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I. WSTĘP DO RAPORTU 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,  

oddaję w Wasze ręce Raport o stanie Miasta za rok 2021.  

Podobnie jak w latach ubiegłych starałem się dostarczyć Państwu jak 

najwięcej danych pomocnych w przeprowadzeniu debaty nad 

raportem, w której mogą brać udział również Mieszkańcy, podczas 

sesji absolutoryjnej. 

Za nami rok pełen wyzwań, który był jednocześnie rokiem 

jubileuszowym. Miasto Bieruń w 2021 roku obchodziło 30–lecie 

odzyskania samorządności. Jubileuszowi towarzyszyły liczne 

wydarzenia i uroczystości. W roku 2021  realizowane były również 

bieżące zadania, opisane w niniejszym raporcie, którym 

towarzyszyły niełatwe okoliczności pandemii koronawirusa. 

Czas pandemii miał istotny wpływ na sposób zarządzania Urzędem 

 i Miastem, ze względu na utrudnienia organizacyjne związane z 

zdalną pracą, absencją urzędników oraz ryzykiem finansowym, które 

dotkliwie odczuły wszystkie samorządy. Jednocześnie 

podejmowaliśmy liczne działania w kierunku zapewnienia realizacji na najwyższym poziomie usług publicznych, 

zarówno tych bieżących, jak i tych powstałych w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa epidemicznego w Mieście. 

Pomimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych, wypracowywaliśmy nowe standardy obsługi Klienta.  

W 2021 roku szczególną uwagę poświęcaliśmy zdrowiu, co miało bezpośredni związek z przeciwdziałaniem skutkom 

pandemii. Jak wiemy – izolacja i stres związany z pandemią mają negatywny wpływ na psychikę i relacje międzyludzkie. 

 W ramach działań profilaktycznych prowadzone były m.in. wykłady i zajęcia dla Mieszkańców w zakresie metod 

radzenia sobie ze stresem i emocjami. Podejmowane były też liczne działania na rzecz poprawy powietrza, które są 

kluczowe w profilaktyce zdrowotnej Mieszkańców. Dużym wyróżnieniem było uzyskanie Zielonego Czeku w konkursie, 

organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w kategorii 

„Gmina przyjazna dla czystego powietrza”. Ponadto, w  I kwartale 2021 roku byliśmy najaktywniejszą gminą w Polsce 

w programie „Czyste Powietrze”, nasi mieszkańcy złożyli najwięcej wniosków do programu, dzięki punktowi 

konsultacyjnemu Programu – uruchomionemu w Urzędzie. Chciałbym, aby nasi mieszkańcy oddychali czystym 

powietrzem, dlatego kwestie związane z ekologią, dbałością o klimat i środowisko naturalne są i będą zawsze 

przedmiotem mojego zainteresowania.  

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować pracownikom Urzędu Miejskiego w Bieruniu oraz jednostek 

organizacyjnych i instytucji kultury (MOPS, BOSiR, BCU, BOK, Muzeum Miejskie w organizacji), a także naszych 

placówek oświatowych, za ich zaangażowanie w wykonywaniu tej trudnej i często niewdzięcznej pracy, na którą 

nałożyły się pandemiczne obostrzenia w 2021 i poprzednim roku. Dziękuję Radnym Miasta Bierunia za kolejny rok 

bardzo dobrej, merytorycznej i owocnej współpracy.  

Dziękuję w szczególny sposób Mieszkańcom, którzy wskazują problemy i szukają rozwiązań, proponują swoje 
rozwiązania w trosce o piękno, rozwój i przyszłość Miasta. 

Gmina Bieruń ma potencjał, którym wspólnie zarządzamy. Wspólne działania przekładają się na polepszenie warunków 
życia w Mieście i dobrostan jego Mieszkańców.  

Zapraszam do zapoznania się z Raportem o stanie Miasta Bierunia za rok 2021 i pozostawiam Państwu ocenę naszych 
działań polegających na zarządzaniu Urzędem i zasobami Miasta.                     

Burmistrz Miasta Bierunia  

         Krystian Grzesica 



4 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE (DEMOGRAFIA, RYNEK PRACY, BUDŻET MIASTA) 

Tabela nr 1. Liczba ludności wyłącznie na podstawie zameldowania na pobyt stały   

ROK Liczba mieszkańców  kobiety mężczyźni 

2018 19 007 9 618 9 389 

2019 18 874 9 565 9 309 

2020 18 647 9 470 9 177 

2021 18 514 9 424 9 090 

 

Tabela nr 2. Struktura demograficzna ludności 

ROK 
Mieszkańcy w wieku 

produkcyjnym 
Razem 

Mieszkańcy w wieku 
poprodukcyjnym 

Razem 

kobiety  
od 19 do 60 lat 

mężczyźni  
od 19 do 65 lat 

kobiety  

powyżej 60 lat 

mężczyźni  

powyżej 65 lat 

2018 5 639 6 416 12 055 2 120 996 3 116 

2019 5 487 6 307 11 794 2 218 1 064 3 282 

2020 5 333 6 128 11 461 2289 1104 3 393 

2021 5 210 5 995 11 205 2359 1 145 3 504 

 

Tabela nr 3. Urodzenia i zgony 

ROK Liczba mieszkańców Liczba urodzeń  Liczba zgonów 

2018 19 007 223 172 

2019 18 874 172 175 

2020 18 647 180 253 

2021 18 514 181 234 

 

Tabela nr 4. Rynek pracy 

 
ROK 

Zarejestrowane 
podmioty gospodarcze 

Liczba 
zarejestrowanych 

osób bezrobotnych  

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych 

Stopa bezrobocia  
Powiat b-l  

/Woj. Śl. /Kraj 

2018 965 192 77 2,3% / 4,3% / 5,9% 

2019 1052 140 51 1,7% / 3,6% / 5,1% 

2020 1098 229 68 2,7% / 4,9% / 6,2% 

2021 1112 149 66 2,3 % / 4,5% /5,6%  
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Powierzchnia ewidencyjna Bierunia wynosiła 40,5 km2.  

 

W roku 2021 zwiększono ogólną powierzchnię gruntów gminnych o 75 655 m2, co nastąpiło w wyniku: 

• regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi, 

• nabycia z mocy prawa własności gruntów przeznaczonych pod drogi, 

• komunalizacji terenów Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bieruń, 

• nabycia w drodze umów. 

Jednocześnie w 2021 roku zmniejszono ogólną powierzchnię gruntów gminnych o 32 619 m2, co nastąpiło  

z wyniku: 

• zbycia działek gminnych –  4 275 m2, 

• nabycia z mocy prawa nieruchomości przez Skarb Państwa  - 25 035 m2, 

• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 309  m2, 

Oddano grunty w trwały zarząd Bieruńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji – 5 140 m2, oraz oświatowym 

jednostkom budżetowym  – 7 307 m2 o łącznej powierzchni 12 447 m2  i wartości 9 548,91 zł. 

 

BUDŻET MIASTA 

Dochody miasta w 2021 r. wyniosły 129.885.242,72 zł, w tym : 

- dochody bieżące w kwocie 118.909.061,35 zł 

- dochody majątkowe w kwocie 10.976.181,37 zł  

 

Tabela nr 5. Dochody  budżetu miasta w latach 2015-2021 

Rok Dochody łącznie  
w tym:  

dochody bieżące dochody majątkowe 

2015 81 422 708,87 72 532 977,07 8 889 731,80 

2016 93 624 349,69 85 156 082,50 8 468 267,19 

2017 95 383 082,23 88 137 568,63 7 245 513,60 

2018 99 966 127,53 96 746 541,18 3 219 586,35 

2019 123 701 444,46 105 683 589,85 18 017 854,61 

2020 118 881 327,20 106 058 959,64 12 822 367,56 

2021 129 885 242,72 118 909 061,35 10 976 181,37 
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Wykonanie wydatków w 2021 roku wyniosło 125.655.969,45 zł, w tym:  

- wydatki bieżące to kwota 104.177.321,68 

- wydatki majątkowe to kwota 104.177.321,68 

Tabela nr 6. Wydatki budżetu miasta w latach 2015-2021 

Rok Wydatki łącznie  w tym:  

wydatki bieżące wydatki majątkowe 

2015 85 942 628,72 61 613 165,76 24 329 462,96 

2016 84 600 382,23 70 435 500,56 14 164 881,67 

2017 97 645 023,82 76 464 356,72 21 180 667,10 

2018 102 693 513,21 85 032 178,93 17 661 334,28 

2019 113 659 770,92 92 052 284,82 21 607 486,10 

2020 115 003 378,27 100 139 797,57 14 863 580,70 

2021 125 655 969,45 104 177 321,68 21 478 647,77 
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II. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

 

1. GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 
1) 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 zmianami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Bierunia (Uchwała nr  XII/4/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 września 2018 r. oraz Uchwała nr VI/6/2020 Rady 

Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 maja 2020 r.), oraz 64 obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

pokrywające ok. 3170 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 2021 r. w związku z uchwaleniem planów miejscowych nie wpłynęły do Gminy Bieruń roszczenia związane 

z odszkodowaniem za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupieniem nieruchomości lub jej części. 

W 2021 roku prowadzono 10 procedur planistycznych w zakresie opracowania nowych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w tym 

uchwalono 2 plany miejscowe. 

 

Tabela nr 7. Wykaz planów miejscowych sporządzanych w 2021 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 

Plan został przyjęty Uchwałą Nr II/3/2021 

Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 25 lutego 

2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dn. 

10.03.2021 r., poz. 1812). 

2.  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych pomiędzy linią 

kolejową, Potokiem Goławieckim i ul. Wawelską i ul. Boh. 

Westerplatte 

W trakcie realizacji: projekt planu  

w opracowaniu. 

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 

przygotowany do wyłożenia do publicznego 

wglądu. 

5.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej – część B 

Plan został przyjęty Uchwałą Nr II/4/2021 

Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 25 lutego 

2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dn. 

10.03.2021 r., poz. 1813). 
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Lp. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego 

Etap procedowania 

6.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ulicy Warszawskiej  

W trakcie realizacji: Projekt planu 

przygotowany do wyłożenia do publicznego 

wglądu. 

7.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Górka Solecka”  

W trakcie realizacji: projekt planu  

w opracowaniu. 

8.  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  terenu położonego w rejonie linii 

kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ul. Pszennej, Grafitowej, 

Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej – Etap   

Podjęta Uchwała Nr VIII/10/2021 z dnia  

26 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia planu. 

9.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

obszaru położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej, 

Świerczynieckiej, linii kolejowej, toru prób i rzeki 

Mlecznej. 

Podjęta Uchwała Nr VIII/9/2021 z dnia  

26 sierpnia 2021 r.  w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia planu.  

10.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego  

W trakcie realizacji: projekt studium  

w opracowaniu. 

 

2) Informacje o Studium i Planach (informacja, zaświadczenie, wypis i wyrys, opinia). 

Tabela nr 8. Informacje o Studium i Planach 

Lata Ilość wydanych dokumentów 

2016 498 

2017 497 

2018 469 

2019 
529 

2020 507 

2021 
557 

 

3) Decyzje o warunkach zabudowy. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego*. 

Tabela nr 9. Decyzje WZ i ULICP* 

Lata Wydane decyzje WZ Wydane decyzje ULICP 

2016 
4 1 

2017 4 2 

2018 
3 1 

2019 3 4 

2020 2 6 

2021 6 1 

*Nie uwzględniono decyzji wydawanych jako gmina zastępcza.  
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4) Decyzje z art. 36 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Zgodnie z art. 37 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 

r., poz. 293 z późn. zm.), Burmistrz miasta przedstawia okresowo – odpowiednio do potrzeb przedstawia okresowo - 

odpowiednio do potrzeb, lecz co najmniej raz w roku - na sesji rady gminy informację o zgłoszonych żądaniach, o 

których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7. 

Realizując powyższy obowiązek ustawowy składam poniższą informację: 

Informacja o roszczeniach na podstawie art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu: 

„1. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części  

w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie 

ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 371 ust. 1, żądać 

od gminy albo od władającego terenem zamkniętym, jeżeli uchwalenie planu lub jego zmiana spowodowane były 

potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa:  

1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo 

2) wykupienia nieruchomości lub jej części. 

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli treść planu miejscowego powodująca skutek, o którym mowa w ust. 1, nie 

stanowi samodzielnego ustalenia przez gminę społeczno-gospodarczego przeznaczenia terenu oraz sposobu 

korzystania z niego, ale wynika z: 

1) uwarunkowań hydrologicznych, geologicznych, geomorfologicznych lub przyrodniczych dotyczących występowania 

powodzi i związanych z tym ograniczeń, określonych na podstawie przepisów odrębnych; 

2) decyzji dotyczących lokalizacji lub realizacji inwestycji celu publicznego, wydanych przez inne niż organy gminy, 

organy administracji publicznej lub Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie; 

3) zakazów lub ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu, określonych w przepisach ustaw lub aktów, w tym 

aktów prawa miejscowego, wydanych na ich podstawie. 

Realizacja roszczeń, o których mowa w ust. 1, może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi 

albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają. 

Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu,  

a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, 

może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.”. 

W razie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie planu miejscowego, w części lub w całości, 

odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo opłata, o której mowa w ust. 4, podlegają zwrotowi odpowiednio 

na rzecz gminy lub na rzecz aktualnego właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości”. 

W przypadku zgłoszenia roszczenia gmina winna je zrealizować (jeśli jest zasadne) w terminie 6 miesięcy od dnia 

złożenia wniosku, chyba że strony postanowią inaczej. W przypadku opóźnienia w wypłacie odszkodowania lub 

wykupie nieruchomości właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości przysługują odsetki ustawowe 

za opóźnienie. 

Tabela nr 10. Zestawienie zgłoszonych roszczeń na podstawie art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ww. ustawy  

Lata ILOŚĆ WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH Z TYTUŁU ROSZCZEŃ  

 
ART. 36 UST. 1  ART. 36 UST. 2 ART. 36 UST. 3 ART. 36 UST. 5 

2020 0 0 0 0 

2021 
0 0 0 0 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzygazdaltqmfyc4nbug4ytcmrqgi
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Informacja o wydanych decyzjach na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Art. 36 ust. 4  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi: 

„4. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel 

lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę 

ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest 

dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.”. 

Dalej art. 37 ust. 6 i 7 wyżej przywołanej ustawy stanowi: 

„6. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4, w drodze decyzji, bezzwłocznie 

po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego, o którym mowa w ust. 5. 

7. Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą 

planu miejscowego, przed jej zbyciem może żądać od wójta, burmistrza albo prezydenta miasta ustalenia, w drodze 

decyzji, wysokości opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4”. 

 
 

Tabela nr 11.  Zestawienie wydanych decyzji na podstawie art. 36 ust. 6 i 7 ww. ustawy  

Lata Wydane decyzje o opłacie planistycznej  Uwagi 

 ART. 36 UST. 1* ART. 36 UST. 1**  

2016 4 0  

2017 
4 0  

2018 3 0  

2019 
7 0 wartość: 211.802,60 zł 

2020 4 2 Wartość *34.440 zł, **82.950 zł 
(łącznie 117.390 zł). 

2021 4 0 97.660 zł 

 

Tabela nr 12. Akty notarialne  

Lata Ilość aktów, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego  

w Bieruniu 

2016 293 

2017 
323 

2018 282 

2019 302 

2020 308 

2021 416 

 

 

 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzygazdaltqmfyc4nbug4ytcmrqgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzygazdaltqmfyc4nbug4ytcmrrgm
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2. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  

 

Tabela nr 13. Ustalanie numerów porządkowych nieruchomości 

Lata Ilość wydanych numerów porządkowych 

2016 69 

2017 82 

2018 103 

2019 60 

2020 108 

2021 78 

 

Tabela nr 14. Ilość decyzji podziałowych nieruchomości 

Lata Ilość decyzji podziałowych gruntu 

2016 54 

2017 71 

2018 60 

2019 72 

2020 70 

2021 84 

 

Tabela nr 15. 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 

2020 4,8276 ha 46 

2021 7,8189 ha 52 
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Tabela nr 16. Grunty przejęte na rzecz Gminy Bieruń 

Lata Powierzchnia działek Ilość działek Uwagi 

2016 0,2713 ha 32  

2017 0,3980 ha 13  

2018 0,4614 ha 16  

2019 7,9848 ha 37 * teren za Groblą pow. 

7,4786 ha 

2020 6,1691 ha 91  

2021 2,6374 ha 28  

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność za 2021 r. 

1) Zaświadczenia o przekształceniu – 45 

2) Udzielone bonifikaty - 40 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY BIERUŃ NA LATA 2021-2024 

Program opieki nad zabytkami dla Gminy Bieruń na lata 2021-2024, przyjęty Uchwałą Nr I/5/2021 Rady Miejskiej  

w Bieruniu z dnia 25 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 9 marca 2021 r., poz. 1773).  

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, 

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 latach 2020-2021 prowadzone były prace nad aktualizacją wykazu obiektów Gminnej Ewidencji Zabytków gminy 

Bieruń (GEZ), które były podstawą do utworzenia „Programu opieki nad zabytkami dla gminy Bieruń na lata 2017-

2020”, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu nr XII/8/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 12 
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stycznia 2017 r., poz. 327). Po otrzymaniu pozytywnej opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w Katowicach Nr K-NR.5133.20.2020 z dnia 6 października 2020 r. dotyczącej zaktualizowanego wykazu Gminnej 

Ewidencji Zabytków gminy Bieruń (GEZ), zostało podjęte zarządzenie Nr B.0050.194.2020 Burmistrza Miasta Bierunia 

z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr B.0050.217.2016 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 7 

grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków.  

Zaktualizowana Gminna Ewidencja Zabytków była podstawą opracowania „Programu opieki nad zabytkami dla gminy 

Bieruń na lata 2021-2024”. Przedmiotowy program został zaopiniowany pozytywnie przez Śląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Katowicach. 

https://bip.bierun.pl/prawo/uchwaly-rady-miejskiej/II52021/idn:12255 

 

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA BIERUNIA NA LATA 2016-2020 

W 2021 r. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020” (GPRB) został poddany ocenie ex-post, 

w której zbadano efekty jego wdrożenia, w tym wielkości zaangażowanych środków, skuteczności i efektywności 

pomocy. Ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną oraz narzucone obostrzenia sanitarne (zalecane 

minimalizowanie kontaktów, a w administracji publicznej, gdzie to możliwe prowadzenie pracy zdalnej – kwiecień-maj 

2021 r.), konieczne było ograniczenie działań konsultacyjnych oraz partycypacyjnych nakierowanych na włączenie  

w proces ewaluacji mieszkańców oraz pozostałych grup interesariuszy Gminnego Programu Rewitalizacji. Udział 

interesariuszy ograniczony został do uczestnictwa w elektronicznym badaniu ankietowym oraz wywiadach 

indywidualnych realizowanych telefonicznie. Wnioski z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, uzupełnione zostały 

o analizę wykonania założeń GPRB zawartą w sprawozdaniach z realizacji zadań (projektów) uwzględnionych w GPRB 

oraz analizę wskaźników monitoringu określonych w dokumencie GPRB. Biorąc pod uwagę zgromadzone podczas 

prowadzonej ewaluacji informacje można stwierdzić, iż realizacja założeń programu, w zdecydowanej większości 

przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami.  

Pozytywnie należy się też odnieść do ścisłego powiązania projektów inwestycyjnych z działaniami o charakterze 

miękkim, społecznym. Wykorzystanie zmodernizowanych i zrewitalizowanych obiektów pozwoliło na lepsze 

wykorzystanie tych zasobów przez MOPS oraz inne podmioty prowadzące działania społeczne i tym samym 

uruchomiło proces synergii, podnoszący jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Oprócz pozytywnych zmian notowanych w okresie wdrażania GPRB, uwagę należy zwrócić na problemy związane  

z trwającymi procesami demograficznymi, w tym w szczególności starzeniem się lokalnej społeczności. Problemy te 

mogą stać się w kolejnych latach istotnymi elementami funkcjonowania miasta i będą wymagały podjęcia konkretnych 

działań o charakterze interwencyjnym. Działania te powinny być nakierowane między innymi na zmniejszanie barier 

komunikacyjnych dla seniorów i osób o ograniczonej zdolności ruchowej. Istotne jest również podejmowanie działań 

animacyjnych nastawionych na włączenie mieszkańców do uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym, czy wreszcie 

zwiększenie zaplecza socjalno-usługowego dla starzejącej się społeczności. Co więcej, niektórzy respondenci wskazali 

na konieczność podjęcia działań skupiających się na polityce mieszkaniowej oraz integracji społeczności lokalnej 

zamieszkującej obszar zrewitalizowanych osiedli. Wszystkie wskazane deficyty mogą stanowić asumpt do podjęcia 

pogłębionych prac diagnostycznych, a w dalszej kolejności planowania strategicznego. 
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ZESPÓŁ PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY 

Uchwałą Nr XI/4/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. został przyjęty Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Góra 

Chełmeczki”. Opracowanie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego wynika bezpośrednio z Ustawy o ochronie przyrody 

i ma na celu ochronę form przyrodniczych na terenie opracowania. Uchwała określa szereg zakazów 

doprowadzających do zwiększenia ochrony form przyrodniczych. Opracowanie obejmuje teren pomiędzy linią 

kolejową, ul. Bojszowską, ul. Szybową, ul. Okrężną, ul. Turystyczną, ul. Borowinową, ul. Jaworową. 

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BIERUNIA 

W 2021 r. trwały prace nad przyjęciem nowej Strategii Rozwoju Miasta Bierunia 2035. Przyjęcie strategii nastąpiło  

w styczniu 2022 r., uchwałą Nr I/1/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. Strategia Rozwoju Miasta jako dokument określa 

gospodarcze cele rozwojowe gminy w  okresie długoterminowym. Strategia będzie wyznaczać kierunki i kreować 

w najbliższych latach politykę Gminy Bieruń.  

 

3. GOSPODARKA KOMUNALNA 

TRANSPORT PUBLICZNY 

Organizatorem transportu publicznego na terenie Bierunia w roku 2021 r. była Gmina Bieruń oraz Zarząd Transportu 

Metropolitalnego. W ramach linii autobusowych organizowanych przez: 

• Zarząd Transportu Metropolitalnego -  wykonano 529 366,0 km (rok 2020 – 566 771,0 km, spadek wynika  

z prowadzonych prac optymalizujących połączenia autobusowe), 

• Gminę Bieruń - wykonano 119 712,4 km (rok 2020 – 113 929,1 km). 

Łącznie zrealizowano 649 078,4 km. 

Tabela nr 17. Zestawienie linii komunikacyjnych przebiegających przez teren Gminy Bieruń w 2021 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 (kursowała do czasu 
wprowadzenia linii M108) 

56 Miedźna – Bojszowy – Bieruń- Lędziny 

65 Tychy Rynek – Bieruń Domy Polne – Tychy Barwna Cmentarz 

95 Lędziny – Bieruń KWK Piast 

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  

M22 Międzyrzecze - Bojszowy – Bieruń – Lędziny – Imielin – Mysłowice – Katowice  

M108 Tychy – Bieruń – Chełm Śląski - Imielin 
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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  

 
Koszty funkcjonowania linii M22 i M108 pokrywa w całości Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. 
 
Tabela nr 18. Ilość kursów na poszczególnych liniach ZTM w roku 2021 na terenie Gminy Bieruń 

Lp. Nr linii 
Ilość kursów 

Dni robocze Soboty Niedziele i święta 

1. L 20 12 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. 181 10 0 0 

8. 262 13 7 7 

9. 274 26 12 12 

10. 536 12 7 7 

11. 627 8 0 0 

12. 686 48 17 17 

13. 931 39 31 31 

14. 995 7 6 6 

15. M22 48 34 20 

16. M108 48 39 24 

SUMA 401 212 151 

 
Tabela nr 19. Liczba kursów na liniach gminnych w 2021 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 0 

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 i Tychach. Dowozem objętych było 28 osób.  

 

W roku 2021 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, 

-      Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu, 

-      Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego 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 Nowe Technologie S.A. (spółka wydzielona z firmy TAURON Dystrybucja S.A.). Gmina 

Bieruń jest właścicielem 2 592 punktów oświetleniowych (2 014 opraw w technologii LED), TAURON NT jest 

właścicielem 869 punktów oświetleniowych. Zasilanie sieci oświetlenia ulicznego odbywa się  z sieci nN należącej do 

firmy TAURON Dystrybucja S.A.  

W roku 2021 w celu bieżącego utrzymania należytej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego: 

• przeprowadzono konserwację oświetlenia ulicznego na obwodach oświetleniowych należących do gminy Bieruń 

(blisko 50 tys. zł), 

• wykonano usługę oświetleniową na sieci oświetleniowej stanowiącej własność TAURON Dystrybucja (blisko 204 

tys. zł) 

• wykonano bieżące remonty oraz usuwano awarie na sieciach oświetleniowych (16 tys. zł). 

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. 

Tabela nr 20.  Wykaz zrealizowanych usług w zakresie utrzymania czystości 

LP USŁUGA ILOŚĆ JEDNOSTEK WARTOŚĆ BRUTTO (zł) 

1 Oczyszczanie pozimowe na drogach i chodnikach gminnych 
43,20 kmb 

882,29 m2 

6 998,89 

4 764,37 

2 Oczyszczanie ręczne 1 060 522 m2 93 183,18 

3 Bieżące oczyszczanie 41 250 000 m2 44 550,00 

4 Chemiczne oczyszczanie z przerostów 
28 328 m2 

49 511,00 mb 

1 529,71 

2 673,59 

5 Wyjazd interwencyjny 2393 szt.; 20 460,00 

6 Obsługa imprezy  49 26 460,00 

7 Obsługa akcji Sprzątanie Świata oraz Dzień Ziemi 0 0,00 

8 Opróżnianie koszy komplet ok. 330 szt. 90 720,00 



17 

 

9 Obsługa koszy na psie odchody komplet 34 szt. 12 960,00 

10 

 

Oczyszczanie wiat przystankowych, pomników i fontanny (59 

szt./miesiąc)- wykaz pod tabelą* 

Bieżące sprzątanie przystanków 

12 razy w roku 

 

38 razy w roku 

12 960,00 

 

15 660,00  

11 Mechaniczne oczyszczanie ulic 370,96 kmb 40 063,46 

12 Usuwanie dzikich wysypisk 8 400 kg 907,20 

13 
Oczyszczanie elementów małej architektury 

(ławki, tablice i gabloty) 

na bieżąco 9 146,30 

14 Transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem 69 km/16 m3 380,56 

*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  

 

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

1) pielęgnacja drzew i krzewów, 

2) koszenie trawników, 

3) obsada kwiatowa jednoroczna, 

4) utrzymanie miniarboretum, 

5) wycinka drzew i krzewów. 

 

1) Pielęgnacja drzew i krzewów 

W 2021 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. 

W 2021 roku nasadzono 187 nowych drzew, w tym 63 w związku z działalnością inwestycyjną Miasta. 

  

2) Koszenie trawników 

W zależności od położenia terenu, w sezonie wegetacji roślin koszenie w 2021 r. odbywało się  

z częstotliwością od 1 do 7–krotnego. Pracom podlegały zieleńce o powierzchni 691 583 m², 90 718 mb 

poboczy oraz 13 065 mb poboczy z rowem przydrożnym. Natomiast uwzględniając krotności koszenia suma 

powierzchni wyniosła ok. 1 910 012 m². 
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3) Obsada kwiatowa jednoroczna 

Przedmiotem zamówienia są następujące pozycje: 

a) Dostawa, montaż oraz ukwiecenie 87 szt. donic wiszących na latarniach w obsadzie letniej. 

b) Obsada letnia: 60 szt. donic okrągłych i kwadratowych betonowych (pow. 26,71 m2), obsada 69 

szt. donic różnej wielkości prostokątnych (pow. 18,00 m2) oraz obsada 19,00 m2 gazonów. 

c) Obsada letnia 4 konstrukcji kwietnikowych (pow. 11,00 m2). 

d) Obsada istniejących rabat i klombów w  gruncie (pow. 520 m2). 

e) Nasadzenia traw przy przystankach przy ul. Marcina  (pow. 250 m2). 

f) Nasadzenie rabaty przy Centrum Przesiadkowym w Bieruniu Nowym  ( pow. 120 m2). 

g) Terminy wykonania kolejnych obsad: 

Obsada letnia elementów:                                             15.V.2021 r. – 15.VI.2021 r. 

Obsada jesienna wybranych elementów:                   15.X.2021 r. – 06.XI.2021 r. 

 

4) Utrzymanie miniarboretum 

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

przeprowadzonych  w roku 2021 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 obejmuje wycinkę samosiewów i usunięcie wszelkich odpadów, grabienie liści. 

Dokonano pielęgnacji ok.  340 szt.  drzew o obwodach pnia do 100 cm. 

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 ok. 

260 szt., jednokrotne przycięcie ok. 330 szt. wrzosów). 

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

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

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

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

 

5) 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. W 2021 roku usunięto 129 drzew. 
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DOMY PRZEDPOGRZEBOWE I CMENTARZ 

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

komunalny przy ul. Soleckiej. W roku 2021 zrealizowano prace na cmentarzu przy ul. Soleckiej polegające 

na wykonaniu 60 m alejek.  

 

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 277 kpl studzienek i wpustów kanalizacyjnych oraz 1362 m kanalizacji deszczowej  

w rejonie ulic: Pszenna, Słowiańska, Spyry, Kadłubowa, Chemików, Krakowska, Oświęcimska, 

Strefowa, Granitowa, Jagiełły, Rędzinna, Szynowa, Gołysowa, Mieszka I, Homera, 

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

Granitowej, Warszawskiej i Węglowej. 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Zasób mieszkaniowy gminy tak jak w roku ubiegłym obejmuje 333 lokale, o łącznej powierzchni użytkowej 

12 425,42 m2 tj.: 

- 284  lokale w ramach najmu mieszkalnego, 

- 49 lokali w ramach najmu socjalnego. 

Gmina podjęła uchwały dotyczące : 

-wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Bieruń na lata 2021-2025, 

- zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bieruń, 

- zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bieruń. 

Gospodarując gminnym zasobem mieszkaniowym: 

- przydzielono 1 mieszkanie rodzinom oczekującym na najem mieszkania, 

- wystąpiono z 6 skierowaniami na lokal socjalny dla osób posiadających wyroki z Nadwiślańskiej Spółki 

Mieszkaniowej w Brzeszczach, 

- siedem osób wystąpiło z prośbą o rozłożenie zaległości czynszowych na raty na łączną kwotę  25 979,75 zł,  

- skierowano do sądu 2 wnioski o eksmisję, 
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- zgodnie z ,,ustawą covidową” w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego,  

w związku z powyższym Gmina nie wykonała żadnych eksmisji. Przepisu tego nie stosuje się m.in. w 

przypadku orzeczeń wydanych na podstawie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zakaz 

obowiązuje do czasu zniesienia zakazu eksmisji albo odwołania stanu epidemii.  

Gmina umożliwia dłużnikom odpracowanie zaległości czynszowych, podpisano 3 porozumienia na łączną 

kwotę 12 535,08 zł .  

 

4. OCHRONA ŚRODOWISKA  

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BIERUŃ NA LATA 2020-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 

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

Ochrony Środowiska dla Gminy Bieruń na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2030”.   

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 2021 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.    

 

PROGRAM OGRANICZANIA EMISJI NA TERENIE BIERUNIA - ETAP X  

Uchwałą Nr III/4/2021 z dnia 25 marca 2021 r. Rada Miejska w Bieruniu przyjęła do realizacji „Program ograniczania 

emisji na terenie miasta Bierunia - etap X” 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 oraz wkładu własnego mieszkańców.    

W 2021 r. udzielono dotacji do wymiany 165 źródeł ciepła w łącznej kwocie 891 870,75 zł, przy czym dofinansowanie 

do jednego źródła ciepła wyniosło w zależności od rodzaju wymienianego źródła ciepła  od 3 000 zł do 10 000,00 zł.  

Całkowity koszt zadnia wyniósł 2 902 813,12 zł  
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GMINNY PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI 2021   

Rada Miejska w Bieruniu Uchwałą Nr IX/4/2021 z dnia 30 września 2021 r. przyjęła „Gminny Program Ograniczenia 

Niskiej Emisji" (GPONE) realizując tym samym zadanie własne gminy w zakresie finansowania ochrony środowiska, tj. 

przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza oraz zapisy „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bieruń”.  

