Uchwała Nr VII21I2019
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 31 stycznia 2019 roku
w sprawie przyjęcia do wiadomości sprawozdania z realizacji uchwały
Nr XLVI395I2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 stycznia 2018 roku
w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami
partnerskimi Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys Basse-Ham w 2018 roku.
i

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy Z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst]ednolity — Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.)

Rada Miejska Będzina
uchwala:
51
Przyjąć do wiadomości sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XLV/395/2018 Rady
Miejskiej Będzina z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia ramowego
programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi Tatabanya, Iżewsk„
Kaisiadorys Basse-Ham w 2018 roku.
i
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Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Uchwałą Nr XXXI/421/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2000 roku
w sprawie akceptacji umowy o współpracy miast partnerskich pomiędzy Będzinem
a Tatabanyą, uchwałą Nr XXV/262/2004
Rady Miejskiej w Będzinie
z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie akceptacji umowy o współpracy miast

partnerskich

pomiędzy

Miastem

Będzin

a

Miastem

Izewsk,

uchwałą

Nr XXVIII/331/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 października 2004 roku
w sprawie akceptacji umowy o współpracy miast partnerskich pomiędzy miastem
Będzin 3 Rejonem Kaisiadorys (Litwa), jak również uchwałą Nr XXXVIII/383/2013
Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie akceptacji umowy

o współpracy miast partnerskich pomiędzy Miastem Basse-Ham (Republika
Francuska) Miastem Będzin (Rzeczpospolita Polska), Rada Miejska w Będzinie
zaakceptowała umowy o współpracy.
Przedmiotowa uchwała zawiera informacje o realizacji
uchwały
Nr XLV/395l2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie
przyjęcia ramowego programu wspólpracy Będzina z miastami partnerskimi
Tatabanya, lżewsk, Kaisiadorys i Basse-Ham w 2018 roku.
Wobec powyższego przyjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
i
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Zalacznik nr 1
do uchwaly Nr Vll21l2019
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 31 stycznia 2019 roku

Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XLVI395/2018 Rady Miejskiej Będzina
z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia ramowego programu
wspólpracy Będzina : miastami partnerskimi Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys
i Basse-Ham w 2018 roku.
1.

Konkurs ekologiczny „MOJA ZIEMIA - CZYSTY ŚWIA

"

25 kwietnia 2018 roku w będzińskiej książnicy odbyl się finał XX edycji

Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego MOJA ZIEMIA CZYSTY ŚWIAT pt. "Ja
jestem ten, który tworzy tlen" organizowanego przez Urząd Miejski w Będzinie, PGL
LP Nadleśnictwo Siewierz, Zespól Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Ośrodek Edukacji w Będzinie oraz Miejską
Powiatową Bibliotekę Publiczną
w Będzinie w ramach 660. rocznicy nadania praw miejskich Będzinowi. Patronat
medialny nad konkursem objęlo TVP 3 Katowice.
i

Zaproszenia do udzialu w przedsięwzięciu zostały wyslane do wszystkich
miast partnerskich Będzina. Na tegoroczną, jubileuszową edycję konkursu napłynęło
prawie 200 prac, wśród których znalazly się prace plastyczne, rzeźby przestrzenne,
gry planszowe oraz broszury edukacyjne oceniane

i

nagrodzone w czterech

kategoriach wiekowych.
2.

Konkurs plastyczny „Nasz światjest inny"

Organizatorem Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Nasz świat jest
inny" dla uczniów niepelnosprawnych był Ośrodek Kultury w Kaisiadorys. Jego celem
bylo umacnianie wspólpracy pomiędzy instytucjami, firmami

i

organizacjami z Litwy

(Kaiśiadorys), Polski (Będzin), Niemiec (Twistringen), Estonii (Jógeva)
(lwye) w rozwijaniu samoekspresji dzieci

i

i

Bialorusi

mlodziezy z niepełnosprawnościami

dzialaniach artystycznych w celu promowanie zrozumienia, świadomości
komunikacji jak również prezentacji ich twórczosci w społeczeństwie. W konkursie

w
i

udzial wzięli uczniowie z oddzialu integracyjnego ze Szkoly Podstawowej nr

11

w Będzinie oraz podopieczni stowarzyszenia „Bądź z nami”. 27 kwietnia 2018 roku

odbyl się final, podczas którego

11

uczniów będzińskiej placówki otrzymało tytul

Laureata.
3. Konkurs grafiki komputerowej „Malowanie na ekranie"
W 2018 roku po raz XXI Urząd Miejski oraz Szkoła Podstawowa nr 10
w Będzinie byli organizatorami Konkursu

Grafiki Komputerowej „Malowanie na

ekranie". Tym razem temat brzmiał: „Dopóki oddajesz się fantazji, swiat staje się

niepospolicie piękny, jakim

chcesz go widzieć..."

