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I. Wstęp 
Obowiązek sporządzenia Raportu o stanie miasta reguluje ustawa o samorządzie gminnym. Raport 

winien obejmować podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady i budżetu obywatelskiego. Ustawa o samorządzie 

gminnym stanowi, że burmistrz co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie 

miasta. Raport rozpatrywany jest przez radę gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała 

w sprawie absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią 

przeprowadza się debatę. Udział w debacie mogą wziąć udział radni oraz mieszkańcy miasta. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte 

podpisami co najmniej 20 osób (w gminie do 20 000 mieszkańców). W debacie może wziąć udział 15 

mieszkańców, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem 

o stanie miasta rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. 

 

II. Informacje ogólne (demografia, rynek pracy, budżet Miasta) 
 

Liczba ludności 

Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Bieruniu na koniec 2019 roku zameldowanych było ogółem 

18 874 mieszkańców, w tym kobiet: 9 565 i mężczyzn: 9 309. Powierzchnia ewidencyjna Bierunia 

wynosiła 4049 ha. Gęstość zaludnienia w mieście wynosiła na koniec 2019 r. 485 osób na 1 km2 

(https://www.polskawliczbach.pl/Bierun). 

 

Struktura demograficzna ludności 

Z danych Urzędu Statystycznego w Katowicach wynika, że najbardziej liczebną grupę w mieście 

stanowią osoby w przedziale wiekowym 30-34 i 35-39 lat, tj. – 1702 i 1703 osoby (wg stanu na 2018 

rok, przy 19 605 mieszkańcach). Liczną grupę stanowią także osoby w przedziale wiekowym 55–59 lat 

– 1606. Natomiast grupa wiekowa w przedziale: 15-19 lat – stanowi 856 osób.  

Dzieci od 0-14 lat stanowią łącznie grupę: 3213 osób a powyżej 70 roku życia jest 1642 Mieszkańców. 

(https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica) 

 

Rynek pracy 

Na koniec 2019 r. zarejestrowane w gminie były 1052 podmioty gospodarcze.  

Na blisko 20 tys. mieszkańców miasta Bierunia na koniec 2019 r. osób zarejestrowanych jako 

bezrobotne było 140, w tym 81 kobiet. Liczba osób długotrwale bezrobotnych wyniosła 51 a powyżej 

50 roku życia – było 37 bezrobotnych. (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica). 

Stopa bezrobocia według stanu na dzień 30.11.2019 r. w powiecie bieruńsko–lędzińskim wyniosła 

1,7%, przy czym wskaźnik dla województwa śląskiego wyniósł 3,6% a w kraju: 5,1%  

(dane – Powiatowy Urząd Pracy w Tychach).  

 

Budżet Miasta 

Dochody Miasta w 2019 roku wyniosły: 123.701.444,46 zł, a wydatki: 113.659.770,92 zł.  

Na łączną kwotę dochodów składały się:  

- dochody bieżące w kwocie:  105.683.589,85 zł 

- dochody majątkowe w kwocie:    18.017.854,61 zł.  

Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:  

- wydatki bieżące to kwota:     92.052.284,82 zł 

- wydatki majątkowe to kwota:      21.607.486,10 zł.  
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III. Realizacja polityk, programów i strategii 
 

1. Gospodarka Przestrzenna 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego 

 

W zakresie planowania przestrzennego Gminy Bieruń, obowiązuje aktualizacja Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia (Uchwała nr IV/1/2013 Rady Miejskiej 

w Bieruniu z dnia 25 kwietnia 2013 r.) wraz ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia (Uchwała nr  XII/4/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu 

z dnia 27 września 2018 r.) oraz 60 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego pokrywających 3169,87 ha, co daje pokrycie planami na poziomie 72,5 %.  

Studium określa kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia, zgodne z celami 

strategicznymi wyznaczonymi w strategii rozwoju miasta. Miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego wyznaczają tereny pod różne przeznaczenia, zgodnie z ustaleniami Studium, co sprzyja 

porządkowaniu przestrzeni i zrównoważonemu rozwojowi całego obszaru miasta. 

 

W 2019 roku prowadzono 13 procedur planistycznych w zakresie opracowania nowych miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, w tym uchwalono 6 planów miejscowych. 

 

Wykaz planów miejscowych sporządzanych w 2019 r. 

 

Lp. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego 

 

Etap procedowania 

1.  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych pomiędzy 

ul. Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy-

Lędziny, rzeką Mleczną i ul. Oświęcimską 

W trakcie realizacji: korygowanie 

miejscowego planu oraz ponowne 

uzgadnianie/opiniowanie 

2.  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych pomiędzy linią 

kolejową, Potokiem Goławieckim i ul. Wawelską i ul. 

Boh. Westerplatte 

W trakcie realizacji 

3.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego pomiędzy ul. Warszawską, 

Kościelną, Majową i planowaną drogą ekspresową 

S1 

Podjęta uchwała w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia planu, 

prace wstrzymane do wyłonienia 

wykonawcy budowy drogi 

ekspresowej S1   

4.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w rejonie obszaru 

Staromiejskiego i Grobli 

W trakcie realizacji: projekt planu 

w trakcie uzgadniania/opiniowania 

5.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji 

Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, 

Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej 

Prace zakończono: plan został 

przyjęty Uchwałą Nr XIII/8/2019 Rady 

Miejskiej w Bieruniu w dniu 28 

listopada 2019 r. (Dz.Urz. Woj. 

Śląskiego poz. 8641). 
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Lp. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego 

 

Etap procedowania 

6.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego pomiędzy ul. Kolejową, linią 

kolejową i ul. Szlaku Solnego 

Prace zakończono: plan został 

przyjęty Uchwałą Nr VIII/9/2019 Rady 

Miejskiej w Bieruniu w dniu 27 

czerwca 2019 r. (Dz.Urz. Woj. 

Śląskiego poz. 4991). 

7.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu Jajost 

Prace zakończono: plan został 

przyjęty Uchwałą Nr XIII/6/2019 Rady 

Miejskiej w Bieruniu w dniu 28 

listopada 2019 r. (Dz.Urz. Woj. 

Śląskiego poz. 8639). 

8.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w rejonie ulic: Jagiełły, Królowej 

Jadwigi, Węglowej 

Prace zakończono: plan został 

przyjęty Uchwałą Nr XIII/9/2019 Rady 

Miejskiej w Bieruniu w dniu 28 

listopada 2019 r. (Dz.Urz. Woj. 

Śląskiego poz. 8642). 

9.  Miejscowy plan zagospodarowania terenu obszaru 

położonego w rejonie ulicy Marcina 

Prace zakończono: plan został 

przyjęty Uchwałą Nr XIII/7/2019 Rady 

Miejskiej w Bieruniu w dniu 28 

listopada 2019 r. (Dz.Urz. Woj. 

Śląskiego poz. 8640). 

10.  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią 

kolejową, ulicą Borowinową, ulicą Turystyczną 

i drogą dojazdową prowadzącą przez Górę 

Chełmeczki 

Prace zakończono: plan został 

przyjęty Uchwałą Nr XIII/5/2019 Rady 

Miejskiej w Bieruniu w dniu 28 

listopada 2019 r. (Dz.Urz. Woj. 

Śląskiego poz. 8638). 

11.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej 

w Bieruniu 

W trakcie realizacji: plan 

przygotowany do uchwalenia 

12.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego pomiędzy ul. Turyńską, 

ul. Lędzińską i granicami miasta – część B 

W trakcie realizacji: plan oczekuje do 

ponownego uchwalenia po przyjęciu 

Studium 

13.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulicy Ofiar 

Oświęcimskich w Bieruniu 

W trakcie realizacji: zawiadamianie 

instytucji o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu 

 

2. Gospodarka nieruchomościami 

 

Ustalanie numerów porządkowych nieruchomości. 

Lata Ilość wydanych numerów porządkowych 

2016 69 

2017 82 

2018 103 

2019 60 
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Ilość decyzji podziałowych gruntu. 

Lata Ilość decyzji podziałowych gruntu 

2016 54 

2017 71 

2018 60 

2019 72 

 

Komunalizacja gruntów na rzecz Gminy Bieruń. 

Lata Powierzchnia skomunalizowanych  

działek 

Ilość działek 

2016 28,0893 ha 79 

2017 20,2567 ha 67 

2018 18,8270 ha 49 

2019 2,7884 ha 25 

 

Grunty przejęte na rzecz Gminy Bieruń. 

Lata Powierzchnia działek Ilość działek 

2016 0,2713 ha 32 

2017 0,3980 ha 13 

2018 0,4614 ha 16 

2019 7,9848 ha 37 

 

Gospodarka nieruchomościami 

Gminny zasób nieruchomości na koniec 2019 r. zawierał 498 ha gruntów będących własnością Gminy 

Bieruń oraz pozostających w użytkowaniu wieczystym, w tym:  

• 267 ha stanowiły grunty rolne, 

• 148 ha - grunty zabudowane i zurbanizowane, 

• 60 ha - grunty leśne 

• 7 ha - grunty pod wodami, 

• 16 ha - tereny różne, 

• 10 ha gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Bieruń. 

Jednocześnie 9 ha gruntów będących własnością Gminy Bieruń pozostawało w użytkowaniu 

wieczystym. 

 

Program opieki nad zabytkami dla Gminy Bieruń na lata 2017-2020, przyjęty Uchwałą Nr XII/8/2016 

Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 12 stycznia 2017 r., 

poz. 327).  

Program służy podejmowaniu planowych działań dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania 

badań i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania  

i promowania dziedzictwa kulturowego. Celem programu jest w szczególności: 

1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 

wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania miasta, regionu, 

województwa oraz kraju, 

2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego 

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody 

i równowagi ekologicznej, 
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3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania, 

4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków, zespołów zabytków oraz walorów 

krajobrazu kulturowego, 

5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających 

wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami, 

6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków, 

7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych 

z opieką nad zabytkami. 

 

W 2019 roku udzielono dotacji w wysokości 50 000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja 

Apostoła w Bieruniu z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich i restauratorskich 

w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, tj. Kościele pw. św. Walentego w Bieruniu. Zakres prac 

objętych dotacją objął pełną konserwację techniczną i estetyczną wraz z rekonstrukcją brakujących 

elementów ołtarza bocznego Matki Boskiej z Dzieciątkiem (z wyłączeniem obrazu olejnego na desce, 

Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1942 r.). 

 

Ponadto, w 2019 realizowane były również następujące prace konserwatorko – rewitalizacyjne:  

1) Konserwacja zabytkowego krzyża Męki Pańskiej z 1907 r. zlokalizowanego obecnie przy ul. 

Turyńskiej w Bieruniu z usytuowaniem w nowym miejscu na ul. Wylotowej w Bieruniu.  

Wartość prac w 2019 r. wyniosła: 35 000,00 (środki Gminy Bieruń). 

2) Konserwacja zabytkowego krzyża Męki Pańskiej zlokalizowanego przy ul. Łysinowej w Bieruniu 

Starym. Wartość prac 50 544,32 zł, w tym dotacja z Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego:  

45 000,00 zł.    

3) Rewitalizacja obejścia kaplicy przy ul. Niedługiej na Zabrzegu w Bieruniu Nowym. Wartość prac 

28 860,75 zł, w tym dotacja Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego: 14 430,38 zł.    

 

Gminny Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020 przyjęto Uchwałą nr III/1/2017 

Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 marca 2017 r.  Podstawą działań związanych z rewitalizacją 

obszarów zdegradowanych jest ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2018 poz. 

1398 z późn. zm.) stwarzająca nowe podstawy do prowadzenia procesu rewitalizacji oraz 

wprowadzająca nowe instrumenty wyprowadzania obszarów zdegradowanych z sytuacji kryzysowych. 

 

W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Bierunia zaplanowano przedsięwzięcia o charakterze 

inwestycyjnym, obejmujące modernizację i remont infrastruktury znajdującej się na obszarach 

rewitalizacji, jak również projekty nieinwestycyjne (tzn. miękkie) ukierunkowane głównie na integrację 

społeczną i zmniejszenie bezrobocia.  

 

Podzielono je na przedsięwzięcia podstawowe oraz uzupełniające. 
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1 WIZJA 48 ZJAWISK PROBLEMOWYCH 

4 CELE GŁÓWNE 13 
PROJEKTÓW 

REWITALIZACYJNYCH 

25 CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH 2 
PROJEKTY 

UZUPEŁNIAJĄCE 

2 OBSZARY REWITALIZACJI 8 PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH 

22,3  
POWIERZCHNI OBSZARÓW 

REWITALIZACJI [ha] 
2 

PROJEKTY 

W TRAKCIE REALIZACJI 

 

W ramach ww. programu w 2019 r. kontynuowano realizację następujących projektów 

dofinansowanych ze środków zewnętrznych: 

1) 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. 

2) Budowa ścianki wspinaczkowej w ramach remontu i nadbudowy budynku hali sportowej 

i świetlicy środowiskowej przy ul. Homera w Bieruniu. 

 

3.Gospodarka komunalna 

 

Transport publiczny 

Organizatorem transportu publicznego na terenie Bierunia w roku 2019 r. była Gmina Bieruń oraz 

Zarząd Transportu Metropolitalnego. W ramach linii autobusowych organizowanych przez: 

− Zarząd Transportu Metropolitalnego -  wykonano 578 953,87 km, 

− Gminę Bieruń - wykonano 133 322,50 km. 

Łącznie zrealizowano 712 276,37 km 

 

Zestawienie linii komunikacyjnych przebiegających przez teren Gminy Bieruń w 2019 r.  

Organizator Nr linii Relacja 

ZTM 

L Tychy Wartogłowiec – Bieruń Domy Polne – Tychy Barwna Cmentarz  

31 Tychy Dworzec – Bieruń Plac Autobusowy 

54 Imielin – Chełm Śląski – Bieruń – Tychy Lodowisko 

56 Miedźna – Bojszowy – Bieruń- Lędziny 

65 Tychy Rynek – Bieruń Domy Polne – Tychy Barwna Cmentarz 

95 Lędziny – Bieruń KWK Piast 

149 Katowice – Mysłowice – Imielin – Chełm Śląski – Bieruń (kursowała do dnia 

31.05.2019 r.) 

181 Bieruń Plac Nobla – Pszczyna Dworzec PKP 

262 Tychy Dworzec PKP – Bieruń Rudnik - Lędziny  

274 Tychy Szpital Wojewódzki – Bojszowy – Bieruń KWK Piast  

536 Mysłowice Centrum Handlowe – Lędziny – Bieruń Rudnik – Tychy Dworzec 

627 Tychy Jana Pawła II – Bieruń - Bojszowy 

686 Tychy Jana Pawła II – Bieruń – Oświęcim Dąbrowskiego  

931 Katowice – Mysłowice – Lędziny – Bieruń  

995 Mysłowice – Imielin – Lędziny – Bieruń  
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Gmina Bieruń 

A Ściernie – SP3 – Bijasowice  

A-1 Czarnuchowice – SP3  

B Jajosty – Plac Autobusowy – Domy Polne 

C Czarnuchowice – Bijasowice – Jajsoty – Domy Polne 

D Ściernie – Plac Autobusowy  

 

 

 Ilość kursów na poszczególnych liniach ZTM w roku 2019 na terenie Gminy Bieruń 

Lp. Nr linii 
Ilość kursów 

Dni robocze Soboty Niedziele i święta 

1. L 22 14 9 

2. 31 28 18 14 

3. 54 32 9 9 

4. 56 24 4 4 

5. 65 18 16 0 

6. 95 13 0 0 

7. 149 6 0 0 

8. 181 10 0 0 

9. 262 13 7 7 

10. 274 26 12 12 

11. 536 12 7 7 

12. 627 8 0 0 

13. 686 48 17 17 

14. 931 39 31 31 

15. 995 7 6 6 

SUMA 306 141 116 

 

Liczba kursów na liniach gminnych w 2019 r.  

Linia Relacja 
Liczba kursów w ciągu dnia 

Robocze i szkolne niedziele 

A Bijasowice – Bieruń Nowy - Ściernie 15 0 

A-1 Czarnuchowice – Bieruń Nowy 21 0 

B Jajosty – Bieruń Stary – Domy Polne 25 8 

C 

Czarnuchowice – Bieruń Nowy - 

Bijasowice – Jajosty – Bieruń Stary – 

Domy Polne (tylko ferie letnie) 

11 0 

D Ściernie – Bieruń Stary 20 0 

 

Transport osób niepełnosprawnych 

W zakresie przewozu osób niepełnosprawnych do ośrodków edukacji specjalnej świadczono usługi 

dowozu do ośrodków w Bieruniu, Lędzinach i Tychach. Dowozem objętych było 28 osób.  

W roku 2019 uczniowie dowożeni byli do następujących ośrodków: 

− Zespół Szkół Specjalnych w Tychach, 

− Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy w Tychach, 

− Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Tychach z oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi, 

− Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu, 

− Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy w Lędzinach, 

− Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu. 
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Infrastruktura oświetleniowa  

Drogi, place i ścieżki na terenie Gminy Bieruń oświetlane są instalacjami oświetlenia ulicznego 

będącymi własnością Gminy Bieruń oraz firmy TAURON Dystrybucja S.A. Gmina Bieruń jest 

właścicielem 2 119  punktów oświetleniowych (oprawy sodowe i oprawy LED – stan na 31.12.2019 r.), 

TAURON Dystrybucja jest właścicielem 885  punktów oświetleniowych (oprawy sodowe i oprawy LED 

– stan na 31.12.2019 r.).  

Zasilanie sieci oświetlenia ulicznego odbywa się z sieci nN należącej do firmy TAURON Dystrybucja S.A.  

 

W roku 2019 w celu bieżącego utrzymania należytej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego: 

− przeprowadzono konserwację oświetlenia ulicznego na obwodach oświetleniowych 

należących do gminy Bieruń (blisko 62 tys. zł), 

− wykonano usługę oświetleniową na sieci oświetleniowej stanowiącej własność TAURON 

Dystrybucja (blisko 210 tys. zł), 

− wykonano bieżące remonty oraz usuwano awarie na sieciach oświetleniowych (ponad  

45 tys. zł). 

Ponadto w roku 2019 przeprowadzono modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego  

w następujących lokalizacjach: 

− ul. Korfantego, Budzyńskiej, Zuchowa, Starowiślana, Sucharskiego – zabudowano 82 opraw 

typu LED, 

− ul. Sportowa – zabudowano 6 opraw typu LED, 

− ul. Bratków i Narcyzów  – zabudowano 11 oprawy typu LED,  

− ul. Andrzeja i boczna ul. Kudery – zabudowano 3 oprawy typu LED, 

− ul. Warszawska (przejście podziemne) – zabudowano 12 opraw typ LED, 

−   ul. Bojszowska (od Krakowskiej do Torowej) – zabudowano 16 sztuk opraw typu LED. 

 

Zgodnie z przyjętymi standardami w Gminie Bieruń zastosowano oprawy uliczne firmy Schreder.  

Ciągi uliczne są oświetlane oprawami TECEO 1, skwery i chodniki w rejonie Rynku oświetlane są 

oprawami typu KIO LED, a w pozostałych lokalizacjach skwery i chodniki oświetlane są oprawami typu 

KAZU.  Każda z opraw wyposażona jest w sterownik lokalny, który komunikuje się drogą radiową ze 

sterownikiem centralnym zabudowanym w szafie oświetlenia ulicznego. Sterowniki centralne 

pozwalają monitorować pracę każdej oprawy oraz pozwalają na zarządzanie pracą opraw 

(np. obniżenie mocy oprawy w porach nocnych) poprzez system zarządzania oświetleniem.    

 

Utrzymanie czystości 

Przedmiotem umowy było utrzymanie czystości w gminie Bieruń, obejmujące swoim zakresem  

oczyszczanie należących do gminy terenów otwartych tj. chodników, placów, skwerów, wykonanie 

oprysku chemicznego z usunięciem przerostów, opróżnianie koszy ulicznych i koszy na psie odchody, 

oczyszczanie wiat przystankowych, tablic, ławek, usuwanie dzikich wysypisk, zbieranie zwłok 

zwierzęcych i przekazywanie ich do utylizacji, mechaniczne oczyszczanie ulic. 
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Wykonawca zrealizował m.in. następujące usługi: 

Lp Usługa Ilość jednostek Wartość brutto (zł) 

1 Oczyszczanie pozimowe na drogach i chodnikach gminnych 
65,248 kmb 

720,01 m2 

14 458,23 

2 Oczyszczanie ręczne 831 652 m2 71 854,73 

3 Bieżące oczyszczanie 45 000 000 m2 48 600 

4 Chemiczne oczyszczanie z przerostów 
34 106 m2 

83 755 mb 

1 841,72 

4 522,77 

5 Wyjazd interwencyjny 1166 szt.; 12 592,80 

6 Obsługa imprezy * 29 30 780,00 

7 Obsługa akcji Sprzątanie Świata oraz Dzień Ziemi 2 216,00 

8 Opróżnianie koszy komplet ok. 320 szt. 64 152,00 

9 Obsługa koszy na psie odchody komplet 33 szt. 10 368,00 

10 

 

Oczyszczanie wiat przystankowych, pomników i fontanny 

(59 szt./miesiąc)- wykaz pod tabelą** 

Bieżące sprzątanie przystanków 

12 razy w roku 

 

29 razy w roku 

11 880,00 

 

15 660,00 

11 Mechaniczne oczyszczanie ulic 606,524 kmb 78 605,51 

12 Usuwanie dzikich wysypisk 31 500 kg 3 402,00 

13 
Oczyszczanie elementów małej architektury  

(ławki, tablice i gabloty 

280 razy 9 568,80 

14 Transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem 135,50 km/36 m3 188,00 

*Uczestniczono w przygotowaniach oraz prowadzono obsługę 29 imprez, w tym 3 imprez masowych (Noc 

Świętojańska, Dni Bierunia, Dożynki), z dużą frekwencją (Bieg Utopca, Odpust Św. Walentego, Dzień Dziecka, 

Festyn Rewitalizacyjny na ul. Chemików – KS UNIA) oraz pozostałych lokalnych. 

**Pomniki: Pomnik – Rynek, Pomnik Św. Walentego, Zegar słoneczny na Rynku, Pomnik Powstańców  Śląskich, 

Pomnik Alfreda Nobla;  

Fontanny: Fontanna na Rynku, Pompa przy Stylowej.  

 

 

 

 

 

Zieleń w mieście (GK) 

W ramach prac związanych z utrzymaniem zieleni w mieście wykonywane są: 

1) pielęgnacja drzew i krzewów, 

2) koszenie, 

3) obsada kwiatowa jednoroczna, 

4) utrzymanie miniarboretum, 

5) wycinka drzew i krzewów. 

 

Nasadzenia drzew i krzewów (OŚ)   

W 2019 r. na terenach zieleni miejskiej w Bieruniu nasadzono: 

1) 179 szt.  drzew,   

2) 1180 szt. bylin oraz  

3) 455 szt.  krzewów  

Wśród nasadzeń drzew były m.in. takie gatunki jak: Klony,  Śliwy wiśniowe,  Lipy, Brzozy. 

W 2019 r. dokonano nasadzeń drzew, bylin i krzewów na łączną kwotę 94 392,36 zł.  

W ramach tej kwoty zrealizowano zadanie pn. „ZIELONO MI”, które to zadanie obejmowało nowe 

nasadzenia z tzw. budżetu partycypacyjnego. Wykonano zagospodarowanie terenów zielonych  

ul. Wylotowej i ul. Trochy w Bieruniu oraz wykonano nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin przy  

ul. Nasypowej, ul. Królowej Jadwigi, ul. Marcina, Planty Karola, ul. Warszawskiej, ul. Łysinowej oraz  

na oś. Chemików. 
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Pielęgnacja drzew i krzewów 

W 2019 r. prace pielęgnacyjne prowadzone były na terenach zieleni urządzonej, takiej jak: parki, 

skwery, zieleńce, osiedla mieszkaniowe, tereny przy szkołach i przedszkolach, w obrębie 

nieurządzonych działek gminnych, a także w pasach drogowych dróg gminnych. Zakres prac 

obejmował: cięcia sanitarne i techniczne, wycinkę samosiewów, wyrwanie wrastającej trawy  

i usunięcie wszelkich odpadów, formowanie korony drzew, odmładzanie i formowanie żywopłotów. 

  

Koszenie trawników 

W zależności od położenia terenu, w sezonie wegetacji roślin koszenie w 2019 r. odbywało się  

z częstotliwością od 1 do 7–krotnego. Pracom podlegały tereny o powierzchni 569 151 m².  

Natomiast uwzględniając krotności koszenia suma powierzchni wyniosła 1 911 715 m². 

 

Obsada kwiatowa jednoroczna 

Zakres obsady kwiatowej jednorocznej obejmował: 

1) donice wolno stojące: oś. Chemików, DK „Gama”, parking Licealna, Oświęcimska, Stylowa, 

Wawelska, Warszawska, Granitowa, Kościelna/Majowa, Chemików Kładka, oś. Homera 

 (113 szt.), 

2) donice wiszące: Rynek, Krakowska, Wawelska, Granitowa, Urząd Miejski (57 szt.), 

3) konstrukcje kwietnikowe: Rynek, Warszawska (6 szt.), 

4) klomby: Warszawska, Węglowa, Chemików, Jerzego, Licealna (ok. 460 m²). 

Zakupiono 2 nowe donice wiszące na mostku przy ul. Kopcowej. 

 

Utrzymanie miniarboretum 

Miniarboretum zajmuje teren o powierzchni ok. 5 ha, położony przy ul. Bijasowickiej.  

Zakres przeprowadzonych  w roku 2019 prac przedstawiał się następująco: 

a) w zakresie drzew: jednokrotne w ciągu roku cięcia sanitarne, techniczne i formujące drzew, 

obejmujące usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych, wchodzących w kolizje z lampami 

solarnymi. Usługa obejmowała wycinkę samosiewów i usunięcie wszelkich odpadów, grabienie 

liści. Przewidziano do pielęgnacji 190 szt. nowo posadzonych drzew oraz ok. 150 szt. starszych 

nasadzeń. 

b) w zakresie krzewów i bylin: podlewanie, przycinanie roślin, usuwanie chwastów, nawożenie, 

wykonanie nawożenia danej grupy roślin w zależności od potrzeb, wykonanie oprysku przeciw 

chorobom grzybowym i szkodnikom, uzupełnienie kruszyw i kory wg potrzeb, uzupełnienie 

brakujących nasadzeń, przygotowanie roślin do zimy (dwukrotne w ciągu roku przycięcie  

i zakopcowanie przed zimą 289 szt. róż, jednokrotne przycięcie i podwiązanie traw miskantów 

261 szt., jednokrotne przycięcie 336 szt. wrzosów). 

c) w zakresie trawników: jednokrotna wertykulacja, trzykrotne wykonanie oprysku na chwasty 

dwuliścienne, koszenie: 7 razy w sezonie trawnik dywanowy (1,005 ha), 5 razy trawnik parkowy 

(3,0719 ha) podlewanie (maksymalnie 4 razy). 

d) pozostałe: czyszczenie oczka wodnego, tablic informacyjnych oraz ławek.  