Celem GPONE jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery 

przez domy jednorodzinne w tzw. szczególnych przypadkach.  Programem objęta jest wymiana starego źródła ciepła 

na nowe źródło ciepła w przypadku awarii kotła i stwierdzenia w wyniku ekspertyzy wydanej przez uprawnionego 

instalatora, że kocioł ze względu na stan techniczny nie nadaje się do eksploatacji. 

W 2021 roku, w ramach w/w programu wymieniono 20 źródeł ciepła. Dofinansowanie do każdego z nich wyniosło 

3.000 zł.  (w trzech przypadkach dotacja była niepełna ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą). 

 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE W GMINIE BIERUŃ W 2021 ROKU  

Celem programu „Czyste Powietrze” – który nadzoruje Ministerstwo Klimatu i Środowiska a wdraża go Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z szesnastoma funduszami wojewódzkimi – jest rozwiązanie 

największego problemu dotyczącego smogu w Polsce, czyli doprowadzenie do wymiany starych pieców i kotłów na 

paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, żeby efektywnie zarządzać energią. Na te działania 

przeznaczono 103 mld zł na lata 2018-2029.  

Celem zintensyfikowania działań mających na celu poprawę jakości powietrza oraz umożliwienie mieszkańcom 

uzyskania dodatkowego wsparcia w odchodzeniu od opalania domostw węglem, 30 grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta 

Bierunia zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach, na mocy którego w Urzędzie Miejskim w Bieruniu w dniu 2 lutego 2021 roku otworzono punkt 

terenowy programu  CZYSTE POWIETRZE. 

Gmina podjęła liczne starania aby dotrzeć do mieszkańca i zachęcić go do przyjścia i skorzystania z pomocy w punkcie 

obsługi „Czystego Powietrza”. Skorzystano zarówno z form tradycyjnych (np. informacji w prasie lokalnej, własnej 

gazecie, ulotkach), z form bardziej nowoczesnych (na profilach w mediach społecznościowych) jak i z nietypowych 

rozwiązań, jak ogłoszenia kościelne które pozwoliły dotrzeć do tej grupy mieszkańców, która nie czyta prasy i nie ma 

kont w mediach społecznościowych. Powyższe działania przyniosły wymierny skutek - Gmina Bieruń jako 

najaktywniejsza gmina w Polsce uplasowała się na pierwszym miejscu w Rankingu gmin w programie "Czyste 

Powietrze" w I kwartale 2021 r. 

 

Tabela nr 21. Zrealizowane inwestycje w ramach Programu „Czyste Powietrze” 

319 ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI, w tym: 

zakup i montaż nowego źródła ciepła 282 

zakup i wymiana stolarki zewnętrznej (okien i drzwi balkonowych)  154 

docieplenie  przegród budowlanych i prace towarzyszące 186 

zakup i wymiana drzwi zewnętrznych 140 
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zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej 94 

gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 8 

kocioł gazowy kondensacyjny klasy efektywności energetycznej minimum A 97 

kocioł na pellet drzewny 2 

kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 1 

kocioł na węgiel spełniający wymogi Programu 41 

kocioł olejowy klasy efektywności energetycznej minimum A 1 

kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy 
kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa) 

102 

pompa ciepła grunt/woda spełniająca wymogi Programu 2 

pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności 
energetycznej 

26 

system ogrzewania elektrycznego 2 

koszt dofinansowania 5 482 956,14 zł 

 

SZCZEGÓŁOWA MELIORACJA WODNA  

W 2021 roku Bieruńska Spółka Wodna otrzymała 90.000,00 zł dotacji udzielonej z budżetu gminy, którą wydatkowano 

zgodnie z umową dotacji nr 1/OŚ/2021 zawartą w dniu 19 marca 2021 roku.  Zakładane cele i rezultaty tj. konserwacja 

urządzeń melioracji wodnych szczegółowych administrowanych przez Spółkę zostały osiągnięte.  Z przekazanej przez 

Gminę kwoty 90 000,00 zł - 100% przeznaczono na konserwację i przebudowę urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych – urządzeń drenarskich, drenów, rowów, przepustów, jazów itp.  W roku 2021 wykonano 22,02 km 

bieżącej konserwacji rowów.  

  

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 100, drugi przy ul. Jagiełły 13.  

Do PSZOK mieszkańcy Bierunia mogą dostarczać odpady problemowe.  

 

W 2021 r. surowce wtórne na terenie Bierunia zbierane były zarówno w gospodarstwach domowych, jak  

i przyjmowane były w PSZOK.  
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Tabela nr 22 a. Ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych w 2021 r. – w tonach: 

Rodzaj odpadu 
Kod 

odpadu 

Ilość odpadów 
nieruchomości 

zamieszkałe 
 

Ilość 
odpadów 

PSZOK 
 

Ilość odpadów- 
nieruchomości 
niezamieszkałe 

 

Łączna 
ilość 

odpadów 
w roku 
2021 

Łączna 
ilość 

odpadów 
w roku 
2020 

Opakowania  z papieru 
tektury 

15 01 01 0,00 0,00 53,72 53,72 7,82 
 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych  

15 01 02 0,00  0,00  28,15  28,15 14,41 
 

Opakowania z drewna 15 01 03 0,00  0,00  3,8 3,8 0,00  

Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

15 01 06 0,00  0,00  0,32 0,32 0,00 
 

Opakowania ze szkła  15 01 07 0,00  0,00  5,45  5,45  2,25  

Zużyte opony  16 01 03 0,000  24,68  0,00  24,68  16,23  

Zmieszane odpady   
z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych  
i elementów wyposażenia 
inne   

17 01 07 0,000  793,54  0,00  793,54  899,56 

 

Materiały izolacyjne  17 06 04 0,000  30,11  0,00  30,11  46,58  

Papier i tektura  20 01 01 386,44 34,78 31,238 452,458 365,72  

Szkło  20 01 02 381,24 0 2,184 383,424 420,44  

Odpady kuchenne ulęgające 
biodegradacji  

20 01 08 29,95  0,00  0,00  29,95  27,33 
 

Lampy i inne odpady 
zawierające rtęć  

20 01 
21* 

0,00  0,03 
  

0,00  
0,03 0,10 

 

Oleje i tłuszcze inne niż 
wymienione w 20 01 25 

20 01 
26* 

0,00 2,99 0,00 2,99 3,49 
 

Farby, tusze, farby drukarskie, 
kleje, lepiszcze i żywice   

20 01 28 0,000  9,16 
  

0,00  
9,16  9,58 

 

Leki  
20 01 
31* 

0,000  0,04  0,00  0,04  0,06 
 

Zużyte urządzenia 
elektryczne   
i elektroniczne   

20 01 36 0,000  28,67  0,00  28,67  24,09 
 

Tworzywa sztuczne  20 01 39 470,34  2,98  24,176  497,496  498,71  

Popiół i żużel  20 01 99 1 155,59  0,000  2,65  1 158,24  1 579,64  

Odpady ulegające 
biodegradacji  

20 02 01 590,05  395,16  8,00  993,21  907,19 
 

Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne  

20 03 01 3 486,91  0,00 622,484  4 109,394  4 104,65 
 

Odpady wielkogabarytowe  20 03 07 454,11  327,65  3,67  785,43  855,81  

Odpady komunalne 
niewymienione  w innych 
grupach  

20 03 99 0,00  0,00  24,72  24,72  6,86 

    6954,63  1649,79  810,562  9 414,982  9 790,52 
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 Tabela nr 22 b . Ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych w 2021 r. – w tonach: 

DOTACJE DO 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 2021 

r. udzielono 9 dotacji na przyłącza kanalizacyjne oraz 2 dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Dotacja wynosiła 60% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 6 tys. zł. Koszt ogólny dotacji w 2021 roku wyniósł – 

53 783,54 zł.   

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI   

W roku 2021 Gmina Bieruń realizowała swoje obowiązki w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na podstawie 

uchwały nr III/2/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 marca 2021 roku dot. Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia w 2021 roku”. W zakresie realizacji 

ww. Programu Gmina Bieruń współpracowała z Gabinetem Weterynaryjnym Animal-Vet Zasole, z siedzibą  

w Oświęcimiu  na podstawie umowy.     

W 2021 roku opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Bierunia wyniosła 63 886,78 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.   

Rodzaj odpadu 

Ilość zebranych odpadów [Mg] 

2019 r. 2020 r. 2021 r. 

SPRZED 
POSESJI 

PSZOK 
SPRZED 
POSESJI 

PSZOK 
SPRZED 
POSESJI 

PSZOK 

Zielone 659,13 256,85 565,98 341,21 590,05 395,16 

Łącznie zielone 915,98 907,19 985,21 

Wielkogabarytowe 488,56     227,03 513,59 342,22 454,11 327,65 

Łącznie wielkogabaryty 715 855,81 781,76 

Budowlane  
i rozbiórkowe 

 879,58  946,14  823,65 
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POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE W 2021 r.:   

• Działania proekologiczne   

Od lipca 2020 roku na terenie gminy przeprowadzane są tzw. „Zielone kontrole”, które stanowią jedną, wielką lekcję 

edukacji, profilaktyki i informowania mieszkańców o zapisach uchwały antysmogowej oraz o korzyściach wynikających 

z wymiany źródeł ciepła. Mimo dużych utrudnień związanych z pandemią COVID – 19, strażnicy miejscy wraz  

z pracownikami urzędu przeprowadzają kontrole zostawiając na kotłach naklejki przypominające do kiedy dany kocioł 

może być eksploatowany i zapraszając jednocześnie do skorzystania z dofinansowania do wymiany źródła ciepła.  

W roku 2021 przeprowadzono 365 kontroli.  

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

Wykonanie zabiegów zwalczania muchówek krwiopijnych ma na celu przeprowadzanie monitoringu komarów wraz ze 

zwalczaniem larw komarów oraz wykonanie oprysku przeciw postaciom dorosłym muchówek krwiopijnych na 

wyznaczonym terenie. Na terenie gminy Bieruń wyznacza się 10 punktów prowadzenia monitoringu 

występowania larw komarów oraz osobników dorosłych muchówek krwiopijnych w rejonie ulic: Mielęckiego, Wiślanej, 

Jagiełły, Budzyńskiej, Wawelskiej, Bijasowickiej, Chemików, Łysinowej, Turyńskiej, Zarzyna. W przypadku wystąpienia 

dużej ilości larw podejmowane są działania natychmiastowe, umożliwiające we właściwym czasie (w określonym 

stadium rozwoju komarów) wykonanie zabiegu ich zwalczania na terenie Bierunia, z zastosowaniem odpowiedniego 

środka biologicznego. Zabieg stosuje się gdy liczba larw komarów osiągnie 10 szt. na 1 l pobranej wody. Natomiast  

w oparciu o monitoring osobników dorosłych muchówek krwiopijnych podejmowane są działania umożliwiające we 

właściwym czasie wykonanie zabiegu ich zwalczania na terenie Bierunia z zastosowaniem odpowiednich środków 

chemicznych. Zabieg stosuje się gdy opad osobników dorosłych wynosi ok. 10 – 15 w okresie 0,5 godz. 

W roku 2021 zabiegiem zwalczania muchówek krwiopijnych 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.    

 

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,   

• 25,02 ha (3,74%) 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 
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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 2021 r. wykonano w lasach gminnych przy ul. Łysinowej, Gajowej, Wita, szlaku 

Solnego, Port Bijasowice i Chełmeczki trzebież późną, czyszczenia późne, usuwanie chwastów na powierzchni 8,65 ha 

wraz z usunięciem posuszu za kwotę 24 537,02 zł.  

  

MIEJSKI PLAN ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA BIERUNIA DO ROKU 2030 

Rada Miejska w Bieruniu Uchwałą nr II/1/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Bieruń do 

opracowania i wdrożenia "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” wyraziła zgodę na przystąpienie  do  

opracowania  i  wdrożenia  przedmiotowego  dokumentu. W  celu  sprawnego opracowania planu, Zarządzeniem nr 

B.120.020.2021 Burmistrza Miasta Bierunia  z dnia 3 marca 2021r. został powołany Zespół ds. przygotowania 

Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. 

Celem opracowania tego dokumentu jest zidentyfikowanie na poziomie lokalnym kluczowych ryzyk związanych ze 

zmianami klimatu, a w konsekwencji zaplanowanie i wdrożenie konkretnych przedsięwzięć adaptacyjnych. Dzięki 

przeprowadzonej  

w 2021 r. analizie określono  sektory  najbardziej  wrażliwe w mieście na zmiany klimatu,  czyli  gospodarkę  wodną, 

infrastrukturę  i  transport,  energetykę  oraz  zdrowie  publiczne.   

 

5. OCHRONA ZDROWIA 

 

Obecny kształt organizacyjno-prawny podmiotów świadczących usługi medyczne w Bieruniu związany jest  

z restrukturyzacją jaka miała miejsce w Bieruniu pod koniec lat dziewięćdziesiątych. W wyniku przekształcenia 

wówczas Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niepubliczne ZOZ-y powstał model, który funkcjonuje w Bieruniu 

– obecnie. Powstałe w mieście niepubliczne podmioty świadczące usługi medyczne otrzymały dobrze wyposażone 

obiekty na preferencyjnych warunkach. Ówczesne władze miasta przyjęły ten kierunek zmian widząc w nim sposób na 

obniżenie kosztów utrzymania służby zdrowia a jednocześnie jej bardziej efektywne działanie (źródło: Rodnia nr 

9/2000).  
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PODSTAWOWA OPIEKA NA TERENIE GMINY BIERUŃ 

Na terenie Gminy Bieruń obecnie funkcjonują następujące podmioty lecznicze, będące Niepublicznymi Zakładami 

Opieki Zdrowotnej: 

1. przychodnie prowadzące działalność na majątku gminnym: 

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

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICOR"  Adam Zug, Teresa Zug 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. 

na podstawie zawartych umów dzierżawy, przy stawce czynszowej 5,10 zł/m2 netto.  

Dla porównania średnia stawka za dzierżawę pomieszczeń na działalność handlowo-usługową wynosi 14,80 zł/m2 

netto. 

Zgodnie z Uchwałą nr XV/3/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 listopada 2020 r. wysokość rocznych stawek 

podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  

w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - wynosi 5,05 

zł/m2.  

2. przychodnie prowadzące działalność na majątku innym niż gminny (np. własny): 

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

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lecznictwa Ambulatoryjnego "ESCULAP" 

 

Na terenie Miasta nie funkcjonuje szpital. Najbliższe placówki szpitalne, udzielające usług medycznych mieszkańcom 

Bierunia znajdują się w Tychach, Oświęcimiu, Katowicach, Pszczynie i Mikołowie.  

Jednakże w przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy, w budynku gminnym, przy ul. Chemików 

37, znajduje się Stacja Pogotowia Ratunkowego. 

 

CHARAKTERYSTYKA OŚRODKÓW ZDROWIA Z TERENU GMINY BIERUŃ 

 

1) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "FAMILIA-MED" SP. Z O.O. 

Siedziba: ul. Chemików 37, 43-150 Bieruń 

NZOZ „FAMILIA MED” świadczy usługi zarówno z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, jak i specjalistycznej. 

Prowadzi działalność na majątku gminnym. Powierzchnia użytkowa wynosi 561,43 m2, pomieszczenia piwniczne 71,62 

m2.  

Poradnie: 

• Poradnia ogólna  

• Poradnia zdrowia psychicznego 
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• Poradnia okulistyczna 

• Poradnia neurologiczna 

• Poradnia kardiologiczna 

• Poradnia dermatologiczna 

• Poradnia medycyny pracy 

• Laboratorium 

 

2) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDICOR"  Adam Zug, Teresa Zug s.c. 

Siedziba: ul. Chemików 37, 43-150 Bieruń 

NZOZ „MEDICOR” świadczy usługi zarówno z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, jak i specjalistycznej.  Prowadzi 

działalność na majątku gminnym. Powierzchnia użytkowa wynosi 756,46 m2, pomieszczenia piwniczne 127,78 m2. 

Poradnie: 

• Poradnia ogólna 

• Poradnia okulistyczna 

• Poradnia neurologiczna 

• Poradnia otolaryngologiczna 

• Poradnia ginekologiczna 

• Poradnia rehabilitacji 

• Poradnia chirurgiczna  

• Stomatologia 

• Laboratorium 

 

3) NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MULTIMED” SP. Z O.O. 

Siedziba: ul. Granitowa 22, 43-155 Bieruń 

NSZOZ „MULTIMED” świadczy usługi zarówno z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, jak i specjalistycznej.  

Prowadzi działalność na majątku gminnym. Powierzchnia użytkowa wynosi 1 949,41 m2. 

Poradnie: 

• Poradnia ogólna 

• Poradnia chirurgii ogólnej  

• Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej  

• Poradnia dermatologiczna  

• Poradnia ginekologiczno-położnicza  

• Poradnia neurologiczna  

• Poradnia okulistyczna  

• Poradnia otolaryngologiczna  

• Poradnia reumatologiczna  

• Poradnia stomatologiczna  

http://nszoz-multimed.mylekarze.pl/165321-poradnia-chirurgii-ogolnej
http://nszoz-multimed.mylekarze.pl/165322-poradnia-chirurgii-urazowoortopedycznej
http://nszoz-multimed.mylekarze.pl/165323-poradnia-dermatologiczna
http://nszoz-multimed.mylekarze.pl/165324-poradnia-ginekologicznopoloznicza
http://nszoz-multimed.mylekarze.pl/165325-poradnia-neurologiczna
http://nszoz-multimed.mylekarze.pl/165326-poradnia-okulistyczna
http://nszoz-multimed.mylekarze.pl/165327-poradnia-otolaryngologiczna
http://nszoz-multimed.mylekarze.pl/165329-poradnia-reumatologiczna
http://nszoz-multimed.mylekarze.pl/165332-poradnia-stomatologiczna
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• Poradnia medycyny pracy  

• Poradnia diabetologiczna  

• Poradnia endokrynologiczna  

• Pracowania RTG 

• Laboratorium 

• USG 

 

4) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYK"  Janusz Fijoł, Barbara Węgrzyn s.c. 

Siedziba: ul. Wawelska 35, 43-155 Bieruń 

NZOZ „MEDYK” świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz gwarantuje leczenie specjalistyczne  

w poradni ginekologicznej. Prowadzi działalność na majątku gminnym. Powierzchnia użytkowa wynosi 155,80 m2, 

pomieszczenia piwniczne 18,90 m2. 

Poradnie: 

• Poradnia lekarza rodzinnego 

• Poradnia ginekologiczna 

• Laboratorium (prywatnie) 

 

5) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO 

"ESCULAP" 

Siedziba: ul. Warszawska 177, 43-155 Bieruń 

NZOZ „ESCULAP świadczy usługi zarówno z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, jak i specjalistycznej.  Prowadzi 

działalność na majątku prywatnym. 

Poradnie: 

• Poradnia lekarza rodzinnego 

• Poradnia chorób wewnętrznych 

• Poradnia chirurgii ogólnej 

• Poradnia medycyny pracy 

• Poradnia neurologiczna (prywatnie) 

• USG (prywatnie) 

 

6) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO "GALEN-

ORTOPEDIA" SP. Z O.O. 

Siedziba: ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń 

NZOZ "GALEN-ORTOPEDIA" świadczy usługi w leczeniu schorzeń i urazów układu ruchu. Prowadzi również usługi  

w zakresie medycyny sportowej. Prowadzi działalność na majątku prywatnym. 

Poradnie: 

• Poradnia ortopedyczna 

• Poradnia chirurgii ortopedycznej 

http://nszoz-multimed.mylekarze.pl/165333-poradnia-medycyny-pracy
http://nszoz-multimed.mylekarze.pl/165335-poradnia-diabetologiczna
http://nszoz-multimed.mylekarze.pl/165358-poradnia-endokrynologiczna
http://nszoz-multimed.mylekarze.pl/165319-poradnia-ogolna-dla-doroslych
http://nszoz-multimed.mylekarze.pl/165319-poradnia-ogolna-dla-doroslych
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Przy NZOZ "GALEN-ORTOPEDIA” w ramach współpracy działa także Centrum Diagnostyczne „HELIMED”, które 

dysponuje jednym z najnowocześniejszych urządzeń do badań Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego 

w Polsce, a swoją bazę sprzętową stale unowocześnia dorównując standardami do najlepszych światowych ośrodków 

radiologii. 

 

Zakres świadczonych usług: 

• tomografia komputerowa 

umożliwia zobrazowanie przekrojów ludzkiego ciała wykorzystując promieniowanie rentgenowskie 

• rezonans magnetyczny 

badanie obrazowe wykorzystujące do oceny narządów ludzkiego ciała 

pole  elektromagnetyczne                                      

• radiologia cyfrowa RTG 

technika obrazowania wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie 

 

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 

W 2021 r. zrealizowano program polityki zdrowotnej pn.: „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, u których 

występuje niepełnosprawność wynikająca z zaburzeń/schorzeń układu ruchu, a także dzieci ze schorzeniami 

neurologicznymi, które skutkują dysfunkcjami ruchowymi.  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. 

 

Realizatorem programu był podmiot medyczny FIZJOTERAPIA mgr Przemysław Widzyk. 

Rehabilitacja jest szansą dla wszystkich osób obarczonych deficytami ograniczającymi lub uniemożliwiającymi w pełni 

samodzielne funkcjonowanie. Największa skuteczność prowadzonej terapii jest w grupie dzieci do 3. roku życia  

z zaburzeniami ruchowymi pochodzenia ośrodkowego. Wszystkie te dzieci rokują całkowite wyzdrowienie. Pozostałe 

jednostki chorobowe mają charakter chroniczny i wymagają permanentnej dożywotniej rehabilitacji mającej za cel 

poprawę jakości życia tych dzieci oraz umożliwienia im swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie. 

Poprzez prowadzone działania, przyczyniono się do polepszenia stanu zdrowia mieszkańców Gminy Bieruń, dla których 

skierowany był Program: 

• przywrócenie możliwości lub nabycie umiejętności życia i działania w środowisku rodzinnym i społecznym, 

• stworzenie podstaw integralnego rozwoju dzieci i młodzieży na miarę ich możliwości, 

• współpraca rodziców z terapeutami w realizowaniu kompleksowej terapii dzieci niepełnosprawnych, 

• poprawa jakości życia dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. 
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Tabela nr 23. Ilość osób objętych programem fizjoterapii w roku 2021 ogółem: 62, w tym w poszczególnych etapach:  

Czas trwania rehabilitacji  
(w miesiącach) 

Ilość osób 

10 5 

9 18 

8 - 6 14 

5 - 3 13 

2 - 1 12 

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

świadczeniem realizacji programu. W budżecie Gminy Bieruń zabezpieczono na ten program kwotę 130 000,00 zł,  

z czego wykorzystano kwotę 110 979,00 zł. 

Sytuacja epidemiczna w dużym stopniu wpłynęła na realizację programu, pacjenci często nie mogli przyjąć 

rehabilitanta z uwagi na stan zdrowia lub kwarantannę domowników. 

 

SZCZEPIENIA GRYPA 

W 2021 r. Rada Miejska w Bieruniu podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2021 rok 

„Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia". Głównym celem podjętych 

działań miała być poprawa stanu zdrowia osób powyżej 60 roku życia z terenu Gminy Bieruń poprzez obniżenie liczby 

zachorowań mieszkańców na wirus grypy oraz powikłań pogrypowych. Planowane koszty całkowite w 2021 r. 

przeznaczone na realizację programu wynosiły 10 000 zł. 

Program miał zostać realizowany na początku sezonu epidemiologicznego, tj. w okresie od września do połowy 

listopada 2021 r. Pomimo trzykrotnego ogłaszania konkursów na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej  

w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie, nie zgłosił się żaden podmiot. W związku z powyższym program 

nie został zrealizowany.  

 

6. POLITYKA SPOŁECZNA  

 

PROGRAM RODZINA TRZY PLUS 

Program „Rodzina Trzy Plus” przysługuje rodzinom mającym 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 rodzinom zastępczym zamieszkującym 

na terenie miasta Bierunia oraz podopiecznym świetlic wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym prowadzonym 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu. Wsparcie polega na zapewnieniu ulg poprzez umożliwienie 

zakupu tańszych biletów wstępu na wybrane płatne imprezy kulturalne, sportowe i edukacyjne organizowane przez 

jednostki organizacyjne miasta. Ulgi udzielane są po okazaniu specjalnej karty, którą uprawnieni mieszkańcy otrzymują 

po złożeniu wniosku w Urzędzie Miejskim w Bieruniu. Mając taką kartę, mieszkańcy mogą również taniej skorzystać  

z pływalni, kręgielni, groty solnej, siłowni, sali fitness oraz innych obiektów sportowych w mieście, a także zniżek 

oferowanych przez podmioty prywatne. 
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W roku 2021 wydano karty dla 268 osób. Karty wydawane są na okres jednego roku. 

W sumie od początku realizacji programu, tj. od 2013 roku kart wydano 5 172. 

Na dzień 31.12.2021 r. ulgi z tytułu posiadania karty Rodzina Trzy Plus przyznawane są przez 9 bieruńskich firm.  

Firmy przystępujące do programu podpisują z gminą porozumienia. 

 

KARTA DUŻEJ RODZINY 

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

trójkę dzieci, a także rodzicom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje 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. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej)  

i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). Osoby ubiegające się o Kartę składają jeden wniosek o przyznanie 

Karty Dużej Rodziny. Mogą zrezygnować z wnioskowania o tradycyjną formę Karty i korzystać wyłącznie  

z elektronicznej formy. 

W roku 2021 wydano 187 kart w formie tradycyjnej.   

W sumie od początku realizacji programu, wydano 2961 kart w formie tradycyjnej. 

 

PROGRAM „ATYWNI 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. Uprawnieni mieszkańcy mogą również taniej skorzystać z pływalni, kręgielni, 

groty solnej, siłowni, sali fitness oraz innych obiektów sportowych w mieście, a także zniżek oferowanych przez 

podmioty prywatne. Ulgi udzielane są po okazaniu specjalnej karty, którą otrzymać można po złożeniu wniosku  

w Urzędzie Miejskim w Bieruniu. 

W roku 2021 wydano 67 kart. Karty wydawane są bezterminowo. 

W sumie od początku realizacji programu, tj. od 2015 roku kart wydano 1 168. Na dzień 31.12.2021 r. ulgi z tytułu 

posiadania karty Aktywni Seniorzy przyznawane są przez 7 bieruńskich firm.  
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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. 

 

POMOC SPOŁECZNA  

Pomoc społeczna w Gminie Bieruń jest instytucją polityki społecznej, realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy 

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 ona osoby i rodziny w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka, realizując szereg działań wynikających z ustaw, polityk, programów i strategii. 

Ośrodek realizował Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Bieruń na lata 2021 – 2028, zgodnie  

z którą priorytetowymi działaniami w sferze przeciwdziałania problemom społecznym na terenie gminy jest 

rozbudowa sieci wsparcia dla osób starszych, długotrwale lub ciężko chorych, niepełnosprawnych oraz dotkniętych 

ubóstwem, ograniczenie bezrobocia w grupie wiekowej 50+ oraz rozwój systemu wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej. 

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 2021. Natomiast zadania związane ze 

wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej realizowane były na podstawie Gminnego Program Wspierania 

Rodziny na lata 2021 - 2023.  

Realizacja powyższych programów odbywała się poprzez:  

1) Prowadzenie Świetlic Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Iskierka” i „Nadzieja” w Bieruniu 

(pomocą objęto 69 dzieci).  

2) Profilaktykę w placówkach oświatowych, polegającą na przekazaniu pakietów materiałów profilaktycznych 

oraz zrealizowaniu: 

• wykładu profilaktycznego przeprowadzonego w dwóch szkołach podstawowych (łącznie uczestniczyło  

w nim 515 uczniów oraz 46 wychowawców), 

• programu profilaktycznego zrealizowanego w Szkole Podstawowej nr 1 w Bieruniu, w którym uczestniczyło 

138 uczniów oraz 12 nauczycieli, 
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• spektaklu profilaktycznego, w którym uczestniczyło 222 dzieci oraz 13 wychowawców. 

3) Prowadzenie Gminnego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Bieruniu (w 2021 r. udzielono w nim 759 konsultacji prawnych oraz psychologicznych dotyczących 

uzależnień od alkoholu lub narkotyków, przemocy, pomocy rodzinie oraz dla osób współuzależnionych).  

4) Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieruniu (w 2021 r. przyjęto 27 

wniosków o podjęcie działań zobowiązujących do leczenia przeciwalkoholowego oraz prowadzono łącznie 55 

spraw o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego).  

5) Organizację zajęć profilaktycznych „Szkoły dla rodziców”, które ukończyło 12 rodziców. 

6) Współorganizację bezalkoholowego festynu rodzinnego „Dzień Dziecka”, podczas którego zrealizowany 

został spektakl profilaktyczny z warsztatami animacyjnymi pt. „Bukiet talentów”, w którym wzięło udział 100 

dzieci i 200 dorosłych.  

7) Wspieranie działalności grupy samopomocowej „A teraz Ja” dla osób współuzależnionych, w której 

spotkaniach w 2021 uczestniczyło 14 osób. Prowadząca spotkania, Pani Mariola Łukowiec, za swoją 

działalność została uhonorowana tytułem laureata konkursu ,,Przyjaciel rodziny 2021”, organizowanego 

przez Zarząd Województwa Śląskiego.  

8) Zapewnienie pomocy asystenta rodziny dla 18 rodzin, w których wychowywało się łącznie 41 dzieci.  

9) Dożywianie 69 dzieci w Świetlicach Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Iskierka” i „Nadzieja”, 

19 dzieci na terenie placówek oświatowych w Gminie Bieruń oraz 350 osób w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.  

10) Działania edukacyjne, szkoleniowe i informacyjne skierowane do mieszkańców Bierunia: 

• wykład „Jak radzić sobie ze stresem, depresją, agresją, uzależnieniami” oraz warsztaty pt. „Jak radzić sobie  

z uzależnieniami i agresją”(41 uczestników), 

• warsztaty pt. „Zajęcia rekreacyjno - relaksacyjne, jako pomoc alternatywna w przeciwdziałaniu 

uzależnieniom”  (16 uczestników), 

• wykłady i warsztaty pt. „Zdrowy „kręgosłup” (łącznie 12 uczestników), 

•  wykład i warsztaty pt. „Śmiech i oddech, jako sposób na stres i przeżycia traumatyczne w terapii uzależnień” 

 (36 uczestników), 

• program profilaktyczny pt. „Rodzinny badminton i spotkanie z mistrzem” (19 uczestników). 

11) Wsparcie dla rodzin osób z niepełnosprawnością, w postaci realizacji programu ,,Opieka wytchnieniowa” – 

edycja 2021, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu 

Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Usługą opieki wytchnieniowej w miejscu 

zamieszkania osoby niepełnosprawnej objęto 4 rodziny z terenu gminy Bieruń spełniające kryteria programu.  

 

Ośrodek realizował także Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2021-2025, stanowiący interdyscyplinarną strategię działań na rzecz zapobiegania i zwalczania 

przemocy domowej podejmowanych przede wszystkim przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie w Bieruniu, działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zajmuje się on zarówno realizacją 

procedur ,,Niebieskie Karty” (w 2021 prowadzono ich 46), jak i działaniami o charakterze informacyjnym  

i profilaktycznym.  
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Mając na uwadze ochronę ofiar przemocy w rodzinie oraz ograniczenie zjawiska przemocy i przeciwdziałanie jego 

skutkom, przystąpiono do realizacji zadania pt. „Bieruń przeciwko przemocy”,  pozyskując dofinansowanie w ramach 

Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie Edycja 2021” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach którego m.in:  

• przystąpiono do kampanii „Reaguj na przemoc”, w ramach której nabyte zostały materiały profilaktyczne, które 

zostały przekazane instytucjom udzielającym wsparcia i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz instytucjom 

pracującym na terenie gminy Bieruń ze sprawcami przemocy w rodzinie, 

• zorganizowano szkolenie dotyczące procedury „Niebieskie Karty”,  

• zorganizowano konferencję dot. zjawiska przemocy, w ramach której podsumowano działania  realizowane  

w ramach projektu „Bieruń przeciwko przemocy” oraz odbył się wykład pt. „Problem przemocy w rodzinie  

i szkole, jak budować dobre relacje i przeciwdziałać przemocy rówieśniczej”.  