Posługując

się techniką

komputerową namaluj jak wyobrażasz sobie krainę fantazji. Po raz kolejny
zaproszenia do udziału w konkursie otrzymały przedszkola
szkoły z miast
i

partnerskich Będzina.
Łącznie wpłynęło 249 prac konkursowych w trzech kategoriach wiekowych.
Komisja konkursowa nagrodziła 18 prac uczniów, którym nagrody przekazano
podczas obchodów Dnia Dziecka 2 czerwca 2018 roku.
4. Wizyta oficjalna w mieście partnerskim Kaisiadorys na Litwie

Przedstawiciele władz samorządowych Miasta Będzina gościli w mieście
partnerskim Kaisiadorys na Litwie w ramach organizowanych Dni Jedności
Kaisiadorys w dniach od 14 do 17 czerwca 2018 roku, W wyjeździe uczestniczyli:
Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Beata Świgoń, Kierownik Referatu
Podatków

Windykacji Anna Filik, Zastępca Dyrektora Muzeum Zagłębia Kamil
Gryma, Radni Rady Miejskiej Będzina: Jerzy Małkowski, Leszek Dudek, Włodzimierz
i

Janczyk oraz grupa „Twarze" reprezentowana przez 4 uczennice LO im. Mikołaja
Kopernika w Będzinie wraz z opiekunką.
Pierwszego dnia pobytu delegacja zwiedziła Troki wraz z malowniczym
zamkiem położonym na jeziorze Galwe. Charakterystyczny układ symetrycznego
I

zespołu dwóch połączonych naprzeciwległych budynków wieży wjazdowej świadczy
o wyjątkowości obiektu sprawia, że jest on ważną atrakcją turystyczną Litwy. Po
i

i

południu odbyło się oficjalne spotkanie delegacji z Białorusi, Estonii

i

Polski

w Urzędzie Miasta z Merem Rejonu Kaisiadorys Vytenisem Tomkusem, a następnie

pochód festiwalowy otwierający międzynarodowe wydarzenie pod nazwa „Wspólna
Zielona Wierzba", podczas którego mogła zaprezentować swoje umiejętności
młodzież z rejonu Kaisiadorys, a także uczennice będzińskiego liceum z grupy

„Twarze". Grupa teatralna „Twarze" rozpoczęła swoją działalność niemal 10 lat temu,

a ich występy śpiewane zawsze docierają do szerokiej rzeszy odbiorców. Część
grupy wykonuje repertuar z lokalnego folkloru, który zaprezentowany został podczas
festiwalu stawiac tym samym ziemię Zagłębia Dąbrowskiego.
W ramach wydarzenia odbylo się również wiele kulturalnych

dzialan, konkursów,

koncertów,

i

edukacyjnych

zawodów, w których uczestniczyła delegacja

z Będzina.
W sobotę 16 czenNca delegacja udała się do Wilna, gdzie zobaczyla kościól
św. Piotra Pawla na Antokolu, Ostrą Bramę, Uniwersytet Wileński, kosciol Świętego
i

Ducha, cerkiew prawoslawną, Palac Prezydencki budynek Parlamentu Litewskiego
i

Nieodzowna byla wizyta na cmentarzu na Rossie, gdzie na miejscu pochówku matki
Józefa Pilsudskiego oraz urny z sercem jej syna zapalono symboliczny znicz.
Wieczorem odbyla się kolacja pożegnalna, podczas której przekazano
upominki na ręce gospodarzy w podziękowaniu za gościnę ciepłe przyjęcie.
i

przedstawicieli wladz samorządowych Tatabanyi
w ramach Dni Będzina
5. Wizyta

W dniach od 8 do

i

Kaisiadorys

czenNca 2018 roku w ramach uroczystości związanych

11

z jubileuszowymi obchodami

Dni

Będzina

naszym mieście
7 osób Kaisiadorys na

gościliśmy w

przedstawicieli miast partnerskich Tatabanya na Węgrzech
Litwie — 8 osób.

