UCHWAŁA NR XIX/135/2020
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia do wiadomości sprawozdania z realizacji uchwały Nr VI/22/2019 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina
z miastami partnerskimi Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys i Basse-Ham w 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
Rada Miejska Będzina
uchwala:
§ 1. Przyjąć do wiadomości sprawozdanie z realizacji uchwały Nr VI/22/2019 Rady Miejskiej Będzina
z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami
partnerskimi Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys i Basse-Ham w 2019 roku stanowiące załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński
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Załącznik do uchwały Nr XIX/135/2020
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr VI/22/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia
31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina
z miastami partnerskimi Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys i Basse-Ham w 2019 roku.

1. Konkurs ekologiczny „MOJA ZIEMIA - CZYSTY ŚWIAT"
17 kwietnia 2019 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie
odbył się finał XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego MOJA ZIEMIA –
CZYSTY ŚWIAT pt. „Zagrożeni – w obronie zwierząt” organizowanego przez Urząd Miejski
w Będzinie, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz,
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego - Ośrodek Edukacji w Będzinie oraz
Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną.
Zaproszenia do udziału w przedsięwzięciu zostały wysłane do wszystkich miast
partnerskich Będzina. Łącznie napłynęły 422 prace, wśród których znalazły się prace
plastyczne, rzeźby przestrzenne, plakaty oraz kolaże oceniane i nagrodzone w czterech
kategoriach wiekowych.
2. Konkurs grafiki komputerowej „Malowanie na ekranie"
W 2019 roku po raz XXII Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 10
w Będzinie byli organizatorami Konkursu Grafiki Komputerowej „Malowanie na ekranie”.
Tym razem temat brzmiał: „Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej
zrozumiesz” (A. Einstein) - za pomocą techniki komputerowej namaluj jak wyobrażasz sobie
piękno przyrody, jej dzikość natury, bogactwo, różnorodność. Po raz kolejny zaproszenia do
udziału w konkursie otrzymały przedszkola i szkoły z miast partnerskich Będzina.
Łącznie wpłynęło 107 prac konkursowych w trzech kategoriach wiekowych. Komisja
konkursowa nagrodziła 17 prac uczniów, którym nagrody przekazano podczas obchodów
Dnia Dziecka 1 czerwca 2019 roku lub też drogą pocztową.
3. Wizyta oficjalna w mieście partnerskim Kaisiadorys na Litwie
Przedstawiciele władz samorządowych Miasta Będzina gościli w mieście partnerskim
Kaisiadorys

na Litwie w ramach organizowanego Festiwalu Ptaków w dniach
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od 7 do 10 czerwca 2019 roku. W wyjeździe uczestniczyli: Wiceprezydent Miasta Anna
Drzewiecka, Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty Agnieszka Bąk, Inspektor Wydziału
Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Aleksandra Lipa oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Będzina Krzysztof Dudziński wraz z Radnymi: Małgorzatą Ziębą oraz Piotrem
Krzyżkiewiczem.
Pierwszego dnia pobytu delegacja udała się do Kowna, a następnie łodzią do miasta
Czerwony Dwór położonego u zbiegu rzek Niemna i Niewiaży, w którym intresującym
zabytkiem jest średniowieczny zamek obronny. W jednym z budynków dworu delegacja
wysłuchała wykładu na temat powstawania bursztynu - jednego z najważniejszych zasobów
Litwy - oraz miała okazję wykonać własnoręcznie bursztynową biżuterię.
Wieczorem odbyły się koncerty z okazji Festiwalu Ptaków. Litewska strona
zaprezentowała również inwestycje zrealizowane w Kaisiadorys w ostatnim czasie, m.in.
zrewitalizowany park oraz iluminację w centrum miasta.
W niedzielę delegacja udała się do Wilna, gdzie zobaczyła kościół św. Piotra
i Pawła na Antokolu, Ostrą Bramę, Uniwersytet Wileński, kościół Świętego Ducha, cerkiew
prawosławną, Pałac Prezydencki i budynek Parlamentu Litewskiego. Nieodzowna była wizyta
na cmentarzu na Rossie, gdzie na miejscu pochówku matki Józefa Piłsudskiego oraz urny
z sercem jej syna zapalono symboliczny znicz.
Wieczorem odbyła się kolacja pożegnalna, podczas której przekazano upominki na
ręce gospodarzy w podziękowaniu za gościnę i ciepłe przyjęcie. Z uwagi na fakt, iż w 2019
roku Kaisiadorys i Będzin obchodziły 15-lecie podpisania umowy o współpracy miast
partnerskich, Wiceprezydent Miasta Anna Drzewiecka przekazała pamiątkową paterę na ręce
Wicemera Dariusa Vilimasa.
4.

