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w sprawie przyjęcia ramnwego programu wspólpracy Będzina z miastami partnerskimi Tatabanya,
Iżcwsk, Kaisiadorys i Basse-Ham oraz miastem Obuchów w 2010 roku
Na podstawie ań. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy zdnia
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Rada Miejska Będzina
uchwala:
i

@ ]. Przyjąć
ramowy prngram współpracy Będzina z miastami partnerskimi Tatabanya, lżewsk. Kaisiadorys
Basse-Ham oraz miastem Obuchów w 2020 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

&

2. Rozwijać współpracę partnerską pomiędzy wspóinmami samorządowymi Będzina. Tatabanyi. Izewska.

Kaisiadorys

i

Basse-Ham oraz Obuchowa.

53. Wykonanie uchwaly powierzyć Prezydentowi Miasla Będzina.
@

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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7nlącznik do uchwały Nr XlX/l36/2020
Rady Miejskiej Będzina

/ dnia 30 stycznia

2020

r.

Ramowy program wspólpracy Będzina z miastami partnerskimi Tatabanya. Iżewsk.
Kaisiadorys i Basse—Ham oraz miastem Obuehów w 2020 roku.
]. Wizyta władz samorządowych z miast partnerskich Tatabanya. Iżewsk, Kaisiadorys
i Basse-Ham oraz miasta Obuchów z okazji obchodów Dni Będzina.
w

wi7yty władz samorządowych miasta Będzina w Tatabanyi. lżewsku.
Kaisidorys Basse-Ham oraz mieście Obuchów.

.Ochalne

i

,w.

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

ptr/.arządowymi pochodzącymi z miast
partnerskich Będzina i wspieranie wspólnych inicjatyw pomiędzy nimi.
5. Rozwijanie współpracy pomiędzy będzińskimi placówkami oświatowymi, a szkołami
z zagranicy.

4. Rozwijanie współpracy

z organizacjami

6. 20-lccic podpisania umowy o współpracy miast partnerskich pomiędzy Będzinem
a Tatabanya.
7. Wnioskowanie o dofinansowanie projektów w ramach programów Unii Europejskiej.

SPORT
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie:
l. Zaproszenie przedstawicieli miast partnerskich do aktywnego spędzenia czasu podczas

pobytu w Będzinie poprzez np.: zajęcia ruchowe i rekreacyjne. aqua-aerobic. zawody
pływackie. trio basket. trening tenisa ziemnego. trening na siłowni. mecz piłki nożnej.
biegi. turniej piłki wodnej. udostępnienie pływalni wraz z sauną, boisk do siatkówki
plażowej. kijów do nordic walkingu. itd.

KULTURA

Wydział Promocji. Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej:

mawwr

Będzińska Majówka.
Będziński Bieg z Gwiazdami.
Będzińska Noc Świętojańska.
Bedzińskie Zakończenie Lata.
Będziński Bieg Niepodległości.

Ośrodek Kultury w Będzinie i Filia Ośrodka Kultury w Będzinie-Grodżcu:
I. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny .,Pejzaze osobliwe" (czerwiec 2020).
3. Wymiana kulturalna pomiędzy zespołami folklorystycznymi tj. „Zespołem Ziemi
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Będzińskiej" „Zespołem Grodźczanie" oral zespolem tańca irlandzkiego .,Galway”.

3. Występy zespołów muzycznych z miast partnerskich podczas imprez plenerowych
organizowanych na terenie Parku Syberka w Będzinie.
4. Prezentacja twórczości artystów plastyków. malarzy. rzeźbiarzy z miast partnerskich
w Galerii z cyklu OBRAZY MISTRZÓW Ośrodka Kultury w Będzinie.

Muzeum Zagłębia w Będzinie:
Bieżąca obsluga gości w obiektach Zamek. Palac Mieroszewskich, Dom Modlitwy
Będzińskie, możliwośc oprowadzania gości po mieście
i
Wzgórzu Zamkowym. oferta edukacyjna dla najmłodszych.
to
Organizacja uroczystego spotkania na dziedzińcu zamkowym lub w zabytkowych
wnętrzach Pałacu Mieroszewskich dla goszczących w Będzinie przedstawicieli miast
partnerskich. Dodatkową atrakcją mógłby być koncert muzyki klasycznej lub występ
zespolu lolklorystycznego z regionu.
3. Uczestnictwo gości z zagranicy w imprezach muzealnych np. w „Jarmarku Rzemiosła
i
Rękodzieła”. prezentacja swoich wyrobów rzemieślniczych na stoiskach. mozliwośc
występu zespołow ludowych miast partnerskich podczas tego wydarzenia.
4. Możliwość udostępnienia informacji o muzeach miast partnerskich w internecie — na
portalach, gdzie swoją działalność internetowa prowadzi Muzeum Zagłębia.
u.
Przygotowanie wystaw tematycznych We współpracy z muzeami z miast partnerskich.
I.