 

Seniorzy zamieszkujący gminę Bieruń mogą skorzystać z szerokiej oferty zajęć prowadzonych w Dziennym Domu 

„Senior+”. Celem jego działalności jest w szczególności zapewnienie wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo 

powyżej 60 roku życia, poprzez umożliwienie skorzystania z szerokiej oferty zajęć m.in: prozdrowotnych, w zakresie 

aktywności ruchowej (w tym kinezyterapii), edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, w zależności od potrzeb 

stwierdzonych w środowisku lokalnym. Z proponowanej oferty w 2021 r. skorzystało 12 seniorów, w tym 3 osoby  

z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.  

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIERUNIU WSPÓŁPRACOWAŁ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI: 

1) Stowarzyszeniem Trzeźwościowym Klub ,,Dromader”, które w 2021 roku prowadziło działalność na rzecz 

wprowadzania do życia w społeczeństwie osób wychodzących z uzależnienia od alkoholu oraz innych 

substancji psychoaktywnych.  

2) Bieruńską Fundacją Inicjatyw Gospodarczych, która przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności  

w Chorzowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinasowany z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach edycji Programu realizowanej w 2021 roku pomocą 

objęto 350 osób, którym przekazano zestawy artykułów spożywczych w łącznej ilości ok. 42 kg dla osoby.  

Realizacja zadania obejmowała m. in.: 

- prowadzenie punktu wydawania żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Bierunia, 

- obsługę wydawania żywności, 

- przeprowadzenie działań informacyjnych, dot. realizacji ww. działań. 

Przyznana w 2021 r. kwota dotacji z Gminy wyniosła: 50 000,00 zł 

3) Akcją Katolicką, która w ramach współpracy przekazała Ośrodkowi paczki żywnościowe, lekarstwa i ubrania dla 

najbardziej potrzebujących. 

4) Stowarzyszeniem „Radość Życia”, któremu przekazywane są informacje o projektach na rzecz osób 

niepełnosprawnych, w tym o Programie ,,Opieka wytchnieniowa”. 

5) Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Bieruńskiej ,,Porąbek”, którego przedstawiciel jest członkiem Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bieruniu, 
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6) Fundacją ,,Team 111”, w ramach współpracy z którą dofinansowano działania w ramach programu 

profilaktycznego pt. „Rodzinny badminton i spotkanie z mistrzem”. 

7) Klubem Sportowym ,,Ronin”, w ramach współpracy z którym, w Wigilię osobom najbardziej potrzebujących 

dostarczono paczki świąteczne umożliwiające przygotowanie wigilijnego posiłku. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu realizuje również wypłatę różnego rodzaju świadczeń, w związku  

z czym w 2021 roku wydano łącznie 2 178 decyzji administracyjnych oraz 2 441 informacje o przyznaniu świadczeń na 

łączną kwotę 27.593.493,18zł.  

Świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w 2021 roku pobierano w 665 rodzinach, w których ogółem było 1 

427 osób. Ponadto, na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, osoby sprawujące opiekę nad 

dorosłymi osobami niepełnosprawnymi były obejmowane pomocą w formie zasiłków dla opiekunów oraz opłacano za 

nie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  

W 2021 roku Ośrodek wypłacił również świadczenie wychowawcze na rzecz 3 969 dzieci, na kwotę 21.663.521,00 zł 

oraz 2 jednorazowe świadczenia 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. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu przyjął również 51 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego. Wydano 59 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych, a także w związku z wydanymi decyzjami uznającymi dłużników 

alimentacyjnych za uchylających się wystosowano 47 wniosków do komorników sądowych o wszczęcie egzekucji lub 

przyłączenie do egzekucji prowadzonej w celu zaspokojenia roszczeń osób uprawnionych do alimentów, a także 62 

zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.  

W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej) 

przeprowadzono 725 rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wydano 1 401 decyzji administracyjnych, 

przyznających m.in: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, usługi opiekuńcze, pokrycie kosztów posiłków  

w szkołach i przedszkolach, stypendia szkolne, pokrycie kosztów gorącego posiłku dla dorosłych, pokrycie kosztów 

schronienia oraz decyzje kierujące i ustalające odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej. Pracownicy socjalni 

udzielali również pomocy mieszkańcom w formie pracy socjalnej oraz interwencji kryzysowej.  

 

MOPS - DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ GMINĘ W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19  

 

Obowiązywanie stanu epidemii na terenie kraju utrudniło sytuację osób o specjalnych potrzebach – 

niepełnosprawnych, chorych, starszych i samotnych – korzystający z pomocy społecznej. Dotychczasowa pomoc dla 

nich z uwagi na prowadzone obostrzenia została dostosowana tak, aby zapewnić wzajemne bezpieczeństwo  

i przeciwdziałać ewentualnemu rozprzestrzenianiu się choroby.  

Cały czas pracownicy administracyjni, jak i pracownicy socjalni realizowali w sposób nieprzerwany swoje zadania, 

podobnie pracownicy świadczący usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób, którym usługi te przyznano decyzją. 
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Terminowo realizowano również wypłaty wszystkich świadczeń. Klienci Ośrodka systematycznie otrzymywali wsparcie 

m.in. w postaci zasiłku okresowego i celowego (na zakup żywności, lekarstw, czy opału), 18 osobom były wydawane 

gorące posiłki (w dni robocze). Ponadto Pracownicy Ośrodka wraz z Burmistrzem Miasta Bierunia dostarczyli w okresie 

Świąt Bożego Narodzenia osobom najbardziej potrzebującym paczki świąteczne, umożliwiające przygotowanie 

wigilijnego posiłku. W akcję włączył się również, podobnie jak w zeszłym roku, Pan Sebastian Szut wraz z Klubem 

Sportowym Ronin. Mieszkańcy zakwalifikowani do pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowa 

otrzymali paczki żywnościowe. 

Pracownicy socjalni systematycznie monitorowali, wraz ze Strażą Miejską, miejsca pobytu osób bezdomnych, 

zwłaszcza w okresie zimowym.  

Wsparciem objęte zostały również dzieci ze Świetlic Wsparcia Dziennego, dla których przygotowano 40 paczek 

świątecznych. Wychowankowie korzystali z pomocy w postaci zdalnych korepetycji, a wychowawcy na stronie 

Facebook placówki codzienne publikowali dla nich różne propozycje aktywności, w tym możliwość uczestnictwa  

w organizowanych konkursach. 

Wsparcie udzielane było także osobom przebywającym na kwarantannie i izolacji domowej oraz zgłaszającym swoje 

potrzeby za pośrednictwem infolinii, z którymi nawiązano łącznie 1 952 kontaktów telefonicznych, zrealizowano 

zgłaszane przez nie prośby dotyczące zakupów, potrzeby kontaktu z psychologiem, czy pomocy w rozwiązaniu innych 

problemów dnia codziennego. Bardzo trudnym zadaniem było udzielanie osobom telefonującym wsparcia 

emocjonalnego poprzez prowadzenie rozmowy ukierunkowanej na wyciszenie emocji i zmniejszenie napięcia. 

Dodatkowo realizowano 7 zgłoszeń Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z zapotrzebowaniem mieszkańców 

gminy wniesionym w aplikacji „kwarantanna domowa”.  

Pracownicy socjalni udzielali poradnictwa telefonicznego na temat możliwości skorzystania z innych form pomocy 

dostępnych poza systemem pomocy społecznej – ten rodzaj działania nie ograniczał się tylko do przekazania 

informacji, ale też był formą pomocy w rozwiązywaniu trudności klientów - pracownicy socjalni elektronicznie 

podejmowali kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Lędzinach i Tychach, celem rejestracji klientów, którzy nie 

posiadali sprzętu komputerowego, a także umawiali telefoniczne terminy posiedzeń dla klientów ubiegających się 

o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 

w Tychach. Rozeznawano również potrzeby rodzin doświadczających lub zagrożonych doświadczeniem przemocy  

w rodzinie, przeprowadzano telefoniczne rozmowy diagnostyczne, umożliwiające ocenę sytuacji osoby lub rodziny  

w zakresie występowania przemocy oraz udzielano wsparcia rodzinom wieloproblemowym, w których występują 

nasilone trudności opiekuńczo-wychowawcze. 

Dzienny Dom „Senior +” zrealizował zadania z wykorzystaniem metod i technik zdalnej komunikacji oraz w formie 

alternatywnych sposobów realizacji zajęć. Podopiecznym dostarczone były materiały na ozdoby świąteczne, które 

sami wykonywali w domach. 

Mieszkańcy Bierunia mogli korzystać z konsultacji psychologicznych i prawnych, po wcześniejszym telefonicznym 

umówieniu terminu. W siedzibie Ośrodka w każdą środę odbywały się spotkania grupy samopomocowej dla osób 

współuzależnionych „A teraz ja” oraz zrealizowano cykl spotkań „Szkoły dla rodziców”. 

 

 

https://pl-pl.facebook.com/SzutSebastian?__cft__%5b0%5d=AZV1iWc8Eonh5bXbliv5Fm47AR3yNfbG8FC3upczwlbUo0y2HiSQjY6myR_fUNoaYAAl1LtSuP7DSjvsGh949zXuAlhHKoPoM6PEzJNDNLBt4F9nsCzcj4jJ3-e3sISkHnqKS4dlYtx3CMokUK-FfR_5gQWqjlTZGlwDRz7MP9Z9kfenmpx7jyNkGDoyHq7b7KM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ksronin/?__cft__%5b0%5d=AZV1iWc8Eonh5bXbliv5Fm47AR3yNfbG8FC3upczwlbUo0y2HiSQjY6myR_fUNoaYAAl1LtSuP7DSjvsGh949zXuAlhHKoPoM6PEzJNDNLBt4F9nsCzcj4jJ3-e3sISkHnqKS4dlYtx3CMokUK-FfR_5gQWqjlTZGlwDRz7MP9Z9kfenmpx7jyNkGDoyHq7b7KM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ksronin/?__cft__%5b0%5d=AZV1iWc8Eonh5bXbliv5Fm47AR3yNfbG8FC3upczwlbUo0y2HiSQjY6myR_fUNoaYAAl1LtSuP7DSjvsGh949zXuAlhHKoPoM6PEzJNDNLBt4F9nsCzcj4jJ3-e3sISkHnqKS4dlYtx3CMokUK-FfR_5gQWqjlTZGlwDRz7MP9Z9kfenmpx7jyNkGDoyHq7b7KM&__tn__=kK-R
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7. EDUKACJA 

 

FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH 

W roku 2021 w Bieruniu funkcjonowały trzy 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 2021 r. w przedszkolach funkcjonowała następująca liczba oddziałów: 

Tabela nr 24. Liczba oddziałów w przedszkolach 

 

Miasto Bieruń jest również organem prowadzącym dla dwóch szkół podstawowych.  

W poniższej tabeli przedstawiono ilość uczniów oraz oddziałów w każdej ze szkół, wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 

Tabela nr 25. Liczba oddziałów w szkołach  

 

W roku szkolnym 2021/2022 do budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Krakowskiej 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 – pięć z nich 

uczęszcza do budynku głównego przy ul. Węglowej, natomiast trzy kolejne do budynku przy ul. Warszawskiej. Podział 

Placówka  Ilość oddziałów Ilość dzieci 

Przedszkole nr 1 

Budynek: ul. Chemików 33   

ul. Chemików 39 

ul. Kamienna 17 

 

9 

3 

3 

 

210 

70 

75 

Razem P1 15 355 

Przedszkole nr 2 

Budynek: ul. Warszawska 230 

ul. Bijasowicka 58 

ul. Mielęckiego 29 

 

6 

2 

2 

 

142 

46 

33 

Razem P2 10 221 

Przedszkole nr 3 

Budynek: ul. Bociania 1 

 

9 

 

195 

Razem P3 9 195 

PRZEDSZKOLA OGÓŁEM 34 771 

Placówka Ilość oddziałów Ilość uczniów 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu 40 809 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu 41 878 

SZKOŁY OGÓŁEM 81 1 687 
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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 2021 

prowadzone były takie zajęcia, jak: 

1) terapia pedagogiczna z zakresu edukacji i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera; 

2) terapia psychologiczna i logopedyczna; 

3) rehabilitacja; 

4) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

5) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

6) zajęcia integracji sensorycznej; 

7) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia; 

8) zajęcia stymulujące narząd wzroku; 

9) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne; 

10) zajęcia rozwijające metody uczenia się; 

11) zajęcia ukierunkowane na rozwój mowy i języka oraz komunikacji. 

 

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. Najważniejsze osiągnięcia w przedmiotowym zakresie wykazane zostały w poniższych tabelach. 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

Tabela nr 26. Sukcesy uczniów - Szkoła Podstawowa nr  1 w Bieruniu 

Lp. Nazwa konkursu/zawodów Szczebel Osiągnięcia 

1. 
Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe Powiatowy I miejsce 

 III miejsce 

2. 
XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jesteśmy dumni z Polski” 
pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty 

Ogólnopolski kwalifikacja do 
wystawy 

3. 

XIII Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza 
Pietrzaka pt. „”Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem” 
Konkurs poetycki i Konkurs plastyczny 

Międzynarodow
y 

Laureat 
 

4. 
Wojewódzki Konkurs Biologiczny „W rytm nauki – organizm 
człowieka” 

Wojewódzki II miejsce 
wyróżnienie 

5. 
Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „Baśniowa rodzina w 
obiektywie” w ramach Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek 

Ogólnopolski II miejsce 
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6. 
VI Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej i Historycznej „Nad 
nami Orzeł Biały” 

Wojewódzki II miejsce 
 

7. 
Rejonowe Zawody Badmintona w Igrzyskach Młodzieży 
kategorii dziewcząt rocznik 2007-2008 

Rejonowy I miejsce 
 

8. 
Rejonowe Zawody Badmintona w Igrzyskach Młodzieży 
kategorii chłopców rocznik 2007-2008 

Rejonowy I miejsce 
 

9. 
Rejonowe Zawody Badmintona w Igrzyskach Dzieci w kategorii 
dziewcząt rocznik 2009 i młodsi 

Rejonowy I miejsce 

10. 
Rejonowe Zawody Badmintona w Igrzyskach Dzieci w kategorii 
chłopców rocznik 2009 i młodsi 

Rejonowy I miejsce 

11. 
Festiwal Piosenki Zimowej w Języku Obcym „Santa Is Coming 
To Wyspiański” 

Rejonowy wyróżnienie 

12. 
Powiatowe Drużynowe Zawody Pływackie rocznik 2009 i młodsi Powiatowy I miejsce                         

I miejsce 

13. 
Archidiecezjalnym konkursie 
na najciekawsza prezentacje multimedialna 
życie i posługa ks. Jana Machy 

Rejonowy III miejsce 
IV miejsce 

14. 
Wojewódzki Konkurs Poetycki dla Szkół Podstawowych i Szkół 
Ponadpodstawowych 
XVIII Antologia Poezji Dziecięcej i Młodzieżowej 

Wojewódzki laureat 

15. 

Regionalnego Konkursu Plastycznego Rodzinny wieniec 
adwentowy 

Regionalny I miejsce 
I miejsce 
II miejsce 
III miejsce 

wyróżnienie 

16. 

XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Leksykalnego Memory 
Master 

Ogólnopolski Laureat 
Laureat III 

stopnia 
Wyróżnienie 

17. 
Konkurs Plastyczny Hej! Kolęda na kartkę! 
BOK Bieruń 

Miejski II miejsce 

 

Tabela nr 27. Sukcesy uczniów - Szkoła Podstawowa nr 3 

Lp. Nazwa konkursu/zawodów Szczebel Osiągnięcia 

1. 
„Przyrodnicze niespodzianki”- IX Wojewódzki konkurs 
przyrodniczo-fotograficzny 

Wojewódzki III miejsce  

2. Konkurs przedmiotowy z Języka Polskiego Wojewódzki 
Kwalifikacja do 

III etapu  

3. 
Archidiecezjalny konkurs „Życie i posługa ks. Jana 
Machy”. 

Wojewódzki 
 

V miejsce  

4. 
Wojewódzki konkurs przedmiotowy 
 z języka angielskiego  

Wojewódzki 
 

laureat 

5. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Mały OKR”  Ogólnopolski 

wyniki na szczeblu 
regionalnym  
I miejsce  
II miejsce  

III miejsce 

6. 
Ogólnopolski Konkurs „Pomagamy” organizowany przez 
Fundację Honor Pomagania Dzieciom.  

Ogólnopolski 
 

I miejsce 
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Edukacja w mieście prowadzona jest na poziomie odpowiadającym średniej ogólnopolskiej oraz wojewódzkiej  

w zakresie uzyskiwanych przez uczniów wyników z egzaminów zewnętrznych. W poniższej tabeli przedstawione 

zostały wyniki ostatniego egzaminu ósmoklasisty, który odbył się w  maju 2021 roku.  

 

Tabela nr 28a. Wyniki egzaminów ósmoklasisty w 2021 roku 

Kryterium Język polski Matematyka Język obcy 

Średnia ogólnopolska 60% 47% 66% 

Średnia wojewódzka 61% 47% 67% 

Szkoła Podstawowa nr 1 60,80% 44,86% 66,21% 

Szkoła Podstawowa nr 3 62,00% 45,00% 70,00% 

Dla porównania – niżej przedstawione dane pokazują wyniki egzaminów w roku poprzednim: 

Tabela nr 28b. Wyniki egzaminów ósmoklasisty w 2020 roku 

Kryterium Język polski Matematyka Język obcy 

Średnia ogólnopolska 59% 46% 55% 

Średnia wojewódzka 59,29% 45,67% 55,24% 

Szkoła Podstawowa nr 1 58,70% 46,73% 50,68% 

Szkoła Podstawowa nr 3 61,66% 43,78% 51,73% 

 

W ramach nadzoru pedagogicznego, sprawowanego względem bieruńskich placówek oświatowych przez Kuratorium 

Oświaty w Katowicach, oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w roku szkolnym 2020/2021 

przeprowadzone zostały następujące kontrole: 

1) Przedszkole nr 1 

• Kontrola przeprowadzona w dniu 24.05.2021 r. przez PSSE Tychy 

Temat kontroli: wizytacja programu „Klub Zdrowego Przedszkolaka” 

Wnioski: program realizowany zgodnie z celami i założeniami programu. 

 

2) Przedszkole nr 2 – nie została przeprowadzona żadna kontrola w roku 2021. 

 

3) Przedszkole nr 3 – nie została przeprowadzona żadna kontrola w roku 2021. 

 

4) Szkoła Podstawowa nr 1 

• Kontrola przeprowadzona w dniu 23.08.2021 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Tychach 

Temat kontroli: Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2021/2022 pod kątem zapewnienia 

właściwych warunków higieniczno-sanitarnych. 

Wnioski: nieprawidłowości brak. 

 

5) Szkoła Podstawowa nr 3 – nie została przeprowadzona żadna kontrola w roku 2021. 
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W zakresie szeroko pojmowanej oświaty do zadań organu prowadzącego należy również kontrola realizacji obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki. W roku szkolnym 2021/2022 nie prowadzono żadnego postępowanie egzekucyjne  

w stosunku do rodzica ucznia, uchylającego się od obowiązku szkolnego.  

Ponadto w roku 2021 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. 

Tabela nr 29. Najważniejsze dane liczbowe, dotyczące funkcjonowania bieruńskich placówek oświatowych w 2021 

roku.   

Rok szkolny 2021/2022 wg stanu na 31.12.2021 r. 

SUMA 
Kryterium 

Przedszkole 
nr 1 

Przedszkole 
nr 2 

Przedszkole 
nr 3 

Szkoła 
Podstawowa 

nr 1 

Szkoła 
Podstawowa 

nr 3 

Ilość dzieci 355 221 195 809 878 2 458 

Ilość oddziałów 

w tym integracyjne 

 

Średnia na oddz. 

15 

3 integr. 

 

23,67 

10 

0 integr. 

 

22,10 

9 

3 integr. 

 

21,67 

40 

10 integr. 

 

20,23 

41 

7 integr. 

 

21,41 

115 

23 integr. 

 

21,37 

Ilość etatów 
nauczycielskich 

38,00 22,76 26,14 78,56 88,25 253,71 

Ilość etatów 

administracji i 

obsługi 

26,75 18,25 16,75 19,75 32,64 114,14  

Na dzień 31.12.2021 r. do przedszkola niepublicznego „Karolek” uczęszczało 64 dzieci 

W 2021 r. do bieruńskich przedszkoli publicznych uczęszczało 13 dzieci z innych gmin, natomiast do niepublicznych 

15 dzieci.  

 

 

8. KULTURA 

 

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY 

 

Bieruński Ośrodek Kultury w 2021 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”; 

• działalność wydawniczą promującą rodzimą kulturę i tradycję; 

• organizację Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
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W związku z wybuchem epidemii COVID-19 do czerwca 2021 r działalność instytucji kultury w całym kraju została 

znacząco ograniczona. Odwołana została większość imprez, zajęć i spotkań. Po tym okresie, w związku z poluzowaniem 

obostrzeń wznowiono działalność z zachowaniem tzw. reżimu sanitarnego, jednak już od listopada ograniczenia 

przywrócono. Sytuacja ta bezpośrednio przełożyła się na zmniejszenie ilości wydarzeń kulturalnych oraz na zmianę 

części kulturalnej oferty kierowanej do mieszkańców Bierunia. Zajęcia edukacyjno-kulturalne, na ile było to możliwe, 

były organizowane w formie on-line. Podjęto również nowe inicjatywy przenosząc część aktywności do sieci. 

 

ORGANIZACJA RUCHU AMATORSKIEGO 

Zespoły folklorystyczne:  

- Zespół Folklorystyczny „Bierunianki” (instruktor: Edward Socha)  

- Zespół Folklorystyczny „Nowobierunianki” (instruktor: Edward Socha, kierownik: Małgorzata Berkop)  

- Zespół Folklorystyczny „Ściernianeczki” (kierownik: Krystyna Czajowska) 

- Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bieruńska” (instruktorzy: Justyna Pociennik, Rafał Borkowy, Jacek Furtak) 

 

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, organizację jubileuszy, pomocw realizacji inicjatyw artystycznych.  

Bieruńskie zespoły folklorystyczne występują głównie podczas miejskich wydarzeń kulturalnych oraz w przeglądach.  
W czasie obowiązywania obostrzeń w działalności kulturalnej związanych z COVID-19 od listopada 2020 r., zajęcia  
i występy zespołów folklorystycznych zostały ponownie zawieszone. 

Chóry:  

- Chór „Polonia” (prezes: Małgorzata Wilk) 

- Chór „Harmonia” (prezes: Jadwiga Piskorek) 

 
Dyrygentem obu chórów jest Małgorzata Kalinowska-Przybylska  

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, organizację jubileuszy, pomocw realizacji inicjatyw artystycznych.  

W czasie obowiązywania obostrzeń w działalności kulturalnej związanych z COVID-19, stacjonarne zajęcia i występy 
chórów nie były realizowane. Uruchomiono jednak projekt pt. „Wirtualny Chór Bierunia”, w ramach którego 
nagrywano i publikowano utwory w sieci. 

Teatry:  

- „Teatr dla Dorosłych” -  reżyser: Joanna Lorenc. Co roku przygotowuje premierę dla mieszkańców Bierunia  

i powiatu. W związku z dużą frekwencją spektakle przedstawiane są wielokrotnie. Grupa przez swoje liczne występy 

wyjazdowe, promuje miasto Bieruń nie tylko w powiecie, ale i w regionie (Rybnik, Ruda Śląska, Mysłowice, 

Katowice). Bierze udział w  konkursach i przeglądach teatralnych zdobywając wyróżnienia. Priorytetem działalności 

jest promocja kultury śląskiej, historii miasta i regionu.  

 

Orkiestra Dęta „Piast” (dyrygent: Andrzej Sapiński, kierownik: Marian Lubina) 

W czasie obowiązywania obostrzeń związanych z COVID-19 próby odbywały się w formie online i tradycyjnie, w 

zależności od obowiązujących obostrzeń. W 2021 r. Orkiestra wystąpiła podczas: Letniego Rynku, Korowodu Dni 

Bierunia, Jarmarku Bożonarodzeniowego.  
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Grupy wokalne i zespoły muzyczne:  

• „Mixer Band” w DK „Gama” 

• „Metamenardi” w DK „Gama” 

• „Mantra” w RCKG „Remiza” 

• „Bieruńskie Werble” w KT „Jutrzenka” – zespół powołany w 2020 r. dzięki realizacji inicjatywy „I na rynku  

i w orszaku, grają werble do wiwatu” w ramach dotacji z projektu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 

Narodowego Centrum Kultury. Instruktorem zespołu jest Krzysztof Nowakowski. 

• Grupa wokalna dla dzieci i młodzieży w DK „Gama” – powołana w 2020 r. Prowadzi ją Dawid Patalong. Grupa 

wystąpiła podczas Dni Dziecka w miniarboretum. Od października zajęcia zostały zawieszone ze względu na 

małe zainteresowanie wynikające z obostrzeń COVID-19. 

• Grupa instrumentalna dla dzieci i młodzieży (Instruktor: Dawid Patalong). Grupa wystąpiła podczas Dni 

Dziecka w miniarboretum. Od października zajęcia zostały zawieszone ze względu na małe zainteresowanie 

wynikające  

z obostrzeń COVID-19. 

 

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

angażowanie do udziału w miejskich wydarzeniach kulturalnych.  

W czasie obowiązywania obostrzeń związanych z COVID-19, próby realizowały tylko zespoły przygotowujące się do 

występów. 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH PASJE I POTRZEBY MIESZKAŃCÓW 

Bieruński Ośrodek Kultury we wszystkich obiektach prowadzi różnorodne tematycznie i wiekowo zajęcia, które 

pozwalają na rozwój zainteresowań, pasji i umiejętności, a także organizowane są kreatywne działania edukacyjno-

warsztatowe.  

W 2020 roku wprowadzone zostały nowe zajęcia dla młodzieży i dorosłych. Na czas obowiązywania ograniczeń 

związanych  

z COVID-19 część zajęć odbywała się w formie on-line. Prowadzone zajęcia: 

Dom Kultury „Triada”:  

• zajęcia baletowe (instruktor: Katarzyna Antoni) 

• plastyczno-techniczne (instruktor: Maria Długajczyk) 

• zajęcia tańca towarzyskiego – zumba (Prowadzenie: eMotion Dance Academy) 

• gimnastyka artystyczna i taniec nowoczesny modern jazz (Karolina Momot, Studio baletowe 

Classica) 

• kurs szycia dla dzieci w okresie letnim (instruktor: Jolanta Grześlak) 

• indywidualne lekcje gry na gitarze i pianinie (instruktor: Jolanta Grześlak) 

 

Dom Kultury „Gama”  

• zajęcia baletowe (instruktor: Katarzyna Antoni) 

• zajęcia plastyczno-techniczne (instruktor: Katarzyna Skiba) 
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• zajęcia szycia użytkowego dla dorosłych, (instruktor: Aleksandra Augustyniak Studio 

Kreacja) 

• ceramika artystyczna dla dzieci i dorosłych (instruktor: Zdzisław Wójcik) 

• indywidualne lekcje gry na instrumentach: pianino, keyboard, akordeon, gitara, ukulele 

(instruktor: Dawid Patalong) 

• zajęcia wokalne (instruktor: Dawid Patalong) 

 

Kinoteatr „Jutrzenka” 

• zajęcia szachowe 

• robotyka dla dzieci (instruktor: Robert Romantowski) 

• zajęcia UTW (Gimnastyka, j. angielski, umiejętności miękkie, zaj. Ruchowe) 

• zajęcia taneczne (prowadzenie: Szkoła Tańca „WIR”) 

• próby zespołu Bieruńskie Werble (instruktor: Krzysztof Nowakowski) 

• zajęcia szachowe (instruktor: Krzysztof Wilk) 

 

Dom Kultury „Remiza”:  

• robotyka dla dzieci (instruktor: Robert Romantowski - Tomosz) 

• taniec Zumba dla dorosłych (prowadzenie: eMotion Dance Academy) 

• zajęcia UTW (gimnastyka, j. angielski, j. niemiecki, umiejętności miękkie, zaj. ruchowe) 

• próby tańca towarzyskiego (Ewa i Karol Długoń) 

 

PROMOCJA I ROZWÓJ CZYTELNICTWA 

W 2021 roku do Bibliotek zakupiono 690 wol. Książek (568 wol. ze środków samorządowych  za 15 tys. zł oraz 122 wol.  

ze środków MKiDN  za 3 tys. zł) Z darów pozyskano 141 wol. o wartości 2339,8 zł. Po przeprowadzonej selekcji 

wycofano z księgozbioru  2970 wol. Obecnie stan księgozbioru wynosi 56402 wol. Zaprenumerowano 20 czasopism, 

w tym kwartalnik „Strony ziemi pszczyńskiej”. W 2021 roku zarejestrowano 1730 czytelników, w tym 610 czytelników 

to dzieci i młodzież. Wypożyczono 40 225 wol. książek i 61 czasopism (na zewnątrz i na miejscu). Dla porównania  

w 2020 r. wypożyczono 41 181 wolumenów książek i 259 czasopism. 

Bieruńskie Biblioteki odwiedziło w 2021 roku łącznie 15929 użytkowników, natomiast w 2020 - 16588. Ponadto 

zorganizowano 23 wydarzenia, w których wzięło udział ok. 916 uczestników oraz 3 wydarzenia on-line (łącznie 2840 

wyświetleń). 

Tabela nr 30. Księgozbiór i czytelnictwo  

STATYSTYKA 2021 MBP nr 1 MBP nr 2 

Stan księgozbioru ogółem 30790 wol. 25612 wol.  

Czytelnicy 934 w tym: 364 osoby uczące się 796 w tym: 246 osoby uczące się  

Wypożyczenia wol. 18450 wol. 21775  wol. 

Wypożyczenia czasopism 34 27 

Odwiedziny w Bibliotece 7955 7974 
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DZIAŁALNOŚĆ W CZASIE OBOSTRZEŃ COVID-19 

Z początkiem roku, ze względu na obostrzenia, wydarzenia dla czytelników odbywały się w formie on-line. W tej formie 

odbyły się:  

• czytana interpretacja opowiadań „Cudaczka – Wyśmiewaczka” i „Panny Obrażalskiej” Julii 

Duszyńskiej  

z okazji Dnia Książki i Praw Autorskich w wykonaniu bibliotekarzy, 

• teatrzykowa interpretacja książki Jacoba i Wilhelma Grimm – „Kopciuszek” z okazji Tygodnia 

Bibliotek, 

• inscenizacja „Bajki” H. Sienkiewicza z okazji Dnia Dziecka. 

Po złagodzeniu obostrzeń, wydarzenia i spotkania dla czytelników odbyły się w formie tradycyjnej.  

 

ORGANIZOWANE WYDARZENIA I DODATKOWE DZIAŁANIA 

• W styczniu 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 1 przeprowadzono skontrum księgozbioru – kontrolę 

zbiorów bibliotecznych.  

• W 2021 r. z okazji 30-lecia odrodzonej samorządności Bierunia biblioteka zorganizowała konkurs literacki – 

„Bieruniu, Bieruniu, Ty stare miasteczko…” – opowiadanie o Bieruniu. Konkurs skierowany był dla młodzieży  

i dorosłych. Wyniki konkursu ogłoszono w maju podczas imprezy zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka.  

• W maju 2021 r. z okazji Tygodnia Bibliotek - rodzinny quiz o książce i bibliotece dla czytelników. 

• W czerwcu 2021 r. biblioteka przygotowała spotkanie autorskie z pisarką – Panią Gabrielą Kańtor, autorką 

m.in. „Ławeczki księżnej Daisy”, „Śląskiego Kopciuszka”, czy „Pani na Kopicach”. Spotkanie dla mieszkańców 

odbyło się przy Amfiteatrze RCKG „Remiza”.  