—

i

9 czenNca w Szkole Podstawowej nr 9 w Będzinie odbyl się festyn rodzinny
„Kucharze dzieciom", w którym czynny udzial wzięli zagraniczni goście. Podczas
pikniku zarówno Litwini, jak Węgrzy zaprezentowali przekąski charakterystyczne dla
ich kuchni. Grupa z Tatabanyi przywiozla ze sobą chleb, kielbasy, paprykę oraz ich
i

narodową przyprawę, która nadaje niepowtarzalny smak każdej potrawie. Litwini
z kolei zachwycili będzinian smakiem ich tradycyjnego ciemnego chleba,
wyrabianego wedlug specjalnej receptury oraz sera produkowanego z mleka
koziego. Dzieciom szczególnie do gustu przypadły slodycze spożywane w krajach
naszych miast partnerskich, Podczas festynu nasi goście spróbowali również
polskich specjalów, a na zakończenie wizyty zwiedzili budynek szkoły. Duże wrażenie
zrobila na nich ilość pucharów zdobytych przez uczniów w dziedzinie szermierki

w

i

siatkówki, Zwiedzanie szkoły zapoczątkowało równiez dyskusję na temat systemów

oświaty oraz perspektyw w zakresie edukacji dzieci młodzieży.
i

Po południu

odbyła się konferencja, podczas której wszystkie miasta

z pomocą prezentacji multimedialnych przedstawiły ciekawsze inwestycje ostatnich
2 lat oraz projekty 2018 roku. Na przykład w Tatabanyi rozwijane

są różne gałęzie

przemysłu jak również modernizowane miejsca użyteczności publicznej. Kaisiadorys
koncentruje się na organizacji wydarzeń integrujących lokalną społeczność,
a ponadto ciekawostką jest fakt, iż nasze litewskie miasto partnerskie postawiło dwa
stoliki szachowe na wzór tych znajdujących się na będzińskim wzgórzu zamkowym.
kolei Miasto Będzin pochwaliło się kluczowymi inwestycjami 2018 roku, tj. plażą
miejską, bulwarami oraz centrum przesiadkowym.

Z

Wieczorem delegacje wzięły udzrał w koncertach z okazji Dni Będzina, by na
zakończenie podziwiać pokaz sztucznych ogni w wykonaniu drużyny z Polski oraz
Austrii.
W niedzielę przedstawiciele naszych miast partnerskich udali się do Kopalni
Guido w Zabrzu, gdzie zwiedzili dwa świetnie zachowane poziomy wydobywcze: 170
m i 320 m. Pod ziemię grupę zwiozła autentyczna szola, taka sama, jaką uzywają
górnicy na czynnych kopalniach. Ekspresowy zjazd w ciemnościach zajął zaledwie

kilkadziesiąt sekund!
W pienlvszej kolejności delegacje zwiedziły najstarsze dostępne rejony Kopalni
Guido na poziomie 170 rn. Przewodnik opowiedział o trudzie pracy w kopalni
z początku XX wieku — okresu mechanizacji, postępu technologicznego, ale także

okresie najsilniejszego kultu św. Barbary w górnośląskim górnictwie.
Podczas zwiedzania poziomu 170 m mozna było zobaczyć oryginalnie
zachowane stajnie końskie dowiedzieć się o roli, jaką odegrały konie w historii
i

górnictwa. Poznane zostały także zagrożenia czyhające na górników pracujących
pod ziemią, a dzięki multimedialnym efektom można było je niemal „poczuć" na

własnej skórze. Punktem kulminacyjnym poziomu 170 m była kaplica świętej
Barbary, zwracająca uwagę ze względu na walory architektoniczne.
Największymi atrakcjami na poziomie 320 m są pokazy pracy wielkich maszyn
górniczych przejazd elektryczną kolejką podwieszana. Jest to jedyna tego typu
i

kolejka górnicza na świecie udostępniona dla turystów. Zawiozła ona grupy w rejon

pracy dwóch kombajnów górniczych, chodnikowego ścianowego. Tam z bliska
można bylo zobaczyć, jak pracują te potężne maszyny do urabiania skal węgla.
i

i

Odkrywanie poziomu 320 wiąże się przede wszystkim z poznawaniem rozwoju
techniki górniczej od końca XIX wieku aż do czasów współczesnych. Grupy
przekonały się, jak wygląda ciężka praca górnika, w jakich warunkach wydobywa się
węgiel oraz co matka natura potrafi zrobić z kopalnianym chodnikiem, który nie jest

zabezpieczony obudową górniczą. Choć Kopalnia Guido od lat nie wydobywa węgla,
to na trasie turystycznej go nie brakuje. Podczas zwiedzania nasi goście zobaczyli go
kilka razy,

i

to w zupelnie surowej formie pokładu o grubości nawet do dwóch metrów.

