Bieruń, dnia 7 stycznia 2015 roku

Burmistrz Miasta Bierunia
Krystian Grzesica
ul. Rynek 14
43150 Bieruń

Dotyczy:

Petycja o rozwiązanie Straży Miejskiej w Bieruniu.

Wnioskodawcy:

Mieszkańcy Bierunia
 za pośrednictwem:
Przedstawiciela portalu www.twojradny.eu:

PETYCJA
O STWORZENIE CAŁOŚCIOWEJ KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA
JEZIORA "ŁYSINA" W BIERUNIU
My, niżej podpisani, niniejszym zwracamy się z wnioskiem o podjęcie działań w
zakresie stworzenia oraz wdrożenia całościowej koncepcji zagospodarowania jeziora
„Łysina”, ze szczególnym uwzględnieniem plaży oraz możliwości rozbudowy jej o
infrastrukturę sportową, wypoczynkową, rekreacyjną i imprezową.
Bieruń rozwijał się do tej pory w oderwaniu od największego z otaczających go jezior,
zwanego „Łysina”. Wzajemna relacja miasto  jezioro nie została w przeszłości nigdy
świadomie zdefiniowana. Dotychczasowe strefy zainwestowania w tym obszarze są
wynikiem tradycji i przypadku.
Potencjał tego miejsca, chętnie odwiedzanego przez ludność niemal całego śląska może

stanowić jedno ze

źródeł

dynamizacji

rozwoju całego

kompleksu

społeczno

ekonomicznego, opartego na nowoczesnej gospodarce turystycznej. Posiadane atuty,
jakimi są środowisko przyrodnicze oraz atrakcyjne położenie powinny zachęcać do ich
bardziej intensywnego wykorzystania. Aby osiągnąć pożądany i widoczny wzrost
zainteresowania oraz wyróżnienie Bierunia na turystycznej mapie Polski, niezbędne
są spójne działania. Uruchomienie odpowiednich mechanizmów marketingowych
pozwoli tworzyć i dostarczać klientom  turystom atrakcyjne produkty wykorzystujące
posiadane walory naturalne, zróżnicowany i przemyślany program wydarzeń i imprez
oraz odpowiednio zaprogramowaną infrastrukturę.
Co więcej, odpowiednie i kreatywne zagospodarowanie tego terenu, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeby stworzenia możliwości uprawiania sportów zimowych
(lodowisko, hokej, stok narciarski dla najmłodszych) i wodnych  zarówno w formule
ogólnodostępnej jak i w ramach klubów sportowych i ośrodków szkoleniowych oraz
budowy bazy sportowo  rekreacyjnej dla turystyki aktywnej i specjalistycznej,
niewątpliwie pozwoli na przyciągnięcie większej liczby turystów poza sezonem letnim.
Rozbudowa oraz odpowiednie zagospodarowanie tego terenu, to szansa dla naszego
miasta. W naszym odczuciu, to nie tylko sport czy rekreacja, ale także promocja
Bierunia.
Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej petycji.
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