• W lipcu 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Narodowych 

„Academica”. To cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych, umożliwiająca 

korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Z wypożyczalni „Academica” można skorzystać  

w czytelni internetowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 1.  

• W dniach 01-23 lipca 2021 r. odbyło się skontrum – kontrola zbiorów bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej nr 2. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu księgozbioru  (wprowadzeniu do systemu 

bibliotecznego, przygotowaniu kodów kreskowych itd.) oraz zakupie dodatkowego, bezprzewodowego 

czytnika kodów kreskowych, przeprowadzono w/w spis w formie elektronicznej, co znacznie uprościło całą 

procedurę.  

• Od sierpnia 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna uczestniczy w zadaniu w ramach II edycji Marszałkowskiego 

Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021 – „Książki online dla każdego”. Biblioteka 

otrzymuje co miesiąc określoną pulę darmowych kodów do ebooków dla swoich czytelników. Są to kody do 

ebooków na platformie: LEGIMI, biblioEbookpiont oraz Ibuk Libra.  

• We wrześniu 2021 roku bieruńskie placówki biblioteczne zgłosiły swoje uczestnictwo do kolejnej edycji 

projektu Instytutu Książki ,,Mała książka – wielki człowiek”. W jego ramach promowane jest czytelnictwo 

wśród dzieci z roczników 2015-2018. Najmłodsi czytelnicy otrzymują książkę oraz kartę do zbierania 
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specjalnych naklejek, co zachęca ich do częstych wizyt w bibliotece. Po uzbieraniu dziesięciu naklejek dzieci 

otrzymują dyplom.  

• W październiku 2021 roku zorganizowano dla dzieci dwa spotkania autorskie z pisarką – Panią Renatą 

Piątkowską oraz lektorką – Panią Malwiną Kożurno. Spotkania odbyły się w DK Gama oraz w DK Triada,  

a uczestniczyły w nich dzieci z bieruńskich przedszkoli oraz dzieci młodszych klas Szkół Podstawowych.  

• W październiku 2021 roku, po raz pierwszy bieruńskie biblioteki włączyły się w organizację w swojej placówce 

Nocy Bibliotek, która w tym roku odbyła się pod hasłem „Czytanie wzmacnia”. Zorganizowano wiele atrakcji  

i aktywności, w których uczestniczyły całe rodziny. Za udział w konkursie „Nocy Bibliotek 2021”, 

organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Platona, nasza placówka została wyróżniona  

i nagrodzona dyplomem oraz książkami.  

• W listopadzie 2021 roku pracownicy biblioteki złożyli wniosek o dofinansowanie przez Ministerstwo Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego projektu pt. ,,Angielski dla pokoleń” w ramach Partnerstwa dla książki 2022. 

Projekt  łączy w sobie różne formy aktywności warsztatowych skupionych wokół literatury anglojęzycznej, 

kultury i muzyki angielskiej. Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych, zarówno dla dzieci  

i młodzieży oraz dla osób dorosłych. Biblioteka czeka na wyniki. 

• Z dotacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – priorytet 1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych”, Biblioteka otrzymała 3000,00 zł. 

• W obu placówkach systematycznie odbywały się również spotkania dla przedszkolaków i młodszych dzieci 

klas podstawowych: 

− dla dzieci z Przedszkola nr 3 przygotowano inscenizację bajki pt. „Jak skrzat Jagódka zakładał bibliotekę”  

E. Stadtmuller, 

− dla dzieci z Przedszkola nr 2 Bibliotekarze przygotowali  inscenizację bajki w teatrzyku A. Głowińskiej „Kicia 

Kocia w bibliotece”. Po teatrzyku dzieci uczestniczyły w grach i zabawach związanych z biblioteką oraz  

w zabawie ruchowej przy piosence, 

− organizowano również tematyczne spotkania dla dzieci, np. z okazji jesieni odbyło się spotkanie „Jesień  

w bibliotece”, podczas którego czytano bajki w teatrzyku Kamishibai, 

− z okazji Dnia Jeża zorganizowano w obu placówkach spotkania dla dzieci nawiązujące do wydarzenia  

w oparciu o dostępny księgozbiór. Odbyły się również spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Misia 

oraz Mikołaja, w których uczestniczyły dzieci wraz ze swoimi opiekunami,  

− z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek zorganizowano spotkanie dla grupy przedszkolnej. 

Podczas spotkania dzieci wysłuchały bajki i uczestniczyły w wielu zagadkach i grach związanych  

z postaciami bajkowymi. 

− w obu placówkach odbyły się również dni otwarte z okazji Dnia Postaci z Bajek dla rodzin z dziećmi, 

podczas których uczestnicy brali udział w quizach i zabawach związanych z wydarzeniem. 

 

REALIZOWANE WYDARZENIA ORAZ GŁÓWNE DZIAŁANIA BOK W 2021 R. 

Do czerwca 2021 r. w skutek nadejścia kolejnej fali pandemii COVID-19 i wprowadzenia rządowych obostrzeń, 

możliwości działań Bieruńskiego Ośrodka Kultury zostały znacząco ograniczone. Tam gdzie było to możliwe, zajęcia 
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odbywały się w formie online. W takiej formie realizowano m.in. zajęcia baletowe oraz nauki gry na instrumentach,  

a także zajęcia UTW. Podjęto również nowe inicjatywy przenosząc część aktywności do sieci.  

14 luty – koncert online zespołu „Znany Temat” w DK „Gama” 

28 luty – projekcje filmowe dla grup przedszkolnych z Bierunia w KT „Jutrzenka” 

5 marca – eliminacje miejskie do Konkursu Recytatorskiego „Mały Okr” – w finale regionalnym w Katowicach troje 

wykonawców z Bierunia zdobyło I , III miejsce oraz wyróżnienie. 

7 marca – koncert zespołu „Mr. Beat” z okazji Dnia Kobiet w DK „Gama” , z częściowym udziałem publiczności oraz 

transmisją online 

 19 marzec – rozpoczęcie cyklu comiesięcznych projekcji filmowych dla dorosłych:  „Piątkowo filmowo” w KT 

„Jutrzenka” Łącznie w ramach cyklu zrealizowano 4 projekcje filmowe 

kwiecień – wielkanocna gra terenowa „Ale jaja” 

kwiecień – organizacja konkursu fotograficznego z okazji 30-lecia odrodzonej samorządności „Twarze 30-lecia” 

1-3 maja – historyczna gra terenowa „Q przygodzie” 

26 maja – akcja „Krałza dla Mamy” z okazji Dnia Matki 

29 maja – premiera teledysku z Okazji Dnia Działacza Kultury zrealizowany przez pracowników BOK 

4 czerwca – Dzień Dziecka w mini-arboretum 

 

5 czerwca – premiera spektaklu pt. „Bebok w kapucy” Teatru dla Dorosłych” w DK „Gama”. Spektakl ten 

prezentowany był również w DK „Gama”6 lipca. 

25 czerwca – „Spotkanie z dwoma teatrami” w RCKG „Remiza” 

Lipiec – letnie zajęcia artystyczne dla dzieci „Wytwórka” w dk „Gama” i DK „Remiza” (teatr, taniec, instrumenty, 

ceramika, geografia, plastyka, książka, animacja, technika, robotyka) 

LETNI RYNEK – czyli kontynuacja ożywiania przestrzeni starówki. W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano 8 

wydarzeń (1 odwołano ze względu na pogodę). W każdym uczestniczyło do 200 osób. 
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4 lipca – Spotkanie z tańcem 

11 lipca – koncert zespołu „Fill” 

18 lipca – koncert Orkiestry Dętej  „Piast” 

25 lipca – koncert duetu „Formation In” 

8 sierpnia – koncert zespołu „Mr. Beat” 

15 sierpnia – koncert Barbary Dratwińskiej z zespołem 

22 sierpnia – koncert zespołu „IKSY” 

Sierpień (wtorki i czwartki) – „Mobilny Dom Kultury” – autorska inicjatywa Bieruńskiego Ośrodka Kultury mająca na 

celu bardziej bezpośrednią prezentację działalności, spotkanie i rozmowę z mieszkańcami, uzyskanie informacji o ich 

oczekiwaniach co pozwoli na dopasowanie oferty kulturalnej. Mobilne Domy Kultury usytuowane były w czterech 

miejscach: plac zabaw przy ul. Marcina, osiedle Granitowa, skatepark i rynek (z powodu pogody przeniesiony do KT 

„Jutrzenka”). Spotkania cieszyły się sporym zainteresowaniem. 

4 września – Narodowe Czytanie na Rynku połączone z muzycznymi występami 

BOK wraz z bieruńskimi bibliotekami włączył się w ogólnopolską akcję organizowaną od 2012 r. pod patronatem 

prezydenta RP – Narodowe Czytanie. Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony edycji czytano „Moralność Pani Dulskiej”  

G. Zapolskiej z udziałem bieruńskiej młodzieży. Gościnnie wystąpił Burmistrz miasta Bierunia Krystian Grzesica oraz 

Radne: Pani Krystyna Wróbel oraz Pani Agnieszka Demska-Furgał. Uroczystość uświetnił zespół muzyczny Znany 

Temat,  

z gościnnym występem Zosi Lorenc – wokal oraz Sławomira Rosowskiego – saksofon.  

11-12 września - Dni Bierunia i Dożynki 

 

Tegoroczne Dni Bierunia organizowane były przy obowiązujących obostrzeniach COVID-19. Mimo ograniczeń, 

imprezę udało się zorganizować w pełni bezpiecznie i sprawnie. 

23 - 24 września - Dni otwarte Bieruńskiego Ośrodka Kultury 

Była to pierwsza tego typu inicjatywa w Bieruniu. W trakcie dni otwartych zorganizowanych w DK „Gama” i DK „Triada” 

zainteresowani mogli bliżej poznać ofertę BOK-u oraz zapisać się na zajęcia. Wydarzenie cieszyło się dużym 

zainteresowaniem i przyciągnęło ponad 100 osób.  

2 października – 30-lecie działalności Zespołu Folklorystycznego „Ściernianeczki” 

4 października - Spotkanie autorskie z pisarką - Renatą Piątkowską i Malwiną Kożurno 
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9 października – Noc Bibliotek  

W 2021 r. bieruńskie biblioteki po raz pierwszy włączyły się w organizację Nocy Bibliotek, która w tym roku odbyła się 

pod hasłem „Czytanie wzmacnia”. Pracownicy przygotowali wiele atrakcji i aktywnych zajęć, w których uczestniczyły 

całe rodziny. Za udział w konkursie „Nocy Bibliotek 2021”, organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz 

Platona, bieruńska biblioteka została wyróżniona i nagrodzona.  

11 października – Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

W 2021 r. do zajęć UTW w Bieruniu przystąpiło blisko 100 słuchaczy. 

14 października - 30-lecie działalności Zespołu Folklorystycznego "Nowobierunianek" 

Obchody jubileuszowe odbyły się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz w DK „Remiza”.  W czerwcu Rada 

Miejska uhonorowała Zespól tytułem „Zasłużony dla Miasta Bierunia”. 

23 października – spektakl pt. „Hanik 1257” teatru Cordis w DK „Gama”, w którym aktorzy wytańczyli życie 

beatyfikowanego wkrótce ks. Jana Machy. Reżyserem, choreografem i jednocześnie odtwórcą głównej roli jest 

Tomasz Tuszyński, twórca Teatru Cordis. Spektakl prezentowany był również 10 i 13 listopada. 

24 października - Charytatywny spektakl dla Fundacji „Śląskie Hospicjum dla Dzieci „Świetlikowo" - "Afera 

Makbecioka" 

6 listopada – koncert zespołu „Baciary” 

11 listopada – obchody Święta Niepodległości 

W ramach obchodów odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikami Powstańców Śląskich z występem chórów 

„Harmonia” i „Polonia” oraz recital pieśni klasycznych w wykonaniu barytona Dawida Biwo przy akompaniamencie 

Anny Firlus na pianoforte w KT „Jutrzenka”. 

19 listopada - spektakl „Grodzieńska” teatru „DoRo” z Urbanowic - zorganizowany głównie dla seniorów i słuchaczy 

UTW z Bierunia. 

26 listopada – zabaw andrzejkowa dla dorosłych  

Grudzień – konkurs na kartkę świąteczną „Hej kolęda na kartkę” 

Rozdanie nagród konkursowych odbyło się podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Zwycięska praca stała się 

motywem oficjalnej kartki świątecznej Bieruńskiego Ośrodka Kultury.  

Grudzień – akcja dekorowania choinek przez dzieci z bieruńskich szkół i przedszkoli 

Z inicjatywy Bieruńskiego Ośrodka Kultury, trzy dodatkowe choinki usytuowane w przestrzeni miasta zostały 

udekorowane przez dzieci.  

11-12 grudnia – Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku - po rocznej przerwie związanej z COVID-19 zorganizowano 

dwudniowe wydarzenie z licznymi atrakcjami. Na scenie mogli zaprezentować się zarówno artyści zawodowi, jak  

i najmłodsi z bieruńskich przeszkoli i szkół. Atrakcjami były np.: występ Orkiestry „Piast”, chórów „Harmonia”  

i „Polonia”, zespołu „Nowobierunianki”, a główną atrakcją artystyczną niedzielnego jarmarku był występ Hanki Rybki 

z zespołem z Poronina. Dla dzieci atrakcją cieszącą się dużym zainteresowaniem była karuzela w stylu weneckim 

zasponsorowana przez głównego partnera „Nitroerg”. 
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13 grudnia – świąteczny spektakl dla dzieci teatru Kultureska z Krakowa, pt. „Elfy Trzy” połączony ze spotkaniem  

z Mikołajem i Elfami 

14 grudnia – Spotkania z tradycją cz. I – wprowadzenie w zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia 

Spotkanie prowadzone przez dr Annę Początek, na podstawie autorskiej książki pt. „Zwyczaje i obrzędy świąteczne 

dawniej  

i dziś w Bieruńskich Rodzinach”. W ramach cyklu planowane są kolejne spotkania, dotyczące m.in. Wielkanocy, 

Nowego Roku.  

15 grudnia - Projekcja filmu "Najdłuższa Szychta" w reż. Wojciecha Wikarka połączona z koncertem "Mantra"  

i "Krzywa alternatywa" w ramach upamiętnienia 40-lecia podziemnego strajku w KWK „Piast”. Impreza 

współorganizowana przez komitet obchodów 40-lecia Strajku w KWK „Piast” 

28 grudnia - prapremiera spektaklu Teatru dla Dorosłych "Wilijo na poziomie 650" w ramach obchodów 40-lecia 

podziemnego strajku w KWK „Piast” 

31 grudnia – zabawa sylwestrowa w DK „Gama” 

 

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. Dystrybuowana jest w 

blisko 30 punktach rozlokowanych w całym mieście. 

Gazeta jest bezpłatna. W 2021 r. wydanie realizowane 

było przez „Media Operator” Sp. z o.o. z Piekar Śląskich.  

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

W obiektach BOK-u działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego głównym organizatorem jest Miasto Bieruń. Zadania 

związane z edukacją i merytoryką wykładów realizuje Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. Oprócz wykładów 

realizowane są również zajęcia warsztatowe i ćwiczenia: j. angielski, j. niemiecki, informatyka, gimnastyka 

rehabilitacyjno-ruchowa, umiejętności miękkie, kręgle, basen oraz zajęcia ruchowe. Obecnie UTW w Bieruniu 

prowadzi zajęcia dla prawie 100 słuchaczy. 
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Z powodu obostrzeń związanych z COVID-19 od stycznia do czerwca 2021 zajęcia prowadzone były w formie on-line. 

Zwiększono przy tym znacząco ilość wykładów oraz poszerzono ofertę o dodatkowe projekty edukacyjne, jak: senior 

w pracy, warsztaty kulinarne, stolarskie, informatyczne, szycia na maszynie.  

 We wrześniu 2021 r. słuchacze wzięli udział w XIII Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W grudniu odbył się „I Międzyuniwersytecki Turniej Bowlingowy”  

w Dąbrowie Górniczej, w którym reprezentacja z Bierunia zdobyła III miejsce.  

 

APLIKOWANIE BOK-u O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW KULTURALNYCH 

Bieruński Ośrodek Kultury nieustannie aplikuje o dofinansowanie autorskich projektów kulturalnych. W 2021 r. 

Bieruński Ośrodek Kultury opracował 7 Projektów kulturalnych: 

1) „Rozsmakujmy się w tradycji” - spotkanie z bieruńską kulturą w ramach programu Narodowego Centrum 

Kultury „EtnoPolska” – oczekiwanie na wyniki; 

2) „Bieruński Festiwal Kultury Śląskiej” w ramach programu Ministra Kultury, Sportu i Dziedzictwa Narodowego 

„Kultura ludowa i tradycyjna” – nie zakwalifikowano do dofinansowania; 

3) ,,Angielski dla pokoleń” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Partnerstwa dla książki 

2022 – nie zakwalifikowano do dofinansowania; 

4) "Hip i hop do kultury" w ramach programu Ministra Kultury, Sportu i Dziedzictwa Narodowego „Kultura 

Dostępna” „Edukacja Kulturalna” – nie zakwalifikowano do dofinansowania; 

5) Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w ramach Programu Wieloletniego Biblioteki 

Narodowej "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – otrzymano dofinansowanie w wys. 3000 zł; 

6) „Bieruńskie Spotkania z Teatrem” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje” 

– nie zakwalifikowano do dofinansowania; 

7) „Wspólne śpiewanie dla Polski” w ramach „Funduszu Patriotycznego” Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej 

im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego – nie zakwalifikowano do dofinansowania; 

 

NOWY WIZERUNEK OŚRODKA KULTURY 

 

 

 

W styczniu 2021 r. Bieruński Ośrodek Kultury 

zaprezentował nowe logo wraz z całym systemem 

identyfikacji wizualnej oraz nową stronę internetową. Graficzna prezentacja BOK-u stała się czytelna  

i nowoczesna, odpowiadająca aktualnym standardom graficznym. Nowa strona internetowa również zyskała 

nowoczesny i przejrzysty styl dopasowany do odczytu na różnych urządzeniach i dostosowana do osób ze szczególnymi 

potrzebami. Szczególnie zwraca się uwagę na estetykę, poprawność językową oraz dbałość graficzną wszystkich 

materiałów promocyjnych instytucji. 
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MUZEUM MIEJSKIE W BIERUNIU (W ORGANIZACJI) 

 

Rok 2021 był trzecim pełnym rokiem działalności Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji).  Do zakresu działania 

Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie 

zbiorów dokumentujących dziedzictwo kultury materialnej i niematerialnej w szczególności miasta Bierunia oraz 

powiatu bieruńsko-lędzińskiego jako części historycznej ziemi pszczyńskiej i Śląska z zakresu historii, etnografii i sztuki. 

Instytucja realizowała zadania statutowe kontynuując rozpoczęty w 2018 r. proces realizacji koncepcji programowej 

instytucji, zgodnie z założeniami i planami przedłożonymi Radzie Miejskiej oraz Radzie Muzeum Miejskiego w Bieruniu 

(w organizacji). Działalność obejmowała m.in.: 

• budowę kolekcji muzealnej, 

• działalność wystawienniczą, 

• organizację wydarzeń i działalność edukacyjną. 

 

BUDOWA KOLEKCJI MUZEALNEJ  

 

Najważniejszym elementem działalności instytucji w 2021 roku była kontynuacja budowy kolekcji muzealnej, na którą 

składają się:  

• zbiory historyczne (m.in. dokumenty historyczne, sztandary historycznych organizacji, 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). 

 

W okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 łącznie pozyskano do zbiorów Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) 

382 jednostki, zapisane jako 266 pozycji inwentarzowych o łącznej wartości 11431,00 zł, w tym: 

• zbiory etnograficzne – 26 jednostek, zapisanych jako 17 pozycji inwentarzowych o łącznej wartości 1290,00 zł, 

• zbiory historyczne – 337 jednostek, zapisanych jako 231 pozycji inwentarzowych o łącznej wartości 9836,00 zł, 

• zbiory fotograficzne – 19 jednostek, zapisanych jako 18 pozycji inwentarzowych o łącznej wartości 305,00 zł. 

 

Najcenniejsze obiekty pozyskane w 2021 r.: dokumenty datowane na okres plebiscytu na Górnym Śląsku, takie jak 

obiekty związane ze Strażą Gminną (niem. Gemeindewache) z Bijasowic, pisma dotyczące pobytu francuskich, włoskich 

i angielskich oddziałów wojsk sojuszniczych, korespondencja z niemieckich komisariatów plebiscytowych w Mikołowie 

i Nowym Bieruniu; szafa z lat międzywojennych wykonana w starobieruńskim warsztacie stolarskim; buty kobiece 

wykonane w starobieruńskim warsztacie szewskim. 
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Stan zbiorów Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1919 jednostek, zapisanych 

jako 671 jednostek inwentarzowych o łącznej wartości 59 517,00 zł, w tym: 

 

• zbiory etnograficzne – 297 jednostek, zapisanych jako 200 pozycji inwentarzowych o łącznej wartości 11 407,00 zł, 

• zbiory historyczne – 447 jednostek, zapisanych jako 299 pozycji inwentarzowych o łącznej wartości 21 384,00 zł, 

• zbiory fotograficzne – 1 172 jednostki, zapisane jako 170 pozycji inwentarzowych o łącznej wartości 14 486,00 zł, 

• zbiory sztuki – 3 jednostki, zapisane jako 2 pozycje inwentarzowe o łącznej wartości 12.240,00 zł, 

 

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) gromadzi także na potrzeby dokumentacji naukowej oraz do celów 

ekspozycyjnych reprodukcje fotografii oraz pozyskuje rekonstrukcje rekwizytów obrzędowych, strojów, które 

wpisywane są do ksiąg pomocniczych. Na dzień 31 grudnia 2021 r. do ksiąg pomocniczych wpisanych zostało 122 

jednostki o łącznej wartości 2 740,00 zł. 

 

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA 

 

1. Wystawa „GÓRNY ŚLĄSK NIEMIECKI CZY POLSKI? Bieruń w latach 1918-1922” 

termin I: od 20 marca do 5 września 2021 r. 

miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna Nr 1 w Bieruniu, ul. Chemików 39a 

Termin II: od 7 września do 30 listopada 2021 r. 

miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna Nr 2 w Bieruniu, ul. Jagiełły 1 

Wystawa, zorganizowana z okazji setnej rocznicy plebiscytu na Górnym Śląsku, miała za zadanie przybliżyć 

mieszkańcom wydarzenia z lat 1918-1922 i w tym samego plebiscytu, które doprowadziły do podziału Górnego Śląska 

i przyłączenia jego części do Polski. Na ekspozycji przedstawiono dokumenty ze zbiorów Muzeum oraz Państwa Joanny 

i Jarosława Długoszewskich, które są częścią bogatej kolekcji rodziny Pietrowskich z Nowego Bierunia. Zainteresowani 

mogli zobaczyć m.in. zaświadczenia o pobycie wojsk sojuszniczych w Nowym Bieruniu, a także korespondencję  

z placówek plebiscytowych z Bijasowic i Mikołowa.  

   

2. Wystawa „Ku Pamięci… Śladami Powstańców w Bieruniu”    

  termin: od 1 maja do 30 czerwca 2021 r. 

miejsce: Rynek w Bieruniu 

Rok 2021 zgodnie z uchwałą Senatu był już kolejnym rokiem Powstań Śląskich, a jednocześnie obchodzono go jako Rok 

Stulecia Wybuchu III Powstania Śląskiego. Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji), upamiętniając te rocznice, 

przygotowało wystawę pt. „Ku pamięci… Śladami powstańców w Bieruniu”. 

Treść wystawy opowiadała o działaniach powstańczych z lat 1919-1921, widzianych z perspektywy mieszkańców 

dawnych gmin, tworzących obecny Bieruń. Ekspozycja przybliżyła współczesnemu pokoleniu osoby i organizacje, które 

w czasie powstań i plebiscytu walczyły w naszym mieście za sprawę Górnego Śląska. Ponadto ekspozycję tworzyły 

zdjęcia miejscowych i okolicznych grup i związków, których działalność zatrzymał wybuch II wojny światowej. Na 

fotografiach można było zobaczyć, jak na przestrzeni lat prezentowały się powstałe w Bieruniu pomniki Powstańców 

Śląskich oraz jak wydarzenia z lat 1919-1921 upamiętniały kolejne pokolenia. 
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Fot. Zofia Różok 

 

3. Wystawa „Spacerem po Bieruniu” 

Termin: od 3 lipca do 6 września 2021 r. 

Miejsce: Rynek w Bieruniu 

W ramach letniej oferty „Wakacje z Ujkami” bieruńskie Muzeum przygotowało wystawę, która była zaproszeniem do 

wędrówki po mieście w towarzystwie bieruńskich ujków. Ekspozycja pokazywała tutejsze historyczne obiekty i miejsca, 

m.in. informacje i archiwalne fotografie Kopca, ul. Krakowskiej, mostu na Wiśle, dworku na Zabrzegu czy zabudowań 

folwarcznych w Bijasowicach. Nie zabrakło także faktów z „nowszej” historii Bierunia, min. powstania Kopalni „Piast”, 

planu budowy Centralnego Portu Węglowego w Bijasowicach czy historii zamieszkania utopców na bieruńskim rynku. 

 

4. Wystawa „Groby Wojenne w Bieruniu” 

Terminy i miejsca: 

30 listopada do 5 grudnia: Skwer Powstańców Śląskich 

6 grudnia do 8 grudnia: Szkoła Podstawowa nr 3, ul Warszawska 294 

9 grudnia do 16 grudnia: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Licealna 17a 

17 grudnia do 28 grudnia: Rynek w Bieruniu 

Wystawa opowiada o grobach wojennych znajdujących się na terenie Bierunia, ich historii i osobach w nich 

pochowanych. Na obszarze Gminy Bieruń znajduje się łącznie 9 grobów wojennych, wpisanych do ewidencji Miejsc 

Pamięci Narodowej. Opiekę nad nimi sprawuje Gmina Bieruń pod nadzorem Wojewody Śląskiego oraz Instytutu 

Pamięci Narodowej.  

Wystawa została stworzona w ramach projektu, realizowanego wspólnie przez Miasto Bieruń i Muzeum Miejskie  

w Bieruniu, pt. „Upowszechnienie informacji o grobach wojennych żołnierzy i powstańców śląskich na terenie Gminy 

Bieruń”, dofinansowanego ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 

Promocji Kultury. 
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WYDARZENIA, DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA  

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) w 2021 r. zaprosiło do spędzenia wakacji w towarzystwie bieruńskich 

ujków˟.  

W programie znalazły się:  

• wystawa plenerowa „spacerem po Bieruniu”,  

• cykl „Bieruń od podszewki”,  

• konkurs „Rozpoznaj po detalu”  

• spacery „Odkrywamy Bieruń”. 

˟Ujki – to miano przylgnąło do mieszkańców Bierunia Starego, a zostało nadane przez sąsiadów.  

Ma oznaczać liczne (i często zawiłe) koligacje rodzinne oraz bliskie pokrewieństwo, wynikające z zawierania małżeństw  

w bliższym i dalszym pokrewieństwie. 

Ponadto Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) wyprodukowało gadżety towarzyszące wystawie „Spacerem po 

Bieruniu”. Były to: koszulki, kubki i torby bawełniane z grafiką Bieruński Most Cudów˟, promując je w akcji Łoblyc się 

po bieruńsku! 

˟Bieruński Most Cudów - most w Bieruniu łączący Śląsk i Małopolskę, przebiegający nad naturalną wodną granicą, 

którą tworzy Wisła. Według miejscowego powiedzenia, nie jest zwykły most, to miejsce cudów: wjeżdża się na niego 

na kole, a wyjeżdża na rowerze.  

 

 

 SPACERY Z CYKLU „ODKRYWAMY BIERUŃ” 

 

(NIE)BIERUŃ 

TERMIN: 17 lipca 2021 r. 

PROWADZĄCY: Marcin Noras 

Podczas spaceru prowadzący, Marcin Noras, student historii, bierunianin i miłośnik tutejszej historii, przedstawił 

uczestnikom w jaki sposób w ciągu ostatnich kilku wieków zmieniała się przestrzeń Bierunia Starego. Oprowadzanie 

rozpoczęliśmy od krzyża znajdującego się przy ul. Krakowskiej i stamtąd przeszliśmy w kierunku bieruńskiej Grobli. 

Tam dowiedzieliśmy się nieco o historii terenu, na którym dawniej zlokalizowany był Wielki Staw Bieruński, a później 

tzw. folwark stawowy. Była mowa m.in. o strukturze własności ziem i zmianach ukształtowania terenu czy systemie 
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gospodarki stawowej. Nie zabrakło również informacji o jednej z najstarszych dróg starobieruńskich – ulicy Krakowskiej 

czy opisu dawnego przebiegu dróg w Bieruniu i uwarunkowań w ich kształtowaniu. Z Grobli nasz spacer 

kontynuowaliśmy przy Sanktuarium św. Walentego i restauracji „Stylowa”, gdzie poznaliśmy dzieje drugiego  

z wymienionych obiektów. Dalej podążyliśmy starą drogą na Lignozę, czyli ulicą Zdrowia, aż na Kopiec, skąd 

usłyszeliśmy m.in. o dawnym sołectwie na Kopcu. Spacer zakończyliśmy na rynku, gdzie była możliwość obejrzenia 

wystawy „Spacerem po Bieruniu”. 

 

TAJEMNICE BIERUŃSKIEJ STARÓWKI 

TERMIN: 25 lipca 2021 r. 

PROWADZĄCY: Wiktor Nyga 

Podczas wędrówki prowadzący, Wiktor Nyga, etnolog, mieszkaniec bieruńskiej starówki, przedstawił uczestnikom,  

w jaki sposób w ciągu ostatnich kilku wieków zmieniała się przestrzeń Bierunia Starego. 

Naszą przechadzkę rozpoczęliśmy od bieruńskiego rynku, skąd ruszyliśmy na ulice z niego wychodzące. Zatrzymaliśmy 

się m.in. przy budynku dawnej gazowni, przy bieruńskim probostwie, przy dawnych ogrodach farskich czy obiektach,  

w których działały warsztaty rzemieślnicze, gospody, sklepy czy budynki użyteczności publicznej, m.in. obecne i dawne 

ratusze, miejskie studnie, stacja benzynowa, kino. Wszędzie wysłuchaliśmy opowieści o historii tych miejsc, a także  

o osobach z nimi związanych. Dowiedzieliśmy się, jak zmieniała się zabudowa wokół rynku, jak wpływały na nią kolejne 

pożary, a także okoliczne cieki i zbiorniki wodne, jakie były najbardziej popularne elementy zdobnicze budynków. 

Dwugodzinną wędrówkę zakończyliśmy dyskusją przy historycznej panoramie Bierunia autorstwa Jana Nygi, zdobiącej 

salę narad w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu.  

 

ARBORETUM I GROBLA KOPAŃSKA 

TERMIN: 8 sierpnia 2021 r. 

PROWADZĄCY: Grzegorz Plewniok 

Podczas botanicznej wędrówki poznawaliśmy urokliwe bijasowickie arboretum, a także Groblę Kopańską. W świat 

bieruńskiej przyrody wprowadził nas znawca i miłośnik bieruńskiej flory - Grzegorz Plewniok - bierunianin, pracownik 

Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Pan Grzegorz pokazał nam 

tutejszą szatę roślinną i opowiedział o właściwościach napotykanych ziół, traw, owoców, nasion, łodyg i liści. Była 

okazja do poznania ich zapachu i smaku, a także wymiany przepisów na zdrowotne napary i nalewki. Nie zabrakło 

informacji  

o przeszłości odwiedzanych miejsc, m.in. o bijasowickim dworze i tutejszej książęcej stajni, o hodowli koni, owiec  

i świń. Na naszej drodze, oprócz flory, spotykaliśmy także przedstawicieli bieruńskiej fauny: czaple siwe, dzikie kaczki, 

bociany, różne odmiany motyli, a także zwierzęta hodowlane.  

 

BIERUŃSKIE PACIORKOWCE 

TERMIN: 22 sierpnia 2021 r. 

PROWADZĄCY: Grzegorz Plewniok 

Podczas botanicznej wędrówki poznawaliśmy bieruńskie Paciorkowce. W ten, nieco kosmiczny pejzaż, wprowadził nas 

ponownie znawca i miłośnik bieruńskiej flory - Grzegorz Plewniok. Pan Grzegorz pokazał nam tutejszą szatę roślinną. 