Wizyta

przedstawicieli

władz

samorządowych

Tatabanyi

i

Kaisiadorys

w ramach Dni Będzina
W dniach od 14 do 17 czerwca 2019 roku w ramach uroczystości związanych
z obchodami Dni Będzina gościliśmy w naszym mieście przedstawicieli miast partnerskich
Tatabanya na Węgrzech – 5 osób i Kaisiadorys na Litwie – 8 osób.
15 czerwca na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie odbyło się spotkanie
oficjalne zaproszonych gości z przedstawicielami władz miasta Będzina. Po powitaniu przez
Wiceprezydent Miasta, Panią Anetę Witkowską-Złocką oraz Pełnomocnika Prezydenta, Pana
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Rafała Adamczyka, głos zabrał przedstawiciel Tatabanyi, a następnie Wicemer Rejonu
Kaisiadorys Darius Vilimas. Wicemer w ciepłych słowach wyrażał się o współpracy
międzynarodowej z Będzinem, dziękował za zaproszenie na święto naszego miasta oraz
wyrażał nadzieję, że dalsze kontakty będą równie serdeczne, co dotychczasowe.
Rok 2019 to 15. rocznica podpisania umowy o współpracy miast partnerskich
pomiędzy Będzinem a Kaisiadorys oraz Będzinem i Iżewskiem, jednak nasi rosyjscy
partnerzy nie mogli świętować z nami kolejnych urodzin miasta. Dla uczczenia długoletniej
współpracy pomiędzy naszym miastem i litewskim partnerem została przedstawiona
prezentacja multimedialna ukazująca najciekawsze inicjatywy. Był to moment skłaniający do
refleksji nad trwałością kontaktów międzyludzkich, które mimo upływu czasu są nadal
kontynuowane.
Oficjalne spotkanie w murach Urzędu Miejskiego w Będzinie to jednak nie tylko
święto 15-lecia podpisania umowy o współpracy miast partnerskich, ale również moment na
zaprezentowanie kluczowych inwestycji, których dofinansowanie zawdzięczamy członkostwu
w Unii Europejskiej. 1 maja 2004 Polska wraz z Litwą i Węgrami dołączyła do europejskiej
wspólnoty. Od tego momentu dzięki unijnym funduszom w naszej przestrzeni zaczęły
następować dynamiczne zmiany, których przykłady zaprezentowali wszyscy partnerzy.
Po południu delegacje udały się na plażę miejską, o której mówiono w będzińskiej
prezentacji multimedialnej. Była to okazja do zobaczenia „na żywo” najbardziej interesującej
inwestycji 2018 roku oraz skorzystania z wszystkich atrakcji, które oferuje. Ponadto wraz
z przedstawicielami prężnie działającego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na miejscu został
zorganizowany turniej w bule. Gra dostarczyła uczestnikom wiele emocji i umożliwiła
integrację. Warto nadmienić, iż 2 puchary powędrowały do przedstawicieli Tatabanyi.
Wieczorem goście udali się na koncerty, by na koniec podziwiać cichy pokaz
sztucznych ogni.
W niedzielę delegacje pojechały do Krakowa, gdzie w towarzystwie przewodnika
zapoznały się z historią dawnej stolicy Polski. Jubileuszowe spotkanie miast partnerskich
w Będzinie zakończyła kolacja pożegnalna, podczas której wymieniono symboliczne
upominki.
5. Spotkanie Miast partnerskich w ramach Festiwalu Piwa w Tatabanyi
W dniach od 14 do 17 czerwca 2019 roku przedstawiciele władz samorządowych
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Miasta Będzina przebywali w mieście partnerskim Tatabanya na Węgrzech w ramach
Festiwalu Piwa. W skład delegacji oficjalnej weszli: Beata Świgoń – Zastępca Naczelnika
Wydziału Organizacyjnego, Mirosława Jaskólska – Inspektor Wydziału Organizacyjnego oraz
Radni Rady Miejskiej Będzina: Michał Fiuk i Jerzy Małkowski. Wieczorem po przyjeździe
władze samorządowe Tatabanyi oficjalnie powitały gości z Polski, Ukrainy, Rumunii
i Niemiec.
Pierwszego dnia pobytu przedstawiciele delegacji wzięli udział w spotkaniu, podczas
którego każdy z obecnych partnerów mógł przedstawić prezentację poświęconą jednemu
z aspektów dotyczących miast partnerskich. Tematem przewodnim Tatabanyi było
„Realizowanie obowiązkowych i dobrowolnych zadań w lokalnym samorządzie”. Miasto
Będzin z kolei dokonało prezentacji filmu „Będzin, to lubię!”. Po południu odbyła się
wycieczka do Taty. Miejscowość może się pochwalić usytuowanym na malowniczej skarpie
na północnym brzegu jeziora Öreg-tó okazałym zamkiem obronnym. Kolejnymi ciekawymi
obiektami w mieście są wzniesiony w pod koniec XVIII wieku barokowy Pałac Esterházych,
XIX-wieczna synagoga (obecnie siedziba muzeum kopii rzeźb antycznych), barokowy
kościół parafialny Świętego Krzyża oraz znajdujący się w miejscowym parku letni pałacyk