Obu delegacjom bardzo podobała się wizyta w kopalni z zupełnie różnych powodów:
Węgrom ze względu na tradycje górnicze, a Litwinom z uwagi na fakt, iż tego typu
atrakcja industrialna nie występuje u nich w kraju. Na Litwie wydobywa się jedynie

surowce skalne takie jak: wapień, dolomit, kreda, gips oraz na niewielką skalę
bursztyny, a także torf.
Wizytę delegacji z Litwy

Węgier w Będzinie w tych szczególnych dniach

i

zakończyła kolacja pożegnalna, podczas której wręczono pamiątkowe upominki.
6. Spotkanie Miast partnerskich

Dzień Górnika w Tatabanyi
W dniach od 31 sierpnia do 3 września 2018 roku przedstawiciele władz
i

samorządowych Miasta Będzina przebywali w mieście partnerskim Tatabanya na
Węgrzech w ramach Dnia Górnika. W sklad delegacji oficjalnej weszli: Roman
Goczol

—

Naczelnik Wydzialu Oświaty, Jacek Trześniewski

—

Pełnomocnik ds.

Ochrony Informacji Niejawnych oraz Radni Rady Miejskiej Będzina: Marek Wieczorek
Włodzimierz Janczyk. Wieczorem po przyjeździe wladze samorządowe Tatabanyi

i

oficjalnie powitaly gości z Polski, Ukrainy, Rumunii Niemiec.
i

Pienivszego dnia pobytu w programie delegacji znalazł się wyjazd do Kameduli
Remeteseg — interaktywnego muzeum zorganizowanego w dawnym klasztorze
kamedułów oraz do Gerecse — nowej inwestycji miasta zlokalizowanej na wzgórzu
w pobliżu symbolu Tatabanyi _ pomnika Turula. W nowym centrum turystycznym jest
m.in. miejsce na okolicznościowe ekspozycje artystyczne oraz na oryginalną

restaurację. Po poludniu delegacja będzińska uczestniczyła wraz z władzami miasta
mieszkańcami Tatabanyi w podnioslej uroczystości zlozenia kwiatow pod pomnikiem

i

Męczeństwa Górników, a następnie przemaszerowała ulicami miasta do Muzeum
Górnictwa, W miejscu upamiętniającym górniczą przeszłość delegacje spotkały się
z emerytowanymi pracownikami

nieistniejącej już kopalni węgla kamiennego
wyróżnionymi nagrodami za zasługi dla miasta oraz z uczniami szkół — uczestnikami
konkursów popularyzujących historię Tatabanyi. Podczas uroczystości pod
pomnikiem górników z delegacją będzińską spotkal się były burmistrz a obecnie

parlamentarzysta węgierski Janos Bencsik. Wieczorem w Urzędzie Miasta odbyla się
uroczysta kolacja, podczas której przedstawiciele miasta Będzina przekazali
życzenia od prezydenta miasta Będzina burmistrzowi Tatabanyi Csaba Schmidt
wręczyli gospodarzom delegacjom miast partnerskich okolicznościowe upominki

i

i

Drugiego dnia delegacje uczestniczące w spotkaniu w Tatabanyi zaproszono
do udzialu w wycieczce do Biczo Csardy (oberży) na terenie puszty w południowej

części Węgier. Byla okazja do zwiedzenia fragmentu parku narodowego, do konnej
przejażdżki, do zasmakowania w kuchni węgierskiej, do poznania rolniczych tradycji.
Szczególną atrakcją wycieczki byl pokaz ujeżdżania koni, podczas którego ubrani
w tradycyjną odzież csikosi (węgierscy kowboje) hajducy wykonywali różnorodne
i

akrobacje, strzelając przy tym z batów.
W drodze powrotnej pokazano grupom osobliwą inwestycję sportową powstałą
w rodzinnej wsi Wiktora Orbana. W liczącym niespelna dwa tysiące mieszkańców

Felcsut powstaje za ok. 6 miliardów forintów (80 milionów zł) hala sportowa wraz
z salami konferencyjnymi. Kompleks przylega do wybudowanego przed czterema
laty stadionu piłkarskiego Panczo Arena, który ze względu na swoje
charakterystyczne sklepienia przypomina bardziej katedrę niż obiekt sportowy.
Stadion na prawie 4000 zadaszonych miejsc jest częścią Akademii Piłkarskiej im.
Ferenca Puskasa.
Wieczorem podczas ostatniej kolacji delegacji będzińskiej towarzyszyl
burmistrz Tatabanyi, Była to również okazja do rozmowy m.in. o osiągnięciach miast
partnerskich, sporcie, szkołach możliwych w przyszlosci formach współpracy.
i