Nie zabrakło informacji o przeszłości odwiedzanych miejsc, m.in. o bieruńskich paciorkach i tutejszych groblach czy 

powstaniu Paciorkowców. Była także okazja do podziwiania malowniczych widoków ze szczytu Paciorkowców. 

Dojrzeliśmy m.in.: kościół parafialny i zamek w Oświęcimiu, Babią Górę, Skrzyczne, Leskowiec.  
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KONKURS „ROZPOZNAJ PO DETALU” 

W każdy wakacyjny piątek na swoim fanpage’u Muzeum zamieszczało zagadkę fotograficzną – na pierwszą osobę, 

która poprawnie odpowiedziała, skąd pochodzi zaprezentowany fragment miejsca lub obiektu z terenu Bierunia, 

czekała atrakcyjna nagroda. 

Zagadkami były m.in.: 

Krzyż przy ul. Warszawskiej, jedno z dwóch tego typu dzieł autorstwa Karola Pokornego (artysty kamieniarza 

odkrytego przez dr Marię Lipok-Bierwiaczonek) na terenie Bierunia. Brak na krzyżu daty fundacji, obiekt według 

przekazów ustnych ma pochodzić z 1905 r. 

Eratyk, czyli głaz polodowcowy, przyniesiony tu w czasie młodszego stadiału zlodowacenia środkowopolskiego 
(zlodowacenia Odry), 170–120 tys. lat temu. 

 

JESIENNE PORZĄDKI NA CMENTARZU ŻYDOWSKIM W BIERUNIU       

25 października 2021 r. odbyły się porządki na bieruńskim cmentarzu żydowskim. Efekt prac przeszedł najśmielsze 

oczekiwania – dzięki uczestnictwu ponad 150 osób bieruński cmentarz zmienił się nie do poznania. 

Akcja, do której Muzeum zaprosiło wraz z historykiem-judaistą Sławomirem Pastuszką, została poprzedzona 

wykoszeniem całego obszaru przez profesjonalną firmę, a sfinansowanie tego przedsięwzięcia było możliwe dzięki 

grantowi z Narodowego Centrum Kultury pozyskanemu przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego na działalność 

Koalicji Opiekunów Cmentarzy Żydowskich w Polsce. 

 

Do akcji jesiennych porządków włączyli się m.in.: Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Bernard Bednorz, Burmistrz 

Miasta Bierunia Krystian Grzesica, proboszcz parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu - ks. Michał Anderko,  

Joanna  

i Michał Lorencowie (społeczni opiekunowie cmentarza), dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców 

Śląskich, Romuald Kubiciel, licealiści i nauczyciele historii – Barbara Żmija i Artur Caban, uczniowie i nauczyciele Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Bieruniu, Waldemar Rudyk – dyrektor MOKSiR w Chełmku z pracownikami, 40. Harcerska Drużyna 

Spadochronowa im. Batalionu "Parasol", mieszkańcy Bierunia: Roman Golus, Ryszard Sapek, Wiktor Nyga, Marcin 

Noras, Mateusz Ledwoń i inni. 

W ciągu całego dnia pracy zebraliśmy dwa kontenery liści (kontenery dostarczył BPIK), kilka worków śmieci i stosy 

gałęzi i badyli. Ale, co najważniejsze: uporządkowanych zostało niemal 50 nagrobków. 

 

SPACER PO CMENTARZU ŻYDOWSKIM    

TERMIN: 7 listopada 2021 r. 

PROWADZĄCY: Sławomir Pastuszka 

W spacerze po cmentarzu żydowskim w Bieruniu wzięło udział ponad 40 osób: mieszkańców Bierunia, a także Lędzin, 

Bojszów i Tychów.  

 

SPACER „GROBY WOJENNE W BIERUNIU” 

TERMIN: 27 listopada 2011 r. 

Uczestnicy odwiedzili groby wojenne znajdujące się na starobieruńskiej nekropolii i dowiedzieli  

się o losach pochowanych w nich żołnierzy, powstańców i więźniów. Spotkanie było okazją do symbolicznego 

odsłonięcia nowego nagrobka powstańca śląskiego Pawła Pilszczka z Wygorzela. O losach swojego przodka 

opowiedzieli bracia Marek i Ireneusz Lubowieccy z Tychów. 

https://noweinfo.pl/nowy-nagrobek-powstanca-slaskiego/
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Ponadto odwiedzono zbiorową mogiłę powstańców śląskich Stanisława Habudy i Karola Łukaszka ze Ścierń, Józefa 

Kruppy (Krupy) i Klemensa Latochy z Bierunia Starego oraz Jana Pilszczka z Wygorzela i Karola Stencla. A ponadto groby 

zbiorowe żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r., mogiłę zbiorową żołnierzy niemieckich poległych 

w czasie II wojny światowej i grób zbiorowy dziesięciu więźniów politycznych zamordowanych na terenie Bierunia 

Starego podczas ewakuacji więźniów KL Auschwitz-Birkenau. O przebiegu działań wojennych w 1939 r. w Bieruniu 

opowiedzieli miejscowi pasjonaci historii: Roman Golus i Ryszard Sapek. Była okazja do obejrzenia umundurowania 

polskich żołnierzy z 1939 r. Na każdym z grobów znicze zapaliły bieruńskie harcerki z XXVII Szczepu Harcerskiego im. 

Szarych Szeregów. W spacerze brali udział mieszkańcy: Bierunia, Tychów i Lędzin. Każdy z uczestników otrzymał nowy 

folder informacyjny pt. „Groby wojenne na terenie gminy Bieruń”. 

Spacer odbył się w ramach projektu, realizowanego wspólnie przez Miasto Bieruń i Muzeum Miejskie  Bieruniu, pt. 

„Budowa nowego grobu wojennego oraz wykonanie oznakowania mogił powstańców śląskich i żołnierzy z terenu 

gminy Bieruń” dofinansowanego ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 TERMIN: 2 grudnia 2021 r. 

W spacerze historycznym udział wzięła jedną z klas ósmych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu wraz  

z nauczycielami. Spacerowaliśmy po cmentarzu parafialnym przy ul. Krakowskiej, a tematem spotkania były groby 

wojenne w Bieruniu. Przewodnikami ponownie byli Panowie Roman Golus i Ryszard Sapek. Opowiedzieli m.in. o tym, 

co działo się w naszym mieście i okolicy podczas trwania Kampanii Wrześniowej, a także, jak doszło do śmierci 10 

więźniów  

KL Auschwitz-Birkenau. W czasie trwania spaceru odwiedziliśmy zbiorowe mogiły żołnierzy polskich, niemieckich oraz 

więźniów politycznych z KL Auschwitz. 

Spacer odbył się w ramach projektu, realizowanego wspólnie przez Muzeum Miejskie w Bieruniu i Miasto Bieruń pt. 

„Upowszechnienie informacji o grobach wojennych żołnierzy i powstańców śląskich na terenie Gminy Bieruń”, 

dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 

Kultury. 

 

TERMIN: 11 grudnia 2021 r. 

W spacerze udział wzięła grupa miłośników Śląska – mieszkańcy Katowic, Bytomia, Mysłowic i Lędzin. Tematem 

spotkania były groby wojenne w Bieruniu. Przewodnikami po raz kolejny byli Panowie Roman Golus i Ryszard Sapek. 

Opowiedzieli m.in. o tym, co działo się w naszym mieście i okolicy podczas trwania Kampanii Wrześniowej, a także, jak 

doszło do śmierci 10 więźniów KL Auschwitz-Birkenau. W czasie trwania spaceru odwiedziliśmy zbiorowe mogiły 

żołnierzy polskich, niemieckich oraz więźniów politycznych z KL Auschwitz. 

Spacer odbył się w ramach projektu, realizowanego wspólnie przez Muzeum Miejskie w Bieruniu i Miasto Bieruń pt. 

„Upowszechnienie informacji o grobach wojennych żołnierzy i powstańców śląskich na terenie Gminy Bieruń”, 

dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 

Kultury. 

CYKL FILMOWY „ZWIEDZAMY BIERUŃ” 

Dziedzictwo kulturowe Żydów w Bieruniu 

W 2021 r. kontynuacją cyklu filmowego „Zwiedzamy Bieruń” były trzy odcinki opowiadające o dziedzictwie 

kulturowym Żydów w Bieruniu. W nagraniach uczestniczył Sławomir Pastuszka, historyk-judaista, doktorant 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pierwszym odcinku przedstawił historię synagogi i cmentarza, w drugim opowiedział 

o nagrobkach na tutejszym cmentarzu żydowskim, a w trzecim przybliżył symbolikę i inskrypcje nagrobne, widniejące 

na nagrobkach. Autorem zdjęć do filmów jest Wojciech Wikarek. Autorką scenariusza do filmów jest Agnieszka 

Szymula. 
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FILM „1939 ROK W BIERUNIU” (TYTUŁ ROBOCZY) 

 

Fot. Elżbieta Musialik 

 

  

BIERUŃ OD PODSZEWKI 

W każdy wakacyjny wtorek na fanpage’u Muzeum Miejskiego w Bieruniu był publikowany post prezentujący miejsca  

i obiekty z terenu Bierunia, które związane są z tutejszą historią i kulturą. Ze względu na duże zainteresowanie cyklem, 

jest on kontynuowany. Od września posty w tej serii prezentowane są na fanpage’u Muzeum raz w miesiącu. 

 

EKSPONAT MIESIĄCA 

W każdym miesiącu opisujemy wybrany eksponat ze zbiorów, przedstawiając jednocześnie jego kontekst kulturowy 
czy historyczny oraz dokumentację fotograficzną. 

 

 

Stan zakwaterowania żołnierzy 23. Batalionu Strzelców Alpejskich 
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Wnętrze karty legitymacyjnej (Carte D’Identite) Jadwigi Pronobis z Bijasowic. Karta legitymacyjna (franc. Carte 

D’Identite) wydawana w okresie plebiscytowym (lata 1920-1922) była osobom od 16 lat i wzwyż, które urodziły 

się i mieszkały na Górnym Śląsku. Rodowitym mieszkańcom przysługiwała karta drukowana w kolorze 

czerwonym. Osoby, które na Górnym Śląsku osiadły, posługiwały się kartą w kolorze zielonym. 

 

APLIKOWANIE O ŚRODKI ZEWNETRZNE 

 

W 2020 r. i 2021 r. Muzeum Miejskie w Bieruniu opracowało/współpracowało wnioski o dofinansowanie 

następujących zadań, których celem było pozyskanie dofinansowania do muzealnych działań: 

1. „Kod kulturowy historycznej ziemi pszczyńskiej”: 

opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu do programu „Kultura ludowa i tradycyjna” Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura ludowa i tradycyjna” w listopadzie 2020 r. 

2. „Budowa nowego grobu wojennego oraz wykonanie oznakowania mogił powstańców śląskich i żołnierzy  

z terenu Gminy Bieruń”:  

współpraca przy opracowaniu wniosku przez Gminę Bieruń (Biuro Funduszy Zewnętrznych oraz Wydział 

Gospodarki Komunalnej) o dofinansowanie do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

„Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” na realizację projektu; 

3. „Upowszechnienie informacji o grobach wojennych żołnierzy i powstańców śląskich na terenie Gminy 

Bieruń”:  

współpraca przy opracowaniu wniosku przez Gminę Bieruń (Biuro Funduszy Zewnętrznych oraz Wydział 

Gospodarki Komunalnej) o dofinansowanie do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

„Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” na realizację projektu; 

4. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby siedziby Muzeum Miejskiego  

w Bieruniu (w organizacji)”:  

współpraca przy opracowaniu wniosku przez Gminę Bieruń (Biuro Funduszy Zewnętrznych oraz Wydział 

Inwestycji i Remontów) o dofinansowanie do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

„Infrastruktura kultury” na realizację projektu. 

5. „Bieruński Album fotograficzny. Razem tworzymy historię Bierunia”. 

współpraca przy opracowaniu wniosku ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek” oraz 

Stowarzyszeniem Miłośników 600-letniego Bierunia o dofinansowanie w konkursie organizowanym przez 

Lokalną Grupę Działania Ziemia pszczyńska. 
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Cztery z w/w zadań otrzymało dofinansowanie: 

•  „Kod kulturowy ziemi pszczyńskiej”: 50.000 zł dofinansowania realizacji projektu ze środków 

Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w programie: „Kultura ludowa  

i tradycyjna”; 

• „Budowa nowego grobu wojennego oraz wykonanie oznakowania mogił powstańców śląskich  

i żołnierzy z terenu Gminy Bieruń”: 10.400 zł dofinansowania realizacji projektu ze środków 

Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w programie „Miejsca pamięci i trwałe 

upamiętnienia w kraju”; 

• „Upowszechnienie informacji o grobach wojennych żołnierzy i powstańców śląskich na terenie 

Gminy Bieruń”: 13.040 zł dofinansowania realizacji projektu ze środków Ministerstwa Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu w programie „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”; 

• „Bieruński Album fotograficzny. Razem tworzymy historię Bierunia”: 19.807 zł dofinasowania realizacji 

projektu  

w konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Działania Ziemia pszczyńska; 

realizacja: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek” we współpracy z Stowarzyszeniem 

Miłośników 600-letniego Bierunia oraz Muzeum Miejskim w Bieruniu (w organizacji). 

 

KOD KULTUROWY HISTORYCZNEJ ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ 

Czas trwania: 2 lata (1.01.2021-31.12.2022 r.) 

Rodzaj zadania: dokumentacja, archiwizacja i jak najszersze udostępnianie unikalnych zjawisk z zakresu dziedzictwa 

kultur tradycyjnych 

Wysokość dofinansowania: 50 000 zł 

Wniosek został złożony do konkursu w programie „Kultura ludowa i tradycyjna”, ogłoszonym przez Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. Konkurencja była bardzo duża – z 1042 wniosków dofinansowanie uzyskało 146 projektów. 

Projekt ma charakter badawczy i dokumentacyjny. Przyznane dofinansowanie pozwoli na przeprowadzenie 

szczegółowych badań terenowych dotyczących obrzędowości dorocznej na historycznej ziemi pszczyńskiej. Uzyskane 

wyniki umożliwią stworzenie archiwum naukowego w formie repozytorium opisowego i ikonograficznego. Na tej 

podstawie powstaną 4 mobilne wystawy (dotyczące obrzędowości dorocznej, stroju ludowego, roślin używanych  

w tradycji ludowej oraz regionalnych potraw) oraz strona internetowa.  

Rezultaty ilościowe: 

• strona internetowa i cztery tematyczne wystawy mobilne, 

• archiwum naukowe: powstanie repozytorium opisowego: 51 wywiadów, 

• rozwój repozytorium ikonograficznego: zdjęcia o wysokiej wartości dokumentacyjnej w zakresie 

obrzędowości dorocznej, stroju ludowego, roślin użytkowanych w kulturze ludowej oraz potraw.  

Rezultaty jakościowe: 

• stworzenie platformy dialogu społecznego dla historycznej wspólnoty, czemu będzie służyć powstała  

w wyniku realizacji projektu strona internetowa, 

• początek nowych działań Muzeum: planowane jest poszerzanie treści na powstałej stronie, 

• promocja Muzeum oraz Miasta Bierunia. 
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BUDOWA NOWEGO GROBU WOJENNEGO ORAZ WYKONANIE OZNAKOWANIA MOGIŁ POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH  

I ŻOŁNIERZY Z TERENU GMINY BIERUŃ 

Wnioskodawca: Gmina Bieruń 

Opracowanie wniosku: Biuro Funduszy Zewnętrznych i Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w 

Bieruniu oraz Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) 

Wysokość dofinansowania: 10 400 zł 

Wniosek został złożony w programie „Groby i cmentarze wojenne w kraju”, ogłoszonego przez Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego.  

 

CZEŚĆ INWESTYCYJNA: 

• wykonanie nowego nagrobka powstańca Pawła Pilszczka z Wygorzela  

• oznakowanie mogił powstańców zmarłych w latach 1919-1921 i żołnierzy poległych w czasie II wojny 

światowej  

z terenu Gminy Bieruń (łącznie 9 mogił).  

 

CZĘŚC POPULARYZATORSKA: 

• wydanie folderu promującego realizację projektu, zawierającego opisy grobów wojennych, 

• realizacja spaceru historycznego „Groby wojenne w Bieruniu”. 

 

UPOWSZECHNIENIE INFORMACJI O GROBACH WOJENNYCH ŻOŁNIERZY I POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NA TERENIE 

GMINY BIERUŃ 

Wnioskodawca: Gmina Bieruń 

Opracowanie wniosku: Biuro Funduszy Zewnętrznych i Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego  

w Bieruniu oraz Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) 

Wysokość dofinansowania: 13 040 zł 

Wniosek został złożony w programie „Groby i cmentarze wojenne w kraju”, ogłoszonego przez Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. 

W ramach projektu zostaną wykonane: 

• nowa zakładka na stronie internetowej Miasta Bierunia, 

• wystawa plenerowa, 

• 2 spacery historyczne po miejscach pamięci w Bieruniu, 

• wydanie publikacji o grobach wojennych z terenu Gminy Bieruń, 

• spot filmowy promujący realizację zadania. 

 

BIERUŃSKI ALBUM FOTOGRAFICZNY. RAZEM TWORZYMY HISTORIĘ BIERUNIA 

Organizator konkursu: Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska 

Wysokość dofinansowania: 19 807 zł 

Realizacja projektu we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek” oraz 

Stowarzyszeniem Miłośników 600-letniego Bierunia: 

• zebranie i opis zdjęć dokumentujących Bieruń, 

• wydanie albumu fotograficznego (maj 2022 r.) 
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INNE DZIAŁANIA 

 

BIERUŃSKI SZLAK HISTORYCZNY 

 

Ważną częścią dotychczasowych działań Muzeum było opracowanie tekstów na tablice historyczne, realizowane przez 

Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Muzeum w tym zakresie współpracowało z:  

• w części nowobieruńskiej: Panem Henrykiem Ganobisem, Panem Norbertem Jarominem oraz Panem 

Jarosławem Mokrym;   

• w części starobieruńskiej: Panią Marią Sitko, Panem Józefem Bergerem, Panem Romanem Golusem, Panem 

Alojzym Lyską, Panem Sławomirem Pastuszką oraz Panem Ryszardem Sapkiem.  

 

    

Fot. Patrycja Śliwka, archiwum Urzędu Miejskiego w Bieruniu 

 

PATRONAT NAD KSIĄŻKĄ „TAJEMNICA CECYLII BROLL” 

 

Akcja powieści toczy się w latach drugiej wojny światowej m.in. w bieruńskiej fabryce „Lignoza”. 

Książka bazuje na oryginalnych dokumentach, zbiorze korespondencji, kartek feldpostu i zdjęciach zmarłej w latach 

90-tych krewnej Autora z Mysłowic. Jej bogata i intrygująca kolekcja pamiątek stała się przyczynkiem do wysnucia 

opowieści o czasach drugiej wojny światowej w niebanalnej konwencji kryminalnej. 

 

PRACE BADAWCZE I DOKUMENTACYJNE 

• dokumentacja fotograficzna Bierunia: Bieruń Stary, Nowy Bieruń, Bijasowice, Czarnuchowice, Kopań, Jajosty; 

• spotkania i rozmowy z mieszkańcami Bierunia dotyczące mieszkańców i dziejów miasta. 

  

PROMOCJA INSTYTUCJI 

Kanały komunikacji 

• PROWADZENIE FANPAGE’A INSTYTUCJI NA PROFILU SPOŁECZNOŚCIOWYM 

Fanpage na profilu społecznościowym Facebook służy do przekazywania bieżących informacji  

o działaniach instytucji (ok. 1030 obserwujących). Dużym zainteresowaniem cieszą się posty poświęcone 

dziedzictwu kulturowemu i historycznemu Bierunia. W 2021 r. Muzeum opracowało i udostępniło ok. 111-u 

postów. 
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• URUCHOMIENIE STRONY INTERNETOWEJ MUZEUM  

 

 

URUCHOMIENIE MUZEALNEGO KANAŁU YOU TUBE 

Na kanale obejrzeć można wszystkie odcinki muzealnego cyklu „Zwiedzamy Bieruń”, który opowiada  

o interesujących obiektach historycznych Bierunia. W filmach przedstawiono m.in. Sanktuarium św. 

Walentego, przydrożne krzyże, plany budowy portu na Wiśle w Bijasowicach, dziedzictwo kulturowe Żydów 

w Bieruniu.  

Dotąd w cyklu wystąpili: artysta malarz Roman Nyga, etnograf dr Maria Lipok-Bierwiaczonek, Grzegorz 

Plewniok, znawca bieruńskiej flory i Sławomir Pastuszka, historyk-judaista. 

W 2020 r. Muzeum zrealizowało również film poświęcony powodzi z 2010 roku, która dotkliwie dotknęła 

część nowobieruńską naszego miasta. Swoimi wspomnieniami z tej katastrofy dzieli się bierunianin Walenty 

Magiera. 

Pomysłodawcą i autorką scenariusza do filmów jest Agnieszka Szymula. Autorem zdjęć do wszystkich 

odcinków jest Wojciech Wikarek, jeden z najbardziej cenionych twórców kina niezależnego w południowej 

Polsce. 

 

DRUK I DYSTRYBUCJA PLAKATÓW I ULOTEK DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI MUZEUM 

 

Informacje o wydarzeniach organizowanych przez Muzeum dystrybuowane są poprzez ulotki i plakaty. 

 

GADŻETY PROMUJĄCE MUZEUM 

W 2021 r. Muzeum dystrybuowało gadżety w serii „Bieruński Most Cudów”, towarzyszące wystawie 

„Spacerem po Bieruniu” oraz zakładki do książek, teczki i roll’upy promujące instytucję.  
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9. SPORT I REKREACJA 

 

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje swoje zadania 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.  

 

W mieście funkcjonuje kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych lub współfinansowanych przez 

BOSiR.  

W 2021 r. odbyły się: 

a) imprezy sportowo-rekreacyjne w różnych dyscyplinach sportu (np.: piłkarskiej, biegowej, sztuk walki, rowerowej, 

strzeleckiej, szachowej, skatowej, siatkówki plażowej, jeździeckiej, bowlingu, lekkiej atletyce, badmintonowej, 

wędkarskiej, fitness, tenisa ziemnego, siatkówki, petanque, BMX i deskorolki),  

b) akcja: „Lato w mieście”,  

c) 6 wyjazdów turystyczno-krajoznawczych,  

d) zajęcia szkółek sportowych dla dzieci: wspinaczka i pływanie, 

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) akcja „Bo ruszać się trzeba” – zajęcia na świeżym powietrzu,  

j) akcja „Zdrowy Bieruń” – zajęcia Nordic Walking. 

 

Dodatkowo BOSiR włącza się w organizację imprez organizowanych przez kluby i stowarzyszenia działające na terenie 

miasta. 
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Do największych imprez sportowych, które odbyły się w ubiegłym roku w Bieruniu należy zaliczyć:  

- „6 Bieruński Bieg Utopca”  

- Rodzinny Rajd Rowerowy 

 

- GOL Championschip, 

- mistrzostwa Bierunia w pływaniu, 

 

 

- maraton fitness,  

- zawody na BMX i deskorolkach 

Z prowadzonych statystyk wynika, że w organizowanych imprezach i zajęciach w 2021 roku brało udział:  

- aerobik (1356 osób),  

- aquaaerobik (ok. 1800 osób),  
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- wycieczki (ok. 300 osób),  

- turnieje sportowe (ok. 6000 osób).  

Na organizację imprez sportowych wydatkowano ok. 320 tys. złotych.  

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.  

W 2021 zrealizowano politykę pro-sportową poprzez następujące działania:  

− promocja aktywnej turystyki (wycieczki piesze),  

− organizacja życia sportowego po zajęciach szkolnych oraz w okresach wolnych od nauki (lato w mieście),  

− utrzymanie stałego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych w mieście,  

− maksymalne udostępnienie obiektów sportowych (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,  

− współpraca wszystkich organizacji dla promocji sportu i rekreacji,  

− kontynuacja modernizacji i budowy obiektów rekreacyjnych (place zabaw),  

- 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.  

 

10. BEZPECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Według „Sprawozdania z pracy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.” 

(L.dz. KPP - Kd-032-1/77/2022, UM - O.6238.2022, ZK-5522.2.2022) W 2021 r. w Komendzie Powiatowej Policji  
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w Bieruniu wszczęto ogółem 1015 postępowań przygotowawczych tj. wzrost o 227. Średnia wykrywalność przestępstw 

wynosiła 61,5%. Stwierdzono 943 przestępstwa, tj. o 173 więcej niż w 2020 r. W 2021 r. ogólna reakcja policjantów 

wykroczenia wyniosła 13 159 ujawnionych wykroczeń tj. o 5551 więcej niż w 2020 r. Policjanci nałożyli 5642 mandaty 

karne. Zastosowali 6036 pouczeń. 

W 2021 r. na drogach powiatu zaistniało 31 wypadków drogowych (w Bieruniu - 8), w których śmierć poniosły 3 osoby  

(w Bieruniu - 0) oraz 39 osób zostało rannych (w Bieruniu - 11), odnotowano 533 (w Bieruniu - 177) kolizje drogowe. 

Najczęściej do wypadków i kolizji dochodzi z winy kierującego głównie na skutek nadmiernej prędkości jazdy, brawury, 

braku wyobraźni i umiejętności przewidywania sytuacji na drodze oraz lekceważenie podstawowych zasad 

bezpieczeństwa. Odnotowano wzrost poziomu zagrożenia związanego z udziałem nietrzeźwych kierowców  

w zdarzeniach drogowych. Nietrzeźwi sprawcy spowodowali 1 wypadek drogowy, 26 kolizji. Policjanci zatrzymali na 

gorącym uczynku kierowania w stanie nietrzeźwości 81 sprawców oraz 222 sprawców jazdy po użyciu alkoholu. 

Policjanci dokonali kontroli stanu trzeźwości 9872 kierujących pojazdami. Ujawnili 5953 wykroczeń drogowych, w tym 

popełnionych przez pieszych 352, nałożyli 3444 mandaty karne oraz zastosowali 2185 pouczenia. W 2021 r. 

odnotowano 6 czynów karalnych nieletnich. Ujawniono: 51 osób nieletnich pod wpływem alkoholu, 2 osoby nieletnie 

pod wpływem narkotyków, 24 uciekinierów z domu rodzinnego, 2 uciekinierów z placówek opiekuńczych  

i wychowawczych.  

 

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 

Według „Raportu z najważniejszych działań Systemu Ratowniczo-Gaśniczego realizowanych w 2021 r. na terenie (…) 

powiatu bieruńsko-lędzińskiego” (L.dz. KM PSP - MOK.0360.1.2022, UM - O.2463. 2022, ZK-5522.2.2022) na terenie 

Bierunia odnotowano 34 pożary i 284 przypadków miejscowych zagrożeń. Ponadto odnotowano również 23 fałszywe 

alarmy. Strażacy podjęli na terenie Bierunia 35 medycznych działań ratowniczych przy miejscowych zagrożeniach. Nie 

podejmowali medycznych działań ratowniczych przy pożarach. 

W zakresie pożarów, wszystkie 34 zaliczono do kategorii małych. Najczęściej dochodziło do pożarów obiektów 

mieszkalnych (13), traw i trawników (10), obiektów użyteczności publicznej, śmietników i innych obiektów (po 3), 

środków transportu i obiektów produkcyjnych (po 1). Do najczęstszych przyczyn pożarów zaliczono umyślne 

podpalenie (13) i nieprawidłowe użytkowanie urządzeń grzewczych (10). W 2021 r. odnotowano znaczący spadek ilości 

pożarów wynikających z podpaleń z 31 w 2020 r. do 13 w 2021 r. W przypadkach miejscowych zagrożeń w 239 

zdarzeniach określono je jako lokalne, w 34 jako małe, w 10 jako średnie i w 1 jako duże. Do 50 takich zdarzeń doszło 

w transporcie drogowym, 45 jako medyczne, 37 silne wiatry, 29 opady deszczu, 18 przybór wody. Do innych przyczyn 

interwencji zaliczono: opady śniegu, zdarzenia chemiczne, budowlane, infrastruktury komunalnej, w transporcie 

kolejowym, na obszarach wodnych. W 82 przypadkach było to otwarcie mieszkania, uwalnianie ludzi, instalacje 

monitoringu, nietypowe zachowania zwierząt. 

W zakresie fałszywych alarmów, w 20 przypadkach były to tzw. fałszywe alarmy w dobrej wierze, natomiast w 3 

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 2021 r. odbyło się 1 posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie odbyło się w związku  

z działaniami w zakresie pandemii koronawirusa. 

 

ZAGROŻENIE POWODZIOWE 

Gmina konsekwentnie podejmuje działania przeciwpowodziowe. Dzięki staraniom i zaangażowaniu Gminy, w roku 

2021 kontynuowane były prace związane z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą: „Modernizacja i nadbudowa 

lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na 

wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów 

zawala wałów rzeki Przemszy, gm. Bieruń, pow. bieruńsko-lędziński”. Poprzednie etapy modernizacji i nadbudowy 

obwałowania Wisły były realizowane w latach 2018 i 2019. W ramach pracy w 2021 r. dokonano modernizacji około 

300 m odcinka. Zakres realizowanych prac obejmował: zdjęcie korpusu wału do rzędnej wody miarodajnej, 

zagęszczenie wierzchniej warstwy istniejącego korpusu walcem wibracyjnym, wyniesienie korony wału do poziomu 

wody kontrolnej, uszczelnienie korpusu wału, wykonanie drenażu w stopie skarpy odpowietrznej zapewniającego 

odwodnienie zawala, przebudowę przepustu wałowego, wykonanie drogi technologicznej w koronie wału, 

wyniesienie korony wału do rzędnych projektowanych wraz z zagęszczeniem oraz pokryciem skarp warstwą min. 30 

cm humusu z nasionami traw. Wartość wynosi 1 612 985 zł. Trwają starania o kontynuowanie prac. 

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. 
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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 mobilna 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 

31.12.2021 r. w systemie zarejestrowały się 1.293 osoby. 

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców propagowane jest użytkowanie aplikacji mobilnej Rządowego Centrum 

Bezpieczeństwa i Regionalnego Systemu Ostrzegania. Coraz powszechniejszym jest powiadamianie mieszkańców  

o zagrożeniach za pośrednictwem Alertów RCB. Realizowane jest to bezpośrednio z poziomu RCB. 

 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Na terenie Gminu Bieruń funkcjonują trzy ochotnicze straże pożarne: Bieruń Stary, ul. Oświęcimska 453, Bieruń Nowy,  

ul. Remizowa 19 i Czarnuchowice, ul. Mielęckiego 1. Dysponują oni łącznie około 80 czynnymi druhami i 12 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. Ponadto OSP Czarnuchowice została wyznaczona jako jednostka 

priorytetowa w zakresie udziału w działaniach związanych ze zwalczaniem koronawirusa COVID 19. Posiadają one 

najnowszy sprzęt ratunkowy i ochrony osobistej. 

Jednostki OSP w Bieruniu w 2021 r. wyjeżdżały do akcji: Bieruń Stary 180 razy, Bieruń Nowy 173 razy i Czarnuchowice 

63 razy. 

W 2021 r. jednostki OSP w Bieruniu otrzymały wsparcie finansowe z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 

MSWiA oraz funduszu przeciwdziałania COVID 19 w łącznej wysokości 240.100 zł, w tym OSP Bieruń Stary 205.000 zł 

(w tym 200.000 zł na samochód - przedłużono realizację na 2022 r.), Bieruń Nowy 20.000 zł i Czarnuchowice 15.100 

zł.  

 

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.  
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11. BUDŻET OBYWATELSKI  

 

BUDŻET OBYWATELSKI 2022 

W roku 2021 przeprowadzono szóstą edycję Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia. Inicjatywa ta została 

przywrócona po rocznej przerwie. W ramach Budżetu Obywatelskiego wybrano w roku 2021 do realizacji na rok 2022 

łącznie 6 projektów – 1 projekt w kategorii projektów ogólnomiejskich (dużych) i 5 projektów w kategorii projektów 

małych (pozostałych).  