Esterházych.
Późnym popołudniem delegacja udała się na koncerty zorganizowane z okazji
Festiwalu Piwa.
W niedzielę wszyscy goście udali się do Wyszechradu, którego turystycznymi
atrakcjami są ruiny zamku oraz panorama Doliny Dunaju. Atrakcją było również zwiedzanie
bazyliki św. Wojciecha w mieście Esztergom będącej największym kościołem katolickim na
Węgrzech i jednym z największych na świecie.
Wieczorem podczas ostatniej kolacji delegacji będzińskiej towarzyszył burmistrz
Tatabanyi. Była to również okazja do rozmowy m.in. o osiągnięciach miast partnerskich,
bieżącej działalności w zakresie inwestycji oraz planach na przyszłość.
6. Wizyta władz miasta Obuchów z Ukrainy
Mer Oleksandr Levchenko wraz z Naczelnikiem Wydziału Inwestycji Miasta
Obuchów przebywali w Będzinie na zaproszenie Prezydenta Miasta w dniach od 30 sierpnia
do 2 września 2019 roku. Wizyta odbyła się w ramach imprezy „Zakończenie lata”. Podczas
dwóch dni pobytu ukraińscy goście mieli okazję poznać nasze miasto, zapoznać się
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z zasadami jego funkcjonowania, omówić podstawowe podobieństwa i różnice dotyczące obu
samorządów jak również na żywo obejrzeć flagowe inwestycje, które powstały w Będzinie na
przestrzeni ostatnich kilku lat. Delegacja z Obuchowa odwiedziła m.in. miejską plażę,
odrestaurowane bulwary Czarnej Przemszy, strefy aktywności, place zabaw, tężnię solankową
oraz wodny plac zabaw, który zachwycił Mera do tego stopnia, że zapowiedział wybudowanie
podobnego dla mieszkańców Obuchowa. To, czego nie udało się zaprezentować podczas
dwóch dni pobytu, zostało umówione w formie prezentacji multimedialnej i filmu
promocyjnego podczas spotkania oficjalnego w Urzędzie Miejskim w Będzinie. Ponadto
zagraniczni goście zwiedzili zamek w Będzinie, Pałac Mieroszewskich, będzińskie podziemia
jak również uczestniczyli w imprezie zorganizowanej z okazji „Zakończenia lata”.
W niedzielę delegacja z Obuchowa udała się do Krakowa, gdzie w towarzystwie przewodnika
poznała historię i najważniejsze zabytki dawnej stolicy Polski.
7. Wizyta przedstawicieli władz miasta Będzina w Obuchowie na Ukrainie
16 września 2019 roku w mieście Obuchów na Ukrainie miało miejsce ważne
wydarzenie dla współpracy zagranicznej Miasta Będzina: został podpisany list intencyjny
o rozwijaniu partnerstwa pomiędzy Będzinem a Obuchowem.
Delegacja z Będzina w składzie: Wiceprezydent Miasta Anna Drzewiecka, Zastępca
Naczelnika Wydziłu Organizacyjnego Beata Świgoń oraz Radni Rady Miejskiej Będzina
Jerzy Jagieła i Michał Fiuk przebywała na Ukrainie na zaproszenie Mera Miasta Obuchowa,
Pana Oleksandra Levchenko w dniach od 13 do 16 września 2019 roku. Pierwszego dnia
pobytu miała miejsce ceremonia otwarcia Parku Przyjaźni z okazji 20-lecia współpracy
pomiędzy Obuchowem a niemieckim miastem Radebeul. Jednym z elementów uroczystości
był pochód ulicami ukraińskiego miasta, w skład którego weszli przedstawiciele delegacji
z Polski, Gruzji, Niemiec i Słowacji, a także lokalni przedsiębiorcy, stowarzyszenia i fundacje
oraz mieszkańcy miasta. Będzińska delegacja zwiedziła również Szkołę Podstawową nr 5,
ośrodek dla dzieci z dysfunkcjami, gdzie znajduje się wystawa poświęcona wyrobom
rękodzielniczym oraz Urząd Stanu Cywilnego, w którym miała okazję uczestniczyć
w ceremonii zaślubin. Następnie wszyscy goście uczestniczyli w zorganizowanych z okazji
Dni Miasta Obuchów koncertach. Drugiego dnia pobytu zwiedzano najważniejsze zabytki
Kijowa oraz zagrodę rycerską w miejscowości Krasne Pershe podczas trwającego akurat
w tym czasie turnieju.
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Program pozwolił odkryć miasto, ludzi, najważniejsze instytucje jak również
wymienić się doświadczeniami z zakresu inwestycji, edukacji i kultury. Wzajemne wizyty
pozwoliły poznać się, jak również swoje oczekiwania w odniesieniu do pogłębiania
międzynarodowych relacji.
Porównanie zasad, na których opiera się funkcjonowanie naszych miast, pozwoliło
dostrzec wiele punktów wspólnych, które stanowią solidną bazę dla przyszłego partnerstwa.
W związku z tym, jako zwieńczenie wizyty, w ostatnim dniu pobytu, został podpisany list
intencyjny o współpracy pomiędzy Będzinem a Obuchowem, który w przyszłości zaowocuje
umową o współpracy miast partnerskich.