Miniarboretum objęte jest gwarancją jakości w odniesieniu do zamówienia publicznego 

(ZP.271.55.2014) i realizacji całego przedmiotu umowy określającej zakres utworzenia 

miniarboretum wraz z parkiem sensorycznym dla osób niepełnosprawnych w Bieruniu 

–Bijasowicach, która wynosi 72 miesiące i trwa do dnia 3.07.2020 r. 
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Wycinka drzew i krzewów 

Wycince podlegają głównie drzewa obumarłe, zagrażające bezpieczeństwu publicznemu lub drzewa, 

których usunięcie jest konieczne ze względu na kolizję z planowaną inwestycją.  Drzewa usuwane są 

w miarę występujących potrzeb.  

 

Domy przedpogrzebowe i cmentarz 

Gmina Bieruń prowadzi 2 Domy Przedpogrzebowe: przy ul. Chemików i ul. Soleckiej oraz cmentarz 

komunalny przy ul. Soleckiej. Poza bieżącą realizacją umów na ich administrowanie wykonano naprawę 

agregatu chłodniczego w Domu przedpogrzebowym przy ul. Soleckiej (1 722,00 zł), natomiast przy  

ul. Chemików przeprowadzono remont instalacji wodno-kanalizacyjnej (2 827,77 zł) 

Na cmentarzu przy ul. Soleckiej wykonano 3 nowe aleje o długości 47 mb, za kwotę 9 994,98 zł. 

 

Gospodarka wodno-ściekowa 

System kanalizacji wodno-ściekowej w mieście tworzą: kanalizacja deszczowa, rowy przydrożne, 

kanalizacja sanitarna: 

− kanalizacja deszczowa o długości ok. 33 km, 

− rowy przydrożne o długości ok. 34 km,  

− kanalizacja sanitarna o długości ok. 123 km, 

− oczyszczalnie ścieków: przy ul. Chemików, ul. Jagiełły i ul. Soleckiej. 

W ramach utrzymania systemu kanalizacji deszczowej wykonano:  

− czyszczenie 148 kpl studzienek i wpustów kanalizacyjnych oraz 848 m kanalizacji deszczowej  

w rejonie ulic: Licealna, Jerzego, Kossaka, Świerczyniecka, Chemików, Krakowska, 

Oświęcimska, Strefowa, Granitowa, Jagiełły, Rędzinna, Szynowa, Kocyndra, Mieszka I, Homera.  

− deratyzację 177 kpl studzienek i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej w rejonie ulic 

Granitowej, Warszawskiej i Węglowej, 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

Zasób mieszkaniowy gminy obejmuje 331 lokali, o łącznej powierzchni użytkowej 12 382,07 m2. 

Gmina z uwagi na konieczność przesiedlenia lokatorów zakupiła w 2019 r. jedno mieszkanie  w Bieruniu 

przy ul. Ofiar Oświęcimskich 2/1 o pow. 44,73 m2 o wartości 69 363,27 zł.   

Pozyskano 16 wolnych lokali mieszkalnych w wyniku wykonanych eksmisji lub po zgonie lokatora,  

w których przeprowadzono prace remontowe (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie 

ścian, wymiana podłóg itp. zakres prac określany jest indywidualnie w zależności od stanu technicznego 

mieszkania), co przyczynia się do podniesienia standardu mieszkań. 

Gospodarując gminnym zasobem mieszkaniowym: 

− przydzielono 6 mieszkań rodzinom oczekującym na najem mieszkania, 

− dokonano 4 skierowania na lokal socjalny dla osób posiadających wyroki z Nadwiślańskiej 

Spółki Mieszkaniowej w Brzeszczach, 

− podzielono mieszkanie w Bieruniu przy ul. Wawelskiej 55 na dwa odrębne lokale,    

− w 1 przypadku wyrażono zgodę na rozłożenie zaległości czynszowych na raty na łączną kwotę 

2 252,34. zł,  

− zawarto 6 porozumień dotyczących odpracowania czynszu na łączną kwotę 31 127,26 zł, 

− skierowano do sądu 4 wnioski o eksmisję, 

− przeprowadzono 4 eksmisje. 

Gmina kontynuuje program umożliwiający dłużnikom odpracowanie zaległości czynszowych. 
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4.Ochrona środowiska 

Działania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Bieruniu prowadzone są na 

podstawie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bierunia na lata 2014-2017 

z perspektywą na lata 2018-2021”.  

 

Przyjęte w Programie Ochrony Środowiska priorytety, cele i zadania zgodne były z kierunkami Polityki 

Ekologicznej Państwa - stanowiły przełożenie celów Polityki Ekologicznej Państwa na szczebel gminny.  

Realizowane w 2019 r. zadania określone w obrębie poszczególnych priorytetów w Programie Ochrony 

Środowiska dla Miasta Bierunia obejmowały swoim zakresem wszystkie istotne zagadnienia związane 

z poprawą i utrzymaniem stanu środowiska na terenie miasta, monitoringiem stanu środowiska oraz 

całym szeregiem działań związanych pośrednio z ochroną środowiska. Niniejszy dokument daje obraz 

wielu płaszczyzn, na których działania były realizowane, a także wskazuje, iż cały szereg z nich stanowią 

działania ciągłe, realizowane systematycznie w kolejnych latach, dla których efekt osiągany jest, jako 

wypadkowa często wieloletnich działań. Dotyczy to w szczególności działań podejmowanych dla 

poprawy, jakości powietrza atmosferycznego oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Zaznaczyć 

należy ogrom zaangażowanych w te działania środków i przedsięwzięć, prowadzących w efekcie do 

wolnej, aczkolwiek systematycznej poprawy jakości środowiska w tych komponentach.  

W 2019 r. zostało zlecone wykonanie  nowego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bierunia na 

lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2030. 

 

Działania antysmogowe 

Gminny program ograniczania niskiej emisji 2018- 2020 

Rada Miejska w Bieruniu uchwałą Nr XII/2/2018 z dnia 27 września 2018 r. uchwaliła „Gminny Program 

Ograniczenia Niskiej Emisji" oraz Uchwała nr IV/4/2019 z dnia 28 marca 2019 w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej przyjęcia „Gminnego programu ograniczenia niskiej emisji”  realizując tym samym 

zadanie własne gminy w zakresie finansowania ochrony środowiska, tj. przedsięwzięć związanych  

z ochroną powietrza oraz zapisy uchwały Nr III/7/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 marca 2015 

r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bierunia na lata 2014-

2017 z perspektywą na lata 2018-2021”.  

W 2019 roku wymieniono 25 źródeł ciepła. Dofinansowanie do każdego z nich wyniosło 3.000 zł. 

 

Program ograniczania emisji na terenie Bierunia - etap VIII 

Uchwałą Nr V/2/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Rada Miejska w Bieruniu przyjęła do realizacji 

„Program ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia - etap VIII” na zasadach określonych  

w umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  

Realizacja Programu została sfinansowana ze środków własnych Gminy Bieruń, WFOŚiGW w formie 

pożyczki zaciągniętej przez Gminę Bieruń, z budżetu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w formie dotacji 

oraz wkładu własnego mieszkańców.  

W 2019 r. udzielono dotacji do wymiany 155 źródeł ciepła w łącznej kwocie 1 049 908 zł, przy czym 

dofinansowanie do jednego źródła ciepła wyniosło w zależności od rodzaju wymienianego źródła ciepła  

od 4 666,66 zł. do 7000,00 zł.  

W ramach działań antysmogowych zakupiono czujniki powietrza w ilości 6 szt. Wraz z tablicami LED  

za kwotę 25 441,32zł. 

 

Gospodarka zasobami wód 

Bieruńska Spółka Wodna zgodnie z zawartą w 2019 r. umową dotacji zrealizowała zakładane cele  

i osiągnęła wymagane rezultaty. W 2019 roku Bieruńska Spółka Wodna otrzymała 100 000,00 zł dotacji. 



15 
 

Z przekazanej kwoty 80% przeznaczono na konserwację i przebudowę urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych – urządzeń drenarskich, drenów, rowów, przepustów, jazów itp. Natomiast 20% 

przeznaczono na koszty ogólne związane z realizacją zadania. W ramach dotacji wykonano naprawę, 

przebudowę i konserwację rowów i przepustów za kwotę 80 000,00 zł.  

 

Działania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

Wszyscy mieszkańcy Bierunia objęci są systemem odbioru odpadów oraz systemem selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych. W przypadku braku segregacji odpadów na poziomie danego 

gospodarstwa domowego, uiszczana jest wyższa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Prowadzone są również działania edukacyjno-informacyjne (kolportaż broszur informacyjnych, 

nieodpłatna aplikacja EcoHarmonogram), mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej  

z zakresu gospodarki odpadami. 

Na obszarze Bierunia funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), 

zlokalizowane na terenach oczyszczalni ścieków - jeden przy ul. Chemików, drugi przy ul. Jagiełły 13. 

Do PSZOK mieszkańcy Bierunia mogą dostarczać odpady problemowe. 

W 2019 r. surowce wtórne na terenie Bierunia zbierane były zarówno w gospodarstwach domowych, 

jak i przyjmowane były w PSZOK. 

Oprócz zbiórki na terenie nieruchomości, odpady te mieszkańcy dostarczali także do PSZOK. 

Systemem odbioru odpadów w 2019 r. objęto łącznie 3 583 nieruchomości, w tym:  

- 3058 nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej- 10 591 osób,  

- 103 nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej- 6 719 osób, 

- 422 nieruchomości niezamieszkałych. 

W 2019 r. odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, na terenie Bierunia 

zbierane były w ramach osobnych zbiórek: 

− zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) - zbiórka w PSZOK, 

−  zużyte baterie - zbiórka do pojemników ustawionych w placówkach oświatowych. 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Bierunia realizowana była w formie tzw. „wystawek” 

w wyznaczonych i podanych do publicznej widomości terminach. Odpady wielkogabarytowe 

przyjmowane były również w PSZOK. 

 

Ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych w 2019 r. 

Rodzaj odpadu: Kod odpadu 
Łączna ilość  

odpadów w tonach 

Szkło: 200102 362,26 

Tworzywa sztuczne: 200139 407,10 

Metale 200140 2,08 

Papier: 200101 330,88 

Odpady ulegające biodegradacji: 200201 915,98 

Zmieszane (niesegregowane odpady komunalne) 200301 3922,39 

Odpady wielkogabarytowe: 200307 715,59 

Remontowo-budowlane 1700107 865,21 

 Materiały izolacyjne 170604 14,37 

Popiół i żużel 200199 2101,22 

Inne oleje silnikowe, przekładniowe 13 02 08* 1,18 

Opony  160103 17,55 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 200135* i 200136 19,08 
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Farby 200127 i 200128* 5,71 

Urządzenia zawierające freony 200123* 0,065 

Leki 200131* i 200132 0,828 

Lampy fluorescencyjne 200121* 0,070 

Razem:   9682,776 

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych 

Uchwałą Nr IX/2/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. Rada Miejska w Bieruniu uchwaliła zasady i tryb 

udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 

przyłączy kanalizacyjnych. W roku 2019 r. udzielono 16 dotacji na przyłącza kanalizacyjne,  

Dotacja wynosiła 60% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 6 tys. zł. Koszt ogólny dotacji w 2019 

roku wyniósł – 79 616,96 zł 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

W roku 2019 Gmina Bieruń realizowała swoje obowiązki w zakresie opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami na podstawie uchwały nr IV/3/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 marca 2019 roku 

dot. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie miasta Bierunia w 2019 roku”. W zakresie realizacji ww. Programu Gmina Bieruń 

współpracowała z Gabinetem Weterynaryjnym Animal-Vet Zasole, z siedzibą w Oświęcimiu na 

podstawie umowy.   

W 2019 roku opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Bierunia wyniosła 47 024,03 zł  

Zadania w zakresie dokarmiania i opieki nad dziko żyjącymi kotami realizowali pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Bieruniu poprzez:  

• wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani są 

w Urzędzie oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach umów zawartych 

z lecznicami dla zwierząt, 

• podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących ; 

W ramach programu prowadzono następujące działania:  

• zapewnienie zwierzętom bezdomnym kompleksowej opieki polegającej na zapewnieniu 

miejsca w schronisku; wskazanym gospodarstwie rolnym; systematycznym, stałym 

i całodobowym prowadzeniu we współpracy z Strażą Miejską odłowu bezdomnych zwierząt; 

opieki weterynaryjnej przekazywanie bezdomnych zwierząt do rodzin adopcyjnych; zbieranie 

i udzielanie pomocy poszkodowanym zwierzętom w wyniku zdarzeń drogowych; 

sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących; prowadzenie ewidencji wyłapanych zwierząt,  

• edukację, elektroniczne znakowanie psów, zakup karmy dla kotów wolno żyjących. 

W 2019 r. realizowano również następujące zadania: 

• Udostępnianie informacji o środowisku i działania proekologiczne 

Współpraca samorządu miasta z placówkami oświatowymi, środowiskami naukowymi 

i z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi. Współpracę z placówkami oświatowymi realizowano 

przede wszystkim poprzez wspieranie finansowe oraz współorganizowanie akcji proekologicznych. 

• Likwidacja plagi komarów na terenie miasta Bierunia i innych muchówek krwiopijnych oraz 

kleszczy Zabiegiem tym objęto obszar, podobnie jak w latach ubiegłych 340 ha gminy i był on 

przeprowadzony w uzgodnieniu z Prezesami Rejonowych Kół Pszczelarzy w Bieruniu  

i Bojszowach z powiadomieniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach.  

• Zakup różnego gatunku ryb w ilości 400 kg, w celu wzbogacenia genowego zbiorników 

wodnych.  
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Utrzymanie lasów  

W gminie Bieruń liczącej 4 049 ha, lasy zajmują powierzchnię 668 ha, co oznacza, że lesistość Bierunia 

wynosi 16,46 % (jeszcze w 1998 r. wynosiła 15,5 %). 

• 121 ha (18,11 %) jest własnością osób fizycznych, 

• 29,41 ha (4,40%) stanowi własność gminy Bieruń,  

• pozostałe lasy 517,59 ha (77,49%) stanowią własność Skarbu Państwa (Lasy Państwowe oraz 

Nitroerg S. A.).  

 

 Gospodarka leśna w sektorze Skarbu Państwa (wykonują je Lasy Państwowe), prowadzona jest  

w oparciu o Plany Urządzenie Lasów zaś w pozostałych lasach na podstawie Uproszczonych Planów 

Urządzenia Lasów (wykonuje Starosta). Plany te wykonuje się na okres 10 lat. Dla lasów Gminy Bieruń, 

obecnie obowiązujący Uproszczony Plan obejmuje okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2024 r.  

Z uwagi na występowanie kwaśnych deszczy tereny leśne Bierunia nie znajdują się w najlepszej 

kondycji, ponieważ poszczególne gatunki drzew różnie znoszą ich działanie. Świerk pospolity 

praktycznie całkowicie zamiera, sosna zwyczajna karłowacieje. Igły na sośnie w normalnych warunkach 

utrzymują się przez 3–4 lata (czasami dłużej), a w naszym rejonie utrzymują się tylko  

2 lata. Wytrzymalsza na kwaśne deszcze jest sosna czarna oraz drzewa liściaste. Drzewostan w lasach 

podlega również szkodom górniczym i co jakiś czas pewne obszary lasów zostają z tego powodu 

wycięte.  

W najgorszym stanie znajdują się lasy osób fizycznych, które w ogóle nie prowadzą w nich żadnych 

zabiegów pielęgnacyjnych. Wiele drzew jest powalonych, obumarłych, halizny. 

Pielęgnacja lasów polega na wykonywaniu następujących prac: wykaszaniu chwastów, zabezpieczanie 

sadzonek drzew przed zgryzaniem przez zwierzynę na okres zimowy, trzebieże wczesne i późne, 

czyszczenia wczesne i późne, dosadzanie drzew w lukach leśnych. W 2019 r. wykonano w lasach 

gminnych przy ul. Łysinowej, trzebież późną wraz z usunięciem posuszu za kwotę 14 000,00 zł. 

 

 

5.Ochrona zdrowia 

Podstawowa opieka zdrowotna 

Na terenie miasta nie funkcjonuje szpital, w związku z tym mieszkańcy korzystają z usług medycznych 

oferowanych w szpitalach: w Oświęcimiu, Tychach, Katowicach, Pszczynie i Mikołowie. Większość 

jednak mieszkańców korzysta ze zlokalizowanych na terenie Bierunia NZOZ-ów, które prócz 

podstawowej opieki medycznej zapewniają również opiekę specjalistyczną. 

 

Na terenie Bierunia funkcjonują następujące Niepubliczne ZOZ-y, prowadzą działalność na majątku 

gminnym, na podstawie zawartych umów dzierżawy:  

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "FAMILIA-MED" Sp. z o.o. 

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICOR"  Adam Zug, Teresa Zug-Kubeczko s.c. 

3. Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MULTIMED” Sp. z o.o. 

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK"  Janusz Fijoł, Barbara Węgrzyn s.c. 

Ponadto w mieście  funkcjonują dwa NZOZ-y pracujące na majątku własnym lub dzierżawionym.  

Są to: 

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GALEN-ORTOPEDIA” Sp. z o.o.  

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lecznictwa Ambulatoryjnego 

"ESCULAP" 
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Programy Polityki Zdrowotnej 

W 2019 r. zrealizowano 2 programy polityki zdrowotnej: 

1. „Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych  

z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych” 

Adresatami programu były dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Bieruń, w przedziale wiekowym 0 – 18 

lat. Dla dzieci od 2. roku życia dodatkowo wymagane jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. 

Dla dzieci młodszych posiadanie orzeczenia nie jest wymagane, jest to uwarunkowane jedną  

z podstawowych zasad polskiego modelu rehabilitacji, jaką jest wczesność zapoczątkowania 

rehabilitacji. 

W 2019 roku w ramach programu polityki zdrowotnej przeprowadzono 1018,50 godzin rehabilitacji.  

Realizatorem programu był podmiot medyczny FIZJOTERAPIA mgr Przemysław Widzyk.  

 

Skład Zespołu Rehabilitacji Domowej: 

a) Kierownik Zespołu - lekarz rehabilitacji medycznej, posiadający doświadczenie w pracy - 

leczeniu dzieci z MPD (mózgowe porażenie dziecięce), 

b) 6  fizjoterapeutów, posiadających doświadczenie - min. 2 letni staż w prowadzeniu rehabilitacji  

z dziećmi, szczególnie z  MPD. 

Zadania Zespołu: 

1) Kierownik Zespołu – lekarz rehabilitacji medycznej kieruje i organizuje pracę zespołu, 

ustala diagnozę, stopień i rodzaj dysfunkcji i w oparciu o plan leczenia, który zawiera 

m.in.: stopień pilności, wynikający z rozpoznania i stanu klinicznego pacjenta, długość 

poszczególnych etapów, częstotliwość i czas trwania zabiegów. Zobowiązany jest również 

do ścisłej współpracy z lekarzem rodzinnym. 

2) Fizjoterapeuci - prowadzą rehabilitację na podstawie ustalonego z kierownikiem planu 

leczenia oraz instruktaż posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi. 

 

Rehabilitacją w warunkach domowych objęto w ciągu całego roku 39 osób. Rozpiętość wiekowa była 

bardzo duża, od kilkutygodniowych noworodków do osób pełnoletnich. 

W grupach wiekowych wyglądało to następująco: 

• 0-3 lat: 12 osób  

• 4-10 lat: 16 osób 

• 11-18 lat:  11 osób 

Z całego roku rehabilitacji (siedem miesięcy) w 2019 roku korzystało 30 pacjentów. Dzieci 

rehabilitowanych przez okres do trzech miesięcy było 3, rehabilitowanych przez okres czterech  

miesięcy 2, a przez okres sześciu miesięcy 4.  

 

Zgodnie z programem polityki zdrowotnej przyjętym przez Radę Miejską w Bieruniu z tej formy 

rehabilitacji mogły skorzystać osoby diagnozowane przez lekarzy pierwszego kontaktu lub lekarzy 

specjalistów posiadające stosowne skierowanie. Rehabilitowane były dzieci z następującymi 

zaburzeniami: 

1. Wrodzone skrócenie kończyny dolnej lewej   - 1 

2. Wrodzony brak przedramienia i ręki L            - 1 

3. Mózgowe porażenie dziecięce                    - 4  

4. Zaburzenia ruchowe pochodzenia ośrodkowego   - 7 

5. Z.R.P.O, autyzm         - 1 

6. Artrogrypoza         - 1 
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7. Zespół Westa         - 1  

8. Hemiplegia         -  2 

9. Przepuklina oponowo-rdzeniowa     - 1 

10. Kurczowe porażenie, niedowład kończyn dolnych  - 1 

11. Obniżone napięcie mięśniowe              - 2 

12. Stan po krwawieniu śródmózgowym    - 1 

13. Afazja, wada postawy                - 1 

14. Uraz porodowy sploty ramiennego – porażenie górne   -1 

15. Uszkodz. nerwu strzałk., zmiany chrzęstno-kostne -  1 

16. Wcześniactwo, skrajne wcześniactwo            - 2 

17. Ch. ukł nerwowego i mięśniowo-kostnego   - 1 

18. Padaczka, z.r.p.o.         - 1 

19. z.r.p.o. zespół Wiliamsa                     - 1 

20. Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe   - 1 

21. Wcześniactwo, wzmożone napięcie mięśniowe   - 1 

22. Zaburzenia rozwoju psycho-ruchowego    - 1 

23. Opóźnienie rozwoju         - 1 

24. Zaburzenia neurorozwojowe       - 1 

25. Zaburzenia napięcia inne       - 3 

Z tytułu realizacji rehabilitacji Zespół Rehabilitacji Domowej nie pobiera się żadnych opłat od osób 

objętych świadczeniem realizacji programu. Roczny koszt programu to 130 000 zł. 

 

2. „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób od 60. roku życia” 

Szczepienia przeprowadzone były jesienią 2019 roku. Głównym celem podejmowanych działań jest 

poprawa stanu zdrowia osób od 60. roku życia z terenu Gminy Bieruń poprzez obniżenie liczby 

zachorowań mieszkańców na wirus grypy dzięki przeprowadzeniu skutecznych szczepień.  

Kwalifikacja uczestników programu do szczepienia dokonana była na podstawie kolejności zgłoszeń do 

podmiotu medycznego, realizującego program, tj. NSZOZ MULTIMED w Bieruniu. 

Do uczestnictwa w programie zaproszeni zostali mieszkańcy poprzez informacje przekazane na 

tablicach ogłoszeń, stronie internetowej  i mediach społecznościowych Gminy Bieruń oraz lokalnej 

gazecie „Rodnia”.  

Do programu zgłosiło się 171 pacjentów.  

W budżecie Gminy Bieruń zabezpieczono na ten program kwotę 10 000 zł. 

 

6.Polityka społeczna 

Realizacja polityk, programów i strategii w zakresie polityki społecznej. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu od lat realizuje zadania pomocowe na rzecz 

społeczności lokalnej, takie jak m.in. pomoc rzeczowa i finansowa w ramach pomocy społecznej, 

pomoc finansowa dla rodzin w formie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń 

wychowawczych, świadczeń „Dobry start”, jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka, 

u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 

jego życiu, zasiłków dla opiekunów, wsparcia asystenta rodziny, itp. wynikające z ustaw.  

Dodatkowo Ośrodek realizuje Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020. 

Priorytetowymi działaniami w sferze przeciwdziałania problemom społecznym na terenie gminy jest 

wspieranie rodzin w pełnieniu ich funkcji społecznych, wspieranie działań na rzecz ochrony dzieci  

i młodzieży, stworzenie systemu wsparcia dla osób starszych, tworzenie warunków sprzyjających 
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aktywizacji osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie skutkom bezrobocia oraz rozwijanie kapitału 

społecznego mieszkańców.  

 

Działalność związana z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją 

społeczną osób uzależnionych od alkoholu realizowana była w oparciu o uchwalony Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2019. Natomiast zadania związane z wspieraniem rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowane były 

na podstawie Gminnego Program Wspierania Rodziny uchwalonego na lata 2018 - 2020.  

Realizacja ww. programów odbywała się poprzez:  

• Prowadzenie Świetlic Wsparcia Dziennego o Charakterze 

Opiekuńczym „Iskierka”, „Nadzieja” i „Radość” w Bieruniu. 

• Profilaktykę w szkołach. 

• Prowadzenie Gminnego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu. 

• Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Bieruniu. 

• Działalność „Klubu Maluszka”. 

• Warsztaty „Szkoła dla rodziców”.  

Ponadto w ramach zadań związanych z profilaktyką i wsparciem rodziny Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej zorganizował skierowane do mieszkańców Bierunia następujące konferencje 

i warsztaty: 

• 12.01.2019 rok, konferencja z udziałem prof. dr hab. Jacka Pyżalskiego pt. „ Jak budować dobre 

relacje w klasie i przeciwdziałać przemocy rówieśniczej”, w konferencji uczestniczyło 160 osób. 

• 28.02.2019 rok, warsztaty z udziałem psycholog Pani Anity Wieloch pt. „Dziecko z zespołem 

Aspergera w klasie i co dalej”, w warsztatach uczestniczyło 16 rodziców i 11 nauczycieli. 

• 17.05.2019 roku warsztaty i szkolenie pt. „Postepowanie w sytuacjach zagrożenia życia 

lub zdrowia, praca z klientem agresywnym, pod wpływem alkoholu lub narkotyków” 

realizowane przez Ośrodek Szkoleń Specjalnych Tactical Group w którym uczestniczyły 

44 osoby. 

• 29.05.2019 roku, konferencja z udziałem psychologa Pana Pawła Pienkiewicza  

pt.„ Prawidłowy obraz siebie i adekwatna samoocena dziecka – uwarunkowania w środowisku 

rodzinnym i szkolnym do ich kształtowania” w którym uczestniczyło 42 osoby. 

• 28.11.2019 rok, konferencja z udziałem psychologa Pana Pawła Pienkiewicza pt. „ Ach te 

emocje – regulacja emocjonalna u dzieci i rodziców jako filar bliskości i więzi w rodzinie” 

w której uczestniczyło 68 osób. 

• 6.12.2019 rok, konferencja z udziałem prof. dr hab. Jacka Pyżąlskiego pt. „Postępowanie 

nauczycieli w sytuacjach kryzysowych- radzenie sobie z agresją młodzieży” w którym 

uczestniczyły 162 osoby. 

• 12.12.2019 rok, konferencja z udziałem dr Izabeli Fornalik pt. „ Problemy okresu dojrzewania 

i dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu” w której wzięło 

udział 60 osób.  

Konferencje i warsztaty skierowanych do mieszkańców Bierunia cieszyły się dużym zainteresowaniem 

zwłaszcza osób związanych z wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży, łącznie 

w konferencjach i szkoleniach uczestniczyło 563 osoby.                                                                                                                                                                              
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Ośrodek realizuje także Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który stanowi 

interdyscyplinarną strategię działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej przez 

wszystkie instytucje i organizacje, zobligowane do podejmowania działań w tym zakresie.  