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 2018 roku:
Szkoła Podstawowa

Będzinie realizowała projekt H.E.A.R.T
w programie Erasmus+. Placówka wraz z uczniami szkół podstawowych
z Turcji,

Słowenii,

nr

1

Włoch,

w

Rumunii

realizuje zadania
środowisko
korzystanie

oraz Portugalii

propagujące

zdrowy tryb życia, troskę o
z naturalnych zasobów Ziemi, W październiku 2018 roku w Gemlik w Turcji
i

odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne dla koordynatorów projektu.
Uczniowie szkół partnerskich wspólnie opracowali logo projektu, opublikowali

książkę kucharska ze zdrowymi przekąskami oraz zebrali obrazy natury do
kalendarza.
Szkoła Podstawowa nr 6 w Będzinie rozpoczęła realizację projektu w ramach
programu Erasmus+ Akcja 1. Paicówka dokonała wyboru szkoleń, które
odbędą się w instytucjach

i

partnerskich centrach szkoleniowych w Wielkiej

Brytanii.

Szkoła Podstawowa nr 10 w Będzinie kontynuowała dwuletni projekt
Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: „Mówię, wiem, rozumiem" w ramach
PO

WER

przez Europejski Fundusz
Społeczny. Projekt zakończył się 30 maja 2018 roku. Ponadto placówka
kontunuowała realizację projektu „Dzieląc się wspólnie ucząc, siejemy ziarna
programu

współfinansowanego

i

naszej przyszłości" współfinansowanego w ramach programu Erasmus+
KA219 we współpracy ze szkołami z Hiszpanii, Włoch Bułgarii. W ramach
i

projektu uczniowie pracowali nad pod-projektami: „Emocja", „Cyberprzemoc”,
„Sztuka" oraz „Muzyka". W kwietniu 2018 roku w będzińskiej placówce odbyła
się 5-cio dniowa wizyta nauczycieli ze szkół partnerskich. Goście

przeprowadzili lekcje kulturowe dla uczniów SP 10

i

mieli okazję zwiedzic

Będzin, Kraków, Oświęcim, Katowice.

Szkoła Podstawowa nr 13 realizowała następujące projekty:

-

„Through of my window” z miastami z Portugalii, Rumunii, Wloch, Brazylii,

Gruzji. Hiszpanii

i

Bułgarii. W ramach projektu uczniowie dzielą się zdjęciami

opowiadaniami o tym, co zobaczyli w swoich oknach. Celem jest zdobycie
świadomości o naszej różnorodności, promowanie tolerancji wzajemnego
szacunku.

i

i

-

„Our euro magazine" z partnerami z Francji, Wloch, Turcji, Ukrainy, Hiszpanii,

Rumunii, Gruzji i Grecji. Projekt ma na celu zebranie artykulow pochodzących

z calej Europy dotyczących różnych tematów

—

żywność, miejsca, specjalne

atrakcje, muzyka, ważne wydarzenia spoleczne
w okolicy |ub szkole.

i

sportowe. artystyczne

your way" z miastami z Portugalii, Wloch, Francji, Hiszpanii, Łotwy,
Rumunii Turcji. Celami projektu jest pomoc uczniom w przezwyciężeniu
uprzedzeń lęku oraz pokazanie, że język angielski nie jest taki straszny;

, „Have

it

i

i

wlaczenie dramatu, gier technologii informatycznych do procesu uczenia się.
, „The school of our dreams" z partnerami z Francji, Wloch, Turcji Hiszpanii.
i

i

Projekt obejmowal wszystkich uczniów

i

pracowników szkoly, oparty byl na

4 tematach: opis szkoly, co można zrobić, aby poprawić swoją szkolę, jakie są
mocne strony naszej szkoly, jakie są slabe strony naszej szkoły,

Ponadto placówka poznawala kulturę
i

i

zwyczaje mieszkańców Cypru

Florencji w ramach programu PO WER oraz wymieniala kartki z uczniami

z Norwegii,
Gimnazjum nr

1

w Będzinie kontynuowalo wspolprace z Theodor-Heuss-

Gymnasium w Aalen. W czerwcu 2018 roku mlodzież z Gimnazjum nr 1
w Będzinie pojechala do Aalen w Niemczech na wymianę mlodziezy
z niemieckimi rówieśnikami.
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