Były to: 

• Mini Orlik na terenie KS Unia Bieruń Stary – 200 000 zł 

oraz 

• Oświetlenie boiska głównego KS Unia Bieruń Stary – 80 000 zł 

• Strefy Relaksu w Bieruniu Nowym – 79 990 zł 

• Wrzutnia książek dla mieszkańców Bierunia Starego – 14 292 zł 

• Wrzutnia książek dla mieszkańców Bierunia Nowego – 14 292 zł 

• Modernizacja boisk do buli przy zbiorniku wodnym Łysina – 4500 zł 

Łączna wartość wybranych do realizacji projektów to 393 074 zł. 

 

ZIELONY BUDŻET MIASTA BIERUNIA 

W 2021 roku przeprowadzono pierwszą edycję Zielonego Budżetu Miasta Bierunia. Do realizacji, wybrano 6 zadań. 

Były to: 

• Kolorowy zawrót głowy – 17 500 zł 

• Chwila odpoczynku przy krzyżu w cieniu pięknych lip i kwiatów – 2 500 zł 

• Zielony plac zabaw – 2 100 zł 

• ZIELONA WYSPA – renowacja terenu zieleni na pętli autobusowej w dzielnicy Zabrzeg w Bieruniu – 29 940 zł 

• WITAJ W ZIELONYM MIEŚCIE – nasadzenie zieleni wraz z budową małej architektury na obszarze miasta, 

graniczącym z województwem małopolskim – 30 000 zł 

• Kolorowy powiew wiosny – 17 480 zł 

Łączna wartość wybranych do realizacji zielonych projektów to 99 520 zł. Realizacja nastąpi w 2022 roku. 

 

12. PROMOCJA MIASTA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA  

 

PROMOCJA 

W roku 2021 zrealizowano następujące przedsięwzięcia promocyjne: 

• Szlak Bieruński – etap I (w Bieruniu Nowym) 

• Kampania promocyjno – edukacyjna ECO BIERUŃ  

− Logo ECO BIERUŃ 

− Linia zielonych gadżetów 
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− Eco Konkursy z Eco nagrodami 

− Zielone naklejki do zielonych kontroli 

 

• 30-lecie Odrodzonej Samorządności Bierunia 

− Logo 30-lecia 

− Linia gadżetów sygnowanych tym logo 

− Uroczysta gala z okazji 30-lecia Odrodzonej Samorządności 

− Konkursy i inne inicjatywy z okazji 30-lecia Odrodzonej Samorządności Bierunia 

 

• Publikacje: 

− Nowy folder miejski – oficjalne wydawnictwo Miasta Bierunia 

− Broszurka informacyjno – promocyjna na półmetek kadencji 

− Gazeta okolicznościowa – „3 dekady samorządności” 

 

• Ważne wydarzenia współorganizowane w 2021 roku przez Urząd Miejski w Bieruniu - Wydział Promocji 

− Obchody świat majowych – mapping na budynku Urzędu Miejskiego 

− Dzień Dziecka w Arboretum – stoisko z gadżetami miejskimi 

− Otwarcie Sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 

− Otwarcie Centrum Przesiadkowego CP1 – Dworzec PKP w Bieruniu Nowym  

 

WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI 

Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce, Europie i na świecie, w roku 2021, podobnie jak w roku 2020 nie odbywały 

się wyjazdy do miast partnerskich, nie były też składane nam wizyty. Współpraca podtrzymywana była poprzez 

korespondencję – listy kurtuazyjne, wysyłka upominków miejskich (kalendarz, folder miejski), kartki świąteczne, pisma 

okolicznościowe. 

BUDŻET OBYWATELSKI 2022 

W roku 2021 przeprowadzono szóstą edycję Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia. Inicjatywa ta została 

przywrócona po rocznej przerwie. W ramach Budżetu Obywatelskiego wybrano w roku 2021 do realizacji na rok 2022 

łącznie 6 

 

13. OBCHODY 30-LECIA ODRODZENIA SAMORZĄDNOŚCI BIERUNIA  

W roku 2021 Miasto Bieruń świętowało obchody 30-lecia Odrodzenia Samorządności Bierunia. Działania podjęte przez 

Miasto Bieruń w związku z realizacją Planu obchodów jubileuszu 30-lecia Odrodzonej Samorządności Bierunia, 

będącego tematem głównym na Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 28 stycznia 2021 roku:  

 

KULTURA  

Wydarzenia BOK-u z logiem 30-lecia 

• Walentynkowy koncert zespołu „Znany Temat” 

• I Miejski Konkurs Recytatorski  

• Koncert zespołu „Mr. Beat” Z okazji Dnia Kobiet 

• Konkurs fotograficzny „Twarze 30-lecia” 

• Konkurs literacki na opowiadanie „Bieruniu, Bieruniu, ty małe miasteczko” 

• Cykl pokazów filmowych dla dzieci. 

Ponadto: 
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• Konkurs literacki na opowiadanie „Bieruniu, Bieruniu, ty małe miasteczko” 

• Tylko BOK – Gra Miejska – „Odkrywamy tajemnice Bierunia” 

• Pokaz filmów K. Kutza w Jutrzence 

• Dni Bierunia – „Dzień rodziny” prezentacja stowarzyszeń non profit i organizacji pozarządowych 

działających w mieście 

• Dożynki i występ zespołu Śląsk, Ściernianeczki,  Nowobierunianki. 

 

WYSTAWY MUZEUM MIEJSKIE W BIERUNIU (W ORGANIZACJI) SYGNOWANE BYŁY  LOGIEM 30-LECIA: 

• Wystawa „Górny Śląsk niemiecki czy polski? Bieruń w latach 1918-1922” 

• Wystawa „Ku pamięci… Śladami powstańców w Bieruniu” 

• Wystawa „Spacerem po Bieruniu” 

Ponadto: 

• Letnia oferta Muzeum Miejskiego w Beruniu (w organizacji) 

• WAKACJE Z UJKAMI  

• SPACERY Z CYKLU „ODKRYWAMY BIERUŃ” 

− (Nie)Bieruń 

− Tajemnice Bieruńskiej Starówki 

− Arboretum i Grobla Kopańska 

− Bieruńskie Paciorkowce 

 

SPORT 

W roku 2021 imprezy sportowe BOSIR-u odbywały się pod logiem 30-lecia.  Akcesoria (koszulki, medale, puchary) 

sygnowane były tym logiem, np. Logo Samorządności pojawiło się na medalach, koszulkach „Biegu Utopca”, 

koszulkach XXI Rodzinnego Rajdu Rowerowego. 

 

ZDROWIE 

 

W ramach obchodów 30-lecia Odrodzenia Samorządności Bierunia – Miasto Bieruń zorganizowało dla Mieszkańców 

cykl wykładów, warsztatów i zajęć fizycznych, w tym m.in.:  

• zajęcia Nordic-walking z trenerem,  

• zajęcia fizyczne, profilaktyczne i prozdrowotne o nazwie „zdrowy kręgosłup” z fizjoterapeutą,   

• wykład:  „Jak radzić sobie z stresem, depresją, agresją i uzależnieniami”,  

• warsztaty „ Jak radzić sobie z uzależnieniami i agresją”,  

• zajęcia rekreacyjno – relaksacyjne, 

• wykład „Wolność słowa i hejt oraz nowe formy profilaktyki w świetle współczesnych, zagrożeń 
cyberprzemocy, przemocy rówieśniczej i przemocy domowej”, 

• warsztaty pt.” Śmiech i oddech jako sposób na  stres i przeżycia traumatyczne”, 

• wykład „Jak radzić sobie z emocjami”, 

• zajęcia rekreacji ruchowej i relaksacji (joga). 
 

Cykl wykładów i zajęć zakończyła Konferencja o nazwie: „Umysł, nauka, duchowość”, w ramach której przedstawione 

zostały wykłady o następującej tematyce:   

• Jak uczymy się dbać o siebie? Adaptacyjne i dezadaptacyjne strategie regulacji emocjonalnej  

• Wprowadzenie do sztuki skupienia  
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• Zarys technik koncentracji i chrześcijańska adaptacja medytacyjnych technik wschodu  

• Rola duchowości w radzeniu sobie ze stresem i emocjami współczesnego człowieka zachodu  

W ramach kampanii Zdrowy Bieruń publikacji podlegał cykl artykułów o tematyce zdrowotnej w gazecie lokalnej 

„Rodnia” (numery: 4/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021, 9/2021, 1/2022 – informacja o konferencji z 2021 roku). 

Na łamach artykułów podejmowana była tematyka z zakresu psychologii społecznej oraz sprawdzonych i dostępnych 

metod radzenia sobie ze stresem i emocjami, co w warunkach skutków pandemii staje się nie tylko potrzebne dla 

zachowania zdrowia psychicznego, ale i dobrej kondycji psycho-fizycznej. 

 

OŚWIATA 

W bieruńskich przedszkolach oraz szkołach odbyły się konkursy m.in. 

• "Bieruń to nasze miasto" - quiz wiedzy o Bieruniu, 

• "Bieruń wierszem pisany" - przedszkolny przegląd poetycki, 

• konkurs plastyczny "Bieruń i jego historia oczami przedszkolaków”, 

• konkurs plastyczny  „Szkoła dawniej i dzisiaj” 

Dodatkowo: 

• w Przedszkolu nr 1 zorganizowano akcję „Drzewo pokoleń”- to galeria zdjęć przedszkolaków ich rodziców,  

a nawet i dziadków , którzy w ostatnich 30 latach uczęszczali do placówki, 

• udział w akcji Ministerstwa Edukacji „Szkoła pamięta”. Przedszkole pamięta o tych, którzy tworzyli Bieruń  

i byli przedszkolnymi przyjaciółmi i częstymi gośćmi (p. Wieczorek, Wilk, Kocurek), 

• w Przedszkolu nr 2 nagrano filmiki promocyjne:  

− "Za co kocham Bieruń?" - filmik z wypowiedziami dzieci, zajęcia edukacyjne o tematyce regionalnej, 

− "Bieruń na czasie" - filmik promocyjny o Bieruniu z autorskim wierszem recytowanym przez nauczycielki 

przedszkola, 

•  w Przedszkolu nr 3, w czerwcu zorganizowana została Bajtel Gala; przedszkole promując regionalizm wśród 

najmłodszych jego mieszkańców postanowiło zapoznać ́ ich z historią, tradycją i kulturą miasta w nieco 

odmienny sposób nagrywając film z udziałem Burmistrza Miasta Bierunia oraz przedszkolaków, 

• w Szkole Podstawowej nr 1 zorganizowano wystawę zdjęć „Szkoła dawniej i dziś” oraz konkurs plastyczny na 

projekt maskotki nowej sali gimnastycznej. 

Dnia 22 czerwca 2021 roku nastąpiło otwarcie nowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 1, w którym mieści się 

nowoczesna  sala sportowa, biblioteka szkolna, czytelnia, salka fitness, zaplecze sanitarne i gospodarcze. Inwestycja, 

która kosztowała ponad 10 milionów złotych, została dofinansowana z Ministerstwa Sportu w ramach programu 

Sportowa Polska oraz wkładu własnego gminy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dodatkowo 

oddano do użytku nowy szyb windowy wraz z pochylnią, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W uroczystości, pod patronatem Burmistrza Miasta Bierunia, wzięli udział 

przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminy. Gości witał Piłek – maskotka nowo otwartej sali 

gimnastycznej, która została zaprojektowana przez ucznia klasy drugiej.  Każdy z zaproszonych gości otrzymał torbę  
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z logo szkoły i logo Bierunia, breloczek z Piłkiem oraz tryptyk opisujący powstanie nowego skrzydła szkoły. Władzom 

miasta, inwestorom oraz wykonawcom zostały wręczone podziękowania w postaci prac plastycznych uczniów. 

Uroczystość rozpoczęła się od przecięcia wstęgi i poświęcenia obiektu przez proboszcza tutejszej parafii. Część 

oficjalną zakończyła się prezentacją filmu przestawiającego zdjęcia z budowy nowego obiektu. 

Program artystyczny, który obejmował m.in. pokaz tańca jazzowego i tańca towarzyskiego, defiladę sportową, w której 

zaprezentowały się sekcje sportowe działające w szkole oraz występy taneczne, został przygotowany przez nauczycieli  

i uczniów. W gościnnym występie zaprezentowali się bieruńscy werbliści. 

Uroczystość zakończyła się złożeniem przez uczniów przysięgi przed dyrektorem szkoły oraz strzałem na bramkę  

w wykonaniu Burmistrza Miasta Bierunia. 

 

NGO 

Strefa NGO została zorganizowana podczas: 

• Bieruńskiego Rajdu MTB (dla organizacji sportowych), 

• Dni Bierunia na bieruńskim rynku (dla pozostałych organizacji). 

Podczas wydarzeń organizacje miały możliwość przedstawienia swojej działalności, swoich osiągnięć oraz oferty 

skierowanej do lokalnej społeczności. 

 

WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA BIERUNIA 

W ramach działań podejmowanych przez Wydział promocji Urzędu Miejskiego w Bieruniu zrealizowano: 

• opracowanie Logo 30-lecia 

• wydanie Linii gadżetów sygnowanych tym logo 

• zorganizowano Uroczystą Galę a z okazji 30-lecia Odrodzonej Samorządności 

• zorganizowano konkursy i inne inicjatywy z okazji 30-lecia Odrodzonej Samorządności Bierunia 

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 

 

PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

W 2021 roku Gmina Bieruń realizowała 18 projektów, które były objęte wsparciem środków zewnętrznych - 

bezzwrotnej pomocy finansowej. Najwięcej dofinansowanych projektów dotyczyło infrastruktury technicznej, w tym 

przedsięwzięć drogowych i termomodernizacyjnych, ale pozyskano również środki na realizację projektów 

edukacyjnych i społecznych.   

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, 
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• wzrost dostępności głównych szlaków drogowych województwa, w tym poprawę dostępności terenów 

inwestycyjnych KSSE, za sprawą budowy drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, 

• 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 

• podniesienie efektywności energetycznej i montaż odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej 

i mieszkaniowej. 

Poza projektami dofinansowanymi w ramach RPO WSL 2014-2020, Gmina po raz kolejny pozyskała unijne wsparcie 

finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które będzie przeznaczone na modernizację 

boiska sportowego przy przedszkolu w Bijasowicach. Kontynuowany jest również projekt z dofinansowaniem ze 

środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, którego efektem będzie 

termomodernizacja siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, będących w zasobach gminy. 

Realizacja projektów z krajowych środków publicznych to środki, m.in.:  

• Ministerstwa Sportu  - zakończona budowa i modernizacja gminnej bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1,  

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – budowa grobu wojennego wraz z oznakowaniem grobów 

wojennych oraz działania edukacyjne i popularyzacyjne danych historycznych o ofiarach walk i męczeństwie 

polskich żołnierzy,  

• Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, czyli budowa i rozbudowa gminnej infrastruktury drogowej oraz  

• dofinansowanie zadania z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczone na projekt dotyczący 

infrastruktury sportowej.  

Ponadto w 2021 r. Bieruń otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji 

Strategicznych na budowę i modernizację dróg oraz na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym 

oczyszczalni ścieków. 

Tabela nr 31. Zewnętrzne źródła dofinansowania projektów  

L.p. ŻRÓDŁO DOFINANSOWANIA 
LICZBA 

PROJEKTÓW 

1. 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
5 

2. 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2014-2020 
1 

3. 
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
3 

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1 

5. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  2 

6. Ministerstwo Sportu 1 

7. 
Metropolitalny Fundusz Solidarności w 2020 r.  Budżet Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii 
1 

8. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  3 

9. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 

Suma:  18 

Szczegółowy wykaz realizowanych projektów zawiera załącznik nr 1 do Raportu o stanie Miasta  
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ZADANIA INWESTYCYJNE DROGOWE  

1. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna,  przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń, 
obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - 
etap II”  

Zaprojektowanie i wykonanie systemu tras rowerowych dla Bierunia Starego i Nowego oraz budowa Centrum 

Przesiadkowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  

Zadanie w trakcie realizacji (2020-2022)  

Dofinansowanie dla projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. 

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; działanie: 4.5. Niskoemisyjny 

transport miejski oraz efektywne oświetlenie; poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne 

oświetlenie – ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).  

 

2. Przebudowa ul. Mieszka I w Bieruniu  

Przebudowa oraz remont ul. Mieszka I w Bieruniu o łącznej długości 900 m wraz z przebudową odwodnienia  

i rozbudową oświetlenia.  

Zadanie w trakcie realizacji (2021-2022)  

Dofinansowanie dla projektu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  

 

3. Budowa dróg bocznych ul. Barańcowej w Bieruniu – ul. Stanisława Ligonia i ul. Józefa Lompy  
Budowa ul. Stanisława Ligonia o długości 360 m i szer. 5,0 m: jezdnia, zjazdy do posesji, odwodnienie (kanalizacja 

deszczowa) oraz oświetlenie uliczne: 10 latarń (słupy i oprawy oświetleniowe ze sterownikami lokalnymi).  

Koszt zadania (wg OT):  649 928,10 zł  

Budowa ul. Józefa Lompy o długości 308 m i szer. 5,0 m: jezdnia, zjazdy do posesji, odwodnienie (kanalizacja 

deszczowa) oraz oświetlenie uliczne: 8 latarń (słupy i oprawy oświetleniowe ze sterownikami lokalnymi).  

Koszt zadania (wg OT):  647 115,71 zł  

Dofinansowanie dla projektu pn.:  „Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu – ul. Stanisława Ligonia i ul. 

Józefa Lompy” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.  

 

4. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń  
Przebudowa drogi wewnątrz osiedla mieszkaniowego w rejonie budynków nr 49-57, 83-91 oraz 117-125, o dł. 405 m 

i szer. 3,5 m: jezdnia, wyniesione skrzyżowania z kostki betonowej, 50 miejsc parkingowych, chodnik, odtworzenie 

nawierzchni asfaltowej, oznakowanie pionowe (36 kpl.) i poziome, odwodnienie (kanalizacja deszczowa) oraz 

kanalizacja teletechniczna.  

Koszt zadania (wg OT): 1 276 749,66 zł  

Dofinansowanie dla projektu ze środków:  

1) Funduszu Dróg Samorządowych,  
2) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  
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5. Przebudowa ul. Rubinowej  
Przebudowa drogi o dł. 382 m i szer. 4,0 m: jezdnia, zjazdy do posesji, utwardzenie poboczy z ażurowych płyt 

betonowych, oznakowanie pionowe (2 kpl.), odwodnienie (kanalizacja deszczowa i studnie chłonne) oraz oświetlenie 

uliczne: 14 latarń (słupy i oprawy oświetleniowe ze sterownikami lokalnymi oraz szafa oświetleniowa ze sterownikiem 

centralnym)  

Koszt zadania (wg OT):  1 071 489,12 zł 

 

6. Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną, wraz z infrastrukturą techniczną, komunikującej 
tereny SSE  w Gminie Bieruń  

Budowa drogi o dł. 480 m i szer. 7,0 m: droga wraz z placem do zawracania, ścieżka rowerowa, chodniki,  zjazdy do 

posesji, odwodnienie (kanalizacja deszczowa, drenaż francuski wraz z wylotem do rowu, oznakowanie pionowe 

(tablice średnie 10 kpl., tablice mini 4 kpl.) i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (tablica 

prowadząca 1 kpl., zapora drogowa pojedyncza 1 kpl. i podwójna 1 kpl., bariery ochronne dł. 470,0 m), odwodnienie 

(kanalizacja deszczowa i wylot do rowu: murek oporowy zabezpieczony klapą burzową), oświetlenie uliczne: 18 latarń 

(słupy i oprawy oświetleniowe ze sterownikami lokalnymi) oraz kanalizacja teletechniczna.  

Koszt zadania (wg OT):  5 047 966,77 zł 

Dofinansowanie dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 Oś Priorytetowa VI. „Transport” działanie 6.1 „Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne”.  

 

7. Ulica Letnia  
Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do ścieżki rowerowej  

o dł. 146 m i szer. zm.: 3,0 m - 3,6 m: jezdnia oraz oświetlenie uliczne: 3 latarnie (słupy i oprawy oświetleniowe ze 

sterownikami lokalnymi).  

Koszt zadania (wg OT):  159 024,25 zł 

 

8. Bezpieczne pobocze przy ul. Peryferyjnej  
Zarurowanie rowu przydrożnego od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Dębową – dł. 56 m: rury 

kanalizacyjne, ścianki oporowe czołowe i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.  

Koszt zadania (wg OT):  85 413,86 zł 

 

9. Droga do garaży ul. Granitowa  

Przebudowa drogi wewnętrznej – dojazdu o dł. 46 m: jezdnia (szer. 7,0 m), dojazdy do garaży, odwodnienie.  

Koszt zadania (wg OT):  120 640,44 zł 

 

10. Przebudowa parkingów wzdłuż ul. Węglowej w Bieruniu wraz z towarzyszącą infrastrukturą – etap II i III  
Przebudowa linii kablowej niskiego napięcia dł. 152 m w rejonie budynku 83-91, w celu usunięcia kolizji z planowaną 

przebudową parkingu.  

Koszt zadania:  66 442,23 zł  
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11. Chodniki na osiedlu Chemików  
Wymiana nawierzchni chodników na osiedlu przy ul. Chemików w Bieruniu:  

1) chodnik o dł. 44,0 m i szer. 2,0 m, w obrębie budynku nr: 41, 41 a-b,  

2) chodnik o dł. 87,0 m i szer. 1,50 m, w obrębie budynku nr: 45 a-c  

Koszt zadania (wg OT):  90 000,00 zł  

 

12. Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie KS „Unia” w Bieruniu przy ul. Chemików 40  

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na podbudowie wraz z wykonaniem linii na boisku  

o wymiarach 28 m x 48 m  

Koszt zadania (wg OT): 414 999,99 zł  

Zadanie współfinansowany z dotacji celowej budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu 

„Metropolitalny Fundusz Solidarności”.  

ZADANIA INWESTYCYJNE KUBATUROWE/ OGÓLNOBUDOWLANE:  

13. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń  

Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji oraz modernizacji 5 budynków użyteczności publicznej i zastąpienie 

istniejących źródeł energii nowoczesnymi energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła. W ramach zadania 

wyodrębniono:  

Zadanie nr 1:  Budynek przy ul. Warszawskiej 292 w Bieruniu,  

Zadanie nr 2:  Budynek socjalny i dom dziennego pobytu osób starszych przy ul. Chemików 139  
w Bieruniu,  

Zadanie nr 3:  Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wawelskiej 31 w Bieruniu,  

Zadanie nr 4:  Budynek przedszkola przy ul. Kamiennej 17 w Bieruniu,  

Zadanie nr 5:  Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z oddziałami integracyjnymi (budynek byłego Gimnazjum nr 
2) ul. Licealna 17 a.  

Zadanie w trakcie realizacji (2021-2023). 

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej:  

IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,  działanie: 4.3. Efektywność 

energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4 

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. 

 

14. Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu  
Wyburzono istniejący budynek sali gimnastycznej i wybudowano nowe skrzydło zawierające: salę gimnastyczną wraz  

z zapleczem sportowym (szatniami, pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, pomieszczeniami dla nauczycieli, 

magazynem sprzętu sportowego), holem wejściowym, pomieszczeniami technicznymi i pomocniczymi, komunikacją, 

szybem windowym, pomieszczeniami bibliotecznymi oraz salą gimnastyki korekcyjnej wraz z zapleczem. Ponadto od 

strony północno-wschodniej rozbudowano budynek o nową zewnętrzną klatkę schodową wraz z windą oraz pochylnią 

dla osób niepełnosprawnych. 

Koszt zadania (wg OT): 10 446 650,90 zł 
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Zadanie dofinansowane z:  

1) Ministerstwa Sportu i Turystyki,  

2) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

3) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

 

15. 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  

Zaprojektowano i wykonano modernizację budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym oraz przyległego 

zagospodarowania terenu, na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego. Zmodernizowano budynek dworca, 

wymieniono infrastrukturę wewnętrzną i zewnętrzną. Zmodernizowano zagospodarowanie terenu.  

Koszt zadania (wg OT): 6 894 740,79 zł 

Dofinansowanie:  

1) ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, 
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz 
efektywne oświetlenie, poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT,  

2) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

 

ZADANIA INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM OŚWIETLENIA ULICZNEGO  

16. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń – etap III (w ramach zadania 
budżetowego pn. „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń”)  

Budowa elektroenergetycznej wydzielonej sieci kablowej nN do zasilania oświetlenia zewnętrznego wraz ze 

stanowiskami słupowymi i oprawami: ul. Chemików, ul. Kamienna, ul. Prywatna, ul. Skowronków,  ul. Świerczyniecka, 

ul. Tatarakowa, ul. Wawelska, ul. Warszawska (Pszenna-Piaskowcowa), plac przy OSP Czarnuchowice, teren przy 

moście na rzece Wiśle (Zabrzeg). Łącznie zmodernizowano 131 opraw energooszczędnych oraz 89 słupów.  

Koszt zadania (wg OT): 662 594,53 zł  

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i 

gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie: 

4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.  

 

17. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń – etap IV  

Budowa oświetlenia zewnętrznego:  

1) ul. Domy Polne: 10 latarń (słupów z wysięgnikiem i opraw oświetleniowych)  

2) ul. Szynowa: 5 latarń (słupów z wysięgnikiem i opraw oświetleniowych)  

Koszt zadania (wg OT): 134 824,90 zł   

18. Budowa sieci oświetlenia drogowego przy ul. Słonecznej w Bieruniu  

Budowa oświetlenia zewnętrznego: 10 latarń (słupów z wysięgnikiem i opraw oświetleniowych ze sterownikiem 

lokalnym i szafa oświetleniowa ze sterownikiem segmentowym).  

Koszt zadania (wg OT): 126 283,12 zł  
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ZADANIA INWESTYCYJNE, DLA KTÓRYCH W 2021 ROKU OPRACOWYWANO DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ 

1) Projekt reorganizacji ruchu na Starówce,  

2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic: Soleckiej o długości 550 m (na 

odcinku od ul. Warszawskiej do końca ogrodzenia cmentarza) i ul. Sadowej o długości 260 m w Bieruniu,  

3) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Jastrzębiej o długości 220 m (na odcinku 

od skrzyżowania z ul. Nasypową do łącznika z ul. Sokolską),  

4) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy bocznej drogi ul. Łysinowej w Bieruniu  

o długości około 330 m,  

5) Przebudowa "zaplecza kuchennego" oraz adaptacji Sali w Przedszkolu nr 2,  

6) Przebudowa budynku przy ul. Chemików z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i żłobkowe,  

7) Oświetlenie ul. Ogrodowej,  

8) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji drogowych: ulic Świerczynieckiej, Domy 

Polne i bocznej Szynowej.  

 

V. FUNKCJONOWANIE STRAŻY MIEJSKIEJ 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA, WYMIAR I CHARAKTER PRACY  

 

Załoga Straży Miejskiej w   Bieruniu składa   się   z   trzynastu przeszkolonych   strażników (wraz z komendantem).  

Zasadniczym zadaniem i celem funkcjonowania Straży Miejskich jest zapewnienie ładu i porządku w miejscach 

publicznych. Naruszenia przepisów w tym zakresie mają miejsce głównie w ciągu dnia i w godzinach wieczornych. 

Dlatego też w 2021 r.  patrole wykonywały swoje czynności i podejmowały interwencje w ciągu tygodnia w godzinach 

od 6:00 do 24:00. W okresie jesienno-zimowym, służba patrolowa w dni wolne od pracy, odbywała się w godzinach 

od 16:00 do 24:00. Piątkowe i sobotnie służby, w znaczącej części odbywały się w ramach wspólnych służb  

z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu. Na Przestrzeni całego 2021r. takich wspólnych patroli było 

łącznie 41. Wskazać również należy, że komendant Straży Miejskiej w Bieruniu uczestniczy regularnie  

w comiesięcznych spotkaniach koordynacji służby prewencyjnej w Komendzie Powiatowej Policji. Wszystko to sprzyja 

zacieśnieniu współpracy, lepszemu przepływowi i wymianie informacji, wspólnemu rozpoznawaniu miejsc 

zagrożonych, wymagających szczególnej uwagi oraz optymalnemu wykorzystaniu funkcjonariuszy obu jednostek.  

Klienci Straży Miejskiej, obsługiwani są bezpośrednio w siedzibie jednostki, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 

18:00, a w dni wolne od pracy, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty. Podkreślić należy, że telefoniczne 

zgłoszenia przyjmowane są całodobowo. W Straży Miejskiej w Bieruniu pracuje także jedna osoba, 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 społecznymi; 

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. 

 

Przyjmowane całodobowo interwencje i zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące występujących nieprawidłowości, 

obsługiwane są bezpośrednio przez strażników miejskich lub kierowane do odpowiednich służb. 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   –   zgodnie   z   zarządzeniem   nr B.0050.197.2020 Burmistrza Miasta 

Bierunia z dnia 28 października 2020 r 

b) zgodnie z zarządzeniem Nr B.0050.192.2021 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 2 listopada 2021 r.  
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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;  

 

Do innych zadań dyżurnego Straży Miejskiej w Bieruniu należy: 

• prowadzenie odpraw dla służby funkcjonariuszy pracujących w terenie; 

• przyjmowanie interwencji mieszkańców w sprawach administracyjno-porządkowych; 

• rzetelne prowadzenie dokumentacji przebiegu służby; 

• podejmowanie niezbędnych decyzji dotyczących przebiegu służby w przypadku nieobecności 

Komendanta; 

• czuwanie nad sprawnością i gotowością do pracy radiotelefonów; 

• bieżące sprawdzanie czytników czasu pracy kierowców – kontrolowanie zdawanych kart 

drogowych; 

• potwierdzanie wydania i odbieranie: radiotelefonów, nałożonych mandatów karnych, pobranych 

środków przymusu bezpośredniego oraz innego sprzętu pobrane przez funkcjonariuszy pełniących 

w danym dniu służbę; 

• prowadzenie ewidencji ujawnionych wykroczeń, rejestru notesów służbowych oraz rejestru osób 

odwiezionych do izby wytrzeźwień; 

• przekazywanie dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu interwencji przyjętych od 

mieszkańców w przypadku braku patrolu w terenie; 

• informowanie drogą telefoniczną Pogotowia Ratunkowego oraz Policji o potrzebie podjęcia 

interwencji; 

• wydawanie za potwierdzeniem odbioru kluczy do pomieszczeń biurowych Komendy Straży 

Miejskiej oraz w razie potrzeb MOPS i Biblioteki; 

• uruchamianie w razie konieczności Systemu Szybkiego Powiadamiania; 
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• kontrola   wypisanych   mandatów   karnych, notatników    służbowych   oraz   kart   MRD-5    i ich 

rejestru; 

• wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego tj. Komendanta Straży Miejskiej. 

 

Pracownicy administracyjni Straży Miejskiej zajmują się kompleksową obsługą wystawianych przez funkcjonariuszy 

mandatów karnych od momentu ewentualnego upomnienia, wystawiania tytułów wykonawczych, prowadzenia 

korespondencji ze stosownymi Urzędami Skarbowymi itd. 

EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W 2021 R. –  SEGMENT PORZĄDKOWY  

 

Opisując tę kategorię wykroczeń rozpatruje się: 

• 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; 

• wykroczenia wynikające z Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - 

wykroczenia polegające na łamaniu zakazu palenia tytoniu w miejscach zabronionych; 

• wykroczenia opisane w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wykroczenia, polegające na 

niewypełnianiu obowiązków właścicieli nieruchomości opisanych w ww. ustawie; 

• wykroczenia opisane w Ustawie o odpadach - wykroczenia polegające na termicznym przekształcaniu odpadów. 

• wykroczenia polegające na niestosowaniu się do miejskich przepisów porządkowych. 