Ponadto  dla seniorów prowadzony jest Dzienny Dom „Senior+”. Celem jego działalności jest  

w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez 

umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, 

obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, w tym kinezyterapii, a także oferty 

edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od potrzeb stwierdzonych 

w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca 

na aktywne spędzanie wolnego czasu, ich zaktywizowanie i zaangażowanie w różnego typu działania.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu współpracuje z organizacjami pozarządowymi, są to 

m.in: 

• Stowarzyszenie Trzeźwościowe ”Klub Dromader”: 

Ośrodek współpracował ze Stowarzyszeniem Trzeźwościowym „Klub Dromader”, który prowadzi 

działalność na rzecz wprowadzania do życia w społeczeństwie osoby wychodzące z uzależnienia od 

alkoholu, innych substancji psychoaktywnych. 

 

• Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych: 

Ośrodek wraz z Bieruńską Fundacją Inicjatyw Gospodarczych od lat realizuje Program Operacyjny 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebujący. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy 

żywnościowej oraz uczestnictwa w ramach środków towarzyszących. W ramach PO PŻ mogą być objęte 

osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.,) i których 

dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy. 

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których jest skierowana pomoc żywnościowa stanowią:  

- bezdomni, 

- niepełnosprawni, 

- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności 

marginalizowane, takie jak Romowie), 

- pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ust. 11 Wytycznych 

Instytucji Zarządzającej (MRPiPS).  

Obecnie trwa kolejna edycja Podprogram 2019, która rozpoczęła się zgodnie z ww. Wytycznymi  

Instytucji Zarządzającej w grudniu 2019 r. i trwać będzie do czerwca 2020 r.  

 

• Akcja Katolicka:  

We współpracy Ośrodka wraz z Akcją Katolicką rozdysponowano paczki żywnościowe dla osób 

bezdomnych z terenu Gminy Bieruń, lekarstwa, ubrania, sprzęty gospodarstwa domowego, meble, 

pościel dla najbardziej potrzebujących. We współpracy z Fundacją Ludzi z Potencjałem, 23 dzieci 

otrzymało paczki w ramach piątej edycji Potencjalnego Mikołaja. Ośrodek współuczestniczył także  

w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”. 
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PROGRAMY SPOŁECZNE 

Program rodzina trzy plus 

Niniejszy program jest elementem polityki społecznej i prorodzinnej realizowanej przez władze miasta. 

Skierowany jest do rodzin mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 

24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, a także do rodzin zastępczych 

zamieszkujących na terenie miasta Bierunia oraz podopiecznych świetlic wsparcia dziennego  

o charakterze opiekuńczym, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu. 

Osobom tym zapewnione są ulgi polegające na umożliwieniu zakupu biletów wstępu na płatne imprezy 

kulturalne, sportowe i edukacyjne, organizowane przez jednostki organizacyjne miasta z 50 % zniżką. 

Mieszkańcy mogą również taniej skorzystać z pływalni, kręgielni, groty solnej, siłowni, sali fitness oraz 

innych obiektów sportowych w mieście.  

Rodziny, które są zainteresowane skorzystaniem z programu, po złożeniu i weryfikacji wniosku 

otrzymują specjalną kartę „Rodzina Trzy Plus”, za okazaniem której uprawnione są do otrzymania ulgi.        

W ramach programu przewiduje się również nawiązanie współpracy z podmiotami prowadzącymi  

na terenie miasta działalność gospodarczą, w celu rozszerzenia możliwości uzyskania ulg również  

na towary czy usługi, oferowane przez te podmioty. 

Aktualnie w Programie uczestniczy 10 podmiotów prywatnych, z którymi Gmina zawarła 

porozumienia. 

W 2019 r. wydano 455 kart dla 91 rodzin. 

 

Karta Dużej Rodziny 

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski system zniżek na towary i usługi, przysługujący rodzinom 

posiadającym minimum trójkę dzieci.  Zniżki udzielane są zarówno w instytucjach publicznych, jak  

i w firmach prywatnych na terenie całego kraju. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty 

paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, 

księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Posiadanie Karty 

ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. 

Aby otrzymać taką Kartę należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Bieruniu lub za pośrednictwem 

Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia.  

W 2019 r. obsługa Karty Dużej Rodziny wyglądała następująco: 

• 67 wniosków o zgłoszenie nowej rodziny  

• 338 wniosków o zgłoszenie rodziny, składającej się wyłącznie z rodziców  

• 7 przyznanych kart dla nowego członka rodziny  

• 5 przyznanych nowych kart dla osób, które były już jej posiadaczami – przedłużenie ważności 

• 19 przyznanych duplikatów kart  

• 28 przyznanych kart elektronicznych jako druga forma karty  

Program „Aktywni Seniorzy 60+” 

Karta „AKTYWNI SENIORZY 60+” przysługuje mieszkańcom Bierunia w wieku od 60. roku życia. Celem 

programu jest podniesienie poziomu aktywności i sprawności mieszkańców w wieku powyżej 60 roku 

życia poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcenie do uczestnictwa  w wydarzeniach 

kulturalnych i sportowych, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku bieruńskich seniorów. 

Wsparcie polega na zapewnieniu ulg poprzez umożliwienie zakupu tańszych biletów wstępu na płatne 

imprezy kulturalne, sportowe i edukacyjne organizowane przez jednostki organizacyjne miasta. Mając 

taką kartę, uprawnieni mieszkańcy mogą również taniej skorzystać z pływalni, kręgielni, groty solnej, 

siłowni, sali fitness oraz innych obiektów sportowych w mieście. 
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Ulgi udzielane są po okazaniu specjalnej karty, którą otrzymać można po złożeniu wniosku w Urzędzie 

Miejskim w Bieruniu. 

W ramach realizacji programu miasto nawiązuje również współpracę z prywatnymi przedsiębiorcami, 

w celu rozszerzenia możliwości uzyskania ulg na towary czy usługi, oferowane przez te podmioty. 

Aktualnie w Programie uczestniczy 9 podmiotów prywatnych, z którymi Gmina zawarła porozumienia. 

W 2019 r. wydano 257 kart. 

 

Koperta Życia 

Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych. Polega na umieszczeniu  

w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych 

lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, (w tym nr pesel).  

Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie 

w każdym domu, a zarazem jest łatwo dostępne. 

Kopert życia jest bardzo pomocna dla lekarzy i ratowników pogotowia wezwanych na interwencję  

w domu chorego. 

Kopertę życia mieszkańcy mogą otrzymać w następujących punktach: 

• Kancelaria ogólna Urzędu Miejskiego w Bieruniu, (ul. Rynek 14 - na parterze), w godzinach 

pracy urzędu. 

• Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, (ul. Władysława Jagiełły 1),  w godzinach 

pracy ośrodka. 

• U dyżurnego  Straży Miejska w Bieruniu, (ul. Władysława Jagiełły 1),  całodobowo. 

 

7.Edukacja 

Funkcjonowanie jednostek oświatowych 

W roku 2019 w Bieruniu funkcjonowały 3 przedszkola publiczne oraz jedno niepubliczne -  „Karolek”. 

Ilość miejsc w przedszkolach publicznych zabezpieczyła ustawowy obowiązek zapewnienia miejsc dla 

wszystkich dzieci trzyletnich i starszych, których rodzice/opiekunowie wyrazili chęć zapisania dziecka 

do przedszkola. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w przedszkolach funkcjonowała następująca 

liczba oddziałów: 

 

Miasto Bieruń jest również organem prowadzącym dla dwóch szkół podstawowych, w strukturze 

których po reformie edukacji, wprowadzonej w 2017 r. jeszcze do sierpnia 2019 r. funkcjonowały 

Placówka  Ilość oddziałów Ilość dzieci 

Przedszkole nr 1 

Budynek: ul. Chemików 33 

ul. Chemików 39 

ul. Kamienna 17 

 

9 

3 

3 

 

209 

70 

75 

Razem P1 15 354 

Przedszkole nr 2 

Budynek: ul. Warszawska 230 

ul. Bijasowicka 58 

ul. Mielęckiego 29 

 

6 

2 

2 

 

145 

50 

42 

Razem P2 10 237 

Przedszkole nr 3 

Budynek: ul. Bociania 1 

 

9 

 

210 

Razem P3 9 210 

PRZEDSZKOLA OGÓŁEM 34 801 
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oddziały gimnazjalne. Od września 2019 r. szkoły działają jako ośmioklasowe, a uczniowie oddziałów 

gimnazjalnych oraz pierwszych po reformie klas ósmych dokonali wyboru szkół średnich. W poniższej 

tabeli przedstawiono ilość uczniów oraz oddziałów w każdej ze szkół, wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

 

W roku szkolnym 2019/2020 do budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 1 uczęszczają uczniowie 

klas I-V, natomiast do budynku przy ul. Licealnej -  uczniowie klas VI-VIII.  

 

W przypadku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego klasy VI zostały podzielone na dwa budynki – 

trzy z nich uczęszczają do budynku głównego, natomiast trzy kolejne do budynku przy ul. Warszawskiej. 

Podział ten został dokonany w celu zapewnienia dzieciom komfortu nauki zarówno jeśli chodzi o ilość 

dzieci, realizujących obowiązek szkolny w każdym z budynków, jak i ze względu na optymalizację 

posiadanej bazy dydaktycznej. Podział został szeroko skonsultowany z rodzicami dzieci. 

 

Bieruńskie jednostki oświatowe poza działalnością edukacyjną, wynikającą z ramowych planów 

nauczania, prowadzą również szereg działań, nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. W roku 2019 prowadzone były takie zajęcia, jak: 

a) terapia psychologiczna i logopedyczna; 

b) terapia pedagogiczna; 

c) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

d) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

e) gimnastyka korekcyjna i rehabilitacja; 

f) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne; 

g) zajęcia rozwijające sprawność manualną oraz orientację przestrzenną. 

 

W szkołach podstawowych dodatkowo prowadzonych jest również wiele zajęć pozalekcyjnych, 

rozwijających zainteresowania uczniów, tzw. kół zainteresowań, wśród których wyszczególnić można 

zajęcia językowe (język ojczysty i języki obce), zajęcia matematyczne, przyrodnicze, plastyczne oraz 

sportowe. Warto wspomnieć o działających w szkołach chórach, kołach szachowych i szkolnych kołach 

CARITAS. 

 

Uczniowie bieruńskich szkół podstawowych notują wiele sukcesów, zarówno na szczeblu lokalnym, 

wojewódzkim, ogólnopolskim a nawet międzynarodowym. Wśród najważniejszych osiągnięć wymienić 

można między innymi wysokie V miejsce drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 3 w międzynarodowym 

konkursie „Naboj Junior” – zawody matematyczno-fizyczne, prace uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 

zostały zakwalifikowane do wystawy w Międzynarodowym Konkursie „Moja przygoda w muzeum”. 

Sukcesy uczniów to również ich wysokie lokaty w olimpiadach przedmiotowych, wyróżnienia  

w dyktandach, festiwalach i innych konkursach. 

 

Edukacja w mieście prowadzona jest na wysokim poziomie, co znajduje odzwierciedlenie 

w uzyskiwanych przez uczniów wynikach egzaminów zewnętrznych. W poniższej tabeli przedstawione 

zostały wyniki egzaminu gimnazjalnego (w porównaniu z rokiem poprzednim). Mimo, iż wyniki wahają 

Placówka Ilość oddziałów Ilość uczniów 

Szkoła podstawowa nr 1 w Bieruniu 38 781 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu 37 793 

SZKOŁY OGÓŁEM 75 1 574 
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się w poszczególnych latach, to jednak w znacznej części przewyższają średnie ogólnopolskie 

i wojewódzkie. 

 

 

 

Kryterium  

Część humanistyczna Część matematyczna Język 

angielski 

Język polski 

Historia  

i wiedza 

o społeczeń-

stwie 

Matematyka 
Przedmioty 

przyrodnicze 

Poziom 

podstawowy 

2017/

2018 

2018/

2019 

2017/

2018 

2018/

2019 

2017/

2018 

2018/

2019 

2017/

2018 

2018/

2019 

2017/

2018 

2018/

2019 

Średnia 

ogólnopolska 
68 63 59 59 52 43 56 49 68 68 

Średnia 

wojewódzka 
67,87 63,39 58,87 58,32 51,11 41,30 53,38 48,58 69,44 69,19 

Gimnazjum nr 1 72,13 65,49 60,85 57,05 46,81 36,71 55,09 48,05 68,12 62,55 

Gimnazjum nr 2 68,03 66,75 60,94 60,77 53,38 46,07 58,04 49,70 64,8 74,12 

 

W roku 2019 odbył się również po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty, którego wyniki przedstawione 

zostały poniżej. 

Kryterium Język polski Matematyka Język obcy 

Średnia ogólnopolska 63 45 59 

Średnia wojewódzka 64,12 44,74 60,23 

Szkoła Podstawowa nr 1 62,22 46,26 57,70 

Szkoła Podstawowa nr 3 62 39 53 

 

W ramach nadzoru pedagogicznego, sprawowanego względem bieruńskich placówek oświatowych 

przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzone zostały 

następujące kontrole: 

1) Przedszkole nr 1 – kontrola przeprowadzona w dniu 20 grudnia 2018 r. 

Temat kontroli: Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

Wnioski: Zwrócenie uwagi na dokumentowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

2) Przedszkole nr 2 – kontrola przeprowadzona w dniu 19 grudnia 2018 r. 

Temat kontroli: Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

Wnioski: Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą. 

 

3) Szkoła Podstawowa nr 1  

•  Kontrola przeprowadzona w dniu 3 października 2018 r. 

Temat kontroli: Akcja – miesiąc ważenia tornistrów 

Wnioski: Nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń. 

•  Kontrola przeprowadzona w dniu 18 grudnia 2018 r. 

Temat kontroli: Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

Wnioski: Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą. 
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• Kontrola przeprowadzona w dniu 14 lutego 2019 r. 

Temat kontroli: Ocena prawidłowości i zgodności z zapisami prawa organizacji wypoczynku. 

Wnioski: Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w organizacji półkolonii dla dzieci. 

 

W zakresie szeroko pojmowanej oświaty do zadań organu prowadzącego należy również kontrola 

realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. W roku szkolnym 2018/2019 prowadzono  

4 postępowania egzekucyjne w stosunku do rodziców uczniów, uchylających się od obowiązku 

szkolnego. W stosunku do ww. rodziców wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. 

 

Ponadto w roku 2019 Miasto Bieruń organizowało bezpłatny dowóz do placówek kształcenia 

specjalnego dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. W ramach organizacji bezpłatnego 

transportu dzieci do szkoły/przedszkola już od 01.01.2018 r. Miasto przyłączyło się do 

metropolitalnego transportu zbiorowego, a uczniowie od tej pory poruszają się komunikacją miejską 

na podstawie kart ŚKUP. 

 

W poniższej tabeli przestawiono najważniejsze dane liczbowe, dotyczące funkcjonowania bieruńskich 

placówek oświatowych w 2019 roku.  Dane odnoszą się do roku szkolonego 2019/2020. 

Rok szkolny 2019/2020 

SUMA 
Kryterium 

Przedszkole 

nr 1 

Przedszkole 

nr 2 

Przedszkole 

nr 3 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 1 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 3 

Ilość dzieci 354 237 210 781 793 2 375 

Ilość oddziałów 

w tym integracyjne 

 

Średnia na oddz. 

15 

2 integr. 

 

23,60 

10 

0 integr. 

 

23,70 

9 

3 integr. 

 

23,33 

38 

10 integr. 

 

20,55 

37 

6 integr. 

 

21,43 

109 

21 integr. 

 

21,79 

Ilość etatów 

nauczycielskich 
30,03 20,05 22,06 80,54 78,96 231,64 

Ilość etatów 

administracji 
3 2 2 3 4 14 

Ilość etatów obsługi 25,50 16,50 15,75 15,00 28,00 100,75 

 

 

8.Kultura  

Bieruński Ośrodek Kultury 
Bieruński Ośrodek Kultury w 2019 roku realizował zadania statutowe, zgodnie z założeniami  

i planami przedłożonymi Radzie Miejskiej. Działalność obejmowała m.in.: 

• organizację ruchu amatorskiego; 

• organizację zajęć rozwijających pasje i potrzeby mieszkańców; 

• promocję i rozwój czytelnictwa;   

• organizację wydarzeń kulturalnych; 

• finansowanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „RODNIA”; 

• przygotowywanie wyjazdów mieszkańców do teatru, operetki, muzeów; 

• działalność wydawniczą promującą rodzimą kulturę i tradycję; 

• organizację Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
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Organizacja Ruchu Amatorskiego 

Zespoły folklorystyczne:  

- „Bierunianki” (12 członków, 1 próba w tygodniu) 

Występy: Dni Bierunia, w trakcie spotkań Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (dzień 

kobiet, dzień seniora, dzień babci i dziadka, dzień inwalidy itp.). 

 

- „Nowobierunianki” (14 członków, 1 próba w tygodniu) 

Występy: Noc Świętojańska nad Wisłą, Dni Bierunia oraz podczas przeglądów: Zebrzydowice, 

Pszczyna, Wola, Pawłowice, Brenna. 

 

- „Ściernianeczki” (25 członków, 1 próba w tygodniu) 

Występy: Dni Bierunia, spotkanie z Premierem RP, benefis Romana Nygi, hospicjum Oświęcim.  

 
- Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bieruńska” (38 członków, 1 próba w tygodniu) 

Występy: Noc Świętojańska, Dni Bierunia, Święto Niepodległości. 

 
Wsparcie BOK obejmuje m.in.: organizację prób, koncertów, występów, spotkań, wyjazdów  

na konkursy, przeglądy, opłacanie instruktorów, dofinansowanie zakupów strojów, angażowanie 

zespołów do udziału w miejskich wydarzeniach kulturalnych. 

 

Chóry:  

- „Polonia” (30 członków, 1 próba w tygodniu) 

Występy: Dni Bierunia, Przegląd kolędowy w Bojszowach, koncert świąteczny w kościele św. 

Bartłomieja, obchody Dnia św. Walentego – Patrona Miasta, występ w Bazylice oo. Franciszkanów   

w Katowicach, Święto Niepodległości i 3 Maja, obchody św. Cecylii, Dni Teatru, Msza św. w intencji 

budowniczych ruchomej szopki. 
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- „Harmonia” (24 członków, 1 próba w tygodniu) 

Występy: Dni Bierunia, Przegląd kolędowy w Bojszowach, Orszak Trzech Króli, Pasja św. Łukasza – 

Niedziela Palmowa w kościele NSPJ, Święto Niepodległości i 3 Maja, Obchody św. Cecylii, koncert 

kolędowy w kościele NSPJ. 

 
 

Wsparcie BOK obejmuje m.in.: organizację prób, koncertów, występów, spotkań, wyjazdów na 

konkursy, przeglądy, opłacanie instruktorów, dofinansowanie zakupów strojów angażowanie 

zespołów do udziału w miejskich wydarzeniach kulturalnych. 

Ponadto 22 listopada 2019 r. w RCKG „Remiza” zorganizowane były obchody jubileuszu 65-lecia 

działalności chóru „Harmonia”. 

 

Teatry:  

 

„Teatr dla Dorosłych” (15 członków, 2 próby w tygodniu) 

Występy: 8 w Bieruniu (WOŚP, Dzień Kobiet, Dni Teatru, spektakl wiosenny, inauguracja UTW, Dzień 

Niepodległości) oraz w Katowicach, Rudzie Śląskiej, Chorzowie, Bojszowach, Chełmie Śląskim, Imielinie. 

Premiery: 8 marca -  „Chop od mojij baby” -  z okazji „Dnia kobiet”, 11 listopada - „Wojna nasza 

ostatnia” – z okazji Święta Niepodległości. 
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Teatr „Fantom” (12 członków, 1 próba w tygodniu) 

Premiery: 7 czerwca – „Pudło”. 

Wsparcie BOK obejmuje m.in.: organizację prób, występów, opłacanie instruktorów, dofinansowanie 

zakupu strojów i scenografii oraz warsztatów aktorskich dla członków zespołów, angażowanie do 

udziału w miejskich wydarzeniach kulturalnych.  

 
Orkiestra Dęta KWK „Piast” (41 członków, 4 próby w miesiącu) 

Występy: obchody Dnia św. Walentego – Patrona Miasta, Dni Bierunia, Święto niepodległości, Jarmark 

Bożonarodzeniowy. 

Wsparcie BOK obejmuje m.in.:  organizację prób, występów, opłacanie instruktorów oraz angażowanie 

w miejskie wydarzenia kulturalne. 
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Grupy wokalne i zespoły muzyczne: „Mixer Band”, „Metamenardi”, „Milenium”, „Mantra” grupa 

wokalna dla dzieci i młodzieży w DK „Gama”. 

Wsparcie BOK obejmuje m.in. nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń, organizację występów  

i koncertów, angażowanie do udziału w miejskich wydarzeniach kulturalnych.  

 
Organizacja zajęć rozwijających pasje i potrzeby mieszkańców 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, BOK organizuje szereg zajęć o urozmaiconej 

tematyce, które pozwalają na rozwój ich pasji i zainteresowań. Organizacja obejmuje m.in. 

udostępnienie sal i wyposażenia oraz dofinansowanie kosztów instruktora. Prowadzone zajęcia:  

• baletowe dla dzieci, 

• zajęcia szachowe dla dzieci i dorosłych, 

• plastyczne dla dzieci i młodzieży, 

• szycia użytkowego dla młodzieży i dorosłych, 

• ceramiki artystycznej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

• nauki gry na instrumentach muzycznych (pianino, keyboard, akordeon, gitara, ukulele), 

• taneczne dla dzieci i młodzieży („Zumba”). 

 



31 
 

 
Promocja i rozwój czytelnictwa 

Miejskie Biblioteki Publiczne nr 1 i nr 2 w Bieruniu organizują szereg działań mających na celu 

popularyzację czytelnictwa w mieście. W 2019 r. organizowane były m.in.: 

• Stoiska promujące czytelnictwo podczas imprez miejskich (gry, zabawy, konkursy): 

- Międzynarodowy Dzień Dziecka, 

- Noc Świętojańska nad Wisłą, 

- Festyn rodzinny przy ul. Chemików, 

- Dni Bierunia. 

• Spotkania czytelnicze: 

- „W poszukiwaniu wiosny” teatrzyk kukiełkowy – 26 marca, 

- „Zwiastuny wiosny” -  teatrzyk kukiełkowy – 4 kwietnia, 

- „Kolorowa Tęcza”- teatrzyk kukiełkowy – 28 maja, 

- „Jak skrzat Jagódka zakładał bibliotekę” – 26 września / 31 października, 

- „Jem zdrowo” – 28 listopada / 5 grudni / 12 grudnia, 

- „Poranek z bajką” – 12 grudnia. 

• Lekcje biblioteczne – 7 maja, 9 kwietni, 7 i 16 maja. 

• Spotkania autorskie, edukacyjne i warsztatowe: 

- spotkanie edukacyjne z myśliwym z Koła Łowieckiego Łabędź – Panią Sylwią Malcharek  

z okazji Światowego Dnia Lasu – 21 marca, 

- spotkanie z dziennikarzem telewizyjnym Marcinem Jałowym dot. montażu prog. tel. „Eko 

Agent od kuchni” – 29 marca, 

- warsztaty papiernicze z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich – 25 kwietnia, 

- spotkanie z pisarką Ewą Stadtmuller  i rysownikiem Łukaszem Zabdyrem – 9 maja, 

- spotkanie z pisarzem Łukaszem Wierzbickim – 14 maja, 

- Światowy Dzień Misia – 22 i 25 listopada. 
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Łączenie było to 49 różnych wydarzeń, w których wzięło udział ponad 2500 osób. 

 

 
W 2019 roku zakupiono 2049 wolumenów książek.  

Po przeprowadzonej selekcji wycofano z księgozbioru 2740 wol.  

Stan księgozbioru wyniósł 58 635 wol. Wypożyczono 40 101 wol. książek i 1 099 czasopism.  

Zarejestrowano 1 860 czytelników, w tym 632 to dzieci i młodzież.  

Bieruńskie biblioteki odwiedziło łącznie 15 120 użytkowników. 

 

Organizacja wydarzeń kulturalnych 

Imprezy / wydarzenia plenerowe: 

• Orszak Trzech Króli – 6 stycznia 

Wspólne kolędowanie w drodze z kościoła św. Barbary do kościoła NSPJ współorganizowane  

z bieruńskimi parafiami z udziałem mieszkańców miasta 

- ilość uczestników – ok. 400 osób. 
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• Obchody Dnia Św. Walentego Patrona Miasta – 14 lutego  

- ilość uczestników – ok. 200 osób, 

- artyści / atrakcje - Teatr „A”- spektakl „Agape”, Orkiestra KWK Piast. 

 
• Obchody Święta Konstytucji Oraz 100-Lecia Powstań Śląskich – 3 maja 

- miejsce - rynek, 

- ilość uczestników – ok. 300 osób, 

- artyści / atrakcje – Trio Muzyczne z Orkiestry Kameralnej: „Aukso”, Chóry 

„Polonia” i „Harmonia”, „Bieruńskie Giganty”. 

 

 
• Pyszny Dzień Dziecka na Rynku – 1 czerwca 

- ilość uczestników: ok. 600 osób 

- artyści / atrakcje: Masterchef Junior – Zuzia Bula, atrakcje dla dzieci, popisy 

artystyczne, przedstawienia teatralne 
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• Noc Świętojańska Nad Wisłą – „Noc Cudów” – 22 czerwca 

- ilość uczestników: ok. 1500 osób 

- artyści / atrakcje: „Sarsa”, „Arkadia Band”, iluzjonista Konrad Mościński, występy 

zespołów  „Ziemia Bieruńska”, „Nowobierunianki”, „Bierunianki”, warsztaty 

plecenia wianków, stoisko wizażu a’la Sarsa, malowanie twarzy, warsztaty 

ceramiczne, korowód i rzucanie wianków, zabawy dla najmłodszych, fajerwerki, 

dyskoteka, świętojańskie ognisko, gastronomia i inne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Festyn Rodzinny w Ścierniach – 29 czerwca  

- ilość uczestników – ok. 400 osób, 

- artyści / atrakcje - Przedstawienie teatralne dla dzieci, grupa „Capoiera 

Camangula”. 

 

• Letni Rynek – 30 czerwca 

- ilość uczestników: ok. 200 osób, 

- artyści / atrakcje: animacje i warsztaty dla dzieci. 
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• Letni Rynek – 5-7 lipca 

- ilość uczestników: ok. 200 osób, 

- artyści / atrakcje: zlot foodtracków. 

 

• „Kulturalny podwieczorek na trawie” w RCKG „Remiza” – 21 lipca 

- ilość uczestników: ok. 20 osób, 

- artyści / atrakcje: warsztaty letniej diety, gry i zabawy dla rodzin. 

 

• Letni Rynek – 28 lipca 

- ilość uczestników: ok. 200 osób, 

- artyści / atrakcje: koncert zespołu „Milenium”. 