Działania dodatkowe
1. Zacieśnianie oraz nawiązywanie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi
z Będzina a innymi miastami z zagranicy
Poza współpracą z miastami partnerskimi będzińskie jednostki edukacyjne realizują
działania z miastami z zagranicy. W 2019 roku:
•

Szkoła Podstawowa nr 1 w Będzinie realizowała projekt H.E.A.R.T w programie
Erasmus+. Wraz z uczniami szkół podstawowych z Turcji, Słowenii, Włoch, Rumunii
oraz Portugalii wykonywała zadania propagujące zdrowy styl życia, troskę
o środowisko i korzystanie z naturalnych zasobów Ziemi. W lutym 2019 wszyscy
partnerzy projektu spotkali się w Będzinie, uczestniczyli w wielu tematycznych
wycieczkach, warsztatach oraz lekcjach. W maju uczniowie odwiedzili malownicze
miasto Funchal na Maderze, natomiast w październiku byli na tygodniowej wycieczce
w zielonym miasteczku Litija w Słowenii. W roku 2019 uczniowie szkół partnerskich
wspólnie realizowali następujące zadania: wydali kwartalnik „Zielony Przewodnik”,
uczestniczyli w festiwalu zapomnianych gier i zabaw, tworzyli podarunki z odpadów,
pisali tematyczne opowiadania w języku angielskim, przeprowadzali wywiad
z babciami i dziadkami, porównując dzisiejsze czasy do minionych.