 

Podsumowując wyniki działań Straży Miejskiej w tym zakresie, wskazać należy na znaczący wzrost liczby 

podejmowanych w tym zakresie interwencji przez strażników. Łączna liczba wykroczeń w 2020r. wynosiła 408 a na 

przestrzeni roku 2021r. liczba ta wzrosła do 599. Odpowiednio zatem wzrosła także liczba pouczeń z 163 w 2020r. do 

226 w roku 2021. Wzrost zauważyć można również w liczbie nałożonych mandatów karnych, która wynosiła 

odpowiednio: 219 mandatów karnych w 2020r. i 262 mandatów w roku ubiegłym. Jest to o tyle ważne, gdyż znaczącą 

część tych wykroczeń stanowią tzw. wykroczenia szczególnie uciążliwe, których eliminowania i represjonowania jest 

jednym z głównych zadań Straży Miejskiej.  
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Tabela nr 32. Rodzaje wykroczeń odnotowane przez Straż Miejska  

 

 

 

 

 
 

Rodzaje wykroczeń zawartych w: 

 
Środki 

oddziaływania 
wychowawczego 
(art. 41 k.w.) 

 
Grzywna  

nałożona w 
drodze mandatu 

karnego 

 
Wnioski 

do 
sądu 

Inny sposób 
zakończenia czynności 

(np. odstąpienie od 
skierowania wniosku 

o ukaranie, 
przekazanie sprawy 

innym organom) 

Ustawie - Kodeks wykroczeń 

wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 
publicznemu 

2021  
3 

1  
- 

 
- kwota 100,- 

wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu osób i 
mienia 

2021  
16 

11  
- 

 
- kwota 950,- 

 

wykroczenia przeciwko urządzeniom 
użytku publicznego 

2021  
88 

11
9 

 
3 

 
8 

kwota 9 930,- 
wy 

 

wykroczenia przeciwko zdrowiu 2021  
156 

29  
2 

 
- kwota 1 320,-  

 

szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe 
2021  

 
2 

28  
- 

 
- kwota 

 
 

2 500,- 

 

Wykroczenia przeciwko obyczajności 
publicznej 

2021 
 

 
3 

2  
1 

 
- 

kwota 200,- 

Wykroczenia wynikające z innych 
ustaw 

Ustawa o wychowaniu 
w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

2021  
 30 

46  
- 

 
- kwota 3 680,- 

Ustawa o ochronie zdrowia 
przed następstwami używania 

tytoniu 
i wyrobów tytoniowych 

2021  
2 

1  
- 

 
- kwota 50,- 

Ustawa o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach 

2021  
9 

1  
- 

 
- kwota 250,- 

 

Ustawa o odpadach i Prawo ochrony 
Środowiska 

2021  
14 

2
4 

 
- 

 
- 

kwota 2 500,- 

Łącznie cały segment 
porządkowy (kodeks 
wykroczeń i inne ustawy) 

2021  
323 

262  
6 

 
8 kwota 21 480,- 

Transport osób nietrzeźwych 

do Izby Wytrzeźwień w Chorzowie lub miejsca zamieszkania 2
0 
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EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W 20 21 R. –  SEGMENT BEZPIECZEŃSTWA  

W RUCHU DROGOWYM 

 

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 (tj. Dz.U. 

2021, poz. 450). W myśl ww. przepisu strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu 

drogowego wobec: 

1) kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem 

drogowym;  

2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:  

a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów,  

b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu 

osobistego, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt, 

 c) ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch,  

d) 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. z 2021 

r. poz. 110),  

e) nacisku osi. 

W roku 2021 wystawiono 349 wezwań za szybę pojazdów, w przypadku ujawnienia wykroczenia i braku na miejscu 

kierującego. Często wezwania te wiązały się z dodatkowymi, dalszymi czynnościami wyjaśniającymi, prowadzonymi 

przez oskarżycieli publicznych. 

 

Tabela nr 33. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 

 
 

Rodzaje wykroczeń: 

 
Środki 

oddziaływania 
wychowawczego 

(art. 41 k.w.) 

Grzywna 
nałożona 
w drodze 

mandatu karnego 

 
 

 
Wnioski 
do sądu 

Inny sposób 
zakończenia 
czynności 

(np. odstąpienie od 

skierowania 
wniosku o ukaranie, 
przekazanie sprawy 

innym organom) 

 
liczba 

wykroczenia 
przeciwko 

bezpieczeństwu i 
porządkowi 

w komunikacji 

 

2021 
 

360 

 

180 
 

 
22 

 

 
5 

kwota 19 950,- zł. 

 

Liczba mandatów karnych (zarówno w segmencie porządkowym jak i związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym) 

nałożonych przez strażników miejskich w 2021 r. wyniosła 442 i była podobna do liczby nałożonych mandatów karnych  

w 2020r., która wynosiła 419.  W przeliczeniu – każdy strażnik wystawił ok. 30 mandatów w ciągu roku. Wysokość grzywien, 

nałożonych w drodze mandatu karnego wynosiła (w zależności od tzw. taryfikatora mandatowego i decyzji podejmowanej na 

miejscu interwencji przez funkcjonariusza) od 50 do 500 zł. 
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DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ POWIETRZA I OCHRONĄ ŚRODOWISKA. ZIELONE KONTROLE  

 

Każda z gmin na terenie województwa śląskiego zobowiązana jest, w ramach „Planu działań krótkoterminowych” stanowiących 

załącznik do „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” przeprowadzić określoną liczbę kontroli w dniach ze 

złą jakością powietrza. Podczas każdej doby trwania tzw. Poziomu II, gminy do 50 tys. mieszkańców, muszą przeprowadzić min. 

2 kontrole spalania odpadów i pozostałości roślinnych. Podczas każdej doby trwania tzw. Poziomu III „alarmu smogowego” 

liczba ta wynosi 5.  

Określone dni i zasięg terytorialny komunikatów, wskazywane są dla poszczególnych obszarów województwa śląskiego przez 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.  Wszystkie ogłaszane w tym zakresie komunikaty dostępne są na stronie internetowej 

GIS: 

  

 

 

 

Źródło: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/overruns/2  

Oczywiście nie każdy publikowany na tej stronie komunikat dotyczy powiatu bieruńsko – lędzińskiego, w którym 

znajduje się nasza gmina.  

 

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/overruns/2
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Tabela nr 34. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego 

PM10 w powietrzu 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO 

Zagrożenie 
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 
150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. 

Data wystąpienia 13-14.12.2021 r. 

Przewidywany czas trwania ryzyka 
Od godz. 9.00 dnia 13.12.2021 r. do godz. 24.00 dnia 
14.12.2021 r. 

Przyczyny  
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie 
się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora 
bytowo-komunalnego  

Dzień 13.12.2021 r. 

Na podstawie wyników pomiarów na stacjach monitoringu w dniu 13.12.2021r. i prognoz jakości powietrza na 

poniższych obszarach, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest bardzo zła jakość powietrza, 

szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i  nocnych. 

 

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 

Prognozowane na dzień 13.12.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat 

miasto Gliwice, powiat miasto Tychy, powiat miasto Zabrze, powiat miasto Bytom, powiat miasto Piekary 

Śląskie, powiat miasto Ruda Śląska, powiat miasto Świętochłowice, powiat miasto Rybnik, powiat miasto 

Żory, powiat miasto Jastrzębie-Zdrój, powiat gliwicki, powiat tarnogórski, powiat pszczyński, powiat bielski, 

powiat bieruńsko-lędziński, powiat rybnicki, powiat mikołowski. 

 

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 13.12.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu 

alarmowego dla pyłu PM10: 1 937 891 osób.  

 

 

Źródło: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/5266 

 

POZIOM 3 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia  

poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 

 

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/5266
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W 2021 r. mieliśmy łącznie 22 dni, w ciągu których wprowadzony został II lub III stopień. Minimalna liczba kontroli, które były 

niejako narzucone na naszą gminę przez zapisy „Planu działań krótkoterminowych”, wynosiła na przestrzeni 2021 r. 50.  

We wskazanym okresie przeprowadzono łącznie 83 kontrole.  

Tabela nr 35. Dni z wystąpieniem II lub III alertu dot. jakości powietrza na terenie Gminy Bieruń 

Wykaz dni z II lub III poziomem ostrzegania ze względu na występujące stany jakości powietrza. 

 

II i III stopnie powiadamiania ogłaszane są na podstawie prognozowanego przekroczenia PM 10 

 - Poziom II wprowadzany jest przy ryzyku przekroczenia średniodobowego poziomu PM 10 powyżej 100 µg/m3; 

- Poziom III wprowadzany jest przy ryzyku przekroczenia średniodobowego poziomu PM 10 powyżej 150 µg/m3;  

Wskazane normy obowiązują od 11 października 2019r. Wcześniej wynosiły one odpowiednio: 200 µg/m3 dla poziomu II  

i 300 µg/m3 dla poziomu III.  

Stacja bazowa, na podstawie, której dokonywana jest prognoza zanieczyszczeń na terenie naszego powiatu, znajduje się 

w Tychach.  

Podkreślić należy, że rok 2021 był specyficzny, z uwagi na panującą wciąż pandemię Covid-19.  

Dni z wystąpieniem II lub III alertu dot. jakości powietrza na terenie Gminy Bieruń 

 

l.p. Data Poziom Średniodobowy  

Poziom PM 10  

Wymagana 

 liczba kontroli 

Przeprowadzona  

Liczba kontroli 

1. 4.01.2021 II 70 µg/m3 2 7 

2. 11.01.2021 II 94,3  µg/m3 2 7 

3. 18.01.2021 II 64,1  µg/m3 2 5 

4. 19.01.2021 II 22,1 µg/m3 2 2 

5. 2.02.2021 II 61,3 µg/m3 2 5 

6. 9.02.2021 II 112,6  µg/m3 2 3 

7. 16.02.2021 II 88,8  µg/m3 2 4 

8. 22.02.2021 II 87,6 µg/m3 2 3 

9. 23.02.2021 II 53,2 µg/m3 2 3 

10. 24.02.2021 II 72,5 µg/m3 2 5 

11. 25.02.2021 II  105,9 µg/m3 2 8 

12. 3.03.2021 II  25,7 µg/m3 2 4 

13. 9.03.2021 II 112,6 µg/m3 2 2 

14. 16.03.2021 II 88,8 µg/m3 2 2 

15. 12.11.2021 II 51,0  µg/m3 2 2 

16. 13.11.2021 II 58,0 µg/m3 2 2 

17. 14.11.2021 II 73,5 µg/m3 2 2 

18. 11.12.2021 II 82,3 µg/m3 2 2 

19. 12.12.2021 II 66,2 µg/m3 2 2 

20. 13.12.2021 III 154,2 µg/m3 5 6 

21. 14.12.2021 III 99,8 µg/m3 5 5 

22. 23.12.2021 II 98,1 µg/m3 2 2 

Łącznie  50 83 
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Wprowadzone przez Wojewodę Śląskiego decyzje z tym związane, wpływały także na sposób prowadzenia kontroli 

(DECYZJA Nr ZKI.6330.9.5.2020 (15)). Przedmiotowa decyzja, ograniczająca liczbę przeprowadzanych kontroli do 

minimum (wskazanych wcześniej 2 kontroli w trakcie trwania II stopnia i 5 podczas trwania III stopnia) i nie zobowiązywała 

gminy do wykonywania kontroli w innych dniach. Wskazać należy, że przedmiotowa decyzja została odwołana dopiero  

w lipcu 2021r Decyzją nr ZKI.6330.2.76.2021. We wskazanym okresie 2021 r. wymagana liczba kontroli wynosiła zatem 

28.  

Nasza troska o właściwą jakość powietrza, a także interpretacje decyzji wojewody pozwalające na uwarunkowanie liczby 

kontroli od lokalnej specyfiki, spowodowały zwiększenie naszych kontroli w tym okresie do 224 i w konsekwencji do 362 

kontroli na przestrzeni całego ubiegłego roku. 

Tabela nr 36. Zinwentaryzowane na przestrzeni 2021 r. źródła ciepła. 

Źródła ciepła zinwentaryzowane w 2021 roku w ramach zielonych kontroli. 

W 2021 r. strażnicy miejscy odnotowali łącznie 39 interwencji związanych ze spalaniem odpadów, w tym odpadów 

zielonych. W 16 przypadkach interwencje zakończyły się na zastosowaniu środka oddziaływania wychowawczego w 

postaci pouczenia. W 24 przypadkach interwencja zakończyła się nałożeniem mandatu karnego. Łączna kwota nałożonych 

mandatów za termiczne przekształcanie odpadów poza spalarniami, tj. za wykroczenie z art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r, o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779), wyniosła 2 300,- zł.  

Łączna kwota mandatów nie wydaje się być wysoka. Podkreślić jednak należy, że to nieuniknioność kary a nie jej wysokość 

stanowi główny argument odstraszający od popełnienia kolejnego wykroczenia. W ubiegłym roku mandatem ukarana 

została także jedna osoba, za nieprzestrzeganie zapisów tzw. uchwały antysmogowej woj. śląskiego. Wykroczenie 

związane było ze spalaniem niedozwolonego uchwałą paliwa.  

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z OGŁOSZENIEM NA TERENIE POLSKI STANU EPIDEMII  

Rok 2021 stał pod znakiem obostrzeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z ogłoszeniem na terenie Polski 

stanu epidemii. Przepisy były okresowo wprowadzane i zmieniane.  Straż Miejska w Bieruniu również ukierunkowała 

swoje zadania na ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem wprowadzonych 

przepisów covidowych.  

Zinwentaryzowane na przestrzeni 2021 r. źródła ciepła 

 
Piece węglowe 

 
Piece gazowe 

Inne paliwa (drewno, olej 
opałowy, miejscowe ogrzewacze 

powietrza 

Termin 
wymiany 

Ilość  
 
 
 
 

95 

 
 
 
 
 

29 

do końca  
2021 

37 

do końca 
2023  

48 

do końca  
2025 

59 

do końca   
2027 

29 

V klasa lub  
ecodesign 

65 

ŁĄCZNIE 238 95 29 
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Podkreślić należy, że po zaostrzaniu się sytuacji epidemicznej, wprowadzone zostały zmiany w przepisach prawa, które 

pozwalają przeznaczyć Straże Miejskie do wspólnych działań z Policją i niejako podporządkować je zwierzchnictwu Policji 

w tym zakresie.  

5a. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 3, w przypadku powszechnego zagrożenia 

bezpieczeństwa publicznego, katastrofy, klęski żywiołowej, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub innej 

sytuacji kryzysowej, na obszarze województwa lub gminy, wojewoda może na czas określony zarządzić użycie straży do 

wspólnych działań z Policją. O zarządzeniu użycia straży do wspólnych działań z Policją wojewoda niezwłocznie informuje 

właściwego terytorialnie wójta, burmistrza (prezydenta miasta).  

5b. W przypadku, o którym mowa w ust. 5a, straż podlega dowództwu właściwego terytorialnie komendanta Policji.  

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb sprawowania nadzoru nad 

działalnością straży przez właściwego terytorialnie wojewodę przy pomocy komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) 

Policji, kierując się potrzebą zapewnienia zgodnej z prawem realizacji zadań straży.  

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, formy współpracy straży z Policją oraz 

sposób informowania wojewody o tej współpracy, kierując się potrzebą zapewnienia skuteczności tej współpracy.  

Źródło: Znowelizowana Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. 2021 poz. 1763 z) 

Podsumowując działania zmierzające do ujawnianie i represjonowania sprawców wykroczeń covidowych: ujawniono 

łącznie 187 takich wykroczeń. W 156 przypadkach zastosowano środek oddziaływania w postaci pouczenia, 29 osób 

ukarano mandatami i skierowano 2 wnioski o ukaranie do sądu.  

Straż Miejska w Bieruniu udzielała także wsparcia bieruńskim seniorom. Wszyscy, którzy zgłosili taka potrzebę, mogli liczyć 

na wsparcie w postaci pomocy w dotarciu do wskazanego miejsca szczepień.  

W przypadku Straży Miejskiej w Bieruniu podkreślić również należy, że w czasie trwania epidemii, przyjmowane  

i realizowane były także wszystkie inne interwencje związane ze zgłoszeniami mieszkańców, a także regularnie 

prowadzone były kontrole nieruchomości pod kątem ochrony środowiska i inne ważne działania (w niektórych miastach 

działania takie były ograniczane lub wręcz zawieszane).  

 

KONTROLE PROWADZONE PRZEZ PATROLE STRAŻY MIEJSKIEJ ORAZ ZGŁOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW 

AWARIE, USZKODZENIA I INNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI  

 

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; 

- rejonów obiektów oświatowych i przyległych do nich terenów; 

- rejonów osiedli, parkingów samochodowych; 

- miejsc zagrożonych nielegalnym pozbywaniem się odpadów; 

- w porze zimowej – miejsc, gdzie przebywać mogą osoby bezdomne; 

- dworców. 
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Mieszkańcy, po zauważeniu wykroczenia, nieprawidłowości, usterki lub awarii na terenie miasta, bardzo często zgłaszają 

ten fakt bezpośrednio do nas. Łączna liczba otrzymanych i obsłużonych przez Straż Miejską zgłoszeń mieszkańców w 2021 

wyniosła 4 376.  

Tabela nr 37. Kategorie zgłoszeń przyjętych od mieszkańców 

 

Kategorie zgłoszeń przyjętych od mieszkańców 

Ilość przyjętych zgłoszeń 
mieszkańców w 2021r. 

Zakłócenia porządku publicznego 323 

Zagrożenia w ruchu drogowym 1812 

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 1228 

Zagrożenia życia i zdrowia 306 

Zagrożenia pożarowe, katastrofy 39 

Zgłoszenia dotyczące zwierząt 357 

Pozostałe zgłoszenia (w tym awarie techniczne) 311 

Łączna suma przyjętych zgłoszeń mieszkańców 4376 

 

Kategorie zgłoszeń przekazanych Straży Miejskiej w 2021r.  

Ponadto w 2021r.  Straż Miejska wykonała także 41 konwojów wartości pieniężnych na potrzeby Gminy, brała także udział 

w zabezpieczeniu m.in. następujących imprez na terenie miasta:  

• przywitania Nowego Roku na Rynku, 

• Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

• Odpustu ku czci Św. Walentego, 

• Bieruńskiego Biegu „Utopca”, 

• Dni Bierunia,  

• Rodzinnego Rajdu Rowerowego, 

• Dnia dziecka,  

• Dnia Wszystkich Świętych  

 

VI. FUNKCJONOWANIE GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I INSTYTUCJI 

KULTURY 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIERUNIU 

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. 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu 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 28 lipca 2021 r. wprowadzony 

zarządzeniem Dyrektora nr DN.021.11.2021. 

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 2021 r., poz. 2268 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 2021 r., poz. 1249 z późn. zm.), 

• Przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U.  

z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.), 

• Wspierania rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 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 2021 r., poz. 1119 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 z późn. zm.), 

• 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 2021 r., 

poz. 887 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 2020 r., poz. 1297), 

• 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 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1329), 

• 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 2021 r., 

poz. 1285 z późn. zm.), 

• Stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. 

U. z  2021 r., poz. 1915), 

• Wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego osoby fizycznej w celu ubiegania się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska lub  wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), 

• Pozostałych zadań – realizowanych na podstawie innych ustaw i uchwał Rady Miejskiej w Bieruniu oraz zawartych 

umów i porozumień.  
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu prowadzi swoją działalność w następujących obiektach:  

• Siedziba główna: ul. Wł. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń (segment A oraz piętro w segmencie C),  

• Punkt terenowy, Dzienny Dom Senior+: ul. Chemików 139, 43-150 Bieruń,  

• Świetlica Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym ,,Nadzieja”: ul. Homera 34,43-150 Bieruń, 

• Świetlica Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym ,,Iskierka”: ul. Warszawska 292,  43-155 Bieruń.  

Tabela nr 38. Projekty realizowane ze środków zewnętrznych:  

L.p. Nazwa projektu Źródło finansowania Krótki opis projektu Status projektu 

1 

Daj sobie szansę-

podniesienie jakości 

i dostępności usług 

wsparcia rodziny, 

wspierające proces 

deisntytucjonalizacji 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa Śląskiego 

na lata 2014–2020 

(Europejski Fundusz 

Społeczny) 

Przedmiotem projektu są usługi wsparcia 

rodziny w opiece  

i wychowaniu dzieci poprzez działania 

profilaktyczne, edukacyjno – terapeutyczne 

i edukacyjno – społeczne w istniejącej 

Świetlicy Wsparcia Dziennego o 

Charakterze Opiekuńczym ,,Nadzieja” w 

Bieruniu. Projekt zakłada przeprowadzenie 

diagnozy problemów i potrzeb dzieci  

i rodzin, opracowanie indywidualnego 

planu pracy z dzieckiem, dyżur psychologa 

dziecięcego i wsparcie asystenta 

rodzinnego, festyn rodzinny  

i wycieczki profilaktyczno –integracyjne 

oraz zajęcia: dogoterapii, modelarskie, 

fotograficzne, warsztaty artystyczne, 

zajęcia z robotyki  

i informatyki, zajęcia na ściance 

wspinaczkowej, sztuki walki, warsztaty 

,,Szkoła dla rodziców”. 

PROJEKT W 

TRAKCIE REALIZACJI 

2 

Program ,,Opieka 

wytchnieniowa” – 

edycja 2021 

Program resortowy 

Ministra Rodziny  

i Polityki Społecznej 

,,Opieka wytchnieniowa” 

–edycja 2021, (fundusz 

celowy -Fundusz 

Solidarnościowy) 

Celem programu było wsparcie  

w postaci doraźnej, czasowej przerwy  

w sprawowaniu bezpośredniej opieki, 

członków rodzin lub opiekunów dzieci z 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

osób z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczeniem 

równoważnym, rozwój ich osobistego 

potencjału i podniesienie kompetencji oraz 

wzmocnienie dotychczasowego systemu 

wsparcia. 

Program realizowany był w formie usługi 

opieki wytchnieniowej w miejscu 

zamieszkania osoby niepełnosprawnej.  

Objęto nim 4 rodziny spełniające kryteria 

programu.  

PROJEKT 

ZREALIZOWANY 

 

,,Bieruń przeciwko 

przemocy 

Program Osłonowy 

„Wspieranie Jednostek 

Samorządu 

Terytorialnego  

w Tworzeniu Systemu 

Przeciwdziałania 

Celem projektu był rozwój działań 

profilaktycznych ukierunkowanych na 

podniesienie świadomości społecznej na 

temat zjawiska przemocy  

w rodzinie. W ramach projektu 

zrealizowano następujące działania: 

PROJEKT 

ZREALIZOWANY 
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Przemocy w Rodzinie 

Edycja 2021” 

Ministerstwa Rodziny  

i Polityki Społecznej 

• Przystąpiono do kampanii „Reaguj na 

przemoc”, w ramach której nabyte 

zostały pakiety materiałów 

profilaktycznych, przekazanych 

następnie instytucjom udzielającym 

wsparcia rodzinom doświadczającym 

przemocy, 

• Uczniowie szkół podstawowych wzięli 

udział w spektaklu profilaktycznym pt. 

„Przygody Niesfornego Jasia”, 

• Zorganizowano warsztaty pn.„Szkoła dla 

rodziców”, skierowane do opiekunów 

małoletnich dzieci z terenu Gminy 

Bieruń, chcących podnieść swoje 

kompetencje rodzicielskie, 

• Zorganizowano szkolenie dotyczące 

procedury „Niebieskie Karty” oraz 

konferencję na temat zjawiska 

przemocy, w ramach której 

podsumowano działania projektu oraz 

odbył się wykład pt. „Problem przemocy 

w rodzinie i szkole, jak budować dobre 

relacje  

i przeciwdziałać przemocy rówieśniczej”.  

 

Tabela nr 39. Zestawienie projektów które były realizowane ze środków zewnętrznych w 2021 roku: 

LP. NAZWA PROJEKTU ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU STATUS PROJEKTU 

 Daj sobie szansę - 

podniesienie jakości i 

dostępności usług 

wsparcia rodziny, 

wspierające proces 

deinstytucjonalizacji 

Europejski Fundusz 

Społeczny w ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Śląskiego na lata 

2014-2020 

Celem głównym projektu jest zapewnienie 

opieki i wyrównywanie szans dzieci i 

młodzieży w wieku szkolnym, 

zamieszkującej w obszarze rewitalizacji oś. 

Homera  

i oś. Chemików. Dzięki realizacji projektu 

zapewniona jest opieka  

i organizacja czasu wolnego  

w godzinach pozalekcyjnych oraz podczas 

ferii i wakacji szkolnych  

w Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy 

Środowiskowej „Nadzieja”. W ramach 

zajęć świetlicowych prowadzone są m.in. 

zajęcia fotograficzne, z robotyki  

i informatyki, wspinaczkowe, artystyczne, 

modelarskie, zajęcia ze sztuk walki i 

dogoterapia. Wsparcie znajdą tu też 

opiekunowie dzieci  

w ramach ,,Szkoły dla rodziców” 

 i dyżuru asystenta rodziny,  

a wychowankowie i ich rodzice skorzystać 

mogą z porad psychologa. 

PROJEKT W 

TRAKCIE REALZACJI 
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Program ,,Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 

2021 

Program resortowy 

Ministra Rodziny  

i Polityki Społecznej 

,,Opieka 

wytchnieniowa” –

edycja 2021, 

(fundusz celowy -

Fundusz 

Solidarnościowy)987  

Celem programu było wsparcie  

w postaci doraźnej, czasowej przerwy w 

sprawowaniu bezpośredniej opieki, 

członków rodzin lub opiekunów dzieci z 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

osób z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczeniem 

równoważnym, rozwój ich osobistego 

potencjału i podniesienie kompetencji oraz 

wzmocnienie dotychczasowego systemu 

wsparcia. 

Program realizowany był w formie usługi 

opieki wytchnieniowej w miejscu 

zamieszkania osoby niepełnosprawnej.  

Objęto nim 4 rodziny spełniające kryteria 

programu.  

PROJEKT 

ZREALIZOWANY 

 

,,Bieruń przeciwko 

przemocy 

Programu 

Osłonowego 

„Wspieranie 

Jednostek 

Samorządu 

Terytorialnego  

w Tworzeniu 

Systemu 

Przeciwdziałania 

Przemocy  

w Rodzinie Edycja 

2021” Ministerstwa 

Rodziny  

i Polityki Społecznej 

Celem projektu był rozwój działań 

profilaktycznych ukierunkowanych na 

podniesienie świadomości społecznej na 

temat zjawiska przemocy w rodzinie. W 

ramach projektu zrealizowano następujące 

działania: 

• Przystąpiono do kampanii „Reaguj na 

przemoc”, w ramach której nabyte 

zostały pakiety materiałów 

profilaktycznych, przekazanych 

następnie instytucjom udzielającym 

wsparcia rodzinom doświadczającym 

przemocy, 

• Uczniowie szkół podstawowych wzięli 

udział w spektaklu profilaktycznym pt. 

„Przygody Niesfornego Jasia”, 

• Zorganizowano warsztaty pn.„Szkoła dla 

rodziców”, skierowane do opiekunów 

małoletnich dzieci z terenu Gminy 

Bieruń, chcących podnieść swoje 

kompetencje rodzicielskie, 

• Zorganizowano szkolenie dotyczące 

procedury „Niebieskie Karty” oraz 

konferencję na temat zjawiska 

przemocy, w ramach której 

podsumowano działania projektu oraz 

odbył się wykład pt. „Problem przemocy 

w rodzinie i szkole, jak budować dobre 

relacje  

i przeciwdziałać przemocy rówieśniczej”.  

,,Bieruń przeciwko 

przemocy 

 

Kadrę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.,  stanowiły 44 osoby, 

zatrudnione w ramach 42,4 etatu.  
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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.  

 

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) Centrum Sportowe Homera Adrenalina przy ul. Homera 34 

f) Obiekt sportowy przy ul. Chemików 40,  

g) Obiekt sportowy przy ul. Warszawskiej 270,  

h) Strzelnica Sportowa przy ul. Królowej Jadwigi 10  

i) Zbiornik wodny „Łysina”,  

j) Obiekty małej architektury (w tym: 23 place zabaw, 10 siłowni zewnętrznych, 2 Streetworkout,  

9 boisk środowiskowych, 2 bulodromy).  

 

Z naszych obiektów sportowych korzystają: 

a) Basen przy ul. Kadłubowej 15:  

• uczniowie szkoły podstawowej   

• uczestnicy szkółek pływackich   

• uczestnicy zajęć pływackich dla dzieci „Mama i ja”   

• 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  

 • uczestnicy szkółek pływackich   

 • uczestnicy zajęć pływackich dla dzieci „Mama i ja”   

 • 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  

• 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   
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• 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).  

e) Centrum Sportowe Homera Adrenalina przy ul. Homera 34 

• uczestnicy zajęć prowadzonych przez MOPS 

• uczestnicy szkółek wspinaczkowych dla dzieci i dorosłych 

• klienci w ramach godzin ogólnodostępnych 

 

Dodatkowo BOSiR zajmuje się przygotowaniem i funkcjonowaniem kąpieliska ”Łysina”. W sezonie letnim zatrudniani 

są ratownicy WOPR, osoby obsługujące płatne parkingi oraz osoba sprzątającą kontener sanitarny WC i prysznice. 

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.  

 

Zakupy, inwestycje i modernizacje obiektów sportowych w 2021 r. 

• zakup i montaż kotła gazowego na obiekcie sportowym przy ul. Chemików 40,  

• modernizacja oświetlenia w Hali Sportowej przy ul. Warszawskiej 294A, 

• naprawa instalacji wodnej w Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15,  

• przebudowa boiska przy ul. Królowej Jadwigi,  

• zakup kosiarki,  

• zakup rusztowania,  

• zakup odkurzacza basenowego, 

• budowa boiska typu „Orlik” na obiekcie sportowym przy ul. Chemików 40,  

 

 

We wrześniu w Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 na skutek awarii instalacji elektrycznej pieca sauny 

wybuchł pożar. W wyniku pożaru rozbiórki wymagały pomieszczenia sauny, zaplecza szatniowo-sanitarnego, biura 

oraz elewacja zewnętrzna tzw. ostrosłup. Cała hala wymagała specjalistycznego czyszczenia, malowania, częściowej 

naprawy dachu oraz odbudowy elewacji zewnętrznej wraz z wymianą szyb. Zniszczeniu uległo: oświetlenie hali, 

nagłośnienie, kotary zaciemniające, kotary dzielące płytę boiska na 3 sektory.  
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W 2021 roku w ramach remontu wykonano:  

• rozbiórkę pogorzeliska, 

• czyszczenie hali,  

• malowanie hali,  

• wymianę oświetlenia,  

• wymianę szyb.  

Dalsze prace remontowe będą realizowane w 2022 r.  

 

Stan zatrudnienia na koniec 2021 r. wyniósł 64 osób (w tym: 32 kobiet, 32 mężczyzn) tj. 50,50 etatów. W okresie od 

01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. przyjęto 3 osoby, zwolniono 4 osoby. Zawarto umowy zlecenie z 51 osobami. 

 

 

BIERUŃSKIE CENTRUM USŁUG I JEDNOSTKI OŚWIATOWE 

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 zlikwidowanej 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. Na mocy uchwał Rady Miejskiej w Bieruniu oraz Regulaminu organizacyjnego 

Bieruńskiego Centrum Usług jednostkami obsługiwanymi w roku 2021 były następujące jednostki oświatowe: 

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. 

 

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. 

Przy Bieruńskim Centrum Usług funkcjonuje 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 w Bieruniu. W poniższej tabeli wskazano ilość członków Kasy Zapomogowo-

Pożyczkowej w 2021 r. 
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W ramach realizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla szkół i przedszkoli Bieruńskie Centrum Usług prowadzi 

także scentralizowany Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, obejmujący obecnych jak i emerytowanych 

pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych bieruńskich jednostek oświatowych.  

 

Ponadto Bieruńskie Centrum Usług pilotuje realizację zbiorowego transportu uczniów niepełnosprawnych do szkół  

i ośrodków specjalnych poprzez zbieranie danych od rodziców i przekazywanie do Wydziału Gospodarki Komunalnej 

list uczniów, korzystających z transportu zorganizowanego. Na dzień 31 grudnia 2021 r. z tej formy transportu 

korzystało łącznie 29 uczniów. Na mocy upoważnienia zawarte zostały również umowy indywidualne na dowóz dziecka 

przez rodzica we własnym zakresie – w roku szkolnym 2020/2021 było to 6 umów (według stanu na dzień 30 czerwca 

2021 r.), natomiast w roku szkolnym 2021/2022 według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. - 7 umów. 