 
• Letni Rynek – 4 sierpnia 

- ilość uczestników: ok. 200 osób, 

- artyści / atrakcje: koncerty Joanny Lubańskiej i Romualda Gizdonia „Gdybyś 

kochał mnie raz jeszcze…” i Jurija Halibina na bandurze. Warsztaty ekologiczne 

prowadzone przez wolontariuszy z firmy Danone. 

 

• Festyn rodzinny przy ul. Granitowej – 10 sierpnia 

- ilość uczestników – ok. 500 osób, 

- artyści / atrakcje - gry i zabawy dla dzieci, konkursy, zabawa taneczna  

z zespołem. 

 

• Letni Rynek – 11 sierpnia 

- ilość uczestników: ok. 200 osób, 

- artyści / atrakcje: pokaz taneczny Szkoły Tańca Wir. 

 

• Letni Rynek – 18 sierpnia 

- ilość uczestników: ok. 200 osób, 

- artyści / atrakcje: koncert zespołu „Mixer Band”. 

 

• Festyn rodzinny przy ul. Chemików – 31 sierpnia 

- ilość uczestników: ok. 300 osób, 

- artyści / atrakcje: animacje dla dzieci, zabawa taneczna, pokazy piłkarskie. 
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• Dni Bierunia i Dożynki – 7-8 września 

- ilość uczestników: ok. 2000 osób, 

- artyści / atrakcje: 7.09 - koncerty: Natalii Szroeder, Barbary Brody-Malon, Tequilla 

Sunrise. Show akrobatyczne, zabawa taneczna. 8.09 - korowód, występy zespołów 

folklorystycznych, dziecięcy rynek, pokaz stroju ludowego, zespół Fryna, Damian 

Holecki. 
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• Obchody Święta Niepodległości połączone z odsłonięciem Pomnika i Skweru Powstańców 

Śląskich – 11 listopada 

- ilość uczestników: ok. 300 osób. 

 

 

 

 
 

 

• Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku – 15 grudnia 

- ilość uczestników: ok. 700 osób, 

- artyści / atrakcje: mała gastronomia, karuzela, występy dzieci z bieruńskich 

przedszkoli i zespołów BOK, spektakl teatralny dla dzieci, występ orkiestry dętej KWK 

„Piast”, występ chórów „Polonia” i „Harmonia”. Jarmark ozdób bożonarodzeniowych 

i twórczości rzemieślniczej. 
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• Sylwester na Rynku – 31 grudnia 

- ilość uczestników: ok. 200 osób, 

- artyści / atrakcje: zabawa taneczna z DJ. 

 

Spektakle / koncerty: 

• spektakl „Skarb De Gaulle’a” w wykonaniu „Teatru dla Dorosłych” – 20 stycznia, 

• koncert operetkowy „Paryski romans” teatru muzycznego „IWIA”– 8 lutego, 

• koncert orkiestry „Ponticello” – 3 marca, 

• spektakl teatralno-muzyczny z okazji Dnia Kobiet „Chop od mojij baby” – 8 marca, 

• spektakl „Teatru dla Dorosłych” z okazji Dni Teatru – 7 kwietnia, 

• koncert zespołu „Blue Party” – 10 maja, 

• spektakl „Mianujom mie Hanka” – 26 maja, 

• spektakl teatralny „Pudło” w wykonaniu teatru „Fantom” – 7 czerwca, 

• spektakl „Frida” – 26 października, 

• koncert jubileuszowy zespołu „Mixer Band” – 16 listopada, 

• koncert operetkowy „Pieśni i arie Stanisława Moniuszki” – 1 grudnia, 

• koncert Joanny Lubańskiej z płyty „Nim westchniesz” – 8 grudnia. 
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Zabawy taneczno-rozrywkowe: 

• zabawa karnawałowa w rytmie lat 80-tych – 2 lutego, 

• dyskoteki andrzejkowe – 23 i 30 listopada, 

• zabawa sylwestrowa w DK „Gama” – 31 grudnia. 

 

Dla dzieci: 

• zabawa karnawałowa dla dzieci – 20 stycznia, 

• teatr Kalejdoskop z Rybnika z przedstawieniem „Najjaśniejsza gwiazda” z okazji ferii 

zimowych – 21 lutego, 

• przedstawienie „Piracka przygoda” z okazji Dni Teatru – 7 kwietnia, 

• przedstawienie teatralne dla dzieci „Przygody Dorotki i jej przyjaciół” – 6 czerwca, 

• poławiacze talentów – półkolonie dla dzieci –  8-12 i 22-26 lipca, 

• eliminacje śląskie do Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Tęczowe Piosenki Jana 

Wojdaka” – 26 października, 

• spektakl teatralny dla dzieci „O małej syrence w niejednej piosence” – 24 listopada, 

• mikołajkowy spektakl teatralny „Świąteczne drzewo” – 8 grudnia. 

 

Jubileusze: 

• 70 lat Biblioteki Publicznej w Bieruniu – 15 listopada, 

 
 

• 65-lecie Chóru „Harmonia” im. Władysława Smołuchy – 22 listopada. 
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Spotkania / wykłady: 

• wykład pt. „Dieto-profilaktyka chorób nowotworowych” (Akademia zdrowia) – 21 lutego, 

• wykład pt. „Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia” – 18 marca, 

• wykład pt. „Suplementacja – mit, moda czy potrzeba?” (Akademia zdrowia) – 21 marca, 

• spotkanie z podróżnikiem Piotrem Głowackim pt. „Korona Ziemi z rozrusznikiem” –  

1 kwietnia, 

• spotkanie edukacyjne „Nie taka straszna pszczoła, jak ją malują” – 8 kwietnia, 

• wykład pt. „Elementarne zadania aktorskie: Rytm, przestrzeń sceniczna, wspólnotowość”  

– dr Bartłomiej Błaszczyński – 15 kwietnia, 

• Wiosenne wietrzenie szafy – 11 maja, 

• Wykład pt. „Mechanizmy obronne – dlaczego oszukujemy samych siebie?” – dr Sonia 

Kędziora – 13 maja, 

• prelekcja na temat problemów z oczyszczaniem, odkwaszaniem i odpornością organizmu 

(Akademia zdrowia) – 30 maja, 

• relacja z podróży mieszkańców Bierunia pt. „Japonia bliżej nas” – 14 czerwca, 

• wykład pt. „Zbuntowane komórki – jak radzić sobie z chorobami cywilizacyjnymi” (Akademia 

zdrowia) – 3 października, 

• wykład pt. "Pamięć - największy cud natury" – mgr Alla Sulyma – 14 października, 

• benefis działalności artystycznej Romana Nygi – 18 października, 

• wykład pt. „Pielęgnacja osób starszych” – grupa SENI – 28 października, 

• wykład pt. „Indie – kraina nieskończoności” – dr Sabina Skałka – 4 listopada, 

• wykład pt. „Tradycja – wartość czy obciążenie?” – 18 listopada, 

• wykład pt. „Zdrowie, dieta, uroda” (Akademia zdrowia) – 21 listopada, 

• spotkanie autorskie „Domy bezdomne” – Dorota Brauntsch – 2 grudnia, 

• wykład pt. „(nie) bezpieczeństwo zakupów internetowych” – mgr Dawid Chajec – 16 grudnia. 
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Wystawy: 

• wystawa pt. „Pasja moim życiem” Joanny Jarczyk – od 31 stycznia, 

• wiosenna wystawa Bieruńskiego fotoklubu „Pozytyw” – od 10 maja, 

• wystawa pokonkursowa prac uczniów SP nr 1 w Bieruniu – od 3 czerwca, 

• wystawa biżuterii „Utalentowani” uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych z Katowic – od 11 

października, 

• wystawa prac Romana Nygi – od 18 października, 

• wystawa fotograficzna „ Opowieści o Chinach” – od 25 października, 

• wystawa fotograficzna „ Podróże – na dachu Europy” – od 29 listopada, 

 
Współorganizacja: 

• Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,   

• Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Bierunia, 

• koncertów Jesieni Organowej  z Powiatem,  

• wigilii dla MOPS-u, stowarzyszenia „Radości Życia”, PZERiI, Bieruńskiego Centrum Usług, 

• spotkań dla emerytów, nauczycieli, 

• spotkań i uroczystości stowarzyszeń i organizacji, 

• wydarzeń religijnych, 

• konkursów, dyskotek, spotkań autorskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „Rodnia” 

W ramach działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury wydawana jest gazeta lokalna - „RODNIA” 

(miesięcznik) o objętości 16 stron formatu A-3 i nakładzie 4000 egzemplarzy. Od stycznia do czerwca 

2019 r. (6 numerów) realizowana przez Agencję Reklamową „Borgis” z Katowic, a od lipca do grudnia 

(6 numerów) przez „Śródmieście Spółka z o.o.” z Tychów. 

 

Wyjazdy dla mieszkańców 

• Opera Krakowska „Dziadek do orzechów” – 24 lutego, 

• Teatr Rozrywki w Chorzowie „Hotel Westminster” – 2 czerwca, 

• Wycieczka do Skalnego Miasta i Pragi – 15-16 czerwca, 

• Widowisko plenerowe w Trzebini „Wielkie Chóry Wielkich Oper” – 28 czerwca, 

• Małopolski Ogród Sztuki - spektakl „Turnus mija, a ja niczyja” – 7 lipca, 

• Centrum Nauki w Ostrawie – 1 sierpnia. 
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Działalność wydawnicza 

W 2019 r. Bieruński Ośrodek Kultury wraz z Muzeum Miejskim wydał Komiks o historii i legendach 

miasta pt.: „Utopcowe story – rajza po historii Bierunia”. Premiera komiksu nastąpiła 15 grudnia 

podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Wydanie trafiło do sprzedaży w cenie 15 zł.  

 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Bieruński Ośrodek Kultury organizuje zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla ponad 100 

seniorów. Ich realizacja odbywa się przy współpracy z Jezuickim Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Mysłowicach. W 2019 r. prowadzono następujące zajęcia: 

- j. angielski, 

- j. niemiecki, 

- informatyka, 

- gimnastyka rehabilitacyjno-ruchowa, 

- taniec, 

- ćwiczenia technik pamięci, 

- warsztaty kulinarne i zdrowego żywienia, 

- bowling. 

 

Odbył się także cykl  11 wykładów dot. zróżnicowanej tematyki, jak np.: zdrowie, teatr, architektura, 

podróże, cyberprzestrzeń, psychologia. Ponadto dla słuchaczy UTW zorganizowano bal przebierańców, 

wycieczki oraz zajęcia na kręgielni w pobliskiej hali BOSiR-u. W 2019 r. słuchacze po raz pierwszy brali 

udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Sortowej Seniorów.  
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Remonty / Modernizacje 

W 2019 r. w obiektach Bieruńskiego Ośrodka Kultury zrealizowano następujące prace modernizacyjne 

i remontowe: 

- remont zaplecza sceny w DK „Gama”, w tym: toalety, malowanie garderoby, wymiana 

wszystkich drzwi,  

- remont toalety na I piętrze kinoteatru „Jutrzenka”. 

 

Pozyskane środki zewnętrzne: 

W 2019 r. Bieruński Ośrodek Kultury startował w czterech konkursach aplikacyjnych o środki 

zewnętrzne na rozwój kultury w mieście: 

1. „Moje miejsce na Ziemi” fundacji Orlen, 

2. „Dom Kultury + i Inicjatywy Lokalne” Narodowego Centrum Kultury, 

3. „Infrastruktura Domów Kultury 2020” Narodowego Centrum Kultury, 

4. „Promocja Czytelnictwa” Instytutu Książki. 

 

Dwa projekty uzyskały dofinansowanie:  

- 4000 zł na 2019 r. z Fundacji Orlen na projekt „Pamiętamy o przodkach – spektakl pt. Wojna nasza 

ostatnia ku czci Powstańców Śląskich”, 

- 8000 zł na 2020 r. w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne” na I etap projektu pt. 

„Ogarniamy Młodych” (kolejne 22 000 zł przyznano na II etap realizowany w 2021 r.). 

 

 

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) 
 

Rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem działalności Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji). 

Instytucja realizowała zadania statutowe kontynuując rozpoczęty w październiku 2018 r. proces 

realizacji koncepcji programowej instytucji, na którą składają się: 

• budowa kolekcji muzealnej, 

• działalność wystawiennicza, 

• działalność wydawnicza, 

• działalność edukacyjna, 

• organizacja wydarzeń. 

 

Budowa kolekcji muzealnej  

Najważniejszym elementem działalności instytucji w 2019 roku było rozpoczęcie budowy kolekcji 

muzealnej, na którą składają się:  

• zbiory historyczne (m.in.: mundury, odznaczenia, legitymacje, dokumenty organizacji 

parafialnych, rzemieślników, zakładów pracy, szkół etc.), 

• zbiory etnograficzne (m.in.: stroje ludowe, sprzęty domowe, obiekty ilustrujące kulturę 

duchową, np.: modlitewniki, dewocjonalia, pamiątki chrztu, komunii itp.), 

• zbiory fotograficzne (fotografie archiwalne, m.in.: rodzinne, związane z wydarzeniami 

historycznymi, ilustrujące zmiany w przestrzeni miasta),  

• zbiory sztuki (obrazy, grafiki, rzeźby), 

do których założono księgi inwentarzowe i pomocnicze. 
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W okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 łącznie pozyskano do zbiorów Muzeum Miejskiego  

w Bieruniu (w organizacji) 598 jednostek, zapisanych jako 119 pozycji inwentarzowych, w tym: 

• zbiory historyczne – 30 jednostek (w tym 30 darów), zapisanych jako 23 pozycje inwentarzowe 

o łącznej wartości 662,00 zł, 

• zbiory etnograficzne – 92 jednostki (w tym 90 darów, 2 zakupy),  zapisanych jako 75 pozycji 

inwentarzowych o łącznej wartości 2.806,00 zł, 

• zbiory fotograficzne – 473 jednostki (w tym 463 dary, 10 zakupów), zapisanych jako 19 pozycji 

inwentarzowych o łącznej wartości 7.250,00 zł, 

• zbiory sztuki – 3 jednostki (w tym 3 zakupy), zapisanych jako 2 pozycje inwentarzowe  

o łącznej wartości 12.240 zł. 

 

Działalność wystawiennicza 

Pierwsza wystawa przygotowana przez Muzeum Miejskie w Bieruniu ( w organizacji): 

„Mieszkańcy Bierunia na początku XX w. w fotografii ks. Mateusza Bieloka”  

termin: 18 sierpnia – 20 września 2019 r. 

miejsce: Kinoteatr JUTRZENKA przy ul. Spiżowej 4 w Bieruniu 

 

Ekspozycja powstała we współpracy z Muzeum Zamkowym w Pszczynie, parafią Wszystkich Świętych  

i Matki Boskiej Różańcowej w Pszczynie oraz Bieruńskim Ośrodkiem Kultury. Na wystawie zobaczyć 

można było zdjęcia wykonane na szklanych negatywach w Bieruniu w latach 1914-1915. Ich autorem 

był ks. Mateusz Bielok, proboszcz parafii św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu w latach 1903-

1922. Przedstawiają one mieszkańców Bierunia sprzed stu laty, m.in. bieruńskie rodziny, kobiety  

w strojach ludowych, uroczystości rodzinne, życie codzienne, żołnierzy.  

 

Wystawę można było zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych. Największą frekwencję 

wśród osób zwiedzających indywidualnie odnotowano podczas Dni Bierunia (odbywających się  

w dniach 7- 8.09 2019 r.).  

W grupach zorganizowanych wystawę odwiedzili m.in.: pracownicy Muzeum Zamkowego  

w Pszczynie, przedszkola z Bierunia oraz podopieczni bieruńskiego Dziennego Domu Senior+.
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DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 

Mały Bieruński Szlak Historyczny 

Pierwszą publikacją wydaną przez Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) jest przewodnik „Mały 

Bieruński Szlak Historyczny”. To zaproszenie do wędrówki po mieście wraz z autorem. Jan Wieczorek 

opisał w nim 30 miejsc w Bieruniu Starym. Zdjęcia ilustrujące opisane obiekty wykonała bierunianka 

Patrycja Śliwka. Ponadto w wydawnictwie znalazły się rysunki oraz fotografie Romana  Nygi. Format 

publikacji pozwala na zabranie jej ze sobą i wygodne przeglądanie podczas spaceru po mieście.  

 

Utopcowe story. Rajza po historii Bierunia 

Publikacja wydana we współpracy z Bieruńskim Ośrodkiem Kultury 

Komiks opowiadający historię Bierunia, napisany po śląsku, wzbogacony o kolorowankę dla dzieci  

oraz o planszówkę „oprowadzającą" graczy po historii Bierunia. 

 

Utopce z Bierunia i okolic 

Publikacja przedstawia postacie z górnośląskiego folkloru – utopce. Opis  przybliża nie tylko ich wygląd 

i charakter, ale wyjaśnia także ich pochodzenie. Wydawnictwo zawiera również relacje dotyczące 

utopca mieszkańców Bierunia i Bojszów, zebrane podczas badań etnograficznych w 2015 roku. 

Publikacja jest bogato ilustrowana pracami autorstwa artysty plastyka Romana  Nygi oraz archiwalnymi  

zdjęciami. Znaleźć w niej można także informacje dotyczące studni z rzeźbami utopców, która znajduje 

się na bieruńskim rynku. 

 

     
 

 

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA 

Spacery Po Bieruniu 

Celem spacerów organizowanych przez Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) jest zaznajamianie 

uczestników z zabytkami, historią i rozmaitymi ciekawostkami dotyczącymi   Bierunia. 

 

Na tropie Setnika 

W czasie Pierwszego Spaceru po Bieruniu, zatytułowanego „Na tropie Setnika”, o bieruńskich krzyżach 

opowiadała etnograf, dr Maria Lipok-Bierwiaczonek, autorka m.in. książki „Przy śląskich drogach. 

Krzyże i kapliczki przydrożne na Górnym Śląsku”. 

 

https://www.facebook.com/Muzeum-Miejskie-w-Bieruniu-431500110693216/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD6flNyOYRSyPTYOKgs_ncQ9zawn9ktPZ28kapwmb_G42u9OZh0x7mEi4TJfJqAdZ_nJ7erpJyju4eaXV_m3b3E43L5ya-7PDSW9L3Czr-J3RLGxXommEz14jcLo3aecWkJi8yBVjj-llUalXYx8ea8QNO8a2Say7iqKkDOV4aSxV8voOBfmAZDtpQW4ny3pMBtszOSFboLDuhIQ1PxeXtk5vhqiA6M9rVlwi7FYP8PJbYYePdkGasaX9c8nlebSm9qFOgyxjhtHtlWh_iCHu58e2Jac3yIJuBndvJ3aTU9FcMSctSjAvIfUTUt3ZT0ubCvGkX2KV0C4J085arbu91LRw&__tn__=K-R
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    Spacer po Bieruniu Starym 

    7 września odbył się spacer po Bieruniu Starym, który był częścią wydarzeń związanych z promocją    

    pierwszego wydawnictwa Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji).  

 

    Spacer fotograficzny po Bieruniu Nowym 

    5 października 2019 r.  

    współpraca: Tyskie Towarzystwo Fotograficzne 

 

    Spacer fotograficzny odbył się  w ramach konkursu Scotta Kelby'ego. Idea konkursu wymyślonego   

    przez znanego amerykańskiego fotografa i autora poradników polega na tym, aby jednego dnia  

    tysiące ludzi na całym świecie ruszyły na spacery fotograficzne. Zdjęcia uczestników biorą  

    następnie udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. 

    W czasie spaceru po Bieruniu Nowym, który poprowadzili Agnieszka Szymula i Jarosław Mokry,   

    uczestnicy fotografowali m.in.: dworzec kolejowy, kopalnię „Piast”, rzeźby Ireneusza Wierzby,  

    bulodrom przy ul. Granitowej, paciorkowce, arboretum, teren tzw. „Hamrowizny”, Degolówkę  

    i most na Wiśle. 

 

     
 

 

CYKL FILMOWY ZWIEDZAMY BIERUŃ 

 

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) zrealizowało w 2019 r. cykl zatytułowany „Zwiedzamy 

Bieruń”. W jego ramach powstały krótkie filmy, w których pokazano ciekawe bieruńskie miejsca, 

zabytki oraz przedstawiono interesujące fakty z przeszłości. 

Autorem zdjęć do filmów był Wojciech Wikarek - filmowiec, jeden z najbardziej utytułowanych 

twórców kina niezależnego w południowej Polsce. Za swoje filmy zdobył ponad 150 nagród na 

festiwalach w kraju i za granicą. Pan Wojciech od wielu lat jest bardzo związany z Bieruniem, przede 

wszystkim jako inicjator i organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmów Amatorskich  im. Leona 
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Wojtali, który co dwa lata odbywa się w Bieruniu. Jest także autorem filmu "Najdłuższa szychta”, 

opowiadającego o strajku w bieruńskiej kopalni „PIAST” po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego 

Osiem odcinków serii filmowej ZWIEDZAMY BIERUŃ prezentowano na profilu społecznościowym  

Muzeum w każdą wakacyjną sobotę (od lipca do sierpnia 2019 r.). Wszystkie powstałe filmy  dostępne 

są także na kanale YouTube Miasta Bieruń. Bohaterem pierwszych czterech odcinków jest artysta 

plastyk Roman Nyga, a bohaterką czterech ostatnich odcinków - etnograf dr Maria  Lipok-

Bierwiaczonek.  

 

               
 

       

LEKCJE MUZEALNE 

3.12.2019 r. w bieruńskiej Szkole Podstawowej nr  1, w czasie Tygodnia Śląskiego, odbyła się lekcja  

muzealna dla uczniów klas 1-3 „Tradycje świąteczne okresu Bożego Narodzenia”. 

       
 

ORGANIZACJA WYDARZEŃ 

Wydarzenia towarzyszące pierwszej wystawie Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji)  

„Mieszkańcy Bierunia na początku XX w. w fotografii ks. Mateusza Bieloka” 

OTWARCIE WYSTAWY 

Wernisaż odbył się 18 sierpnia 2019 r.  
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Wykład historyczny 

11.09. 2019 r., Kinoteatr „Jutrzenka” 

dr hab. Lech Krzyżanowski, historyk z Uniwersytetu Śląskiego 

"Ksiądz Mateusz Bielok. Niestrudzony duszpasterz i piewca nowoczesnego patriotyzmu" 

 

        
 

 



49 
 

Posiedzenie Zespołu Etnografów Woj. Śląskiego  

Na wystawie "Mieszkańcy Bierunia na początku XX w. w fotografii ks. Mateusza Bieloka" odbyło się 

posiedzenie etnografów ze śląskich muzeów, m.in.: Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu,  

Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, Muzeum Miejskiego w Zabrzu oraz  

z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Po spotkaniu etnografowie zwiedzali m.in. rynek  

w Bieruniu Starym, Sanktuarium św. Walentego i zabytkową Groblę.  

 

     
 

Europejskie Dni Dziedzictwa  

to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu m.in. promowanie   

różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa 

członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku.  

 

Bieruński Splot 

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) zaprosiło w ramach EDD do wspólnego poznawania  

przenikającej się dawnej i współczesnej historii Bierunia, zabytków ilustrujących dzieje miejscowości  

i elementów kultury ludowej obecnych po dzień dzisiejszych w miejskiej przestrzeni. 

                                                                                                                                                                                                                    

      
 

Promocja Przewodnika Mały Bieruński Szlak Historyczny 

7 września 2019 r. w Domu Kultury GAMA odbyła się uroczysta promocja pierwszego wydawnictwa    

Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji). Połączona była ze spacerem po mieście, w czasie 

którego złożono kwiaty na grobie Jana Wieczorka, autora publikacji. 
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Pokaz mody ludowej 

 8 września o godz. 17.00 podczas części artystycznej Dożynek Miejskich, odbył się pokaz ludowej 

mody. Na scenie na bieruńskim rynku zaprezentowano różne wersje kobiecego pszczyńskiego stroju 

ludowego, noszonego na terenie Bierunia. Dziesięć modelek pokazało, jak kobiety dobierały ubiory na 

co dzień i od święta i jak wyglądały jakle, kiecki i fartuchy. Pokazano, jak noszono się zimą, a jak wiosną. 

Widzowie mogli się także dowiedzieć, po czym rozpoznawano pannę, a po czym mężatkę oraz jakimi 

cechami charakteryzował się strój panny młodej. 

                                                                
 

 

Pokaz zdjęć archiwalnych  

27.11.2019 RCKG „Remiza”  

 

Pokaz zdjęć autorstwa Klemensa Tomali z kolekcji Joanny i Antoniego Świerczek. Zdjęcia powstały  

w Bieruniu Nowym w latach 1920-1971. 

Spotkanie zorganizowano we współpracy z realizatorami akcji „Razem tworzymy historię Bierunia”:  

Stowarzyszeniem „Porąbek” oraz Stowarzyszeniem Miłośników 600-letniego Bierunia.  
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9.Sport i rekreacja  

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje przyjętą strategię rozwoju sportu i rekreacji  

w Gminie Bieruń na lata 2014-2020 poprzez:  

a) upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu,  

b) świadczenie usług w zakresie rekreacji i sportu,  

c) organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych i sezonowego kąpieliska na „Łysinie”,  

d) wynajem, udostępnianie obiektów sportowych na organizację zajęć dydaktycznych, sportowych, 

zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjnych, 

e) inicjowanie działań związanych z budową lub modernizacją bazy sportowo-rekreacyjnej,  

f) zapewnienie prawidłowej eksploatacji oraz nadzór nad obiektami sportowymi w mieście,  

g) współdziałanie w zakresie rozwoju kultury fizycznej w mieście ze stowarzyszeniami, klubami 

sportowymi, uczniowskimi klubami sportowymi,  

h) utrzymywanie kontaktów sportowych z miastami partnerskimi,  

i) organizowanie i prowadzenie stałych grup sportowych,  

j) propagowanie sportowego trybu życia oraz inicjowanie rekreacji dla mieszkańców Bierunia,  

k) prowadzenie działalności w zarządzanych obiektach w zakresie usług i handlu.  

 

Od kilku lat w mieście funkcjonuje stały kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych lub 

współfinansowanych przez BOSiR.  W 2019 r. odbyło się:  

a) 70 imprez sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu (np.: piłkarskiej, biegowej, sztuk 

walki, rowerowej, strzeleckiej, szachowej, skatowej, siatkówki plażowej, jeździeckiej, bowlingu, lekkiej 

atletyce, badmintonowej, wędkarskiej, siłowej, fitness, tenisa ziemnego, siatkówki, pływackie, BMX 

 i deskorolki),  

b) akcja: „Ferie zimowe z BOSiR-em” oraz „Lato w mieście”,  

c) 17 wyjazdów: turystyczno-krajoznawczych, na narty, gorące źródła,  

 
d) zajęcia szkółek sportowych dla dzieci: siatkówka oraz szachy,  

e) wakacyjne kursy: tenisa ziemnego, strzelania,  

f) zajęcia aerobiku i aquaaerobiku,  

g) rozgrywki ALPN (amatorska liga piłki nożnej) i ALTZ (amatorska liga tenisa ziemnego),  

h) współpraca z miastami partnerskimi (zawody lekkoatletyczne, zawody piłki nożnej).  

