
Załącznik do Zarządzenia Nr B.0050.45.2017 

Burmistrza Miasta Bierunia 

z dnia 7 marca 2017 r. 

Ankieta 

Urząd Miejski w Bieruniu 

ul. Rynek 14 

43-150 Bieruń 

 

 

Gmina Bieruń planuje złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Remont i nadbudowa 

budynku hali  sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu w celu 

zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane 

i rewitalizacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  

2014-2020, Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania 

10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałania 10.3.5 Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych-wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary 

wiejskie i rybackie. 

Zakres projektu obejmuje: 

- adaptację powojskowego obiektu sali gimnastycznej na osiedlu Homera na potrzeby utworzenia 

centrum wspinaczkowego i centrum sportów walki oraz świetlicy środowiskowej; 

- zaadoptowanie budynku na potrzeby infrastruktury sportowo-edukacyjno-kulturalnej wraz 

z zagospodarowaniem przyległego otoczenia; 

- przystosowanie sali do pełnienia funkcji centrum wspinaczkowego: budowa profesjonalnych 

ścianek wspinaczkowych na kilku ścianach hali - na jednej ze ścian zostanie zabudowana ścianka 

wspinaczkowa dla osób początkujących oraz ścianka do wspinana bez asekuracji. Jedno z pomieszczeń 

nadbudowanych nad świetlicą środowiskową zostanie zaadoptowane na bulderownię, czyli miejsce 

treningów wspinaczy, służące do wspinania bez asekuracji; 

- zaadoptowanie sali na potrzeby prowadzenia zajęć z zakresu sportów walki (dalekowschodnie 

sztuki walki, kickboxing, boks, zapasy) i wyposażenie jej w specjalne maty do przykrycia posadzki oraz 

sprzęt sportowy do rozgrzewki i ćwiczeń ogólnorozwojowych; 

- dostosowanie sali do potrzeb osób niepełnosprawnych: podjazd, WC dla osób niepełnosprawnych, 

odpowiednio przystosowane szatnie i prysznice; 

- adaptację obiektu przylegającego do sali sportowej na świetlicę wsparcia dziennego dla dzieci 

i młodzieży oraz klub dla młodzieży; 

- utworzenie w świetlicy wsparcia dziennego sali komputerowej, wyposażonej w sprzęt 

komputerowy oraz prezentacyjno-multimedialny (rzutnik, ekran); 

- utworzenie na jednej z połaci dachowych budynku (nad świetlicą środowiskową) „zielonego 

dachu”, stanowiącego namiastkę terenu zielonego na zindustrializowanym osiedlu; budynek, dzięki 

odpowiedniemu usytuowaniu świetlików okiennych, będzie maksymalnie wykorzystywał światło 

słoneczne, natomiast po zmroku będzie oświetlony efektywnymi energetycznie wewnętrznymi oprawami 

LED, w pełni sterowalnymi i zarządzanymi, co pozwoli oszczędzać w przyszłości energię elektryczną, 

zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, obniżyć koszty utrzymania oświetlenia oraz zwiększyć jego 

trwałość i niezawodność; 

- monitoring obiektu oraz zlokalizowanego przed nim parkingu przez system kamer inteligentnych, 

działających również w nocy (podczerwień), co zapewni bezpieczeństwo korzystającym i będzie 

zapobiegać potencjalnym aktom wandalizmu; 



- uruchomienie ogólnodostępnej, darmowej sieci WI-FI, umożliwiającej bezpłatne zalogowanie się 

do sieci internet z poziomu telefonu komórkowego czy tabletu. 

 

 

 

 

 

W związku z powyższym, proszę o odpowiedź na następujące pytanie: 

Czy uważa Pan/Pani, że realizacja Projektu opisanego powyżej, zakładającego adaptację 

powojskowego obiektu przy ul. Homera 34 w Bieruniu na potrzeby infrastruktury sportowe-

rekreacyjno-edukacyjnej, w tym utworzenie centrum wspinaczkowego, jest zasadna? 

 TAK  NIE 

 

Miejsce na ewentualne uwagi, wnioski, opinie: 

.....................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

/Imię i nazwisko/ 

....................................................... 

Bieruń, dnia ……………………………… 

 

 

Wypełnioną ankietę należy złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Bieruniu w Kancelarii ogólnej 

(parter) lub przesłać drogą elektroniczną na adres: urząd@um.bierun.pl w terminie do 17.03.2017 r. 

Uwagi złożone lub przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

 


