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PONAD 60 MILIONÓW Z£
POZYSKANYCH W 4 LATA

MIASTO

BIERUÑ

Ponad
60 milionów z³otych
pozyskanych w 4 lata!

Szanowni Pañstwo,
Pragniemy zaprezentowaæ najwa¿niejsze inwestycje,
które zrealizowaliœmy w przeci¹gu ostatnich lat.
Wiele siê w tym czasie zmieni³o, powsta³y nowe
obiekty, drogi, zrealizowano wiele ciekawych
projektów. Na przestrzeni ostatnich czterech lat
do bud¿etu naszego miasta z ró¿nych Ÿróde³
pozyskaliœmy ponad 60 mln z³ na inwestycje,
modernizacje i remonty.
Minione lata by³y bardzo intensywne pod wzglêdem
realizowanych inwestycji i podejmowanych dzia³añ.
Niejednokrotnie zosta³o to zauwa¿one w rankingach
i konkursach, gdzie nasze miasto zajmowa³o czo³owe
lokaty. Tworzymy nowe miejsca pracy, ulepszamy
infrastrukturê drogow¹, rozwijamy oœwiatê, kulturê,
poszerzamy nowoczesn¹ bazê sportow¹, a przede
wszystkim dbamy o bezpieczeñstwo. Jestem
przekonany, ¿e nowe inwestycje, stworz¹ nowe
mo¿liwoœci rozwoju, z których bêdziemy mogli
wszyscy korzystaæ.
Burmistrz Miasta Bierunia

Bernard Pustelnik
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KULTURA
UTWORZENIE REGIONALNEGO CENTRUM
KULTURALNO – GOSPODARCZEGO
Utworzenie centrum wi¹za³o siê z kompleksow¹ rozbudow¹ œwietlicy œrodowiskowej i remizy OSP.
W ramach remontu podniesiono budynek remizy i dobudowano czêœæ gara¿ow¹ z zapleczem
higieniczno-sanitarnym. Œwietlica zyska³a scenê wraz z garderob¹ i salki warsztatowe, wymieniono
w niej drzwi, pod³ogê i odnowiono œciany. Na zewn¹trz zosta³a wykonana elewacja, zbudowano
amfiteatr i plac zabaw, powsta³ te¿ parking, zagospodarowano teren wokó³.
REALIZACJA INWESTYCJI:
KOSZT:
POZYSKANE ŒRODKI:

2013
3 024 058,83 z³
1 511 082,70 z³

REMONT KINOTEATRU „JUTRZENKA”
W Kinoteatrze „Jutrzenka” wykonano ca³kowity remont dachu, rozbudowano sanitariaty
oraz odnowiono wnêtrze sali wraz ze scen¹.
REALIZACJA INWESTYCJI:
KOSZT:

2013
610 352,59 z³

MODERNIZACJA BUDYNKU „TRIADY”
Wyremontowany obiekt sk³ada siê z trzech segmentów, które w ca³oœci poddano modernizacji.
W ramach inwestycji wykonano m.in. wymianê stolarki okiennej w ca³oœci, wymianê drzwi,
posadzek i sufitów podwieszanych, instalacjê wodno – kanalizacyjn¹ oraz elektryczn¹, wentylacjê
mechaniczn¹ i klimatyzacjê, instalacje komputerowe i alarmowe oraz kompleksowe malowanie.
Odnowiono tak¿e elewacjê budynku, zmodernizowano wêz³y sanitarne, które zosta³y
przystosowane dla osób niepe³nosprawnych, utworzono punkt monitoringu miejskiego.
W budynku swoje siedziby maj¹ jednostki organizacyjne: Stra¿ Miejska, Miejski Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej, oddzia³ Bieruñskiego Oœrodka Kultury oraz biblioteka.
REALIZACJA INWESTYCJI:
KOSZT:

2012 - 2013
3 050 266,16 z³
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SPORT I REKREACJA
ROZBUDOWA KRYTEJ P£YWALNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
Jedna z najwiêkszych inwestycji realizowana w ostatnich latach w naszym mieœcie. Dziêki modernizacji
krytej p³ywalni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bieruniu powsta³ nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny.
Budowa zaplecza obejmowa³a modernizacjê kot³owni i wentylatorowni, przebudowê kanalizacji deszczowej,
renowacjê elewacji i czêœci basenowej. Utworzono specjaln¹ strefê SPA, gdzie znajduj¹ siê m.in. sauny
i pomieszczenie relaksacji z elementami solnymi na œcianach. Dla spragnionych ekstremalnych wra¿eñ
zamontowano zewnêtrzn¹, multimedialn¹, ocieplan¹ zje¿d¿alniê.
REALIZACJA INWESTYCJI:
KOSZT:
POZYSKANE ŒRODKI:

2012 - 2014
5 010 711,98 z³
1 999 747,46 z³

ODBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM NR 1
W ramach modernizacji powsta³a nowoczesna trzytorowa krêgielnia, sauna na podczerwieñ i grota solna.
Odnowiono boiska zewnêtrzne i utworzono nowe, ze sztuczn¹ nawierzchni¹. Z myœl¹ o m³odych
sportowcach powsta³a bie¿nia lekkoatletyczna, dodatkowy kort tenisowy i zewnêtrzna si³ownia.
REALIZACJA INWESTYCJI:
KOSZT:
POZYSKANE ŒRODKI:

2011
2 934 965,43 z³
1 883 642,84 z³

REMONT HALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM NR 2
W Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 2 podczas remontu wymieniono pod³ogê, okna i instalacjê
centralnego ogrzewania. Odnowiono te¿ podjazd i elewacjê budynku.
REALIZACJA INWESTYCJI:
KOSZT:
POZYSKANE ŒRODKI:

2011 - 2013
1 263 209,92 z³
168 171,00 z³

TRASA ZDROWIA WOKÓ£ „£YSINY”
We wrzeœniu 2014 r. wokó³ „£ysiny” zostan¹ zamontowane instalacje treningowe tworz¹ce tzw. Trasê
Zdrowia. Urz¹dzenia powstan¹ w ramach projektu „PZU Trasy Zdrowia”, którego Bieruñ jako jedna
z 30 gmin w Polsce zosta³a laureatem. Projekt obejmuje tak¿e tablice informacyjne z kodami QR,
dziêki którym obejrzymy na urz¹dzeniach mobilnych instrukta¿owe filmy video.
REALIZACJA INWESTYCJI:
KOSZT:
POZYSKANE ŒRODKI:

2013
48 000,00 z³
38 000,00 z³

Projekt Przedszkola nr 2A przy ul. Nasypowej
i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym
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EDUKACJA
ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 1 W BIERUNIU STARYM
Inwestycja obejmowa³a ca³kowit¹ modernizacjê starego budynku oraz dobudowê nowego segmentu,
gdzie powsta³y trzy dodatkowe oddzia³y przedszkolne, szatnie i kuchnia. Wokó³ przedszkola wykonano
efektowny plac zabaw, który wraz z budynkiem stanowi jeden z najnowoczeœniejszych kompleksów
tego typu w województwie œl¹skim. Przedszkole mo¿e przyj¹æ ponad 170 dzieci.
REALIZACJA INWESTYCJI:
KOSZT:

2011 - 2013
ponad 6 000 000 z³

BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 2A
PRZY UL. NASYPOWEJ I UL. BARBÓRKI W BIERUNIU NOWYM
W 2014 r. planowane jest rozpoczêcie budowy przedszkola usytuowanego w czêœci nowobieruñskiej.
Zaprojektowany budynek przedszkola o powierzchni ponad 1400 m2 przeznaczony jest dla ok. 195 dzieci.
Przewidziano 8 sal dydaktycznych z niezale¿nymi wêz³ami sanitarnymi oraz magazynami sprzêtu
podrêcznego. W obrêbie poszczególnych czêœci zgrupowano pomieszczenia biurowo-administracyjne,
gospodarczo-techniczne, szatnie, salê wielofunkcyjn¹, kuchniê wraz zapleczem. Inwestycja
obejmowaæ bêdzie tak¿e parking, dwa wydzielone place zabaw oraz zieleñ.
REALIZACJA INWESTYCJI:
KOSZT:

2014 - 2016
ponad 10 000 000 z³ (szacunkowa wartoœæ inwestycji)