 

Dodatkowo BOSIR włącza się w organizację:  

a) imprez i festynów miejskich (Dni Bierunia, Dożynki, Dzień Dziecka oraz festyny dzielnicowe),  

b) imprez organizowanych przez: szkoły, przedszkola, MOPS, BCU, parafie, PTTK, Stowarzyszenie 

Radość Życia, mieszkańców Bierunia (Bieg 5 Kopców),  

c) imprez organizowanych przez kluby i stowarzyszenia działające na terenie miasta, 

d) po raz pierwszy w Bieruniu odbyły się Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych.  
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Do największych imprez sportowych, które odbyły się w ubiegłym roku w Bieruniu należy zaliczyć:  

- XX Rodzinny Rajd Rowerowy,  

 

 
 

- biegi: „5 Bieruński Bieg Utopca” i „3 Bieg Chwalisz czy nie chwalisz – lotej z nami”, 

 

 

 
  

- pieszo-rowerowy rajd na orientację „Bieruński Sznupok”,  

- trening fitness z Ewą Chodakowską, 
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- mistrzostwa Bierunia w lekkoatletyce, pływaniu, badmintonie,  

 

 
- maraton skatowy,  

- GOL Championschip 

- Regionalne zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody, 

- Grand Prix Bierunia w sztukach walki,  

- Yonex Polish International 2019 - Badminton,  

- IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Galen Dance Festival”.  

 

Z prowadzonych statystyk wynika, że w organizowanych imprezach i zajęciach w 2019 roku brało 

udział:  

- aerobik (ok. 8 500 osób),  

- aquaaerobik (ok. 5000 osób),  

- wycieczki (ok. 1000 osób),  

- turnieje sportowe (ok. 7500 osób).  

 

Na organizację imprez sportowych wydatkowano ok. 450 tys. złotych.  

 

Realizując strategię rozwoju sportu i rekreacji, BOSiR współpracuje z klubami sportowymi  

i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Bieruń. Wszystkie kluby i organizacje sportowe 

propagują aktywność ruchową wśród dzieci i młodzieży, kształtują świadomość zdrowego stylu życia 

oraz nastawione są na osiąganie wysokich wyników sportowych przez najzdolniejszych zawodników. 

Kluby przyczyniają się do promowania Bierunia w powiecie i regionie. Aktywnie włączają się  

w organizację sportowo-rekreacyjnych imprez miejskich. Rozwijane są dyscypliny priorytetowe: piłka 

nożna, badminton, siatkówka dziewcząt.  

 

W 2019 zrealizowano następujące cele strategiczne opracowane w strategii rozwoju sportu i rekreacji:  

- sportowa rywalizacja szkół,  

- promocja aktywnej turystyki (wycieczki piesze i rowerowe, szkolne koła turystyczne),  

- organizacja życia sportowego po zajęciach szkolnych oraz w okresach wolnych od nauki (ferie 

i lato w mieście),  

- utrzymanie stałego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych w mieście,  

- maksymalne udostępnienie sportowych obiektów (szkół i BOSiR),  

- wdrożenie systemu zniżek na bilety wstępu na obiekty sportowe,  

- usprawnienie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych,  

- wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie sportu i rekreacji,  
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- współpraca wszystkich organizacji dla promocji sportu i rekreacji,  

- kontynuacja programu modernizacji i budowy obiektów rekreacyjnych (place zabaw, ścieżki 

spacerowo-rowerowe),  

- rewitalizacja terenów zielonych i miejsc do uprawiania rekreacji (parki, ścieżki rowerowo-

spacerowe,  

- modernizacja obiektów sportowych w szkołach i BOSiR,  

- zabezpieczenie środków finansowych na bieżące utrzymanie obiektów,  

- stosowanie energooszczędnych rozwiązań dla obiektów kubaturowych.  

- nawiązanie współpracy ze związkami i organizacjami sportowymi,  

- współorganizowanie imprez z podmiotami zewnętrznymi,  

- zabezpieczenie w budżecie miasta środków finansowych dla organizacji pozarządowych 

realizujących zadania w zakresie sportu i rekreacji,  

- współpraca wszystkich podmiotów dla promocji sportu i rekreacji w mieście,  

- współpraca BOSiR-u z Wydziałem Promocji Urzędu Miejskiego w Bieruniu.  

 

W strategii rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Bieruń na lata 2014-2020 wskazano następujące 

propozycje inwestycji i modernizacji obiektów sportowych, realizowane w 2019 r.: 

 

Place zabaw  

- wymiana nawierzchni na placach zabaw (zastosowanie poliuretanu) 

Sala gimnastyczna na osiedlu Homera  

- remont obiektu w przeznaczeniem na centrum wspinaczkowe oraz centrum sportów walki 

Obiekty przyszkolne 

- Modernizacja bieżni oraz skoczni w dal przy SP3 

Strzelnica Sportowa 

- Dokumentacja projektowa strzelnicy sportowej.  

 

10.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Bezpieczeństwo Publiczne 

Według „Sprawozdania z pracy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu za okres od 01.01.2019 r. do 

31.12.2019 r.” (L.dz. KPP - Kd-032-1/39/2020, UM - O.2845.2020, ZK-5522.3.2020) na terenie powiatu 

bieruńsko-lędzińskiego zarejestrowano 793 przestępstw stwierdzonych tj. o 334 mniej niż w roku 

ubiegłym, co daje dynamikę przestępczości 70,4% przy jednoczesnym uzyskaniu wskaźnika wykrycia 

na poziomie 77,4%. Skierowano akty oskarżenia przeciwko 325 podejrzanym. 

Ponadto ujawniono 7.900 wykroczeń. W ich następstwie skierowano 459 wniosków o ukaranie do 

sądów rejonowych i nałożono 3.403 mandatów karnych. Pouczono 3.568 sprawców. Zatrzymano 616 

dowodów rejestracyjnych pojazdów i 48 uprawnień do kierowania pojazdami. Zrealizowano 4320 

wywiadów i opinii dla uprawnionych organów. 

W 2019 r. policjanci KPP w Bieruniu dokonali weryfikacji 645 zagrożeń naniesionych przez mieszkańców 

w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 200 przypadkach zagrożenia zostały potwierdzone  

i wprowadzono działania mające na celu ich wyeliminowanie. W 410 przypadkach nie potwierdzono 

faktu zagrożenia, a w 35 przypadkach naniesione zgłoszenia okazały się żartem lub pomyłką. 

W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2019 r. na terenie Bierunia odnotowano 5 wypadków 

drogowych (12 w 2018 r.), w wyniku których nie zginęła żadna osoba (1 w 2018 r.), a 5 zostało rannych 

(11 w 2018 r.). Ponadto odnotowano 202 kolizje drogowe (217 w 2018 r.). Najbardziej zagrożonymi 

ciągami komunikacyjnymi na terenie Bierunia są ul. Warszawska i Turyńska. Do głównych przyczyn 

powstawania zdarzeń drogowych zaliczyć należy: wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, 
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niedostosowanie prędkości do warunków ruchu i niezachowanie bezpiecznej odległości między 

pojazdami. 

Na terenie Bierunia policjanci Komendy Powiatowej Policji przeprowadzili szereg działań 

prewencyjnych i profilaktycznych, np. „Dzielnicowy bliżej nas”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Jak 

dobrze mieć sąsiada”. 

Ponadto przeprowadzony został konkurs dla uczniów „Wiem jak przechodzę przez jezdnię”  

i „Bezpieczeństwo w domu i szkole”. 

W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przeprowadzono szereg wzmożonych działań  

i akcji profilaktycznych np. „Alkohol i narkotyki”, „Trzeźwość”, „NURD”, „Bus & Truck”, „Pasy”, 

„Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczny weekend”, „Smog” – kontrole stanu technicznego 

pojazdów, „Telefony” – egzekwowanie stosowania się kierujących do zakazu korzystania z telefonu 

podczas jazdy, „Bezpieczna rodzina na drodze”. 

 

Na bieruńskim odcinku DK 44 policjanci KPP w Bieruniu wspólnie ze strażakami OSP Czarnuchowice,  

w ramach Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach - przeprowadzili nietypową akcję. 

Zatrzymani do kontroli kierujący mogli uczestniczyć w krótkim instruktażu i szkoleniu udzielania 

pierwszej pomocy. Akcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony kierujących. 

 

Nad bezpieczeństwem publicznym i powszechnym Gminy Bieruń czuwają policjanci Komendy 

Powiatowej Policji w Bieruniu w strukturze organizacyjnej około 100 etatów mundurowych. 

 

Bezpieczeństwo Pożarowe 

Według „Raportu z najważniejszych działań Systemu Ratowniczo-Gaśniczego realizowanych w 2019 r. 

na terenie (…) powiatu bieruńsko-lędzińskiego” (L.dz. KM PSP - MOK-0360.2.2020, UM - O.2390.2020, 

ZK-5522.3.2020) na terenie Bierunia odnotowano 44 pożary i 194 przypadki miejscowych zagrożeń. 

Ponadto odnotowano również 12 fałszywych alarmów. 

W zakresie pożarów, 43 z nich zaliczono do kategorii małych i 1 do kategorii średnich. Najczęściej 

dochodziło do pożarów traw i trawników (17), obiektów mieszkalnych (9), upraw i innych obiektów (5), 

śmietników (2), a także środków transportu, obiektów produkcyjnych i lasów. Do najczęstszych 

przyczyn pożarów zaliczono umyślne podpalenie i wady urządzeń. W 5 przypadkach przyczyny nie 

ustalono. W 2019 r. odnotowano znaczący spadek ilości pożarów wynikających z podpaleń z 47 w 2018 

r. do 20 w 2019 r. 

W przypadkach miejscowych zagrożeń w 197 zdarzeniach określono je jako lokalne, w 24 jako małe  

i w 4 jako średnie. Do 40 takich zdarzeń doszło w transporcie drogowym, 80 w wyniku silnych wiatrów, 

6 to zdarzenia medyczne. Do innych przyczyn interwencji zaliczono: przybory wody, opady śniegu, 

zdarzenia chemiczne, ekologiczne, budowlane infrastruktury komunalnej, w transporcie kolejowym, 

na obszarach wodnych. W 49 przypadkach było to otwarcie mieszkania, uwalnianie ludzi z wind, 

instalacje monitoringu, nietypowe zachowania zwierząt. 

W 2019 r. na terenie Bierunia strażacy realizowali medyczne działania ratownicze w 7 przypadkach. 

W zakresie fałszywych alarmów, w 18 przypadkach były to tzw. fałszywe alarmy w dobrzej wierze, 

natomiast w 5 przypadkach wynikające z zadziałania systemów alarmowych wykrywających pożar lub 

czad. 

Nad bezpieczeństwem pożarowym Gminy Bieruń czuwają strażacy Komendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Tychach w strukturze organizacyjnej około 100 etatów mundurowych oraz strażacy 

ochotniczy w sile 3 ochotniczych straży pożarnych. 
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Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

W 2019 r. odbyło się siedem posiedzeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenia 

odbyły się w związku z intensywnymi opadami śniegu i spadkiem temperatur, intensywnych wiatrów, 

wezbraniem wody w rzekach, a także zanieczyszczeniem rzeki Wisły ciemną substancją. Ponadto trzy 

posiedzenia odbyły się w związku z wejściem w życie zarządzeń Prezesa Rady Ministrów  

i wprowadzeniu stopnia alarmowego. 

 

Zagrożenie powodziowe 

W Gminie Bieruń funkcjonuje Zespół ds. bezpieczeństwa powodziowego. Jego zadaniem jest 

prowadzenie działań mających na celu ochronę Gminy przed wystąpieniem powodzi i likwidacja 

zagrożeń powodziowych. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bieruniu  

i radni Rady Miejskiej w Bieruniu. 

W Bieruniu funkcjonuje system ostrzegania powodziowego. Składa się on ze stacji bazowej 

zlokalizowanej w siedzibie Urzędu Miejskiego i czterech stacji monitoringu powodziowego na Wiśle, 

Przemszy, Gostynce i na rzece Mlecznej. System ten wskazuje na bieżąco poziomy wód na 

wspomnianych rzekach w Tychach, Goczałkowicach i w Bieruniu. Pozwala to na podejmowanie działań 

wyprzedzających i ostrzegawczych w przypadku wystąpienia zagrożeń i wezbrań rzek.  

W wyniku współdziałania ze Starostwem Powiatowym w Bieruniu do systemu monitoringu włączono 

cztery kolejne stacje zakupione ze środków Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. 

W celu umożliwienie mieszkańcom miasta bieżącej obserwacji stanu pogody i opadów, na budynku 

Urzędu Miejskiego w Bieruniu zainstalowana jest stacja meteorologiczna. Dane ze stacji dostępne są 

całodobowo za pośrednictwem strony internetowej, a parametry odczytywane są w interwałach 

czasowych co 10 minut. Korzystanie ze stacji możliwe jest również przy pomocy dedykowanej aplikacji 

mobilnej na telefony komórkowe. Aplikacja ta umożliwia również przesyłanie ostrzeżeń  

i komunikatów i wszystkim osobom posiadającym jej instalację. 

Gmina posiada cztery magazyny przeciwpowodziowe. Są one wyposażone w sprzęt 

przeciwpowodziowy, w tym zapory przeciwpowodziowe i rękawy segregacyjne, sprzęt inżynieryjny, 

zapas piasku, worki i ładowarki do piasku, odzież ochronną, łopaty, kilofy, folię. Ponadto w magazynie 

są łodzie płaskodenne z silnikami zaburtowymi i agregaty prądotwórcze. W celu utrzymania pełnej 

sprawności eksploatacyjnej sprzęt ten jest na stałe konserwowany przez strażaków OSP. 

Ponadto pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitorują 

strony internetowe i aplikacje przekazujące dane dotyczące pogody, stanów wód, zrzutu wody ze 

zbiorników retencyjnych. 

  

Ostrzeganie i alarmowanie 

Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców odbywać się może za pomocą systemu syren alarmowych.  

W Gminie Bieruń zainstalowanych jest łącznie 11 syren alarmowych elektronicznych i mechanicznych. 

Zlokalizowane są one z równomiernym rozmieszczeniem na terenie całej gminy. Centrala alarmowa 

zlokalizowana jest w siedzibie Straży Miejskiej. System syren jest całorocznie konserwowany  

i sprawdzany. Odbywają się testy sprawności działania syren. W 2018 r. Gmina Bieruń zakupiła 

aplikację mobilną do bieżącego nadzoru sprawności syren i jego testowania. 

Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców odbywać się również może przy pomocy systemu 

powiadamiania sms-owego na telefony komórkowe. Każdy zainteresowany tym sposobem 

alarmowania, po złożeniu odpowiedniej deklaracji włączany jest do systemu. Alarmowanie odbywa się 

przy pomocy krótkiej wiadomości tekstowej. Według stanu na 31.12.2019 r. w systemie 

zarejestrowanych są 1.293 osoby. 
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W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców propagowane jest użytkowanie aplikacji mobilnej 

Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Regionalnego Systemu Ostrzegania. 

 

Ochotnicze Straże Pożarne 

Na terenie Gminu Bieruń funkcjonują trzy ochotnicze straże pożarne: Bieruń Stary, Bieruń Nowy  

i Czarnuchowice. Dysponują oni łącznie około 80 czynnymi druhami i 13 pojazdami. Wszystkie te straże 

włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Każda ze straży posiada swoją 

specjalizację: OSP Bieruń Stary – pożarową i chemiczną, Bieruń Nowy – ratownictwa drogowego  

i technicznego, a OSP Czarnuchowice – ratownictwa wodnego i lodowego. Posiadają oni najnowszy 

sprzęt ratunkowy i ochrony osobistej. 

Jednostki OSP w Bieruniu w 2019 r. wyjeżdżały do akcji: Bieruń Stary - 162 razy, Bieruń Nowy - 137 razy  

i Czarnuchowice - 53 razy. 

W 2019 r. jednostki OSP w Bieruniu otrzymały wsparcie finansowe z Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego w łącznej wysokości 259.700 zł, w tym OSP Bieruń Stary - 4.617 zł, Bieruń Nowy - 261.000 

zł i Czarnuchowice - 4.677 zł. W 2019 r. dla potrzeb OSP Bieruń Nowy zakupiony został ciężki samochód 

ratowniczo-gaśniczy o wartości prawie 1.100.000 zł, który w 50% był współfinansowany ze środków 

Gminy Bieruń. Pozostałe środki pochodziły z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Funduszu 

Ochrony Środowiska. Kwota 100.000 zł pochodziła z dofinansowania Województwa Śląskiego. Ponadto 

dokonano zakupu sprzętu, wyposażenia i umundurowania ze środków pochodzących z Funduszu 

Sprawiedliwości w wysokości prawie 140.000 zł. W ramach zakupów zakupiono m. in. pojazd quad 

wraz z przyczepą dla OSP Bieruń Nowy. W tym przypadku Gmina Bieruń również wniosła 

współfinansowanie. Blisko 100.000 zł wydatkowano na doposażenie OSP w ramach Budżetu 

Obywatelskiego. W ramach prac remontowych dokonano wymiany tynków w niektórych 

pomieszczeniach OSP Bieruń Nowy. 

 

Monitoring Miejski 

Na terenie Gminu Bieruń funkcjonuje system monitoringu miejskiego. Centrum monitoringu 

zlokalizowane jest w siedzibie Urzędu Miejskiego i obsługiwany jest zespołem pracowników  

w systemie całodobowym. Dodatkowy podgląd niektórych kamer znajduje się w siedzibie Straży 

Miejskiej na stanowisku Dyżurnego. Monitoringiem miejskim objęte są najbardziej newralgiczne 

miejsca miasta, w tym dworzec autobusowy, Rynek, Grobla, główne ciągi komunikacyjne, budynki 

oświatowe, przedszkola. Do systemu monitoringu włączono obecnie łącznie około 200 kamer. Część  

z nich posiada jedynie zapis na serwerach wewnętrznych. Z monitoringu często korzysta się również  

w celu obserwacji niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, nadzoru nad bezpieczeństwem  

i porządkiem w ruchu drogowym, bezpieczeństwem powszechnym, bezpieczeństwie pożarowym. 

Ponadto system monitoringu wykorzystywany jest w celach dowodowych dla potrzeb Policji  

w przypadku popełnionych przestępstw i wykroczeń.  

 

11.Budżet Obywatelski 

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 (czwarta edycja) do realizacji wyłoniono 24 projekty, w tym 

1 projekt ogólnomiejski i 23 projekty okręgowe, których łączna kwota to 766 132,25 zł. 

 

Projekt ogólnomiejski: 

1. Rewitalizacja boiska przy ul. Chemików  

Projekty okręgowe: 

1. Osiedlowe kulki 

2. Urządzenie zieleni parkowej przy ul. Kossaka 

https://bierun.budzet-obywatelski.org/projekt/3725
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3. Spotkanie na Łysinie etap 4 

4. Zielono mi 

5.  Przyjazny plac zabaw przy ul. Rędzinnej - rewitalizacja przestrzeni publicznej 

6. Modernizacja oświetlenia ul. Bojszowskiej - okręg nr 5 

7. PRZYSTANEK WOLNOŚĆ - zagospodarowanie przejścia podziemnego w okolicy ronda 

8. Modernizacja oświetlenia ul. Bojszowskiej - okręg nr 8 

9. Szybko i do celu 

10. Uczymy ratować 

11. Wakacyjne spotkania dzieci na Starówce 

12. Doposażenie OSP Czarnuchowice w sprzęt ratowniczo-gaśniczy 

13. Remont i wymiana płytek betonowych chodnika wzdłuż ulicy Oświęcimskiej do granic miasta 

– kontynuacja 

14. Zabudowa wiaty przystankowej, wykonanie oświetlenia siłowni zewnętrznej w Ścierniach, 

nasadzenia zieleni 

15. Przyjazny plac zabaw etap II 

16. Modernizacja chodnika w ciągu ul. Oświęcimskiej 

17. Blask ratownika 

18. Scena w arboretum 

19. Rozbudowa miejsca aktywności fizycznej i odpoczynku 

20. Bezpieczna droga 

21. Czadowi nie 

22. Bezpieczny strażak 

23. Bezpieczny strażak 

 

W roku 2019 odbyło się również głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia 2020 

(piąta edycja). Do realizacji wybrano 12 projektów, w tym 1 projekt ogólnomiejski i 11 projektów 

mniejszych (pozostałych). Łączna wartość wyłonionych projektów to 876 460,00 zł. 

 

Projekt Ogólnomiejski: 

1. Orlik na Chemików 

Projekty pozostałe: 

1. Granitowa dla wszystkich 

2. Sportowe Osiedle Chemików 

3. Spacerkiem w Kulturę 

4. Zimowe uciechy na górce 

5. Poprawa estetyki LATO ZIMA na ul. Kościelnej i Barbary 

6. Suchą stopą 

7. Zatopieni w zieleni 

8. Budowa placu zabaw na Zabrzegu 

9. Siłownia napowietrzna wraz z altaną 

10.  Profesjonalna Ochotnicza Straż Pożarna 

11. Bezpieczny ratownik cz. III – większa ochrona dla lepszego bezpieczeństwa strażaka 

 

Głosowanie trwało 14 dni. Udział wzięło 2609 osób. Oddanych łącznie zostało 4284 głosów, z czego 

1706 na projekty ogólnomiejskie, a 2578 na projekty pozostałe (mniejsze). 

 

 

https://bierun.budzet-obywatelski.org/projekt/3855
https://bierun.budzet-obywatelski.org/projekt/3840
https://bierun.budzet-obywatelski.org/projekt/3839
https://bierun.budzet-obywatelski.org/projekt/3859
https://bierun.budzet-obywatelski.org/projekt/4173
https://bierun.budzet-obywatelski.org/projekt/4170
https://bierun.budzet-obywatelski.org/projekt/6525
https://bierun.budzet-obywatelski.org/projekt/6242
https://bierun.budzet-obywatelski.org/projekt/6627
https://bierun.budzet-obywatelski.org/projekt/6631
https://bierun.budzet-obywatelski.org/projekt/6561
https://bierun.budzet-obywatelski.org/projekt/6581
https://bierun.budzet-obywatelski.org/projekt/6557
https://bierun.budzet-obywatelski.org/projekt/6595
https://bierun.budzet-obywatelski.org/projekt/6583
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12.Promocja miasta i współpraca zagraniczna 

Promocja Miasta 

W ramach działań promocyjnych realizowano założenia Strategii Promocji Miasta, przyjętej uchwałą 

Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2017 r.: 

• Upowszechniono logo „Bieruń Ci przaje” poprzez stosowanie go na rozmaitych materiałach 

informacyjnych i promocyjnych 

• Zwiększono ilość wydarzeń kulturalnych na rynku w celu uatrakcyjnienia oferty kulturalnej  

i ożywienia starówki 

• W konkursie ofert wyłoniono nową redakcję, która od lipca 2019 roku przygotowuje  

dla miasta miesięcznik społeczno-kulturalny RODNIA. Nastąpiła zmiana jakościowa wydawanej 

gazety miejskiej 

• Wdrożono aplikację mobilną Vizum.app do efektywnej komunikacji z mieszkańcami  

i z turystami.  

 

Komunikaty na temat tego co dzieje się w Bieruniu dostępne są dla użytkowników Vizum.app  

w ramach następujących kategorii: 

• Aktywny Bieruń - Zapowiedzi imprez sportowych w mieście  

• Budujemy dla Was! - Informacje o realizowanych w mieście inwestycjach  

• Historyczny Bieruń - Inicjatywy podejmowane przez  Muzeum Miejskie w Bieruniu oraz 

działania miasta związane z renowacją i konserwacją zabytków gminnych  

• Kulturalny Bieruń - Zapowiedzi wydarzeń kulturalnych i imprez miejskich w Bieruniu 

• Społeczny Punk Widzenia - Programy i projekty społeczne realizowane przez Urząd Miejski  

w Bieruniu oraz ogłoszenia i informacje przekazywane przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, a także instytucje państwowe 

• Uwaga! Bieruń – Ostrzeżenia, ogłoszenia i komunikaty. 

 

 

Współpraca z zagranicą 

Na podstawie podpisanych porozumień (Aktów Partnerstwa) Bieruń prowadzi ożywioną współpracę  

z czterema miastami partnerskimi z zagranicy:  

• Gundelfingen w Niemczech – od 1997 r.  

• Moravskym Berounem w Republice Czeskiej – od 1998 r.  

• Ostrogiem na Ukrainie – od 2005 r.  

• Meung sur Loire we Francji – od 2007 r.  

 

W 2019 r. w ramach prowadzonej współpracy odbyło się:  

• 3 wyjazdy partnerskie z udziałem mieszkańców (Ostróg, Gundelfingen, Moravsky Beroun),  

• 6 wydarzeń o charakterze sportowym (zawody lekkoatletyczne, turnieje piłkarskie, imprezy 

biegowe),  

• wizyty przedstawicieli władz podczas obchodów dni poszczególnych miast. 
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IV. Działalność inwestycyjna 
 

W 2019 roku Gmina Bieruń realizowała sporą część swoich zadań korzystając ze wsparcia środków 

zewnętrznych - bezzwrotnej pomocy finansowej. Najwięcej projektów z dofinansowaniem 

zewnętrznym dotyczyło infrastruktury technicznej, w tym przedsięwzięć proekologicznych, 

ale pozyskano również środki z programu krajowego na kontynuację projektu społecznego.   

Dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Gmina Bieruń realizowała przedsięwzięcia infrastrukturalne 

mające na celu: 

• wzrost atrakcyjności transportu publicznego, poprzez budowę dwóch centrów przesiadkowych 

w Bieruniu Nowym i Bieruniu Starym oraz ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem  

i oznakowaniem, 

• poprawę dostępu do usług społecznych oraz aktywizację społeczno-gospodarczą na obszarach 

rewitalizowanych poprzez remont i nadbudowę budynku hali sportowej i świetlicy 

środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu; dzięki realizacji zadania  

w gminie powstało Centrum Sportowe Homera – ADRENALINA, w którym znajdują się 

profesjonalne ścianki wspinaczkowe o różnych poziomach trudności (w tym 7 ścianek 

wspinaczkowych dla dzieci) oraz bulderownia; 

• poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego poprzez wymianę oświetlenia na 

energooszczędne w technologii LED wraz z montażem urządzeń do inteligentnego sterowania 

i zarządzania oświetleniem w mieście.     

 

Poza projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, Gmina Bieruń pozyskała wsparcie 

finansowe na realizację projektów z krajowych środków publicznych, m.in.: Ministerstwa Sportu (baza 

sportowa), Funduszu Dróg Samorządowych (modernizacja infrastruktury drogowej), Ministerstwa 

Sprawiedliwości (doposażenie jednostek OSP) oraz dofinansowanie zadań z budżetu Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii (energooszczędne oświetlenie uliczne oraz budowa ścieżek rowerowych). 