Mizrachi Podziemia

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie:
— CZYSTY
SWIAT dla dzieci młodziezy z placówek oświatowych miast partnerskich oraz
prezentacja nagrodzonych prac na wystawie pokonkursowej.
2. Organizacja XX edycji międzynarodowej
imprezy czytelniczej dla dzieci
ramach
Andersenem”
2 Miejska Biblioteka w Czeskim
„Noc
współpracy
z
w
pt.
i
Klubem Bibliotek Dziecięcych Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Cieszynie
i Pracowników
Informacji w Republice Czeskiej.

l. Organizacja XXII edycji Konkursu Ekologicznego MOJA ZIEMIA
i

OŚWIATA
szkołami
lub
zacieśnianie
pomiędzy
współpracy
nawiązywanie
Basse-Ham
oraz innych miast
przedszkolami miast Tatabanya. Iżewsk. Knisiadorys.
z zagranicy a placówkami oświatowymi 7, Będzina:
Szkoła Podstawowa nr 3:
› udział w Programie e›Twinning — wzmocnienie kompetencji kluczowych w tym
m.in,: nauka języków obcych. ro7wijanie umiejetności uczenia się.
Rajdu
- organizacja ..Walentynkowcgo Turnieju Zbijaka. „Festynu Rodzinnego
Rowerowego" z udziałem przedstawicieli miast partnerskich.
- przygotowanie przewodnika multimedialnego ukazującego walory turystyczne
regionu zachęcającego mieszkańców miast partnerskich do wzajemnych wizyt
wramach partnerstwa miast.
Szkola Podstawowa nr 8:
~kontynuacja działań związanych z realizacją projektu „Kreatywność nauczyciela
sukcesem edukacyjnym ucznia" wspóltinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność
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kadry edukacji szkolnej".
realizacja międzynarodowych projektow edukacyjnych na platformie e-Twinning.
_ Szkoła Podstawowa nr 9 — rodzinny piknik kucharski z udziałem przedstawicieli miast
partnerskich. wystawa prac plastycznych z zabytkami miast partnerskich oraz plakaty
turystyczne. reklamowe w języku angielskim o atrakcjach miast bliźniaczych.
zorganizowanie pokazu strojów. kuchni, kultury. sztuki, tradycji miast partnerskich
— Szkoła
Podstawowa nr IO _ zaproszenie miast partnerskich do udzialu
w konkursie grafiki komputerowej „Malowanie na ekranie", kontynuowanie realizacji
projektu „Holidays ofJoy: Christmas and Easter in my country" w ramach programu
otrzymanych
z
zorganizowanie
›
e-Twinning.
Planuje
wystawy
bozonarodzeniowych kart świątecznych. na przełomie marca i kwietnia 2020 roku
zorganizowanie wymiany kart świątecznych 7, okazji Wielkanocy. opracowanie filmu
poświęconego polskim zwyczajom wielkanocnym udostepnienie go na platformie
e-Twinning. Ponadto szkola zamierza przystąpić do programu Erasmsu+ KAl
„Mobilność kadry edukacji szkolnej" oraz Polsko-Litewskiego Programu Wymiany
Mlodziezy.
_ Szkola Podstawowa nr ll - realizacja projektu e-Twinning _ współpraca w zakresie
wymiany korespondencji (› tematyce regionalnej ze szkołami w Turcji. Francji.
Portugalii i Słowacji.
—
Szkoła Podstawowa nr l3 ~ realizacja projektow c-Twining ..Our Cultural Capsule".
wymiana korespondencji z młodzieżą z Francji. wymiana kartek i pocztówek
świątecznych w ramach projektu eTwining z Hiszpanią, Węgrami i Tajwanem.
wymiana korespondencji i pocztówek z Rumunią.
w
Udział placówek oświatowych z Będzina w europejskich programach edukacyjnych.
Koordynowanie działań dotyczacych dalszej wspolpracy Państwowej Akademii
Medycznej z lżewska i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
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