•

Szkoła Podstawowa nr 2 realizowała projekt „Unia Lubelska w LARPie” w ramach
6
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Polsko-Litewskiego

Funduszu

Wymiany

Młodzieży.

Będzińscy

nauczyciele

i uczniowie oraz ich koleżanki i koledzy z gimnazjum w Kruonis na Litwie,
zaplanowali działania związane z 450 rocznicą podpisania Unii Lubelskiej przez nasze
kraje.

Były

to:

warsztaty

przybliżające

historyczne

tło

tego

wydarzenia,

przedstawienie najważniejszych postaci Unii, utworzenie żywego obrazu Jana Matejki
,,Unia Lubelska'' oraz szereg innych. Wszystkie działania projektowe odbyły się
w Lublinie i jego okolicy, aby jeszcze lepiej poznać wydarzenia sprzed kilkuset lat, tak
ważne zarówno dla Polski i Litwy. Przy okazji realizowania takiego projektu
uczniowie mogli poznać rówieśników z Kruonis, nawiązać nowe przyjaźnie i rozwijać
kompetencje językowe.
•

Szkoła Podstawowa nr 4 nawiązała współpracę ze szkołami polonijnymi z Australii,
Bułgarii, Chorwacji, Ukrainy, Kazachstanu w celu popularyzacji wiedzy o Polsce,
języku, kulturze, poznania kultur innych państw oraz rozwijania tolerancji
i poszanowania dla odmiennych społeczności. Placówki wymieniały się kartkami
z życzeniami z okazji Święta Niepodległości 11 listopada oraz bożonarodzeniowymi
i noworocznymi. Kolejnym działaniem Szkoły Podstawowej nr 4 była realizacja
projektu e-twinning „ Let”s meet New friends” we współpracy ze szkołą w Hiszpanii
polegająca na wysyłaniu listów, kartek świątecznych, prezentacji poświęconych
kulturze, zwyczajom, przyrodzie. Ponadto będzińska placówka złożyła wniosek
o dofinansowanie dla projektu „Polsko-Portugalskie związki kulturowe” w ramach
programu PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów.

•

Szkoła Podstawowa nr 6 w Będzinie kontynuowała realizację projektu w ramach
programu Erasmus+ Akcja 1. W lutym 2019 roku odbył się kurs języka angielskiego
dla nauczycieli, których poziom znajomości języka angielskiego jest niższy niż A2
(zgodnie z klasyfikacją europejską). Po przygotowaniu językowym zorganizowano
spotkanie w celu przygotowania merytorycznego i kulturowego uczestników.
W kwietniu 2019 roku nauczyciel języka angielskiego wyjechał do Bielefeld na
warsztaty metodyczne tzw. job-shadowing. W lipcu 2019 pięciu nauczycieli
uczestniczyło w szkoleniach językowych i metodycznych w Wielkiej Brytanii
(Edynburgh i Brighton). Na podsumowanie projektu w listopadzie 2019 roku
zorganizowano w szkole Dzień Szkocki promujący tradycje i zwyczaje szkockie.
Wydarzeniu towarzyszyły konkursy dla dzieci oraz warsztaty taneczne.
7
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•

Szkoła Podstawowa nr 8 opracowała i złożyła wniosek o dofinansowanie w programie
Erasmus+, Akcja 1 „Kreatywność nauczyciela sukcesem edukacyjnym ucznia”, który
otrzymał pozytywną ocenę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i został
umieszczony na liście rezerwowej. Kolejnym działaniem była realizacja projektu
„A Christmas letter to her Majesty Queen Elizabeth II”, w ramach którego uczniowie
klas siódmych napisali wspólny list z życzeniami bożonarodzeniowymi wysłany do
londyńskiej siedziby królowej Elżbiety II. Ponadto placówka współpracowała
z turecką szkołą w Erbaa przy opracowaniu wniosku w programie Erasmus+ w Akcji
2: „Change for Yourself and Let's Play Together” („Zmień siebie i zagrajmy razem”),
a klasy I i oddział przedszkolny realizowały projekt e-twinning „My home, my school,
my city” („Mój dom, moja szkoła, moje miasto”).