 

L.p. ŻRÓDŁO DOFINANSOWANIA 
LICZBA 

PROJEKTÓW 

1. 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
4 

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1 

3. Krajowe środki publiczne 7 

4. 
Metropolitalny Fundusz Solidarności 

Budżet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
2 

Suma:  14 

 

 

Szczegółowy wykaz realizowanych projektów zawiera załącznik nr 1 do Raportu. 
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Działalność inwestycyjna: 

 

1. „Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu – osiedla domów 

jednorodzinnych, etap I.” 

 

Zadanie - Bieruń, ul. Bratków, ul. Narcyzów  

Montaż 11 szt. słupów oświetleniowych typu SAL-60  wraz z oprawami 

 

Zadanie - Bieruń, ul. Sportowa 

Montaż 6 szt. słupów oświetleniowych typu SAL-60 wraz z oprawami 

 

Bieruń,  ul. Zuchowa, ul. Justyny Budzyńskiej, ul. Korfantego, ul. Sucharskiego,  

ul. Starowiślana 

Montaż 63 szt. słupów oświetleniowych typu SAL-60 wraz z oprawami 

Montaż 17 szt. słupów oświetleniowych typu SAL-50 wraz z oprawami 

 

2.  Energooszczędne oświetlenie przy ul. Chemików  w Bieruniu 

Montaż 2 szt  słupów oświetleniowych typu SAL-4,5 wraz z oprawami 

Montaż 2 szt  słupów oświetleniowych typu SAL-60 wraz z oprawami 

Montaż 2 szt  słupów oświetleniowych typu SAL-70 wraz z oprawami 

 

3. „Przyłącze wodociągowe do budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej przy  

ul. Homera w Bieruniu” 

Przyłącze wodociągowe - rurociąg PE 100RC SDR 11 Ø110= 173,65 m 

 

4. 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” 

Modernizacja hali sportowej i świetlicy środowiskowej przy ul. Homera 34.  

Nadbudowano jedną kondygnację w części nad świetlicą środowiskową - o pomieszczenia 

przystosowane dla potrzeb nowej funkcji hali sportowej oraz nadbudowano wieżę do wys.16m dla 

potrzeb ścianki wspinaczkowej.  

Na parterze w części dla świetlicy środowiskowej (MOPS) znajduje się główna sala dydaktyczna, sala 

komputerowa kuchnia, pom. biurowe, magazynowe sanitariaty dla niepełnosprawnych i ogólny.  

Pow. użytkowa 108,51 m2. 

W części BOSiR-u: sala ćwiczeń, sala wspinaczkowa, 2 przebieralnie i 2 węzły sanitarne, pom. 

magazynowe. 

W dobudowanej kondygnacji znajduje się sala konsumpcyjna, bufet, magazyny, zaplecze socjalne, 

toalety i boulderownia oraz pom. trenerów. Budynek jest wyposażony w instalacje: wod-kan, 

hydrantową, co, ogrzewania podłogowego, wentylacji mech., instalacje elektryczną oświetleniową 

niskoprądową, nagłośnienia. 

Kubatura całości = 3 015,8m 3 

 

5. „Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu” 

Roboty w trakcie realizacji 
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6. Budowa ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu 

przeznaczonego do aktywnego wypoczynku, rekreacji oraz turystyki 

Przebudowa i rozbudowa drogi ul. Wylotowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, sieci 

oświetlenia ulicznego i kanalizacji telekomunikacyjnej 

- jezdnia z mieszanki min.-asfalt. dł. 10 m i szer. 5,50 m 

- jezdnia z kostki betonowej dł. 160 m i szer. 3,50 m 

- chodnik z kostki betonowej dł. 150 m i szer. 1,50 m + dł. 13,50 m i szer. 2,0 m 

- ciąg pieszo-rowerowy z mieszanki min-asfalt. dł. 100 m i szer. 3,50 m 

- ilość opraw: 6 kpl. (oprawy LED typu TECEO) 

 

7. Sygnalizacja świetlna ul. Warszawska - ul. Kościelna 

Etap I - budowa przejścia dla pieszych oraz sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na przejściu dla 

pieszych przez drogę krajową nr 44 (ul. Warszawską), w rejonie wlotu ul. Kościelnej w Bieruniu wraz  

z przebudową ul. Warszawskiej, polegającą na budowie odcinka chodnika w rejonie przedmiotowego 

przejścia dla pieszych (6,0x2,0 i 6,0x0,50) oraz uzupełnieniem oznakowania pionowego i poziomego; 

 

Etap II - rozbudowa ul. Kościelnej w zakresie budowy chodnika w rejonie skrzyżowania  

z ul. Warszawską dł. 30,0 m i szer. 2,20 m wraz z korektą łuku na wlocie ul. Warszawskiej, przebudową 

przepustu i przebudową oświetlenia drogowego; ilość opraw: 2 kpl. (oprawy LED  

o asymetrycznym rozsyle światła 53W), ilość opraw: 1 kpl. (oprawa LED 107W redukcja mocy DALI) 

 

8. Budowa ścieżki rowerowej w rejonie ul. Węglowej i ul. Jadwigi w ramach zadania: 

Kompleksowa strategia niskoemisyjna,  przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie 

gminy Bieruń, obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych  

w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I. 

Budowa ścieżki rowerowej w rejonie ul. Węglowej i Jadwigi o łącznej dł. 913,0 m i szer. 2,0 m ÷ 3,0m 

(jezdnia z mieszanki min.-asfalt.)  

 

9. Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina 

Ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Marcina dł. 302,0 m i szer. 2,0 m  (jezdnia   

z mieszanki min.-asfalt.) 

Przebudowa ciągu dróg: ul. Łysinowej o dł. 402,0 m i szer. 5,50 m oraz ul. Marcina o dł. 558,0 m i szer. 

5,50 - 6,50 m, chodników, utwardzonych poboczy, zjazdów, kanalizacji deszczowej, sieci nN wraz  

z budową: oświetlenia ulicznego,  kanalizacji teletechnicznej, miejsc postojowych, zatok dla busów  

i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Marcina  

 

10. Droga do garaży ul. Granitowa 

Remont 3 dojazdów do garaży przy ul. Granitowej o łącznej dł. 115,0 m (36,0x+38,0x +41,0x). 

 

11. Remont ul. Granitowej (480057S) w Bieruniu - etap IV. 

Remontu na odcinku w km 0+635÷0+971,62. 

Zakres przedmiotu zamówienia: 

a)   jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych – pow. 2942,20 m², 

b)   chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego – pow. 310,0 m², 

c)   przekładka chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego – pow. 567,50 m², 

d)   stanowiska postojowe przy jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafit. – pow. 310,60 m², 

e)    elementy ulic: 
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 - krawężniki betonowe szer. 15 cm – dł. 914,60 m,  

- obrzeża betonowe szer. 8 cm – dł. 150,20 m, 

f) Wpusty uliczne  betonowe DN 500 mm wraz z przykanalikami z rur PCV-U DN 200 mm – 19 szt.  

 

12. Przebudowa ul. Groblanej 

Droga z mieszanek mineralno-bitumicznych o dł.128 m i szer.3,30 m – pow. 426,0 m2, 

Utwardzenie poboczy frezem – pow. 180,0 m2. 

 

13. Usprawnienie odwodnienia w rejonie ul. Granitowej w Bieruniu 

Wpust deszczowy betonowy DN 500 - 1 kpl. wraz ze studzienką rewizyjną DN 400 - 1 kpl.  

i przykanalikiem DN 200 – dł. 38,5 m,  

Wpust deszczowy (studnia betonowa DN 1000) - 1 kpl. wraz z przykanalikiem DN 200 mm - dł. 1,5 m.  

 

14. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna, przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie 

gminy Bieruń, obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych  

w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap I”: Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo-

rowerowego wzdłuż ul. Turystycznej do ul. Św. Kingi do istniejącej drogi rowerowej Bieruń 

Nowy – Bieruń Stary 

 

- Budowa odcinka ciągu pieszo - rowerowego od ulicy Świętej Kingi do istniejącej drogi 

rowerowej Bieruń Nowy – Bieruń Stary, składającego się ze ścieżki rowerowej o dł. 109,40 m i 

szer.   oddzielonego przebrukowaniem od chodnika o dł. 100,0 m.  

- Ścieżka rowerowa dł. 109,40 m i szer. 2,0 m z mieszanki min.-asfaltowej – pow. 230,20 m2, 

- Chodnik dł. 100,0 m i szer. 1,50 m z kostki betonowej gr. 6 cm – pow. 161,20 m2. 

W zakresie opracowania wykonano również: 

- budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż projektowanego ciągu, 

- budowę kanału technicznego, 

- przebudowę latarni drogowej przy ulicy Świętej Kingi, 

- przebudowę sieci energetycznej niskiego napięcia.   

 

15. Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Wiosennej w Bieruniu  

Droga o dł. 87,0 m i szer. 3,0 m  z destruktu asfaltowego – pow. 363,0 m2. 

 

16. Remont i wymiana płytek betonowych chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej  

 do granic miasta (Oświęcimska – Marcina – Budżet Obywatelski) 

Chodnik o dł. 79,0 m i szer.1,50 m: 

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej prostokątnej szarej gr. 8 cm – pow. 109,50 m², 

- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej czerwonej podwójne T gr. 8 cm – pow. 48,50 m², 

- remont cząstkowy nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych  – 0,029 t, 

- krawężniki betonowe szer. 15 cm – dł. 50,80 m,  

-  obrzeża betonowe 30x8 cm – dł. 126,0 m, 

- prefabrykowane elementy oporowe żelbetowe typu „L” wys. 60 cm –  dł. 2 mb, 

- umocnienie skarpy płytami ażurowymi o wym. 40x60cm – pow. 2,0 m2, 
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17. „Modernizacja chodnika w ciągu ul. Oświęcimskiej” (Starówka – Budżet Obywatelski) 

Chodnik o dł. 42,0 m i szer.1,50 m ÷1,75 m 

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej prostokątnej szarej gr. 8 cm – pow. 61,75 m², 

- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej czerwonej podwójne T gr. 8 cm – pow. 15,0 m², 

- remont cząstkowy nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych  – 1 t, 

- krawężniki betonowe szer. 15 cm – dł. 4,0 m,  

- obrzeża betonowe 30x8 cm – dł. 42,0 m. 

 

18. Budowa zatoki postojowej przy ul. Kossaka w ramach zadania pn.:  „Urządzenie zieleni 

parkowej przy ul. Kossaka (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg– Budżet Obywatelski)” 

- zatoka postojowa z miejscami do parkowania prostopadłego (5 miejsc postojowych o wym. 2,50 x5,0 

m i 1 miejsce postojowe o wym. 3,60x2,50 m) o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru 

grafitowego – pow. 85,5 m², 

- zjazd z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego – pow. 20,5 m², 

- utwardzone pobocze (opaska) z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego – pow. 4,0 m², 

- uzupełnienie nawierzchni z betonu asfaltowego  – 0,025 t, 

- krawężniki betonowe: drogowe – dł. 28,0 m, najazdowe – dł. 30,5 m. 

 

19. Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Kryształowej w Bieruniu 

Droga z tłucznia kamiennego i frezu o dł.70 m i szer.3,20 m – pow. 224,0 m2 

 

20. Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Narcyzów w Bieruniu 

Droga z tłucznia kamiennego o dł. 86,0 m i szer. 270,0 m2 

 

21. Przebudowa  drogi wewnętrznej - ul. Jaworowej w Bieruniu 

Droga z tłucznia kamiennego o dł. 217,0 m i szer. 3,10÷3,30 m – pow. 775 ,0 m2 

 

Zadania inwestycyjne, dla których w 2019 roku opracowywano dokumentację projektową: 

1. Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną oraz przebudowa ul. Hodowlanej 

wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, zbiornika retencyjnego, 

kanalizacji technologicznej, przebudową sieci elektrycznej 

2. Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina 

3. Przebudowa ul. Piastowskiej oraz zaprojektowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka 

4. Bezpieczne pobocze przy ul. Peryferyjnej (Kolonia - Jajosty – Budżet Partycypacyjny) 

5. Przebudowa części ul. Słowackiego i ul. Latochy 

6. Połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mielęckiego 

7. Budowa chodnika wzdłuż ul. Pszennej 

8. Budowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej  

9. Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczynieckiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID) 

10. Przebudowa ul. Kopcowej 

11. Projekt rozbudowy drogi gminnej – ul. Homera w Bieruniu. 
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V. Funkcjonowanie Straży Miejskiej 
Straż Miejska w Bieruniu powstała na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, jako jedna  

z pierwszych tego typu jednostek na Śląsku. Jej pierwszym komendantem był p. Marian Wala.  

W 1992 roku przyjęto do pracy w Straży Miejskiej 9 osób. Zakupiono podstawowe wyposażenie 

funkcjonariuszy: środki łączności, umundurowanie, środki przymusu bezpośredniego, samochód 

terenowy Tarpan Honker. Początkowo Straż Miejska pracowała tak jak Urząd Miejski, od godz. 7.30  

do 15.30, następnie – wraz ze wzrostem oczekiwań – wprowadzono system pracy na dwie zmiany. 

Najważniejszymi zadaniami Straży było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w mieście, likwidacja 

nielegalnych wysypisk śmieci, bezpieczeństwo dzieci w rejonach szkół i placów zabaw oraz problemy  

z mieszkańcami nadużywającymi alkoholu w miejscach publicznych. Często Straż Miejska, jako 

pierwsza, była na miejscu wypadków i udzielała pomocy poszkodowanym. Często wykorzystywany był 

do tego motocykl służbowy z pełnym wyposażeniem ratunkowym, który prowadzili wyszkoleni 

pracownicy z uprawnieniami ratowników drogowych. Dzięki przychylności państwa Tura, właścicieli 

stadniny Solec, przeszkolonych zostało trzech pracowników do pełnienia służby konno. W założeniach 

konne patrole miały służyć w terenie leśnym, trudnodostępnym i na bezdrożach. W 1996 roku 

otworzony został pierwszy w Polsce po 1990 r., całkiem nowy budynek samorządowy pod wdzięczną 

nazwą TRIADA. W tym budynku umieszczono Komendę Straży Miejskiej, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej i Bibliotekę. Rok 1997 był pamiętny dla Bierunia – była powódź. Straż Miejska pełniła 

całodobową służbę, a w najtrudniejszych momentach prawie cały stan osobowy przez kilkanaście dni 

pracował non stop tylko z przerwami na sen na materacach w komendzie. Straż Miejska była do 

dyspozycji Komitetu Powodziowego i mieszkańców miasta. Nowe zadania, które sukcesywnie były 

stawiane przed wszystkimi Strażami Miejskimi spowodowały, że została nawiązana bliższa współpraca 

z Policją co zaowocowało między innymi wspólnymi patrolami. Kolejnym dużym wyzwaniem, przed 

którym stanęła Straż Miejska, była powódź w 2010 roku. Doświadczenia nabyte w 1997 roku oraz 

dobrze wyszkolona kadra, pozwoliły na sprawną realizację zadań. W 2015 roku kolejnym 

Komendantem Straży został p. Jan Słoninka. W trakcie jego urzędowania w Bieruniu pojawiły się 

patrole rowerowe, dzięki którym można było dotrzeć do miejsc, gdzie wjazd autem jest niemożliwy 

albo bardzo trudny. Przeprowadzone zostały również konsultacje społeczne związane ze sposobem 

rozwoju miejskiego monitoringu, który przeniesiony został do Straży Miejskiej. Po przeprowadzonych 

pod koniec 2018 roku konsultacjach społecznych i przychylności władz miasta zapadła decyzja  

o utrzymaniu jednostki. W marcu 2019 roku stanowisko Komendanta objął Krzysztof Waligóra. 

 

Na przestrzeni całego 2019 r. liczba przeszkolonych strażników miejskich w Bieruniu zmieniła się od 

szesnastu, w początku 2019 r., do czternastu (wraz z komendantem) w końcu roku. Zasadniczym 

zadaniem i celem funkcjonowania Straży Miejskich, jest zapewnienie ładu i porządku w miejscach 

publicznych. Z naruszeniami przepisów w tym zakresie strażnicy mają głównie do czynienia w ciągu 

dnia i godzin wieczornych. Dlatego też, patrole wykonują swoje czynności i podejmują interwencje, 

codziennie w godzinach od 6:00 do 22:00. Wyjątkiem od tej reguły był okres wakacyjny, kiedy z uwagi 

na urlopy pracowników, praca patrolu zaczynała się od godziny 10:00. W Straży Miejskiej w Bieruniu 

pracują także dwie osoby niebędące strażnikami i zajmujące się zagadnieniami administracyjnymi.  

 

Do głównych zadań strażników, pełniących służbę patrolową należy: 

a) patrolowanie określonego przez Dyżurnego Straży Miejskiej w danym dniu rejonu; 

b) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych; 

c) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach 

prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia MSW o kontroli ruchu drogowego; 
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d) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, 

pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych 

zagrożeń; 

e) zabezpieczanie miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń albo miejsc 

zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów  

i dowodów, a także ustalanie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia; 

f) kontrola zabezpieczeń obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej; 

g) dowiezienie lub doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca 

zamieszkania, jeżeli osoby te zakłócają porządek publiczny lub gdy pozostawienie ich bez opieki 

zagrażałoby ich życiu lub zdrowiu albo zagrażałyby one życiu i zdrowiu innych osób; 

h) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń; 

i) inicjowanie i uczestniczenie w działaniach mających na calu zapobieganie popełnianiu 

przestępstw, wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie 

z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznej; 

j) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla 

potrzeb miasta; 

k) kontrolowanie w zakresie porządku i czystości obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 

instalacji i zakładów pracy (z wyjątkiem chronionych przez innego rodzaju służby) oraz posesji 

prywatnych i ich otoczenia; 

l) kontrolowanie prawidłowości oznakowania ulic, w tym znaków drogowych oświetlenia ulic  

i numerów posesji, prawidłowego zabezpieczenia punktów oświetleniowych oraz estetyki 

napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń; 

m) sprawdzanie wykonywania działalności handlowej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa; 

n) kontrolowanie zabezpieczenia prowadzonych na terenie miasta prac inwestycyjno- 

remontowych; 

o) współpracowanie ze służbami miejskimi odpowiedzialnymi za sprawne funkcjonowanie 

urządzeń komunalnych w kierunku zwiększenia efektywności ich działania; 

p) reagowanie na naruszenia postanowień Kodeksu Wykroczeń – zgodnie z posiadanymi 

uprawnieniami; 

q) noszenie umundurowania służbowego zgodnie z Regulaminem Mundurowym Straży Miejskiej; 

r) rozliczanie się w ustalonym terminie z pobranych mandatów karnych; 

s) stawianie się na każde wezwanie organów ścigania oraz Sądu. 

 

Służba dyżurnego Straży Miejskiej ma charakter całodobowy. O każdej porze dnia i nocy przyjmowane 

są zgłoszenia od mieszkańców na temat występujących nieprawidłowości, które następnie kierowane 

są do odpowiednich służb. Dzięki temu, w przypadku wystąpienia awarii lub nieprzewidzianej sytuacji, 

mieszkaniec może całodobowo liczyć na pomoc pracownika miasta.  

 

Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się także możliwość bezpłatnego skorzystania  

z legalizowanego urządzenia badającego obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Do zadań 

dyżurnego Straży Miejskiej, w ramach stałego dyżuru miasta należy między innymi: 

a) koordynowanie działań związanych z  realizacją celów wynikających z Programu ochrony 

powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów 

substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. W ramach tych działań, zgodnie  

z Zarządzeniem Nr B.0050.222.2018 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 27 listopada 2018 r., 

dyżurny odpowiedzialny jest za przekazywanie informacji o występujących lub mogącym 
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występować zanieczyszczeniu powietrza. Informacje te przekazywane są do: placówek 

oświatowych, placówek organizujących aktywność sportową, placówek organizujących 

aktywność kulturalną, jednostek opieki medycznej itd. 

b) Zgodnie z Zarządzeniem Nr B.0050.151.2019 Rady Miejskiej W Bieruniu z dnia 23 września 

2019 r. w sprawie podjęcia przez służby miejskie oraz inne właściwe podmioty działań 

zapewniających prawidłowe funkcjonowanie miasta w okresie zimowym, Straż Miejska  

w Bieruniu pełni funkcję Całodobowego Ośrodka Decyzyjnego. W ramach tej funkcji dyżurny:  

- współdziała z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i dyspozytorami 

przedsiębiorstw wyłonionymi w przetargu na zimowe utrzymanie dróg w zakresie 

prawidłowego przebiegu „Akcji zima”;  

- informuje Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  

o zdarzeniach i sytuacjach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo a wynikających  

z działań „Akcji zima"; 

- przyjmuje zgłoszenia o zaistniałych awariach i zagrożeniach na terenie gminy;  

- poza godzinami pracy Wydziału Gospodarki Komunalnej uruchamia jednostki 

zaangażowane w utrzymanie zimowe dróg do przystąpienia do czynnej akcji;  

- prowadzi ewidencję wyjazdów i przyjazdów jednostek zaangażowanych  

w utrzymanie zimowe dróg i przekazuje informacje do Wydziału Gospodarki 

Komunalnej. 

c) Reagowanie na włączone alarmy w budynkach komunalnych, ale także prywatnych; 

 

Bardzo ważny aspektem działania Straży Miejskich są działania profilaktyczne. W 2019 roku, 

wielokrotnie odbywały się spotkania z mieszkańcami (np. w czasie interwencji). Podczas tych spotkań, 

prelekcji i pogadanek poruszane były kwestie związane z bezpieczeństwem: na drodze, podczas 

kontaktu z obcą nam osobą lub ze zwierzęciem. Omawiano zasady udzielania pierwszej pomocy, 

zagadnienia związane z uchwałą antysmogową i działalnością Straży Miejskich. Większość tych spotkań 

organizowana była wśród najmłodszych mieszkańców Bierunia: w szkołach i przedszkolach.  

 

Prelekcja w SP 3 

 

 

 

 

 

 

Prelekcja w SP Nr 1                                   Spotkanie z seniorami w RCGK „Remiza” 

 
Obecnie, sprawą kluczową staje się dostęp do informacji. Zgodnie z zapisami art. 11 ustawy o strażach 

gminnych, jednym z zadań tego typu jednostek jest informowanie społeczności lokalnej o stanie  

i rodzajach zagrożeń. Straż Miejska prowadzi profil w mediach społecznościowych i stronę internetową. 

Pozwala to na szybki przepływ informacji, umieszczanie ważnych komunikatów, udostępnianie 
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informacji na temat prowadzonych działań, a także komunikowanie się z mieszkańcami a zwłaszcza 

tymi, dla których ta forma komunikacji staje się tą podstawową. Ponadto, na łamach strony 

internetowej Straży, mieszkaniec znajdzie informację na temat: zakresu działań Straży, 

podejmowanych  interwencjach, aktach prawnych normujących pracę strażników miejskich, zakresu 

interwencji, które może podejmować Straż Miejska oraz sposoby kontaktu z dzielnicowym, itd.  

 

 
strona internetowa Straży Miejskiej w Bieruniu: https://strazmiejska.bierun.pl/ 

 

W ramach prowadzonych działań profilaktycznych, Straż Miejska reaguje na nieprawidłowości, takie 

np. jak niewłaściwe parkowanie (np. w rejonie Łysiny czy Starówki). Zwracana jest też uwaga na 

zachowania, które mogą być potencjalnie niebezpieczne, a wątpliwości z tym związane wyjaśniane są  

w publikacjach na stronie miasta i artykułach w lokalnej prasie. 

 

Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej w 2019 r. - segment porządkowy 

W myśl zapisów art. 11 ustawy o strażach gminnych, jednym z zadań tych formacji jest doprowadzanie 

osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem 

swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających 

ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób. 

 

Transport osób nietrzeźwych 

do Izby Wytrzeźwień w Chorzowie 22 przypadki 

do miejsca zamieszkania 16 przypadków 

 

Rozpatrując segment wykroczeń określanych wspólnym mianem wykroczeń porządkowych  

i represjonowanych przez Straż Miejską, bierze się pod uwagę naruszenia m. in. następujących ustaw  

i przepisów: 

-  katalog wykroczeń wynikających z kodeksu wykroczeń takich jak: zakłócanie ciszy i porządku 

publicznego, umieszczanie ogłoszeń i innych materiałów reklamowych w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych, niezachowanie środków bezpieczeństwa przy trzymaniu zwierzęcia; wjeżdżanie na 

wały przeciwpowodziowe, zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności; niszczenie zieleni miejskiej 

itp. 

- wykroczenia wynikające z treści ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 

spożywanie oraz usiłowanie spożycia alkoholu w miejscach publicznych; 

https://strazmiejska.bierun.pl/
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- wykroczenia wynikające z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  

i wyrobów tytoniowych: wykroczenia polegające na łamaniu zakazu palenia tytoniu w miejscach 

zabronionych; 

- ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: wykroczenia polegające na niewypełnianiu 

obowiązków właścicieli nieruchomości opisanych w ww. ustawie, 

- ustawie o odpadach: wykroczenia polegające na termicznym przekształcaniu odpadów. 

 

 
Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej w 2019 r. - segment bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

Wbrew powszechnie krążącym opiniom, uprawnienia Straży Miejskich w kwestii kontroli ruchu 

drogowego są dość mocno ograniczone. Szczegółowe zapisy w tym zakresie znajdują się w treści  

art.  129b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1990  

z późn. zm.). W myśl ww. przepisu strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli 

ruchu drogowego wobec: 

a) kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego 

odpowiednim znakiem drogowym; 

b) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o: 

     -  zatrzymaniu lub postoju pojazdów, 

     -  ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe      

 

 

 

 
Rodzaje wykroczeń zawartych w: 
 

Środki 
oddziaływania 

wychowawczego 
(art. 41 k.w.) 

Grzywna  nałożona 
w drodze mandatu 

karnego Wnioski do 
sądu 

 
  

 

 liczba Kwota 
w zł 

 

1 

 

 

 

 

 

Ustawie - Kodeks wykroczeń 

a) 
 

wykroczenia przeciwko porządkowi i 
spokojowi publicznemu 

 
2019 

16 7 1 400,- 4  

b) 
 

wykroczenia przeciwko instytucjom 
państwowym, samorządowym i 
społecznym 

2019 6 1 100,- 1  

c) 
 

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 
osób i mienia 

2019 19 11 1 000,- -  

d) 
wykroczenia przeciwko obyczajności 
publicznej 

2019 19 3 300,- -  

e) 
wykroczenia przeciwko urządzeniom 
użytku publicznego 

2019 75 33 3 000,- -  

 Wykroczenia wynikające z innych (niż kodeks wykroczeń) ustaw 

2 
 

Ustawa o wychowaniu w  trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

2019 40 13 1 250,- 3  

3 
 

 stawa o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 

2019 1 6 300,- 1  

4 
 

Ustawa o utrzymaniu czystości i  porządku         
w gminach 

2019 4 2 200,- -  

5 
 

Ustawa o odpadach 
2019 22 25 3 050,- -  

6 
 

Aktach prawa miejscowego (przepisy 
porządkowe) 

2019 4 1 100,- -  

Łącznie cały segment porządkowy (kodeks 
wykroczeń i inne ustawy) 

207 56 10 750,- 9  
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        wierzchem lub pędzeniu zwierząt, 

     -  ruchu pieszych, 

     -  ograniczeniu ruchu w strefie czystego transportu, określonej w uchwale rady gminy, wydanej na 

podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356). 