NOWOCZESNE PLACE ZABAW
W Bieruniu dbamy o place zabaw, modernizujemy je i troszczymy siê o to, by stale powstawa³y
nowe. W sumie jest ich w naszym mieœcie 19. Najpopularniejszy i najbardziej lubiany jest plac
zabaw przy ul. Królowej Jadwigi w s¹siedztwie skateparku, idealny do zabaw w rodzinnym gronie.
REALIZACJA INWESTYCJI:
KOSZT:
POZYSKANE ŒRODKI:

2011 - 2014
ponad 1 500 000 z³
blisko 50 000 z³
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TRANSPORT I KOMUNIKACJA
INFRASTRUKTURA DROGOWA
REMONTY DRÓG
W latach 2011-2014 wyremontowano w Bieruniu oko³o trzydziestu dróg, m.in. ul. Koœcieln¹ i Majow¹,
ul. Go³ysow¹, ul. ¯ywiczn¹, ul. Lipcow¹ i ul. Grobaln¹ o ³¹cznej d³ugoœci 25,4 km oraz most w ci¹gu ul. Wita.
Warto nadmieniæ, ¿e remonty objê³y 25% wszystkich dróg w naszym mieœcie.
REALIZACJA INWESTYCJI:
KOSZT:
POZYSKANE ŒRODKI:

2011 - 2014
ok. 26,7 mln z³
ok. 25,7 mln z³

BUDOWA NOWYCH DRÓG
W ostatnich latach w naszym mieœcie powsta³y nowe inwestycje drogowe: ul. Wiœlana o d³ugoœci 503 m,
ul. Ekonomiczna o d³ugoœci 1.878 m, ul. Miko³aja o d³ugoœci 135 m.
REALIZACJA INWESTYCJI:
KOSZT:
POZYSKANE ŒRODKI:

2013
ok. 10,5 mln z³
ok. 8,7 mln z³

REAKTYWACJA KOLEI
Od 2011 roku Gmina Bieruñ przy wspó³pracy PKP Polskich Linii Kolejowych SA rozpoczê³a dzia³ania
maj¹ce na celu przywrócenie linii kolejowej na trasie: Tychy Lodowisko – Bieruñ Stary – Bieruñ
Nowy – Oœwiêcim. Planowana jest realizacja projektu przy wykorzystaniu œrodków unijnych.
Do tej pory wykonano remont nawierzchni kolejowej na odcinku Tychy – Górki Œciernie za
kwotê ponad 17 mln z³ oraz k³adki dla pieszych nad lini¹ kolejow¹ przy ul. Starom³yñskiej,
której koszt wyniós³ 100 tys. z³. Ponadto planowane jest, przy wykorzystaniu œrodków unijnych,
stworzenie centrów przesiadkowych na terenie stacji kolejowych w Bieruniu Starym i Bieruniu
Nowym oraz remont dróg i parkingów w bezpoœrednim s¹siedztwie.
REALIZACJA INWESTYCJI:

2011 - 2020

DWORZEC AUTOBUSOWY
Zmodernizowane Centrum Przesiadkowe to odnowione przystanki autobusowe, oœwietlenie
i nowoczesny system monitoringu. Gruntowny remont przesz³a nawierzchnia, chodniki
i krawê¿niki, powsta³a tak¿e kanalizacja deszczowa. Dziêki temu Bieruñ posiada nowoczesny
punkt, w którym przyjemnie rozpoczynaæ i koñczyæ podró¿.
REALIZACJA INWESTYCJI:
KOSZT:
POZYSKANE ŒRODKI:

2011
1 470 129,07 z³
1 290 070,22 z³
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GOSPODARKA
URUCHAMIAMY I ROZWIJAMY STREFÊ EKONOMICZN¥
Budowa drogi do terenów inwestycyjnych oraz Strefy Ekonomicznej
Budowa drogi do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to inwestycja, która ma ogromny wp³yw
na gospodarkê naszego miasta. Poza drog¹ utworzono te¿ ci¹g pieszo-rowerowy, zatoki i przystanki
autobusowe, oœwietlenie i kanalizacjê. Dziêki temu w Strefie, na terenie, który znajduje siê w obrêbie
Bierunia, powstaj¹ ju¿ dwa du¿e zak³ady. Zainteresowanie kolejnych inwestorów jest znacz¹ce, wiêc ju¿
niebawem pojawi¹ siê tu zapewne siedziby kolejnych firm.
REALIZACJA INWESTYCJI:
KOSZT:
POZYSKANE ŒRODKI:

2013
9 003 604,56 z³
7 571 777,67 z³

Poszerzamy Strefê Ekonomiczn¹
Decyzj¹ Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. kolejne 42 hektary terenów po³o¿onych na terenie
Bierunia zosta³y w³¹czone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W wyniku podjêtych
dzia³añ obszar strefy zosta³ powiêkszony dwukrotnie. Obszary objête stref¹ po³o¿one s¹ w rejonie
ul. Oœwiêcimskiej. Ju¿ niebawem mog¹ tu powstaæ nastêpne zak³ady pracy.
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BEZPIECZEÑSTWO
MAGAZYNY PRZECIWPOWODZIOWE
Zorganizowano cztery magazyny przeciwpowodziowe wyposa¿one m.in. w sprzêt do ewakuacji
ludnoœci oraz narzêdzia niezbêdne do przeprowadzania akcji ratowniczych. Zbudowano tak¿e
trzy place sk³adowe do magazynowania piasku o objêtoœci 240 m3.
Magazyny zlokalizowano przy:
- Oczyszczalni Œcieków przy zak³adach Nitroerg S.A.
- Kole Rolniczym przy ul. Bijasowickiej
- Remizie OSP w Czarnuchowicach przy ul. Mielêckiego
- Hostelu „Erg" przy ul. Chemików
REALIZACJA INWESTYCJI:
KOSZT:

2011
306 913,44 z³

SYSTEM SMS
Ka¿dy mieszkaniec zarejestrowany w systemie otrzymuje na bie¿¹co informacje o ewentualnych
zagro¿eniach lub podejmowanych dzia³aniach przez odpowiednie s³u¿by. Szczegó³owe informacje
o sposobie rejestracji w systemie dostêpne s¹ na stronie internetowej naszego Urzêdu Miejskiego www.bierun.pl

MONITORING STANÓW WÓD W RZEKACH
Rozbudowano system monitoringu stanu wód na rzekach stwarzaj¹cych zagro¿enie powodziowe
w mieœcie o 4 wodowskazy i stacja bazowa w UM. Zabezpieczono rzeki: Wis³a za zapor¹
Gocza³kowice, Przemsza w Mys³owicach oraz Gostynia i Mleczna w Tychach.

SPECJALISTYCZNY SPRZÊT RATOWNICZY
Zakupiono m.in. pojazd amfibijny, agregat pr¹dotwórczy o wysokiej mocy, dwa ma³e i dwa
œrednie wozy stra¿ackie, samochód terenowy oraz wiele innych.

WA£Y PRZECIWPOWODZIOWE
Œl¹ski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych wybudowa³ nowe obwa³owania na rzekach:
Przemsza, Gostynka, Potok Go³awiecki o d³ugoœci ponad 5,5 km za prawie 15 mln z³.
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DOBRY KURS W PRZYSZ£OŒÆ
WALKA Z WYKLUCZENIEM CYFROWYM W GMINIE BIERUÑ - ETAP II
– to 20 km sieci szerokopasmowego Internetu, do którego w pierwszej kolejnoœci zosta³o pod³¹czonych
40 gospodarstw domowych zagro¿onych wykluczeniem cyfrowym. Ponadto 23 jednostki sektora publicznego
(m.in. szko³y, przedszkola i œwietlice) zostan¹ wyposa¿one w 55 nowoczesnych zestawów komputerowych,
z których ka¿dy mieszkaniec bêdzie móg³ korzystaæ bezp³atnie.
REALIZACJA INWESTYCJI:
KOSZT:
POZYSKANE ŒRODKI:

2013 - 2015
6 120 118,40 z³
6 120 118,40 z³

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA SPO£ECZEÑSTWA
INFORMACYJNEGO 2011 NA TERENIE GMIN GÓRNEGO ŒL¥SKA
Projekt polega na wykonaniu gminnej sieci szerokopasmowej w oparciu o bezprzewodow¹ technologiê LTE,
zapewnieniu dostêpu do Internetu jednostkom samorz¹dowym, stworzeniu publicznych dostêpów do Internetu
dla mieszkañców (HOT SPOT) oraz zapewnieniu infrastruktury dla przesy³ania danych z monitoringu gminnego.
REALIZACJA INWESTYCJI:
KOSZT:
POZYSKANE ŒRODKI:

2012 - 2014
1 232 500,00 z³
1 047 625,00 z³

CENTRUM MONITORINGU
W Bieruniu powstaje nowoczesne, miejskie centrum monitoringu wizyjnego, które bêdzie zlokalizowane
w siedzibie Stra¿y Miejskiej przy ul. Jagie³³y 1 w Bieruniu. Jednym z jego g³ównych zadañ bêdzie zwiêkszenie
szybkoœci reakcji na incydenty i akty wandalizmu oraz poprawa bezpieczeñstwa. Centrum bêdzie skupia³o
sygna³ z 50-ciu kamer obejmuj¹cych swym zasiêgiem wiêkszoœæ dzielnic w mieœcie. Bêd¹ to wszystkie kamery
zamontowane przy miejscach u¿ytecznoœci publicznej (m.in. halach sportowych, boiskach, centrum
przesiadkowym, osiedlach itd.). Centrum bêdzie dzia³a³o przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobê.
REALIZACJA INWESTYCJI:
KOSZT:

2014
55 tys. z³

ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH US£UG PUBLICZNYCH W MIEŒCIE BIERUÑ
G³ównym celem projektu by³o rozwijanie e-us³ug poprzez platformê ePUAP i SEKAP. W ramach projektu
zakupiono sprzêt komputerowy oraz wdro¿ono nowoczesne systemy informatyczne w sk³ad których wesz³y
elektroniczny obieg dokumentów oraz jego integracja z Platform¹ ePUAP oraz Regionaln¹ Platform¹ SEKAP
w Urzêdzie Miejskim w Bieruniu.
KOSZT:
POZYSKANE ŒRODKI:

142 530,00 z³
119 790,50 z³
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WŒRÓD NAJLEPSZYCH
III MIEJSCE W RANKINGU ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU
Bieruñ znajduje siê na trzecim miejscu najlepiej rozwiniêtych gmin w Polsce wed³ug ogólnopolskiego
Rankingu Zrównowa¿onego Rozwoju 2013. Nasze miasto zosta³o wyró¿nione w kategorii gmin miejskich
i jest równie¿ jedynym miastem œl¹skim notowanym w pierwszej dziesi¹tce obok Krynicy Morskiej, £eby
czy te¿ Pu³aw. Ranking jest obiektywn¹ ocen¹ 16 wskaŸników GUS obejmuj¹cych zasadnicze obszary
funkcjonowania wszystkich jednostek samorz¹dowych w Polsce. Ranking tworzony jest przez Wydzia³
Administracji i Nauk Spo³ecznych Politechniki Warszawskiej oraz God³o Promocyjne „Teraz Polska”.
Organizatorem rankingu jest Fundacja Polskiego God³a Promocyjnego „Teraz Polska”.

PER£A JAKOŒCI QI
Bieruñ jako jedno z 24 miast w ca³ej Polsce zosta³ wyró¿niony w 2013 roku Per³¹ Jakoœci – przyznan¹
za nieustanny rozwój, dzia³ania proinwestycyjne i wysoki poziom us³ug œwiadczonych w urzêdzie.
Nagroda przyznawana jest w ramach Ogólnopolskiego Programu Najwy¿sza Jakoœæ i patronuje jej
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci. Wœród
nagrodzonych jednostek samorz¹du terytorialnego oprócz Bierunia znalaz³y siê Starostwa
Powiatowe: w K³odzku, Nowym S¹czu i Œwidnicy oraz miasta m.in. takie jak: Kraków, Opole,
Czêstochowa czy Zabrze.

NAJWY¯SZA JAKOŒÆ QUALITY INTERNATIONAL 2011-2013
Bieruñ od 2011 r. jest nagradzany Z³otym God³em Najwy¿szej Jakoœci Quality International
w kategorii QI Order: Zarz¹dzanie Najwy¿szej Jakoœci. Najwy¿sza Jakoœæ QI to najwiêkszy
w Polsce program projakoœciowy organizowany przez ForumBinesu.pl i jego gazetowy
odpowiednik w Dzienniku Gazecie Prawnej. Realizowany jest pod patronatem Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci.