•

Szkoła Podstawowa nr 10 w listopadzie 2019 podjęła współpracę ze szkołami
europejskimi z Turcji, Włoch, Rumunii, Ukrainy, Francji, Portugalii, Gruzjii
i Słowacji w ramach programu e-twinning. Placówki wspólnie zrealizowały projekt
„Hoildays of Joy: Christmas and Easter in my country’’, związany z tradycjami
bożonarodzeniowymi i wielkanocnymi kultywowanymi w wybranych krajach
europejskich. W grudniu 2019 roku przygotowano kartki świąteczne z okazji Świąt
Bożego Narodzenia z życzeniami dla zagranicznych partnerów. Część kartek wysłano
za pomocą poczty tradycyjnej, a część elektronicznie. Tradycyjne kartki były
własnoręcznie wykonane przez uczniów, aby oddać klimat tradycyjnych polskich
świąt, pokazać czym dla nas są Święta Bożego Narodzenia. Życzenia pisane były
odręcznie w języku angielskim. Ponadto odbyła się wirtualna Wigilia poprzez portal
społecznościowy. Uczniowie podczas połączenia internetowego ze szkołami
partnerskimi przedstawili polskie świąteczne tradycje: dzielenie się opłatkiem,
dodatkowe nakrycie dla wędrowca, pierwsza gwiazdka, składanie sobie życzeń,
strojenie choinki. Kraje partnerskie miały okazje na żywo zobaczyć przygotowane
przez młodzież tradycyjne polskie potrawy wigilijne, których nazwy były podane
w języku polskim i angielskim. Na zakończenie konferencji internetowej uczniowie
zaśpiewali kolędę „Cicha noc”/„Silent Night” po polsku i po angielsku oraz złożyli
życzenia świąteczne w obu językach. Relacja z imprezy została nagrana na nośniku
elektronicznym i udostępniona zagranicznym partnerom.
W sierpniu 2019 szkoła zakończyła realizację projektu „Dzieląc się i wspólnie
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ucząc, siejemy ziarna naszej przyszłości” we współpracy z CEIP Donoso Cortes
w Caceres (Hiszpania), Istituto Comprensivo „Settanni - Manzoni” w Rutigliano
(Włochy) i Shesto OU „Sveti Nicola” w Stara Zagora (Bułgaria). W ramach realizacji
projektu uczniowie zajmowali się emocjami i sposobom radzenia sobie w trudnych
sytuacjach, gastronomią oraz potrawami typowymi dla swojego kraju i regionu,
popularnymi grami i zabawami; wykonali projekty informatyczne poświęcone
zagrożeniom związanym z korzystaniem z Internetu. W ramach przedsiębiorczości we
współpracy z SOSW w Będzinie zorganizowano Dzień Autyzmu, podczas którego
uczniowie m.in. wzięli udział w spotkaniu i przemarszu przez miasto, przygotowali
kiermasz w szkole, dochód z którego przekazany został dla uczniów ze SP nr 7
w Będzinie. Pracowano także nad 3 projektami: przyrodniczym, matematycznym,
poświęconym popularnym artystom oraz muzykom. Ostatnim etapem w realizacji
zaplanowanych działań było wspólne napisane przez uczniów wszystkich szkół
partnerskich kilku opowiadań, które zostały przetłumaczone na cztery języki.
W ramach projektu odbyły się trzy wizyty szkoleniowe: w Polsce, Włoszech i Bułgarii
oraz dwa spotkania projektowe w Hiszpanii.
•

Szkoła Podstawowa nr 11 wzięła udział w programie e-Twinning i nawiązała
współpracę ze szkołami z Turcji, Francji, Słowacji i Portugalii, przeprowadziła
wspólny konkurs oraz wymieniała listy pisane w języku angielskim w ramach
Europejskiego Dnia Języków Obcych.

•

Szkoła Podstawowa nr 13 realizowała projekt „Our Cultural Capsule” w ramach
programu e-twinning, korespondowała z młodzieżą z Francji, wymieniała kartki
świąteczne z Hiszpanią, Węgrami i Tajwanem, jak również korespondowała
i wymieniała pocztówki z młodzieżą w Rumunii.
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