W stosunku do niektórych sprawców wykroczeń możliwe jest zastosowanie urządzenia 

uniemożliwiających dalszą jazdę poprzez zablokowanie kół.  

W 2019r. urządzenia takie stosowane były  51 razy.  

 
 
 Kryterium 

 
Środki 

oddziaływani
a 

wychowawcz
ego (art. 41 

k.w.) 

Grzywna nałożona  
w drodze mandatu 

karnego 

  
 
 
Wniosk

i do 
sądu 

 

Inny sposób 
zakończenia 

czynności  (np. 
odstąpienie   

od skierowania 
wniosku o ukaranie, 
przekazanie sprawy 

innym organom) 

 

 liczba 

 

 

kwota w zł 

wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi  

w komunikacji 

372 116 12 450,- 11 28 

 

Kwestią niezwykle ważną jest troska o czyste powietrze. Strażnicy Miejscy upoważnieni są do kontroli 

przepisów związanych z Ustawą z dnia 27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 

r., poz. 1396) i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701). W ramach 

tych czynności, samodzielnie i w związku ze zgłoszeniami mieszkańców, przeprowadzane są kontrole 

palenisk pod kątem spalania w nich odpadów.  Działania te są szczególnie nasilone w dniach tzw. 

alarmów smogowych. Ponadto, zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr B.0050.222.2018 Burmistrza Miasta 

Bierunia z dnia 27 listopada 2018 r., dyżurny Straży Miejskiej odpowiedzialny jest za przekazywanie 

informacji o występującym lub mogącym wystąpić zanieczyszczeniu powietrza. Informacja ta 

przekazywana jest do: placówek oświatowych, placówek organizujących aktywność sportową, 

placówek organizujących aktywność kulturalną, jednostek opieki medycznej itd. W 2019 r. Straż 

Miejska w Bieruniu przeprowadziła łącznie 199 kontroli palenisk – z każdej sporządzony został 

stosowny protokół. 

 

 

 

Kryterium 

Środki 

oddziaływania 

wychowawcze

go(art. 41 k.w.) 

 

 

Mandat 

Karny 

 – ilość 

 

Mandat 

Karny 

 - kwota 

 

Wnioski  

do Sądu 

Inny sposób 
zakończenia 

czynności 
(np. odstąpienie  
od skierowania 

wniosku  

o ukaranie) 

Interwencje związane ze 

spalaniem odpadów 

(wynikające z kontroli 

palenisk) 

- 9 850,- - - 

Interwencje związane ze 

spalaniem odpadów (poza 

paleniskami) 

22 16 2 200,- - - 

Łącznie 22 25 3 050,- - - 
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Codzienna służba strażnika miejskiego to nie tylko realizowanie zleconych i własnych interwencji. 

Podczas codziennej służby prowadzone są kontrole różnego rodzaju miejsc i obiektów na terenie 

naszego miasta. Kontrole te w sposób szczególny dotyczą: 

- obiektów komunalnych; 

- obiektów rekreacyjnych, placów zabaw, terenów zielonych, miejsc wypoczynku; 

- rej. obiektów oświatowych i przyległych do nich terenów; 

- rej. osiedli, parkingów samochodowych; 

- miejsc zagrożonych nielegalnych pozbywaniem się odpadów; 

- w porze zimowej - miejsc gdzie przebywać mogą osoby bezdomne; 

- dworców.  

 

Łączna liczba kontroli, przeprowadzonych przez Straż Miejską w 2019 r. to 3956. W przeliczeniu na 

jednego funkcjonariusza daje to średnią liczbę 282 kontroli wykonanych przez każdego strażnika  

w ciągu roku.  

Mieszkańcy, po zauważeniu wykroczenia, nieprawidłowości, usterki lub awarii na terenie miasta, 

bardzo często zgłaszają ten fakt bezpośrednio do Straży Miejskiej. Najczęściej zgłoszenia te dotyczą 

następujących kategorii:  

 

Kolejnym, realizowanym przez Straż Miejską w Bieruniu zadaniem, jest współdziałanie  

z organizatorami i innymi służbami w zakresie ochrony porządku podczas zgromadzeń i imprez 

publicznych. W 2019 r. Straż Miejska brała udział w zabezpieczeniu m.in.: 

- Bieruńskiego Biegu Utopca i Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 

- Nocy Świętojańskiej; 

- Dni Bierunia; 

- Dożynek Miejskich; 

- imprez o charakterze kulturalnym: Przywitanie Nowego Roku, Letni Rynek, Jarmark 

Bożonarodzeniowy, festyny osiedlowe;  

- imprez o charakterze sportowym: Rodzinny Rajd Rowerowy, Bieruński Puchar MTB, 

Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych;  

- wydarzeń o charakterze religijnym: Orszak Trzech Króli, Procesje Drogi Krzyżowej, Procesje 

Bożego Ciała, odpusty parafialne, obchody Dnia Wszystkich Świętych.  

 

Kategorie zgłoszeń przyjętych od mieszkańców 

Ilość przyjętych zgłoszeń 

mieszkańców 

Zakłócenia porządku publicznego 252 

Zagrożenia w ruchu drogowym 361 

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami  279 

Zagrożenia życia i zdrowia 115 

Zagrożenia pożarowe, katastrofy 8 

Zgłoszenia dotyczące zwierząt 347 

Pozostałe zgłoszenia 446 

Łączna suma przyjętych zgłoszeń mieszkańców w 2019 r.  1808 
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VI. Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych  
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu 
Pomoc społeczna w Gminie Bieruń jest instytucją polityki społecznej, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu został powołany Uchwałą nr VII/1/91 Rady Miejskiej  

w Bieruniu z dnia 27 listopada 1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bieruniu. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu, zwany dalej Ośrodkiem działa w oparciu o Statut 

nadany mu przez Radę Miejską w Bieruniu uchwałą nr XII/11/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. oraz 

Regulamin Organizacyjny z dnia 11 lipca 2016 r. 

Ośrodek realizuje przede wszystkim zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) oraz innymi ustawami, 

w których określono szczegółowo zadania pomocy społecznej w szczególności:  

Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 218), 

Przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 852 z póżn. zm.), 

Wspierania rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.), 

Przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.), 

Świadczeń rodzinnych, będących zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej zgodnie  

z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111), 

Świadczeń osobom uprawnionym do alimentów, będących zadaniami zleconymi z zakresu 

administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 670 z późn. zm), 

Zasiłków dla opiekunów, będących zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej zgodnie  

z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  (t.j.: Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2092 z późn. zm.), 

Świadczeń wychowawczych, będących zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej zgodnie 

z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j.: Dz.U. z 2019 r, poz. 

2407), 

Jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie 

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, zagrażającą jego życiu, które powstały  

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, będących zadaniami zleconymi  

z zakresu administracji rządowej, zgodnie ustawą z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet  

w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 473 z późn. zm.), 

Świadczeń dobry start, będących zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej zgodnie 

 z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r, poz. 1061 z późn. zm.), 
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Potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.), 

Pozostałych zadań – realizowanych na podstawie innych ustaw i uchwał Rady Miejskiej w Bieruniu oraz 

zawartych umów i porozumień.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu wydał w 2019 roku łącznie 2567 decyzji 

administracyjnych (w tym 2187 decyzji przyznających i 137 odmów) oraz 4072 informacje o przyznaniu 

świadczeń na łączną kwotę 22.342.192,69 złotych. 

 

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji  
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji powołany został Uchwałą nr II/14/2007 Rady Miejskiej  

w Bieruniu z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Bieruński 

Ośrodek Sportu i Rekreacji.  

Stan zatrudnienia na koniec 2019 r. wyniósł 62 osoby (w tym: 30 kobiet, 32 mężczyzn) tj. 51,3 etatów. 

W okresie od 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. przyjęto 4 osoby, zwolniono 4 osoby. Zawarto umowy 

zlecenie z 105 osobami.  

 

Struktura zatrudnienia na poszczególnych obiektach BOSiR przedstawiała się następująco:  

L.P.  OBIEKT BOSIR  LICZBA PRACOWNIKÓW  

1  Biuro  7 

2  Place zabaw  4 

3  KS Piast  2 

4  KS Unia  2 

5  Basen Sp. 1  18 

6  Basen Sp. 3  10 

7  Hala GI  9 

8  Hala GII  9 

9  Strzelnica  1 

 

BOSiR zarządza następującymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi:  

a) Hala Sportowa przy ul. Warszawskiej 294 a z kompleksem boisk sportowych,  

b) Hala Sportowa przy ul. Szarych Szeregów 15 ,  

c) Pływalnia przy ul. Kadłubowej 15 z kompleksem boisk sportowych,  

d) Pływalnia przy ul. Węglowej 11,  

e) Obiekt sportowy przy ul. Chemików 40,  

f) Obiekt sportowy przy ul. Warszawskiej 270,  

g) Strzelnica Sportowa przy ul. Królowej Jadwigi 10  

h) Zbiornik wodny „Łysina”,  

i) Obiekty małej architektury (w tym: 23 place zabaw, 11 siłowni zewnętrznych,  

4 Streetworkout, 9 boisk środowiskowych, 2 bulodromy).  

 

Z obiektów sportowych BOSiR-u korzystają: 

a) Basen przy ul. Kadłubowej 15:  

• uczniowie szkoły podstawowej (w godz. od 7.00 do 15.15)  

• uczestnicy szkółek pływackich (w godz. od 15.15 do 18.00)  
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• uczestnicy zajęć pływackich dla dzieci „Mama i ja” (w soboty i niedziele od 8.00 do 12.00)  

• osoby niepełnosprawne  

• klienci w ramach godzin ogólnodostępnych (basen, sauny, jacuzzi, korty tenisowe, boisko 

zewnętrzne)  

• posiadacze kart: Benefit System, My benefit, OK System  

• dzieci do lat 6 (wejścia bezpłatne)  

• uczestnicy zajęć aqua-aerobiku  

• emeryci – rezerwacja w poniedziałek 15.15 – 16.15  

b) Basen przy ul. Węglowej 11:  

• uczniowie szkoły podstawowej (w godz. od 7.00 do 15.15)  

• uczestnicy szkółek pływackich (w godz. od 15.15 do 17.30)  

• uczestnicy zajęć pływackich dla dzieci „Mama i ja” (w soboty i niedziele od 8.00 do 13.00)  

• osoby niepełnosprawne  

• klienci w ramach godzin ogólnodostępnych (basen, sauny)  

• posiadacze kart: Benefit System, My benefit, OK System  

• dzieci do lat 6 (wejścia bezpłatne)  

• uczestnicy zajęć aqua-aerobiku  

• emeryci – rezerwacja w piątek 16.00 – 17.00  

• klienci kortu do squasha  

c) Hala sportowa przy ul. Warszawskiej 294 a:  

• uczniowie szkoły podstawowej (w godz. od 7.00 do 15.15)  

• dzieci do lat 6 (wejścia bezpłatne)  

• posiadacze kart: Benefit System, My benefit, OK System  

• klienci w ramach godzin ogólnodostępnych (siłownia, sala fitness, kręgielnia, grota solna, sauna, 

tenis stołowy)  

• uczestnicy zajęć aerobiku  

• grupy zorganizowane  

• kluby sportowe (GOL, Maraton Korzeniowski, KS Piast, Ronin, UKS Unia – Badminton)  

• szkółka siatkarska  

d) Hala Sportowa przy ul. Szarych Szeregów 15:  

• uczniowie szkoły podstawowej oraz liceum (w godz. od 7.00 do 15.15)  

• dzieci do lat 6 (wejścia bezpłatne)  

• posiadacze kart: Benefit System, OK System  

• klienci w ramach godzin ogólnodostępnych (siłownia, sala fitness, sauna)  

• grupy zorganizowane  

• kluby sportowe (UKS Unia – Badminton, KS Unia).  

 

Dodatkowo BOSiR zajmuje się przygotowaniem i funkcjonowaniem kąpieliska ”Łysina”. W sezonie 

letnim zatrudniani są ratownicy WOPR, osoby obsługujące płatne parkingi oraz osoba sprzątająca 

kontener sanitarny WC i prysznice. W 2019 r. wykonano następujące prace przy zbiorniku wodnym: 

montaż koszy na śmieci oraz ławek na wysokim brzegu, malowanie elementów drewnianych. 

Wykonano badanie wody w zbiorniku.  

Pracownicy BOSiR przeprowadzają szereg prac porządkowych oraz remontowo-konserwacyjnych 

urządzeń znajdujących się przy kąpielisku, koszą trawę wokół zbiornika i przy parkingach, wycinają 

krzewy, opróżniają i wywożą śmieci itp.  

BOSiR zrealizował w 2019 roku inwestycje na łączną kwotę prawie 816 tys. zł. 
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Zadania inwestycyjne realizowane przez BOSiR: 

 

Rok  Nazwa zadania  

2019 Modernizacja bieżni oraz skoczni w dal przy SP3 

Dokumentacja projektowa strzelnicy sportowej  

Plac zabaw ul. Solidarności 

Spotkajmy się na Łysinie (Domy Polne) 

Przyjazny plac zabaw przy ul. Rędzinnej  

Przyjazny plac zabaw os. Chemików 

Rozbudowa miejsca aktywności fizycznej i odpoczynku Mieszka I 

Osiedlowe kulki os. Granitowa 

Rewitalizacja boiska przy ul. Chemików 

Zakup urządzeń do sali sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 

Zakup środków trwałych (pompa basenowa, kosiarka samojezdna, zjeżdżalnia – 

dmuchaniec, brama kołowrotkowa) 

 

Poza wyżej wymienionymi zadaniami w 2019 roku przeprowadzono szereg prac remontowo-

budowlanych:  

a) malowanie pomieszczeń wewnątrz obiektów,  

b) likwidacja szkód górniczych,  

c) remont zaplecza szatniowo-sanitarnego hali sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 

d) remont pokrycia dachowego hali sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 

e) bieżące prace remontowe na placach zabaw i obiektach BOSiR  

f) zamiana pomieszczeń siłowni z sala fitness w hali sportowej przy ul. Warszawskiej 294 a 

g) remont dachu hali sportowej przy ul. Warszawskiej 294 a 

h) wymiana automatyki kotłowni gazowej w hali sportowej przy ul. Warszawskiej 294 a 

i) wymiana oświetlenia w hali sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15. 

 

Bieruńskie Centrum Usług 
Bieruńskie Centrum Usług funkcjonuje od 1 stycznia 2017 r. na mocy Uchwały Nr IX/3/2016 Rady 

Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy 

Bieruń o nazwie Bieruńskie Centrum Usług i nadania jej statutu. Jednostka powstała w miejsce 

likwidowanej z dniem 31 grudnia 2016 r. jednostki pod nazwą Ośrodek Edukacji w Bieruniu. 

 

Głównym obszarem działalności jednostki jest organizacja i prowadzenie wspólnej obsługi szkół  

i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń, tj. trzech publicznych 

przedszkoli oraz dwóch publicznych szkół podstawowych. 

W Uchwale Nr IX/4/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powierzenia 

prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym  jest 

Gmina Bieruń w sposób szczegółowy określony został katalog zadań Bieruńskiego Centrum Usług, 

w ramach prowadzonej przez jednostkę wspólnej obsługi finansowo-księgowej. 

 

W 2019 r. w Bieruńskim Centrum Usług zatrudnionych było 10 osób, w tym: Dyrektor, Główny 

Księgowy, dwóch pracowników działu księgowości, dwóch pracowników działu płac oraz dwóch 
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pracowników działu socjalnego i sprawozdawczości, a także jeden pracownik obsługi i jeden pracownik 

ds. BHP. Wskazani pracownicy zatrudnieni byli w łącznym wymiarze 8,75 etatu. 

Do obsługiwanych przez BCU jednostek w 2019 r. należały: 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu; 

2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu, 

3) Przedszkole nr 1 w Bieruniu; 

4) Przedszkole nr 2 w Bieruniu; 

5) Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bieruniu. 

 

Na podstawie umów, zawartych z dyrektorami instytucji kultury w okresie 1 lipca 2019 r. – 31 grudnia 

2019 r. Bieruńskie Centrum Usług zapewniało również wspólną obsługę finansowo-księgową dla 

Bieruńskiego Ośrodka Kultury oraz Muzeum Miejskiego (w organizacji), a liczba pracowników BCU 

zwiększyła się wówczas o jedną osobę (1 etat) na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego. 

Umowy z instytucjami kultury zostały rozwiązane z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. 

Przy Bieruńskim Centrum Usług działa również Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-

Pożyczkowa, z członkostwa w której poza gminnymi placówkami oświatowymi korzystają również 

instytucje powiatowe, tj. Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu, Powiatowy 

Zespół Szkół w Bieruniu oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 

 

Bieruński Ośrodek Kultury 

Bieruński Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury powołaną uchwałą Rady Miejskiej 

w Bieruniu Nr VII/2/1991 z dnia 27 listopada 1991 r. działającą na podstawie statutu nadanego 

uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/2/1992 z dnia 15 maja 1992 r. 

 

BOK prowadzi swoja działalność w następujących obiektach:  

Kinoteatr „ Jutrzenka”, ul. Spiżowa 4, 43-150 Bieruń 

Kinoteatr „Jutrzenka” to obiekt należący do bieruńskiej instytucji kultury, realizujący działania 

statutowe, jednocześnie siedziba administracji Bieruńskiego Ośrodka Kultury. Budynek jest piętrowy, 

parter to sala widowiskowa na 150 osób z ekranem kinowym, sceną, dwiema garderobami, toaletami, 

w tym dla inwalidów oraz małym zapleczem kuchennym. Piętro KT „Jutrzenka” zajmują niewielkie 

pomieszczenia biurowe (dyrekcja, sekretariat, księgowość, kierownik KT „Jutrzenki”), gdzie 

realizowane są zadania dotyczące całości pracy BOK-u.  

Realizowane są tu zadania i cele instytucji kultury: organizacja spotkań okolicznościowych, 

konsolidujących mieszkańców; obchody wydarzeń miejskich, świąt, jubileuszy; wystaw, zarówno  

o charakterze lokalnym, jak i zasięgu ogólnym,  konkursów, koncertów, występów teatralnych, spotkań 

stowarzyszeń, grup zrzeszonych, hobbystycznych, a także działań w ramach Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku.  

W KT „Jutrzenka” odbywają się cyklicznie zajęcia grup hobbystycznych i ruchu amatorskiego:  

• próby Chóru „Polonia”,  

• próby zespołów folklorystycznych „Bierunianki” i „Ściernianeczki”,  

• zajęcia szachowe dla dzieci.  

 

W 2019 r. w obiekcie dokonano remontu toalety na I piętrze oraz realizowano bieżące prace 

remontowe, w tym renowacja krzeseł widowni. 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r: 7 osób, 7 etatów. 
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Regionalne Centrum Kulturalno - Gospodarcze „Remiza” 19, 43-150 Bieruń   

Obiekt wielofunkcyjny,  składający się z dwóch budynków:  

▪ parterowego ze sceną i salkami warsztatowymi, garderobą dla artystów, zapleczem 

gospodarczym, którego wyposażenie pozwala na prowadzenie działalności gastronomicznej, 

▪ amfiteatru ze sceną, gdzie odbywają się imprezy plenerowe. 

Dodatkowo obok budynków znajduje się parking oraz plac zabaw. Placówka jest przystosowana dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych.  

W RCKG „Remiza” odbywają się zajęcia stałe: 

▪ próby chóru „Harmonia”,  

▪ próby zespołu folklorystycznego „Nowobierunianki”, 

▪ próby zespołu „Mantra”, 

▪ zajęcia tańca „zumba” dla młodzieży i dorosłych, 

▪ próby orkiestry dętej „KWK Piast”. 

W sali głównej odbywały się różnego rodzaju spotkania okolicznościowe, występy, koncerty, 

przedstawienia teatralne, zebrania, konsultacje społeczne, spotkania z mieszkańcami, bale i zabawy.  

Sala łącznie z zapleczem gospodarczym i wyposażeniem, wynajmowana była odpłatnie na organizację 

uroczystości rodzinnych i przyjęć okolicznościowych. W „Remizie” realizowane są liczne zajęcia  

w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Ponadto w lipcu po raz pierwszy zorganizowano plenerowe spotkanie dla rodziców z dziećmi pn. 

„Podwieczorek na trawie” poświęcone zdrowemu odżywianiu. 

W 2019 r. w obiekcie dokonano modernizacji oświetlenia głównej sali oraz bieżących prac 

remontowych. 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r: 4 osoby, 3 etaty. 

 

Dom Kultury „Gama”, ul. Chemików 39 a, Bieruń 

Dom Kultury „Gama” to obiekt dwukondygnacyjny o częściowym podpiwniczeniu, przystosowany dla 

osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się sala widowiskowa mieszcząca 300 osób  z dużą 

sceną o wymiarach 8m x 8m wraz z garderobami oraz podstawowym nagłośnieniem i oświetleniem. 

Bezpośrednio po wejściu do budynku znajduje się hol, gdzie odbywają się wystawy.  Pierwsze piętro 

zajmują: sala plastyczna, sala nauki gry na instrumentach muzycznych, pomieszczenie biurowe oraz 

balkon na widownię. Piwnice w Domu Kultury „Gama” wykorzystywane są jako sale prób dla zespołów 

muzycznych, na pracownię ceramiczną oraz pomieszczenia magazynowe.   

W  Domu Kultury „Gama” działały grupy, zespoły muzyczne i kółka zainteresowań: 

▪  sekcja baletowa dla dzieci, 

▪ zespół „Mixer Band”, 

▪ zespół „Metamenardi”, 

▪ zespół „Milenium”, 

▪ grupy teatralne „Fantom” i „Teatr dla Dorosłych”, 

▪ grupa wokalna dla dzieci i młodzieży, 

▪  sekcja plastyczna dla dzieci i młodzieży, 

▪ pracownia szycia użytkowego dla młodzieży i dorosłych, 

▪ sekcja ceramiki artystycznej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

▪ sekcja nauki gry na instrumentach muzycznych (pianino, keyboard, akordeon, gitara, ukulele).   

W roku 2019 w domu kultury wykonano remont zaplecza, w tym toalety oraz pomalowano garderoby, 

wymieniono wszystkie drzwi na zapleczu sceny. Zakupiono również dodatkowe oświetlenie sceny  

w technologii "LED" wraz z oprogramowaniem. 
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W „Gamie” odbywały się: koncerty, spektakle teatralne, operetki, popisy muzyczne, turnieje, zabawy, 

kursy tańca towarzyskiego. Sala widowiskowa udostępniana była na spektakle teatralne oraz występy 

organizowane przez bieruńskie szkoły i przedszkola. W budynku odbywały się wykłady UTW  oraz 

zajęcia dla seniorów. 

Sala w  Domu Kultury „Gama” wynajmowana była odpłatnie firmom. 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r.: 3 osoby, 2,50 etatu. 

 

Dom Kultury „Triada”, ul. Jagiełły 1, Bieruń  

Dom Kultury „Triada” zajmuje pomieszczenia nad Biblioteką nr 2 w segmencie B budynku „Triada”,  

o łącznej powierzchni 280m2, na które składają się: szatnia, sala występów, sale warsztatowe 

(muzyczna, baletowa, plastyczna), biuro, kuchnia. W Domu Kultury „Triada” odbywały się zajęcia: 

▪  nauki gry na instrumentach, 

▪  plastyczne dla dzieci i młodzieży, 

▪  baletowe dla dzieci, 

▪  taneczne dla dzieci i młodzieży („Zumba”), 

▪  Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bieruńska”, 

▪  zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych dzieci, 

W DK „Triada odbywały się: wystawy plastyczne,  spotkania z podróżnikami, fotograficzne, rękodzieła, 

zabawy i spektakle dla dzieci. Pomieszczenia „Triady” były również wynajmowane odpłatnie. 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r.: 2 osoby, 1,50 etatu. 

Biblioteki  

W strukturach Bieruńskiego Ośrodka Kultury działają dwie biblioteki miejskie: 

• Miejska Biblioteka Publiczna nr 1, ul. Chemików 45. Placówka posiada oddział dla dorosłych  

z czytelnią (9 stanowisk), oddział dla dzieci z czytelnią (6 stanowisk), czytelnię prasy w której 

znajdują się 3 stanowiska komputerowe z nieodpłatnym dostępem do internetu, 

pomieszczenia socjalne, magazyn, sanitariaty. Łączna powierzchnia placówki wynosi: 250 m². 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r: 6 osób, 5,50 etatu. 

• Miejska Biblioteka Publiczna nr 2, ul. Jagiełły 1. Biblioteka mieści się w budynku  „Triady”. 

Powierzchnia placówki wynosi 207,5 m². Jest biblioteką uniwersalną. Posiada wypożyczalnię 

dla dorosłych połączoną z wypożyczalnią dla dzieci, czytelnię na 12 miejsc i kącik czytelniczy 

dla dzieci. Biblioteka udostępnia nieodpłatnie Internet dla czytelników (3 stanowiska).  

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r: 3 osoby, 2,75 etatu. 

 

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) 
Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) jest samorządową instytucją kultury, działającą  

od 1 października 2018 r. Powołane zostało Uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu Nr XI/3/2019 z dnia  

30 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia (z dniem 1.10.2018 r.) instytucji kultury Gminy Bieruń  

o nazwie Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) oraz nadania jej statutu w celu prowadzenia 

działalności kulturalnej polegającej na gromadzeniu, przechowywaniu, opracowywaniu, 

konserwowaniu, udostępnianiu i upowszechnianiu zbiorów dokumentujących dziedzictwo kultury 

materialnej i niematerialnej z zakresu historii, etnografii i sztuki. 

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) prowadzi swoją działalność w następujących obiektach: 

- siedziba (biuro) Muzeum: ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń (pokój nr 213 w budynku Urzędu Miejskiego   

     w Bieruniu), 

- magazyn Muzeum: ul. Chemików 37, 43-150 Bieruń. 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r. wyniósł: 1 osoba, tj. 1 etat. 
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VII. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Miejską w Bieruniu w 2019 r. 
 

W 2019 r. Rada Miejska w Bieruniu podjęła 113 uchwał, z czego pod względem ich wykonania dane 

przedstawiają się następująco: 

- 63 uchwały zrealizowano w 2019 roku, 

- 42 uchwały będą kontynuowane bądź obowiązywać w 2020 r.,   

- 6 uchwał zostało w całości uchylonych przez nadzór prawny Wojewody (dot.: zaliczenia ulic do 

kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu, warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze, zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie Gminy), 

- 1 uchwała została uchylona w części przez nadzór prawny Wojewody (stwierdzono nieważność 

uchwały w części: - § 8 ust. 3 pkt 1 w zakresie słów: „ścieków bytowych oraz” - § 8 ust. 3 pkt 2), 

- w 1 przypadku odstąpiono od realizacji (odstąpiono od zakupu nieruchomości). 