SAMORZ¥DOWY LIDER EDUKACJI 2012 - 2013
Bieruñ posiada certyfikat „Samorz¹dowy Lider Edukacji” uzyskany dwukrotnie w ramach
I i II edycji Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej. Certyfikat
przyznawany jest samorz¹dom lokalnym realizuj¹cym samodzielnie lub we wspó³pracy
z partnerami spo³ecznymi ciekawe projekty edukacyjne adresowe do uczniów, studentów,
nauczycieli oraz posiadaj¹ce znacz¹ce osi¹gniêcia w zakresie wspierania rozwoju naukowego,
sportowego i kulturalnego m³odzie¿y. Konkurs organizowany pod patronatem Parlamentu
Europejskiego i Przewodnicz¹cego Samorz¹du Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej.
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WŒRÓD NAJLEPSZYCH
MEDAL REGIONALNEJ IZBY PRZEMYS£OWO-HANDLOWEJ
Regionalna Izba Przemys³owo Handlowa w Gliwicach przyzna³a w 2013 roku Medal dla burmistrza
Bierunia Bernarda Pustelnika za osi¹gniêcia na polu gospodarczym. 7 wrzeœnia br. odby³o siê uroczyste
rozdanie nagród przez Jerzego Buzka. Wœród nagrodzonych znaleŸli siê równie¿ m.in. Wojewoda Œl¹ski
Zygmunt £ukaszczyk, Politechnika Œl¹ska czy Telewizja Polska SA Oddzia³ Katowice. Nagroda RIPH
przyznawana jest od 1996 roku osobom posiadaj¹cym znacz¹cy wk³ad na rzecz wspó³pracy
gospodarczej Œl¹ska oraz charakteryzuj¹ce siê etyk¹ i rzetelnoœci¹ postêpowania.

LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO
Bieruñ w 2013 r. znalaz³ siê w zaszczytnym gronie laureatów i otrzyma³ tytu³ „Lidera Rozwoju
Regionalnego 2013”. Nasze miasto otrzyma³o nagrodê za rozwój gospodarczy i ekonomiczny, zw³aszcza
pod wzglêdem zaawansowanych dzia³añ zwi¹zanych ze Stref¹ Ekonomiczn¹. Bieruñ zosta³ doceniony
na tle innych miast za czo³ow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i podejmowane dzia³ania, maj¹ce na celu
dobro mieszkañców i wielop³aszczyznowy rozwój miasta.

CERTYFIKAT „AKTYWNE MIASTO”
Bieruñ jest laureatem II edycji konkursu „Aktywne Miasto” w kategorii miast do 30 tyœ.
mieszkañców. Bieruñ wyró¿ni³ siê najwiêkszym potencja³em sportowym. Zostaliœmy docenieni
i wyró¿nieni na tle innych miast za bogat¹ infrastrukturê sportow¹, wysoki standard i najwy¿sz¹
jakoœæ obiektów, porównywaln¹ z najlepszymi oœrodkami sportowymi w Europie.

NOMINACJA W KONKURSIE „TERAZ POLSKA”
Bieruñ jako jedna z 14 gmin w ca³ej Polsce zosta³ nominowany do Polskiego God³a Promocyjnego
w Konkursie „Teraz Polska”, jednego z najbardziej presti¿owych konkursów w Polsce, który ma
na celu promowanie w kraju oraz za granic¹ lokalnych produktów, us³ug i miast. Mimo, i¿
w tym roku, nie uda³o siê uzyskaæ tytu³u laureata, to sama nominacja naszego miasta jest
niezwykle presti¿owym wyró¿nieniem. Mimo, ¿e nie uda³o siê uzyskaæ tytu³u laureata, to sama
nominacja jest wyj¹tkowym wyró¿nieniem. Cieszy nas, ¿e Bieruñ na tle ponad 100 miast
z ca³ej Polski, znalaz³ siê w samej czo³ówce.

