. W konkurencjach sportowych brali udział uczniowie z niepełnosprawnościami ( w tym intelektualnymi ) z Czech, Słowacji i Polski. Każdy uczeń osiągając wynik na miarę swoich możliwości został nagrodzony medalem i drobnym upominkiem. Dzięki tej współpracy nawiązywane zostały przyjaźnie
i kontakty zarówno pomiędzy uczniami jak i nauczycielami.
3.4.23. Projekt „Enter Your Future” i „Make it Possibile” - Publiczne Gimnazjum nr 3
Dwa międzynarodowe projekty edukacyjny AIESEC były realizowane w Publicznym Gimnazjum nr 3 od 2013 r.
Każda kolejna edycja cieszyła się ogromną popularnością. W ramach projektu prowadzone były warsztaty
edukacyjne na tematy związane z kulturą, historią, geografią, przedsiębiorczością oraz wiedzą o społeczeństwie. Warsztaty prowadzone były w języku angielskim przez studentów uczelni z różnych zakątków świata m.in.
Kostaryki, Meksyku, Chin, Hong Kongu i Kanady. Stanowiły atrakcyjne uzupełnienie oferty edukacyjnej.
3.4.24. Przyjmowanie studentów w ramach współpracy z AISEC – Zespół Szkół Miejskich nr 2
Jako szkoła wspierająca nowoczesne programy edukacyjne, w latach 2014 – 2017 dwukrotnie gościła studentów z krajów całego świata w ramach współpracy z AIESEC. Podczas tygodniowych zajęć uczniowie mieli
możliwość poznać kulturę i historię krajów wolontariuszy oraz szlifować język dzięki konwersacjom na zajęciach i we wspólnie spędzanym czasie wolnym. Czym jest AISEC? Jest to organizacja zrzeszająca w swoich
szeregach studentów i ludzi z ponad 122 krajów świata. W Polsce od ponad 45 lat pozwala szerzyć tolerancje
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i kulturę innych narodów. W szkole gościliśmy studentów z Australii, Chin, Indii, Ukrainy oraz Japonii. Uczniowie mieli nie tylko szansę poćwiczyć konwersację w języku angielskim ale co ważniejsze poznać kulturę
krajów tak odległych od Polski na żywo dotykając i smakując jej istoty.
3.4.25. Projekt „Move@t.eu” - Zespół Szkół Miejskich Nr 5
W latach 2013-2015 Zespół Szkół Miejskich nr 5 realizował projekt wielostronnej współpracy Comenius
w ramach programu Uczenie się przez całe życie Projekt pod nazwą „ Move@t.eu”. Partnerami projektu byli:
Hiszpania, Portugalia, Grecja, Rumunia, Włochy, Turcja. Uczniowie wraz z nauczycielami realizowali różnego
rodzaju działania prozdrowotne, które zawierają się w nazwie projektu Move@t.eu”. W skrócie tym umieszczone
są dwa najważniejsze hasła projektowe: move- poruszać się eat- jeść (zdrowo). Nazwa projektu oznacza zatem
w wolnym tłumaczeniu: Uprawiaj sport i odżywiaj się zdrowo! Zrealizowano 7 wyjazdów do krajów naszych
partnerów projektowych. W projekcie zostały wykorzystane narzędzia TwinSpace dostępne na portalu
eTwinning. Dzieki temu mogliśmy dzielić się doświadczeniami i przedstawiać wszystkie produkty wypracowane w ramach współpracy międzynarodowej. Realizacja programu pozwoliła na rozwój relacji z różnorodnymi kulturowo partnerami europejskimi.
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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.

NIST, ul. Zielona 18, Łódź 90-601
Sekretariat tel. +48 42 633 10 70
e-mail: sekretariat@nist.gov.pl