  

46 dotyczyły spraw finansowych, w tym m.in.: 

1) uchwalenia budżetu, zmian w budżecie gminy Bieruń, zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań planu dofinansowania,  

2) udzielenia Burmistrzowi Miasta Bierunia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy 

Bieruń za 2018 r. 

3) zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację Programu ograniczenia emisji – 

etap VIII, 

4) zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania 

dotacji i sposobu jej rozliczenia,  

5) określenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

6) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w 2020 r.,   

7) udzielenia pomocy finansowej:  Miastu Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka 

Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie oraz  Powiatowi Bieruńsko-

Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, będących 

mieszkańcami Gminy Bieruń, 

8) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu na prace 

konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku; 

  

9 dotyczyło gospodarki nieruchomościami, w tym m.in.: wydzierżawienia nieruchomości, zbycia, 

nabycia i zamiany nieruchomości, wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych; 

  

11 dotyczyło gospodarki przestrzennej, w tym m.in.: aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego miasta Bierunia, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia"; 

  

11 dotyczyło gospodarki komunalnej, w tym m.in.:  

1) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

2) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, 
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3) wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych w gminie Bieruń dla RPWiK w Tychach S.A., 

4) zaliczania ulic do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu, 

5) nadania nazwy ulicom i terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Wawelskiej  

i Warszawskiej w Bieruniu na „Skwer Powstańców Śląskich” ; 

  

18 dotyczyło spraw społecznych, w tym m.in.:  

1) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 

2019, 

2) planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 r. 

3) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Bieruń 

oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 

2019 roku, 

4) regulaminu wynagradzania nauczycieli, 

5) warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania, 

6) ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej na 

usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i 

zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, 

7) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Bieruń, 

8) programu zdrowotnego na 2019 rok „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 

rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych”, 

9) przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2019 rok „Szczepienia ochronne przeciwko grypie 

dla mieszkańców Bierunia od 60. roku życia”, 

10) przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2020 rok „Udzielanie świadczeń zdrowotnych  

w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach 

domowych", 

11) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020; 

  

18 dotyczyły spraw organizacyjnych, w tym m.in.: 

1) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Bierunia, 

2) wprowadzenia wspólnej obsługi informatycznej dla jednostek organizacyjnych miasta 

Bierunia, 

3) wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bieruń na 2019 r. oraz ustalenia sezonu 

kąpielowego, 

4) wdrożenia "Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia" etap VIII oraz 

"Gminnego programu ograniczenia niskiej emisji", 

5) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia”, 

6) powołania Rady Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji), 

7) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Tychach na 

kadencję 2020-2023, 

8) zmiany Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Bieruński Ośrodek Kultury, 

9) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie miasta Bierunia. 
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VIII. Współpraca z innymi samorządami i podmiotami  

(organizacje pozarządowe) 
 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, model współpracy Gminy Bieruń z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 

określony i przyjęty został, w uchwalonym przez Radę Miejską w Bieruniu dnia 18 października 2018 

roku, programie współpracy na rok 2019. 

Celem tego programu było efektywne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych  

oraz społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Bieruń. 

Aby osiągnąć założony cel: 

• określono priorytetowe zadania publiczne, które z powodzeniem mogą być realizowane przez 

organizacje pozarządowe, 

• umożliwiono udział organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań, ogłaszając otwarty 

konkurs ofert w kilku obszarach tematycznych: 

− pomocy społecznej, 

− przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

− działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

− współpracy z miastami partnerskimi Bierunia, 

− wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 

− upowszechniania kultury i sztuki, 

− upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, 

• zabezpieczono w budżecie miasta środki finansowe umożliwiające pełne i terminowe 

wykonanie zadań, wskazanych w ogłoszonych konkursach. 

 

Realizując program ogłoszono konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych, co pozwoliło udzielić 

dotacje zainteresowanym podmiotom.  

 

W ramach otwartych konkursów ofert, dotacje otrzymały: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana 

dotacja  

na 2019 rok 

1. Polski Związek Niewidomych Okręg 

Śląski  Koło Tychy 

43-100 Tychy 

ul. Budowlanych 19 

„Otwieramy oczy” 

Działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych (mieszkańców 

Bierunia) w zakresie rehabilitacji  

i rewalidacji osób niewidomych  

i niedowidzących 

5 000 zł 

2.  Stowarzyszenie Orkiestra Dęta KWK 

„PIAST” 

43-155 Bieruń 

ul. Turystyczna 1/30 

„Warsztaty muzyczne instrumentów 

dętych” 

Działania na rzecz kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i tradycji 

5 000 zł 
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3. Bieruńskie Stowarzyszenie 

Trzeźwości KLUB DROMADER  

43-155 Bieruń 

ul. Wawelska 35 

Działania na rzecz mieszkańców miasta 

Bierunia poprzez wspieranie  

i promocję zdrowego trybu życia oraz 

uświadamianie zagrożeń wynikających 

ze spożywania alkoholu 

5 000 zł 

4. Biuro Śląskiego Zarządu 

Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju  

w Katowicach 

40-172 Katowice 

ul. Grabowa 3c 

Działania na rzecz mieszkańców miasta 

Bierunia poprzez prowadzenie pracy 

szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą w 

zakresie modelarstwa 

13 000 zł 

5.  Bieruńska Fundacja Inicjatyw 

Gospodarczych 

43-155 Bieruń 

ul. Turystyczna 1 

Działania na rzecz mieszkańców miasta 

Bierunia w zakresie pomocy rodzinom  

i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

poprzez zapewnienie tym osobom 

żywności i wydawania jej w punkcie 

wydawania żywności 

50 000 zł 

                                                                                               SUMA: 78 000 zł 

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie gmina może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego 

konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.  

 

Z takiej formy w 2019 roku skorzystały dwie uprawnione organizacje: 

LP. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana 

dotacja  

na 2019 rok 

1. Parafia pw. św. Bartłomieja w Bieruniu 

43-150 Bieruń ul. Krakowska 3 

Metropolitarne Święto Rodziny – piknik 

rodzinny 

5 000 zł 

2. Stowarzyszenie Współpracy Zagranicznej 

„Wspólna Europa” 

Wizyta 20 mieszkańców Meung sur 

Loire w Bieruniu 

10 000 zł 

                                                                                                         SUMA: 15 000 zł 

 Inną formą wsparcia finansowego są dotacje udzielane na realizację zadań publicznych dla organizacji 

działających w sferze kultury fizycznej i sportu. Dotacji udziela się w oparciu o zapisy Uchwały  

Nr III/2/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu w Gminie Bieruń. 

 

W 2019 r. udzielono następujących dotacji w ww. trybie: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana 

dotacja  

na 2019 rok 

1 Klub Sportowy „PIAST”  

w Bieruniu 43-155 Bieruń 

ul. Warszawska 270 

Udział zawodników w zawodach piłki nożnej  

oraz prowadzenie pracy szkoleniowej 

91 000 zł 

2 Klub Sportowy „UNIA”  

Bieruń Stary 

Udział zawodników w zawodach/rozgrywkach piłki 

nożnej w 2019 r. organizowanych przez Polski Związek 

110 000 zł 

http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/ustawa_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_03_01_12.doc
http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/ustawa_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_03_01_12.doc
http://ngo.um.warszawa.pl/zadaniapubliczne
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43-150 Bieruń 

ul. Chemików 40 

Piłki Nożnej 

Udział zawodników w zawodach/rozgrywkach szachów 

w 2019 r. organizowanych przez Polski Związek 

Szachowy 

Udział zawodników w zawodach/rozgrywkach skata  

w 2019 r. organizowanych przez Polski Związek 

Skatowy 

Udział zawodników w zawodach lekkiej atletyki  

w 2019 r. organizowanych przez Polski i Śląski Związek 

Lekkiej Atletyki oraz prowadzenie pracy szkoleniowej  

z dziećmi i młodzieżą 

3 Klub Strzelectwa 

Sportowego „PIAST” 43-

155 Bieruń 

ul. Królowej Jadwigi 10 

Udział zawodników w zawodach strzeleckich w 2019 

roku oraz prowadzenie pracy szkoleniowej 

52 000 zł 

4 Uczniowski Klub Sportowy 

„MARATON 

Korzeniowski.pl” 

43-155 Bieruń 

ul. Warszawska 294 

Udział zawodników UKS Maraton Korzeniowski.pl  

w zawodach lekkoatletycznych (chód sportowy) w 

2019 r. oraz prowadzenie pracy szkoleniowej 

8 000 zł  

5 Ludowy Klub Jeździecki 

„SOLEC” w Bieruniu 43-155 

Bieruń 

ul. Barbórki 23 

Udział klubu LKJ „SOLEC” w Bieruniu w rozgrywkach 

Śląskiego Związku Jeździeckiego oraz Polskiego 

Związku Jeździeckiego  

22 500 zł 

6 Uczniowski Klub Sportowy 

„UNIA” Bieruń 

43-150 Bieruń  

ul. Okrężna 7a 

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży UKS UNIA 

BIERUŃ oraz współzawodnictwo sportowe 

indywidualne i drużynowe na szczeblu regionalnym, 

ogólnopolskim i międzynarodowym w badmintonie 

55 000 zł 

7 Uczniowski Klub Sportowy 

„GOL” Bieruń 

43-155 Bieruń  

ul. Porąbek 6 

Prowadzenie klubu oraz pracy szkoleniowej z dziećmi  

z zakresu sportu 

43 000 zł 

8 Stowarzyszenie Klub 

Sportów Walki „BUSHIDO” 

ul. Staromłyńska 26 

43-150 Bieruń 

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży Klubu Sportów 

walki BUSHIDO oraz współzawodnictwo sportowe  

w sportach walki 

18 500 zł 

9 Klub Sportowy „RONIN” 

Bieruń 

ul. Bojszowska 108 

43-150 Bieruń 

Popularyzacja sportów walki w Bieruniu (muaythai, 

MMA), szkolenie dzieci, młodzieży  

i dorosłych oraz przygotowanie i współzawodnictwo 

sportowe w zawodach ogólnopolskich  

15 000 zł 

10 Stowarzyszenie  

„BIG BUDO POLSKA” 

ul. Oświęcimska 423 

43-150 Bieruń 

Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia 

poprzez wspieranie i prowadzenie działań 

promujących zdrowy tryb życia, naukę samoobrony 

 i dalekowschodnich sztuk walki 

25 000 zł 

SUMA: 440 000 zł 
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W 2019 roku udzielono również pomocy finansowej 40 000 zł dla powiatu bieruńsko – lędzińskiego na 

realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. Zadanie to realizowało 

stowarzyszenie RADOŚĆ ŻYCIA. 

 

Organizacje pozarządowe prócz wsparcia finansowego, korzystają również z innych form pomocy, 

 do których zaliczyć można: 

- wzajemnie przekazywanie informacji o planowanych działaniach 

Podczas prowadzonych przez Urząd Miejski w Bieruniu konsultacji społecznych lub organizowanych 

spotkań, organizacje mają możliwość przekazywania informacji o planowanych działaniach. Na bieżąco 

urząd i gminne jednostki organizacyjne informują organizacje o różnorakich działaniach prowadzonych 

przez inne instytucje, np. ogłoszenia o konkursach, spotkaniach, warsztatach, konferencjach. 

Informacje te przekazywane są drogą mailową bezpośrednio do organizacji pozarządowych lub 

zamieszczane na stronie internetowej miasta. 

 

- udostępnianie organizacjom pomieszczeń i obiektów gminnych w celu realizacji zadań statutowych 

Miasto Bieruń realizując zapisy rocznego programu współpracy udostępnia na wniosek organizacji 

pozarządowych obiekty gminne na cele związane z ich działalnością statutową lub w związku  

z organizowanymi przez nie wydarzeniami/imprezami (m.in. spotkania okolicznościowe takie jak Dzień 

Seniora, Dzień Emeryta, Dzień Kobiet, treningi i zawody sportowe, warsztaty, szkolenia, bieżąca 

działalność statutowa OSP, pomieszczenie biurowe w Centrum Inicjatyw Gospodarczych). 

- współorganizowanie wydarzeń i imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych 

Miasto Bieruń uczestniczy w imprezach i wydarzeniach organizowanych przez organizacje 

pozarządowe. Odbywa się to najczęściej w formie wsparcia organizacyjnego, udostępnienia obiektów, 

fundowania części nagród. Do największych imprez możemy zaliczyć: Wielką Orkiestrę Świątecznej 

Pomocy, Bieruński Bieg Utopca, Turniej Tańca Towarzyskiego. Organizacje pozarządowe biorą także 

udział w wydarzeniach organizowanych przez miasto, np. udział w korowodzie podczas Dni Bierunia 

czy wystawiają poczty sztandarowe. 

 

- współpraca z organizacjami działającymi w obszarach wsparcia przedsiębiorczości 

Miasto Bieruń prowadzi bieżącą współpracę z organizacjami działającymi w obszarach rozwoju 

przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego. Przedstawiciele miasta biorą udział w spotkaniach Bieruńsko-

Lędzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej czy Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”, Bieruńskiej 

Fundacji Inicjatyw Gospodarczych. 

 

- rada sportu 

W Bieruniu działa Rada Sportu, powołana przez Burmistrza Miasta Bierunia, w skład której wchodzą 

przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej. Do zadań Rady 

Sportu należy przede wszystkim wydawanie opinii w różnych sprawach, mieszczących się  

w kategorii uprawiania i organizowania sportu. Spotkania odbywają się minimum raz na kwartał. 

 

- spotkania z ochotniczymi strażami pożarnymi 

Raz na kwartał odbywają się spotkania w siedzibach bieruńskich OSP. W spotkaniach tych uczestniczą 

przedstawiciele władz miasta, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele 

Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Tychach oraz pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Omawiane są bieżące sprawy i tematy 

związane ze współpracą Gminy Bieruń z OSP. 
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Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 

 

 

 

 

 

Miasto Bieruń jest członkiem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli, która została utworzona w 2017 

roku, zaś realizację ustawowych zadań rozpoczęła od 1 stycznia 2018 roku. Przedstawicielem Gminy 

Bieruń jest Burmistrz Miasta Krystian Grzesica, który jest również członkiem Komisji Budżetu  

i Finansów.  

 

Z tytułu członkostwa w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Miasto wnosi corocznie składki (stałą 

część składki rocznej i zmienną część składki rocznej). Część stała to 0,5 % z dochodów z udziału gminy 

we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Część zmienna jest uzależniona od ilości  

i zakresu zadań przekazanych Związkowi przez gminy. Pokrywa ona koszty transportu publicznego 

realizowanego na rzecz gminy przez Zarząd Transportu Metropolitalnego.   

 

Wysokość składki za 2019 rok to odpowiednio:  

 

 

 

 

 

 

 

Wzrost składki zmiennej w porównaniu do roku poprzedniego jest związany ze wzrostem stawki za 

świadczone usługi przewozowe oraz wzrost ilości kursów na linii 931 (świadczonej dawniej przez KZK 

GOP) 

Do głównych działań zrealizowanych w 2019 roku należą:  

 

Fundusz solidarności 

Pomoc finansowa dla gmin na realizację projektów, których przedmiotem była redukcja negatywnych 

skutków niskiej emisji. Miasto Bieruń otrzymało 940 000 zł na dofinansowanie projektów: 

− Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu – osiedla domów 

jednorodzinnych na terenie Gminy (ulice: Korfantego, Budzyńskiej, Zuchowa,  Sucharskiego,  

Starowiślana, Sportowa, Bratków, Narcyzów, fragment Borowinowej). Koszt inwestycji to 

ponad  737 532 zł, z czego wartość przyznanej dotacji wyniosła 590 000 zł, 

− Budowa ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej w Bieruniu. Koszt 

inwestycji to 509 507,49 zł, z czego wartość przyznanej dotacji wyniosła 350 000 zł. 

 

Gospodarka 

Podpisano porozumienie o przystąpieniu do wspólnego przygotowania i przeprowadzenia grupowego 

zakupu energii elektrycznej na lata 2020-2021. 

 

 

 

 

Składka stała Składka zmienna 

               342 541 zł 

 

  

            2 775 945 zł 

             28 545 zł m-c           231 328,75 zł m-c 
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Transport publiczny 

− z dniem 1 stycznia 2019 roku przekazano zadania związane z organizowaniem komunikacji 

miejskiej na terenie dotychczasowej działalności MZK, KZK GOP i MZKP, Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii, która zadania realizuje poprzez swoją jednostkę organizacyjną - 

Zarząd Transportu Metropolitalnego, 

− rozszerzono system ŚKUP obejmujący uruchomienie funkcjonalności obsługi karty  

w pojazdach PKM Tychy i TLT Tychy. Śląska Karta Usług Publicznych używana jako karta 

płatnicza, nośnik podpisu elektronicznego, używana w bibliotekach, instytucjach sportu  

i kultury oraz urzędach miast i gmin, 

− wprowadzono Metrobilet czyli wspólny bilet miesięczny, umożliwiający podróżowanie 

zarówno autobusami, tramwajami i trolejbusami, jak i pociągami Kolei Śląskich, 

− uruchomiono Centrum Zarządzania Ruchem, którego podstawowym zadaniem jest stały 

nadzór nad prawidłową jakością wykonywania usług przy wykorzystaniu systemów ŚKUP, 

Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz systemów wizyjnych zamontowanych  

w miastach metropolii, umożliwiających bieżące i niezwłoczne reagowania na zakłócenia  

w funkcjonowaniu komunikacji. Portal dla pasażerów pozwala na sprawdzenie rozkładów 

jazdy oraz na uzyskanie bieżącej informacji dotyczącej kursów. Dzięki systemowi można 

wyszukać nazwy przystanków, numery i przebieg linii oraz nazwy ulic, niezbędne komunikaty 

oraz sprawdzić rozkład jazdy czy odjazd z przystanku, 

− opracowano projekt siatki połączeń, w tym szybkich połączeń autobusowych i linii 

dowozowo-odwozowych. Uczestnictwo w zespole ds. optymalizacji sieci połączeń 

publicznego transportu zbiorowego na obszarze GZM, 

− opracowano dokument Koncepcji Kolei Metropolitalnej, w którym zawarto cztery warianty 

rozwoju kolei w tym budowę nowych torów, dedykowanych Kolei Metropolitalnej – od 

Nowego Bierunia do Tarnowskich Gór.  

 

Rower  

− zrealizowano projekt „Rowerem lub na kole”, w ramach którego Miasto Bieruń 

otrzymało 8 rowerów elektrycznych które będą służyły urzędnikom, Straży Miejskiej  

i pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

− przeprowadzono kampanię Rowerowy Maj, promującą zdrowy tryb życia  

i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół 

podstawowych oraz grona pedagogicznego. Łącznie w akcji wzięło udział 899 dzieci  

z bieruńskich szkół. 

 

Polityka senioralna  

Rozpoczęto prace nad wdrożeniem projektu „Dążenie do spójnej polityki społecznej wobec osób 

starszych – Metropolia przyjazna seniorom”. Stworzono zespół ds. polityki senioralnej złożony  

z przedstawicieli rad seniorów, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych oraz miast i gmin GZM. 

Przedstawicielem Gminy Bieruń jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zespół 

pracujący nad budowaniem i wdrażaniem usług publicznych adresowanych do seniorów stworzył 

poradnik dla instytucji, organizacji i gmin, opracował standardy organizacji wolontariatu oraz 

zwiększenia partycypacji społecznej wśród seniorów.  
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Promocja  

− uruchomiono nową stronę internetową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, której jednym 

z elementów są podstrony poświęcone wszystkim miastom i gminom członkowskim. Na 

portalu informacyjnym, obok aktualności z działalności Metropolii publikowane są treści  

z miast i gmin wchodzących w jej skład, w tym podstrona Bierunia na bieżąco wypełniana jest   

treściami i informacjami związanymi z działalnością i funkcjonowaniem miasta. 

− rozpoczęto prace nad przygotowaniem i wdrożeniem projektu „Metropolitalne Centrum 

Obsługi Inwestora”  aby promować tereny inwestycyjne całego obszaru metropolii, a nie tylko 

pojedynczych miast wchodzących w jej skład, wymieniać się wiedzą i doświadczeniami  

z zakresu promocji inwestycyjnej.  

 

 

IX. Spółki z udziałem Miasta 
Dane dotyczące udziałów/akcji posiadanych przez Gminę Bieruń na dzień 31.12.2019 r. 

 

Spółki z udziałem Gminy Bieruń 100 % 

 

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. 

43-155 Bieruń, ul. Jagiełły 13 

Udziały -  ilość Cena jednostkowa Wartość na dzień 31.12.2019 r. 

20 331 1 000,00 20 331 000,00 

 

Spółki z większościowym udziałem Gminy Bieruń 

 

„EKOTERM” Sp. z o.o. w likwidacji 

43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16 

70,30 % udziałów 

Udziały -  ilość Cena jednostkowa Wartość na dzień 31.12.2019 r. 

1 83 724,54 83 724,54 

 

Pozostałe spółki z udziałem Gminy Bieruń 

 

1. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. 

 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4 

Akcje -  ilość Cena jednostkowa Wartość na dzień 31.12.2019 r. 

519 328 10,00 5 193 280,00 

 

2. MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. 

 43-100 Tychy, ul. Lokalna 11 

Udziały -  ilość Cena jednostkowa Wartość na dzień 31.12.2019 r. 

576 500,00 288 000,00 

 

3. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42 

Akcje -  ilość Cena jednostkowa Wartość na dzień 31.12.2019 r. 

55 1 000,00 55 000,00 
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4. Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A. 

 43-100 Tychy, Przemysłowa 55 

Akcje - ilość Cena jednostkowa Wartość na dzień 31.12.2019 r. 

400 100,00 40 000,00 

 

5. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. 

 40-161 Katowice, Al. Korfantego 38 

Akcje - ilość Cena jednostkowa Wartość na dzień 31.12.2019 r. 

300 100,00 30 000,00 

 

Na dzień 31.12.2019 r. łączny stan posiadanych akcji i udziałów wyniósł 26 021 004,54 zł. 

 

Informacja dodatkowa: 

a) Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. 

 

W 2019 r. na inwestycje  poniesiono nakłady w łącznej kwocie 3 231 257,88 zł.  

W ramach środków trwałych:  

• Wykonano kanalizację sanitarną ul. Mieszka I i Warszawska  938 390,00 zł 

• Przejęto odpłatnie odcinek kanalizacji przy  ul. Jastrzębia    23 000,00 zł 

• Przejęto odpłatnie odcinek kanalizacji przy ul. Bursztynowa    10 000,00 zł 

• Przejęto odpłatnie odcinek kanalizacji przy ul. Jaworowej      6 300,00 zł 

• Przejęto odpłatnie studzienkę rozprężną przy ul. Lipcowej      1 100,00 zł 

• Zakupiono 6 pomp (Warszawska, Równoległa, Wita, Wita 2, Dyrdy)    51 069,00 zł 

• Zakupiono stopień sprężający dmuchawy – oczyszczalnia Chemików    20 950,00 zł 

• Zakupiono KARCHER z lancą teleskopową      5 837,40 zł 

• Wykonano modernizację kraty schodkowej - oczyszczalnia Jagiełły    40 642,00 zł 

• Zakupiono  samochód ciężarowy – Mercedes z urządzeniem HDS  116 117,40 zł 

• Zmodernizowano samochód – śmieciarkę Volvo SBL 37093  221 029,03 zł 

• Wykonano monitoringi -  PSZOK (Jagiełły, Chemików)      6 757,00 zł 

 

Na zakup środków trwałych poniesiono nakłady w wysokości                                             1 441 192,63 zł 

 

Inwestycje rozpoczęte  

•  poniesiono nakłady na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa 

oczyszczalni ścieków przy ul. Soleckiej w Bieruniu”  

 

  1 573 428,42 zł 

•  poniesiono nakłady na zadanie pn. ”Rozbudowa kanalizacji 

sanitarnej na osiedlu Domy Polne ” 
     216 636,83 zł 

   

   

Na inwestycje poniesiono nakłady w kwocie                                                                      1 790 065,25 zł  

Łącznie na środki trwałe i inwestycje rozpoczęte wydatkowano                                     3 231 257,88 zł 

 

Zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Soleckiej w Bieruniu” jest 

uwzględnione w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych w gminie Bieruń. Zadanie jest realizowane przy współudziale środków zewnętrznych 
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tj. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 2.3 

„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa Ochrona środowiska, w tym 

adaptacja do zmian klimatu”.  

Celem głównym projektu jest ulepszenie systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie gminy 

Bieruń, poprzez przebudowę oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków przy ul. Soleckiej.  

Cel główny projektu będzie oddziaływał na cele szczegółowe tj. na ograniczenie substancji szkodliwych 

powstających w procesie oczyszczania ścieków, w tym substancji organicznych i biogennych oraz 

zmniejszenie energochłonności obiektu. 

Całkowity koszt realizacji projektu opiewa na kwotę netto 13 332 094,84 zł, z czego:  

➢ środki POIiŚ –  8 499 210,46 zł, 

➢ środki własne -  4 832 884,38 zł.  

Planowane zakończenie inwestycji to I połowa 2020 r.  W latach od 2016 do 2019 poniesiono nakłady 

w kwocie 10 468 658,04 zł., w tym otrzymano dotację  w kwocie 6 849 452,98 zł. 

Na inwestycję pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Domy Polne” łącznie na dzień 

31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 595 983,83 zł.  

 

Największymi dostawcami ścieków w 2019 r. w grupie pozostałych odbiorców były przedsiębiorstwa: 

• Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.  246 768 m3 

• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska  164 589 m3 

• NITROERG S.A.                6 143 m3 

 

W roku sprawozdawczym Spółka odebrała  1 006 007,8 m3 ścieków, tj. o 12 372 m3  więcej niż w roku 

ubiegłym.  

Odebrano ścieki od: 

• gospodarstw domowych    521 617,8 m3 

• pozostałych       484 390,0 m3 

Odbiór ścieków od gospodarstw domowych w stosunku do ubiegłego roku zwiększył się o 6 979,3 m3, 

natomiast od pozostałych odbiorców zmniejszył się o  5 392,7 m3. 

 

W 2019 r. zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków miała zastosowanie taryfa 

jednoczłonowa dla wszystkich odbiorców, zawierająca odniesienie do 1 m3 odprowadzonych ścieków  

 

Poniższa tabela przedstawia ceny, które obowiązywały w 2019 r. 

Wyszczególnienie 

Taryfa 

od 21.06.2018 r. 

do 20.06.2019 r. 

Taryfa 

od 21.06.2019 r. 

do 20.06.2020 r. 

netto 

zł/m3 

brutto 

zł/m3 

netto 

zł/m3 

brutto 

zł/m3 

Cena za odprowadzenie i oczyszczenie 1 m3 ścieków dla 

wszystkich odbiorców 
6,49 7,01 6,67 7,20 

  