10 lat w Unii Europejskiej

https://www.youtube.com/watch?v=pTZuH-Az4cc
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WŒRÓD NAJLEPSZYCH
CERTYFIKAT ZARZ¥DZANIA JAKOŒCI¥ ISO 9001:2008
Urz¹d Miejski w Bieruniu od 2010 roku posiada Certyfikat Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO 9001:2008 wydany
przez miêdzynarodow¹, niezale¿n¹ jednostkê certyfikuj¹c¹ Dekra Certification. Otrzymany dokument
œwiadczy o zachowanych standardach okreœlonych wymogami normy.

RANKING NAJLEPSZYCH INTERNETOWYCH STRON SAMORZ¥DOWYCH
Wed³ug najnowszego badania przeprowadzonego przez Pismo Samorz¹du Terytorialnego „Wspólnota”
oraz krakowskie studio Edisona - strona internetowa Bierunia znalaz³a siê w dwudziestce najlepszych
serwisów internetowych administracji publicznej w Polsce. W badaniu wziê³o udzia³ blisko 400 urzêdów
(miast wojewódzkich, miast na prawach powiatu), a g³ównym celem by³o pokazanie dobrych praktyk
tworzenia urzêdowych serwisów. Strony zosta³y poddane audytowi u¿ytecznoœci, który okreœla, jak
bardzo przyjazny dla u¿ytkowników jest serwis.

DO¯YNKI WOJEWÓDZTWA ŒL¥SKIEGO
Przez dwa dni 24 i 25 sierpnia 2013 roku nasze miasto sta³o siê centrum wyj¹tkowego œwiêtowania –
Do¿ynek Województwa Œl¹skiego. Gospodarzami Do¿ynek Województwa Œl¹skiego byli: burmistrz
Bierunia Bernard Pustelnik, marsza³ek woj. œl¹skiego Miros³aw Seku³a oraz prezes Œl¹skiej Izby
Rolniczej Roman W³odarz. Do Bierunia przyjecha³o wielu znamienitych goœci, samorz¹dowców,
rolników i mieszkañców z ca³ego regionu m.in. Przedstawiciel Prezydenta RP, przedstawiciel
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Œl¹ski, Przewodnicz¹cy Sejmiku Œl¹skiego, pos³owie
i senatorowie woj. œl¹skiego, radni wojewódzcy, eurodeputowani, duchowieñstwo, w³adze
samorz¹dowe, powiatowe, rolnicy z woj. œl¹skiego i wielu innych. Uroczystoœæ odby³a siê
w piêknej i rozleg³ej scenerii gospodarstwa pañstwa Ewy i Tomasza Turów na Solcu.

BIERUÑ W SPOCIE „10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ”
Z okazji 10-lecia cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej zosta³ nakrêcony oficjalny spot
rz¹dowy, w którym obok zdjêæ z Warszawy czy Gdañska ukaza³y siê równie¿ kadry z Bierunia.
Organizatorem ogólnopolskiej akcji promocyjnej by³o Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
G³ównym za³o¿eniem filmu by³o pokazanie korzyœci zwi¹zanych z obecnoœci¹ Polski w Unii
Europejskiej i pozytywnych zmian, które nast¹pi³y w ci¹gu minionych 10 lat.

MISTRZOWIE ŒWIATA W ¯U¯LU NA BIERUÑSKICH HA£DACH
Na bieruñskich ha³dach zosta³a zorganizowana wielka akcja promocyjna firmy Red Bull, w której
wziêli udzia³ Wicemistrz Œwiata Jaros³aw Hampel i Mistrz Œwiata Juniorów Maciej Janowski.
¯u¿lowcy podjêli wyzwanie i œcigali siê pod górê na bieruñskiej ha³dzie! Na co dzieñ sportowcy
je¿d¿¹ po terenie p³askim z prêdkoœci¹ oko³o 120 km/h, a wyœcig na wzniesieniu by³ wyzwaniem
podjêtym po raz pierwszy. Akcja mia³a pozytywny oddŸwiêk wœród odbiorców z ca³ej Polski.

Urz¹d Miejski w Bieruniu
43-150 Bieruñ, ul. Rynek 14
tel. +48 32 324 24 00
fax +48 32 216 47 77
e-mail: urzad@um.bierun.pl
www.bierun.pl

MIASTA PARTNERSKIE

GUNDELFINGEN
Niemcy

MORAVSKÝ BEROUN
Czechy

OSTROG
Ukraina

MEUNG SUR LOIRE
Francja