 

W 2021 r. w Bieruńskim Centrum Usług zatrudnionych było 9 osób, w wymiarze 7,5 etatu. Zatrudnienie w 

jednostkach oświatowych przedstawia tabela. 

 

Tabela nr 40. Pracownicy jednostek oświatowych w 2021 roku: 

Jednostka Nauczyciele Administracja / 

Obsługa 

Zleceniobiorcy RAZEM 

Przedszkole nr 1 37 28 - 65 

Przedszkole nr 2 
27 20 - 47 

Przedszkole nr 3 27 17 - 44 

Szkoła Podstawowa nr 1 
81 20 1 102 

Szkoła Podstawowa nr 3 93 33 - 126 

Bieruńskie Centrum Usług - 9 - 9 

SUMA 
265 117 1 383 

 

 

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. 

Bieruński Ośrodek Kultury swoją działalność prowadzi 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.  
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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, 

• zajęcia taneczne Szkoły Tańca WIR, 

• próby zespołu werblistów, 

• zajęcia z robotyki. 

W 2021 r. dokonano przeglądu i wymiany urządzeń elektrycznych (skrzynka rozdzielcza w kuchni) oraz włączników  

i kontaktów zaplecza kuchennego. 

Odnowiono także korytarz główny na parterze, doposażono go w fotele i stolik dla czekających na zajęcia.  

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r: 7 osób, 6,8 etatu. 

 

DOM KULTURY „REMIZA” 19, 43-150 BIERUŃ   

DK „Remiza” to obiekt należący do bieruńskiej instytucji kultury, w którym realizowane są działania statutowe. Sala 

główna przeznaczona jest do spotkań okolicznościowych, występów, koncertów, przedstawień teatralnych, zebrań, 

konsultacji społecznych, spotkań z mieszkańcami. W „Remizie” realizowane są zajęcia w ramach Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku. Obiekt udostępniany jest również pod wynajem podmiotom prywatnym. Ponadto w amfiteatrze i 

przyległym do niego ogrodzie odbywają się mniejsze imprezy plenerowe. We wrześniu, na wniosek Rady Miejskiej w 

Bieruniu nazwa obiektu została zmieniona na Dom Kultury „Remiza” (wcześniej: Regionalne Centrum Kulturalno-

Gospodarcze). 

W DK „Remiza” odbywają się zajęcia stałe: 

• próby chóru „Harmonia”,  

• próby zespołu folklorystycznego „Nowobierunianki”, 

• próby zespołu „Mantra”, 

• zajęcia tańca „zumba” dla dorosłych, 

• zajęcia robotyki dla dzieci, 

• próby tańca towarzyskiego dla dorosłych, 

• próby orkiestry dętej „KWK Piast”. 

 

W 2021 r. wymieniono wieszaki oraz ladę w szatni. 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r: 3 osoby, 2,5  etatu. 
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DOM KULTURY „GAMA”, UL. CHEMIKÓW 39 A, BIERUŃ 

 

W  Domu Kultury „Gama” realizowane są statutowe działania kulturalne. Ze względu na umiejscowienie dużej sali 

widowiskowej wraz z dobrze oświetloną sceną i ekranem wraz z rzutnikiem multimedialnym odbywają się tam 

wszystkie duże spektakle teatralne i koncerty muzyczne.  

W 2021 roku działały nst. grupy, zespoły muzyczne i kółka zainteresowań: 

▪ sekcja baletowa dla dzieci, 

▪ zespół „Mixer Band”, 

▪ zespół „Metamenardi”, 

▪ grupy teatralne „Fantom” i „Teatr dla Dorosłych”, 

▪ grupa wokalna dla dzieci i młodzieży, 

▪ dziecięcy zespół instrumentalny 

▪  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 2021 w domu kultury wykonano nowe oświetlenie boczne sali widowiskowej oraz wymieniono drzwi 

wejściowe na scenę, zakupiono nowy komputer do obsługi medialnej sali widowiskowej oraz dodatkowe światła "Led 

Bar" znacznie poprawiające sceniczne oświetlenie sceny, pomalowane zostały pomieszczenia w dolnej kondygnacji - 

sala ceramiczna oraz hol. Zakupiony również został materiał na remont sali plastycznej- farby, oświetlenie oraz płytki 

dekoracyjne na ścianę. 

W „Gamie” odbywały się: koncerty, spektakle teatralne, operetki, popisy muzyczne, zabawy, kursy tańca 

towarzyskiego oraz fitness. Sala widowiskowa udostępniana była na spektakle teatralne oraz występy organizowane 

przez bieruńskie przedszkola oraz szkoły. Pomieszczenia w  Domu Kultury „Gama” wynajmowane były odpłatnie 

firmom. 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 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” realizowane są w nim 

cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz spotkania okolicznościowe.  

W Domu Kultury „Triada” odbywały się zajęcia: 

▪  nauki gry na instrumentach, 

▪ kurs szycia dla dzieci,  

▪ zajęcia taneczno-baletowe  

▪ Modern  

▪ gimnastyka taneczno-akrobatyczne  

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r.: 2 osoby, 1,50 etatu. 
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA NR 1  

 

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. W 2021 r. w obiekcie zakupiono 

dodatkowe regały książkowe. 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r: 3 osoby, 2,50 etatu. 

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA NR 2  

 

Biblioteka mieści się w „Triadzie” przy ul. Jagiełły 1. 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 31.12.2021 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.  

 

INFRASTRUKTURA MUZEUM MIEJSKIEGO W BIERUNIU (W ORGANIZACJI) 

 

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) na dzień 31.12.2021 r. prowadzi swoją działalność  

w następujących obiektach:  

• siedziba - biuro Muzeum: ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń (pokój nr 213 w budynku Urzędu Miejskiego  

w Bieruniu); tutaj realizowane są zadania w zakresie m.in.: bieżącej działalności instytucji, opracowania 

naukowego zbiorów, opracowania scenariuszy wystaw, opracowanie planu wydarzeń. 

• magazyn Muzeum: ul. Wawelska 35, 43-155 Bieruń (pomieszczenia użytkowe o łącznej powierzchni  

66,30 m); tutaj organizowane są zadania dotyczące: przechowywania zbiorów, opracowania naukowego 

zbiorów, dokumentacji fotograficznej zbiorów. 

 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 r.: 3 osoby (2,2 etatu): dyrektor (1 etat), Główna Księgowa (0,2 etatu), adiunkt 

w Dziale Gromadzenia i Upowszechniania Zbiorów (1 etat). 
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VII. REALIZACJA UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W BIERUNIU  
 

W 2021 r. Rada Miejska w Bieruniu podjęła 121 uchwał, z czego pod względem ich wykonania dane przedstawiają się 

następująco: 

- 51 uchwały zostało opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jako akt prawa 

miejscowego, 

- 4 uchwały zostały unieważnione przez nadzór prawny Wojewody (dot.:  „Ustanowienia służebności gruntowej 

na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Bieruń”,  Programu "Opieka wytchnieniowa – edycja 

2021 ", „ Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta 

Bierunia w 2021 roku”, "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ternu położonego pomiędzy 

ulicami Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy – Lędziny, rzeką Mleczną i ulicą Oświęcimską”), 

- 2 uchwały zostały uchylone przez nadzór prawny Wojewody (dot. Powierzenia Bieruńskiemu 

Przedsiębiorstwu Inżynierii Komunalnej zadania prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych oraz uchylenia w całości Uchwały IX/7/2021 w sprawie przyjęcia zadania z właściwości Powiatu 

Bieruńsko – Lędzińskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 

2021/2022 ),  

- uchwały zostały przedstawione wykonawcom do realizacji .  

  

41 dotyczyły spraw finansowych, w tym m.in.: 

1) udzielenia Burmistrzowi Miasta Bierunia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bieruń za 2020 r. 

2) zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację Programu ograniczenia emisji – etap X, 

3) okresowego zwolnienia z podatku od nieruchomości 

4) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 

5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2022 r., zwolnień z tego podatku oraz 

zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2022 r.  

6) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadań w zakresie wspierania 

osób niepełnosprawnych 

7) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień z opłaty 

targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2022 r. 

8) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowy Targ 

  

23 dotyczyło gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej, w tym m.in.: 

1) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bieruniu  

2) nadawania nazw odcinkom dróg położonym na terenie gminy Bieruń 

3) wyrażenia zgody na 8-letni okres dzierżawy nieruchomości oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy 

4) udzielenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Bartłomieja w Bieruniu dotacji na roboty budowlane 

przy zabytku 

5) przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Bierunia 2035 

6) termomodernizacji budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu realizowanego  

w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń” 

7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Górka 

Solecka” 

8) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla gminy Bieruń na lata 2021-2024 

  

15 dotyczyło gospodarki komunalnej, w tym m.in.:  

1) wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Bieruń na 

lata 2021-2024 dla Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. 

2) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bieruń do Tyskiego Klastra Energii 
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3) zwolnienia z części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

4) określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bieruń 

5) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

6) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bieruń 

 

 

16 dotyczyło spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w tym m.in.: 

1) „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 

Bierunia w 2021 roku” 

2) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń 

3) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów 

4) ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

5) ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności 

6) zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy 

7) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów 

komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy 

Bieruń 

8) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń 

9) warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej 

10) wdrożenia „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia" etap X 

11) wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bieruń na 2021 r. oraz ustalenia sezonu kąpielowego 

12) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne 

 

14 dotyczyło spraw społecznych, w tym m.in.:  

1) planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2021 roku 

2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie 

wspierania osób niepełnosprawnych 

3) przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe 

4) w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

uprawnionymi na 2022 rok 

5) programu zdrowotnego na 2022 rok „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych”, 

6) wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Bieruń 

7) wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bieruń 

 

12 dotyczyły spraw organizacyjnych, w tym m.in.: 

1) powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Bieruń 

2) rozpatrywania skarg i wniosków 

3) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Zespołowi Folklorystycznemu „Nowobierunianki”  

4) uczczenia 40. rocznicy strajku w kopalni Piast 

5) zmiany Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Bieruński Ośrodek Kultury 
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VIII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI (W TYM NGO) 
 

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 2021 określony i przyjęty został Uchwałą  

Nr XV/8/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2021 rok. 

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, udzielając wsparcia finansowego  

w kilku obszarach tematycznych: 

− pomocy społecznej, 

− przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

− działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

− 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. 

 

Realizując program ogłoszono konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych, co pozwoliło udzielić dotacje 

zainteresowanym podmiotom.  

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

Burmistrz może zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację 

na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu. Aby otrzymać takie dofinansowanie organizacja może złożyć  

w każdym momencie ofertę realizacji zadania publicznego. Burmistrz uznając celowość realizacji tego zadania, zleca 

go organizacji. Z takiej formy w 2021 r. skorzystała jedna organizacja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Tabela nr 41. Zestawienie tabelaryczne przyznanych dotacji (NGO): 

LP. NAZWA ORGANIZACJI NAZWA ZADANIA PRZYZNANA DOTACJA  

NA 2021 ROK 

1. Bieruńskie Stowarzyszenie 

Trzeźwości KLUB DROMADER   

Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia 

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  

oraz uświadamiania o zagrożeniach wynikających 

ze spożywania alkoholu 

4 000,00 zł 

2. Biuro Śląskiego Zarządu 

Wojewódzkiego Ligi Obrony 

Kraju w Katowicach 

 

Modelarnia w Bieruniu 

Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia 

poprzez prowadzenie pracy szkoleniowej z 

dziećmi i młodzieżą  

w zakresie modelarstwa 

10 500,00 zł 

3.  Bieruńska Fundacja Inicjatyw 

Gospodarczych  

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 

50 000,00 zł 

4. Polski Związek Niewidomych 

Okręg Śląski koło w Tychach 

Rehabilitacja społeczna niepełnosprawnych 

mieszkańców Gminy Bieruń z dysfunkcją wzroku 

5 000,00 zł 

5. Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów. Oddział 

Rejonowy w Bieruniu 

Dzień Seniora 5 000,00 zł 

SUMA 74 500,00 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. 

Tabela 42: Zestawienie przyznanych dotacji w 2021 roku dotacji w ww. trybie: 

Lp. Nazwa Klubu NAZWA ZADANIA PRZYZNANA 

DOTACJA  

NA 2021 ROK 

1. Klub Sportowy 

„UNIA”  

Bieruń Stary 

 

Udział zawodników w zawodach/rozgrywkach piłki nożnej w 

2021 r. organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej 

Udział zawodników w zawodach/rozgrywkach szachów w 

2021 r. organizowanych przez Polski Związek Szachowy 

Udział zawodników w zawodach/rozgrywkach skata w 

2021r. organizowanych przez Polski Związek Skatowy oraz 

prowadzenie pracy szkoleniowej  

z dziećmi i młodzieżą 

75 000,00 zł 

2. Klub Sportowy 

„PIAST”  

w Bieruniu 

Udział zawodników w zawodach piłki nożnej oraz 

prowadzenie pracy szkoleniowej 

58 000,00 zł 

3. Klub Strzelectwa 

Sportowego 

„PIAST” 

Udział zawodników w zawodach strzeleckich  

w 2021 r. oraz prowadzenie pracy szkoleniowej 

39 000,00 zł 
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4. Uczniowski Klub 

Sportowy 

„MARATON 

Korzeniowski.pl” 

Udział zawodników UKS Maraton Korzeniowski.pl  

w zawodach lekkoatletycznych (chód sportowy)  

w 2021 r. oraz prowadzenie pracy szkoleniowej 

3 000,00 zł 

5. Ludowy Klub 

Jeździecki „SOLEC”  

w Bieruniu 

Udział klubu LKJ „SOLEC” w Bieruniu w rozgrywkach 

Śląskiego Związku Jeździeckiego oraz Polskiego Związku 

Jeździeckiego 

10 000,00 zł 

6. Uczniowski Klub 

Sportowy „UNIA” 

Bieruń 

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży UKS UNIA BIERUŃ 

oraz współzawodnictwo sportowe indywidualne i 

drużynowe na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i 

międzynarodowym w badmintonie 

42 000,00 zł 

7. Uczniowski Klub 

Sportowy  

„Bieruńska 

Akademia Piłkarska 

GOL” 

Prowadzenie klubu oraz pracy szkoleniowej  

z zakresu piłki nożnej w kategoriach od U5 – seniora 

40 500,00 zł 

8. Stowarzyszenie 

Klub Sportów Walki 

„BUSHIDO” 

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży Klubu Sportów 

Walki BUSHIDO oraz współzawodnictwo sportowe w 

sportach walki 

13 500,00 zł 

9. Klub Sportowy 

„RONIN” Bieruń 

Popularyzacja sportów i sztuk walki (muaythai, boks, 

kickboxing) dla młodzieży i dorosłych w Bieruniu oraz 

przygotowanie i współzawodnictwo sportowe  

w zawodach ogólnopolskich 

13 500,00 zł  

 

10. Stowarzyszenie  

„BIG BUDO 

POLSKA” 

 

Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia poprzez 

wspieranie i prowadzenie działań promujących zdrowy tryb 

życia, naukę samoobrony  

i dalekowschodnich sztuk walki 

13 500,00 zł 

SUMA: 308 000,00 zł 

 

W 2021 roku udzielono również pomocy finansowej 30 000 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). 
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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, 

Międzynarodowe turnieje badmintona. Organizacje pozarządowe biorą także udział w wydarzeniach organizowanych 

przez miasto, np. 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. W 2021 roku odbyło się 5 spotkań Rady Sportu.  
 

CZŁONKOSTWO GMINY W ZWIAZKACH GMIN ORAZ STOWARZYSZENIACH 

 

Gmina Bieruń jest członkiem niżej wymienionych stowarzyszeń i związków: 

• Śląski Związek  Gmin i Powiatów (1992 r.), 

• Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce (1999 r.), 

• Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (2013 r.),  

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” (2015 r.), 

• Związek Miast Polskich (2019 r.), 

• Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (2017 r.). 

 

GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA 

 

 
 

Na mocy ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 1 lipca 

2017 roku powstał w Polsce pierwszy związek metropolitalny pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”, 

który rozpoczął realizować ustawowe zadania od 1 stycznia 2018 roku. Związek jest zrzeszeniem 41 gmin województwa 

śląskiego, podzielonych na pięć metropolitalnych podregionów. Gmina Bieruń została członkiem Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropoli od początku jej powstania.  Przedstawicielem Gminy Bieruń jest Burmistrz Miasta Krystian 

Grzesica, który jest również członkiem Komisji Budżetu i Finansów.  

Źródłami dochodów związku metropolitalnego zgodnie z art. 52 ustawy są: udział we wpływach z podatków oraz 

składki  gmin należących do Związku. Budżet związku jest zasilany z budżetu państwa dodatkowymi 5% wpływów  
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z podatku PIT. Składka gmin składa się z części stałej i zmiennej. 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 przez Zarząd 

Transportu Metropolitalnego.   

Z tytułu członkostwa w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Miasto w 2021 roku wniosło składkę  

w wysokości odpowiednio:  

• składka stała, rocznie 303.187,00 zł  

• składka zmienna, rocznie 3.629.674,00 zł 

Wartości podane na podstawie uchwał Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nr 248/2020 oraz 249/2020.  

Główne działania w 2021 roku: 

1. Miasto Bieruń otrzymało 473 685, zł na dofinansowanie projektów: 

• Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie KS „UNIA” w Bieruniu  - wartość przyznanej dotacji 

wyniosła 100 000,00 zł. Pomoc finansowa w ramach „Metropolitalny Fundusz Solidarności”, 

• Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Bieruń – etap IV – wartość 

przyznanej dotacji wyniosła 373 685,00 zł. Pomoc finansowa w ramach Programu działań na rzecz 

ograniczenia niskiej emisji. 

2. Gospodarka 

• Realizacja porozumienia o przystąpieniu do wspólnego, grupowego zakupu energii elektrycznej, 

• Udział w cyklu spotkań dotyczących programu Stop smog. Rozpoczęcie współpracy na rzecz zmniejszania 

niskiej emisji.  

3. Transport 

• System dynamicznej informacji pasażerskiej – rozszerzenie obecnie funkcjonującego systemu SDIP, 

montaż 6 dwustronnych dwuwierszowych elektronicznych tablic informacyjnych na terenie Bierunia, 

• Utworzenie szybkich połączeń autobusowych i linii dowozowo-odwozowych. Uruchomienie linii:  M22 – 

Bojszowy-Bieruń-Lędziny-Imielin-Mysłowice-Katowice oraz M108 Imielin-Chełm Śląski-Bieruń-Tychy, 

• Korzystanie z rowerów elektrycznych w ramach projektu „Rowerem lub na kole”, 

• Koncepcja roweru metropolitalnego - ogłoszenie naboru do dialogu konkurencyjnego, który zakończy 

się podpisaniem umowy z wykonawcą.  (W zależności od tego, jak długo potrwają konieczne 

uzgodnienia, system wystartuje w połowie 2022 roku lub na początku 2023), 

• Zorganizowanie III partnerskiego rajdu rowerowego Tychy-Bieruń-Tychy w ramach Europejskiego 

Tygodnia Mobilności. Zachęcanie mieszkańców do  rezygnacji z samochodu i korzystania z roweru,  

• testowanie samochodu elektrycznego, w ramach projektu "Grupa Zakupowa Samochodów Elektrycznych 

na potrzeby floty Gmin GZM",  

4. Inne  

• Prowadzenie podstrony Miasta Bierunia na prowadzonej przez GZM stronie internetowej,  

• Współpraca w ramach GZM Data Store, przygotowanie zbiorów danych do publikacji na portalu GZM 

Open Data (wspólna platforma gromadząca dane o gminach metropolii i ich publiczne udostępnianie).  
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IX. SPÓŁKI Z UDZIAŁEM MIASTA 
 

Dane dotyczące udziałów/akcji posiadanych przez Gminę Bieruń na dzień 31.12.2021 r. 

 

BIERUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ SP. Z O.O. (100 % UDZIAŁÓW GMINY BIERUŃ) 

 

43-155 Bieruń, ul. Jagiełły 13 

Udziały -  ilość Cena jednostkowa Wartość na dzień 31.12.2021 r. 

20 581 1 000,00 20 581 000,00 

W 2021 roku zwiększono ilość udziałów o 250 o wartości 250.000,000 zł. 

GOSPODARKA ODPADOWA 

Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń 

realizowana jest przez konsorcjum firm: 

• Master Odpady i Energia Sp. z o.o. - lider konsorcjum 

• SUEZ Południe Sp. z o.o.- od 01.06.2021 r. PreZero Małopolska Sp. z o.o.  

• Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. 

Konsorcjum zostało wybrane w trybie przetargu nieograniczonego, umowa obowiązywała do dnia 31.12.2021r. 

Odpady komunalne z terenu gminy odbierane są w postaci zmieszanej i selektywnej, z nieruchomości zamieszkałych  

i niezamieszkałych, tj. szkoły, przedszkola, firmy, zakłady pracy, budynki w trakcie budowy oraz inne instytucje, na 

terenie których powstają odpady komunalne. 

Spółka obsługuje dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), do których mieszkańcy mogą 

dostarczać  odpady segregowane oraz  tzw. odpady problemowe. 

Punkty te zlokalizowane są:  

• w Bieruniu Starym – oczyszczalnia ścieków przy ul. Chemików 100, 

• w Bieruniu Nowym – oczyszczalnia ścieków przy ul. Jagiełły 13. 

Na działalności odpadowej zatrudnionych jest 14 pracowników fizycznych i2 pracowników biurowych. 

W 2021r . spółka odebrała 4 619, 280 t (Mg) odpadów w tym: 
 

✓ odpady od mieszkańców nieruchomości zamieszkałej - odpady komunalne niesegregowane 
zmieszane                                                            - 2 004,610 t,  

✓ papier i tektura                                                - 301,370 t, 
✓ szkło                                                                   - 296,300 t, 
✓ tworzywa sztuczne                                         - 357,280 t, 
✓ odpady biodegradowalne, zielone              - 504,130 t, 
✓ inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół i żużel): 

• SUEZ  Południe sp. z o.o.               - 1 155,590 t. 
 
 
Ilość odebranych odpadów z PSZOK                        1 625,490 t (Mg) w tym: 

✓ papier i tektura                                                  - 11,130 t, 
✓ tworzywa sztuczne                                             - 2,980 t, 
✓ odpady biodegradowalne, zielone              - 395,160 t. 

Wywóz do MASTER Sp. z o.o. przez: 

• BPIK sp. z o.o.                                   - 135,600 t, 

• SUEZ Południe sp. z o.o.                -  259,560 t, 
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✓ remontowo – budowlane , gruz                   - 793,540 t, 

Wywóz do MASTER Sp. z o.o. przez: 

• BPIK sp. z o.o.                                   - 277,190 t, 

• SUEZ  Południe sp. z o.o.                - 516,350 t, 
 

✓ zużyty olej                                                          - 2,990 t, 
Wywóz do MASTER Sp. z o.o. przez: 

• BPIK sp. z o.o. - 1,140 t, 

• SUEZ  Południe sp. z o.o.                - 1,850 t. 

Tabela nr 43. Zrealizowane dla potrzeb zagospodarowania odpadów komunalnych inwestycje/zakupy: 

  Przyjęcia środków trwałych 2021 r. 

Lp. Nazwa środka Ilość Wartość 

1 Zakup kontenerów KP 10 odkrytych 2 szt. 12 624,00 

2 Zakup kontenerów KP 7 odkrytych 18 szt. 103 554,00 

3 Zakup kontenerów KP7 zakrytych 2 szt. 10 422,00 

4 Zakup wagi samochodowej/najazdowa  PSZOK Jagiełły 1 szt. 15 100,00 

5 Zakup wagi samochodowej/najazdowa  PSZOK Chemików 1 szt. 16 900,00 

  Suma przyjętych środków trwałych ogółem   158 600,00 

 

GOSPODARKA ŚCIEKOWA 

W trosce o zaspokojenie wciąż rosnących potrzeb mieszkańców i klientów Spółki, Zarząd stale zmierza do podnoszenia 

jakości świadczonych przez Spółkę usług.  

1. Zakupy 

W roku sprawozdawczym w ramach środków trwałych zakupiono/przejęto:  

Tabela nr 44. Środki trwałe - zakupy 

  Przyjęcia środków trwałych 2021 r.  

Lp. Nazwa środka Ilość Wartość 

1 Zakup lokalizatora przyłączy kanalizacyjnych FOGSMOKER F/zadymiarki 1 szt. 9 000,00 

2 Odpłatne przejęcie odcinka a sanitarnej ul. Mikołaja 1 szt. 95 000,00 

3 Odpłatne przejęcie odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Żywiczna 1 szt. 20 257,80 

4 
Zakup pomp (przepompownia ul. Bijasowicka, ul. Macierzyńskiego, ul. 

Przyjaźni, oczyszczalnia Jagiełły) 
4 szt. 48 600,00 

5 Zakup przenośnika ślimakowego do prasy na oczyszczalnię Jagiełly 1 szt. 36 500,00 

6 
Nieodpłatne przejęcie przepompowni  i rurociągu tłocznego z wyposażeniem 

ul. Logistyczna 
1 szt. 258 000,00 

7 Zakup wyposażenia przepompowni ścieków ul. Spacerowa 1 szt. 23 009,00 

8 Zakup wyposażenia przepompowni ul. Wita/Księżycowa 1 szt. 39 013,65 

9 Zakup zestawu komputerowego   1 szt. 5 509,00 

  Suma przyjętych środków trwałych ogółem   534 889,45 
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2. Likwidacje 

Tabela nr 45. Środki trwałe - likwidacje 

  Likwidacje 2021 r  

Lp. Nazwa środka Ilość Wartość 

1 Ciągnik rolniczy Holland 1 szt. 130 125,50 

 

Ciągnik rolniczy New Holland – w 100 % zamortyzowany, wyeksploatowany, wysokie koszty naprawy. Zarząd podjął 

decyzję o sprzedaż i zakupie w formie leasingu nowego ciągnika Steyer.  

Zlikwidowany ciągnik został sprzedany w trybie przetargu otwartego za 69 500 zł brutto. 

 

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE 

 

✓ Nierozliczone nakłady poniesione w latach poprzednich  na zadanie pn. ”Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na 

osiedlu Domy Polne ” etap I - 595 983,83 zł 

✓ Opracowano projekt kanalizacji sanitarnej Domy Polne – etap II - 21 000,00 zł. Dokumentacja została 

odsprzedana UM BIERUŃ, 

✓ Kanalizacja sanitarna na ul. Mieszka I – rozpoczęcie grudzień 2021 r. 

 

W roku sprawozdawczym spółka odebrała  1 015 455,8  m3 ścieków, tj. o 6 439,10 m3  mniej niż w 2020 roku.  

Odebrano ścieki od: 

• domy prywatne  306 413,2 m3 

• wspólnoty  199 736,0 m3 

• szkoły, przedszkola  7 420,0 m3  

• lokale użytkowe  9 868,10 m3 

• przedsiębiorstwa  472 374,40 m3 

• domy kultury, kluby sportowe  7 078 m3 

• budynki komunalne  9 266,0 m3 

• pozostali  3 300,1 m3 

 

Największymi dostawcami ścieków w grupie pozostałych są: 

• Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. 246 768,0 m3 

• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 182 862,0 m3 

• NITROERG S.A. 4 342,0 m3 

• ERG –BIERUŃ Folie Sp. z o.o.  5 512,0 m3 

• PDC Indrustial Center 96 Sp. z o.o. (Tychy DC1 Sp. zo.o)           5 143,0 m3 

 

W 2021 r. w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków miała zastosowanie taryfa jednoczłonowa dla 

wszystkich odbiorców, zawierająca odniesienie do 1 m3 odprowadzonych ścieków. Zmiana taryfy nastąpiła w dniu 

22.06.2021 r.  

Tabela nr. 46. Ceny, które obowiązywały w 2021 r. 

Wyszczególnienie 

Taryfa 

od 21.06.2020 r. 

do 21.06.2021 r. 

Taryfa 

od 22.06.2020 r. 

do 21.06.2021 r. 

netto zł/m3 brutto zł/m3 netto zł/m3 brutto zł/m3 

Cena za odprowadzenie i 
oczyszczenie 1 m3 ścieków dla 
wszystkich odbiorców 

6,80 7,34 7,47 8,07 
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REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH S.A. (Gmina Bieruń - 7,42 % akcji) 

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4 

Akcje -  ilość Cena jednostkowa Wartość na dzień 31.12.2021 r. 

519 328 10,00 5 193 280,00 

 

MASTER - ODPADY I ENERGIA SP. Z O.O. (Gmina Bieruń - 3,16 % udziałów) 

43-100 Tychy, ul. Lokalna 11 

Udziały -  ilość Cena jednostkowa Wartość na dzień 31.12.2021 r. 

576 500,00 288 000,00 

 

KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. (Gmina Bieruń - 0,60 % akcji) 

40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42 

Akcje -  ilość Cena jednostkowa Wartość na dzień 31.12.2021 r. 

55 1 000,00 55 000,00 

 

POŁUDNIOWE CENTRUM ZAOPATRZENIA ŚLĄSKA S.A. (Gmina Bieruń - 0,57636 % udziałów) 

43-100 Tychy, Przemysłowa 55 

Akcje - ilość Cena jednostkowa Wartość na dzień 31.12.2021 r. 

400 100,00 40 000,00 

 

GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A. (Gmina Bieruń - 0,022 % akcji) 

40-161 Katowice, Al. Korfantego 38 

Akcje - ilość Cena jednostkowa Wartość na dzień 31.12.2021 r. 

300 100,00 30 000,00 

 

Na dzień 31.12.2021 r. łączny stan posiadanych akcji i udziałów wyniósł 26 187 280,00 zł. 

 

X. PODSUMOWANIE 

W roku 2021 – jedną z poważniejszych lekcji i bardzo poważnym wyzwaniem dla władz samorządowych była pandemia 

COVID-19 oraz jej skutki mające wpływ na dochody oraz wydatki budżetowe i inne ważne kwestie ekonomiczno-

społeczne. Pomimo trudności, związanych z obostrzeniami w 2021 roku, na wszystkie możliwe sposoby walczyliśmy – 

jako samorząd - o zapewnienie odpowiedniej jakości życia mieszkańców i zrównoważony rozwój Miasta. 

Zrealizowaliśmy wiele inwestycji, opisanych w IV Rozdziale Raportu, budowa dwóch centrów przesiadkowych oraz 

podnieśliśmy efektywność energetyczną, organizowaliśmy punkty szczepień oraz walczyliśmy o czystsze powietrze, 

poprzez wymianę „kopciuchów”. Dbaliśmy o równowagę zieleni w Mieście oraz zieloną transformację. 

Instytucje Kultury oraz jednostki organizacyjne gminy zorganizowały liczne wydarzenia kulturalne i sportowe oraz 

niezbędną pomoc społeczną, co w szczególności dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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W 2021 roku obchodziliśmy również uroczyście jubileusz 30-lecia Odrodzenia Samorządności Bierunia oraz święto 

Miasta – Dni Bierunia i Dożynki. Przedstawiony Raport ukazuje działania prowadzone w 2021 roku – w ujęciu 

syntetycznym. Nie jest możliwe przedstawienie na jego łamach wszystkich inicjatyw i działań podejmowanych przez 

władze Miasta, Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne i Instytucje Kultury. Zatem, zachęcamy Czytelników 

niniejszego Raportu, do bieżącego śledzenia informacji przedstawianych na bieżąco w mediach społecznościowych, na 

stronie internetowej Urzędu, tablicach ogłoszeniowych oraz w lokalnej gazetce miejskiej pt. „Rodnia”. 

 

 

 

 

 

Przydatne linki:    

https://www.bierun.pl/ 

https://www.facebook.com/Bierunoficjalnyprofil?ref=tn_tnmn 

https://www.bierun.pl/mieszkancy/gazeta-rodnia 

https://www.bierun.pl/main/aktualnosci/Nowy-numer-RODNI/idn:6420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bierun.pl/
https://www.facebook.com/Bierunoficjalnyprofil?ref=tn_tnmn
https://www.bierun.pl/mieszkancy/gazeta-rodnia
https://www.bierun.pl/main/aktualnosci/Nowy-numer-RODNI/idn:6420
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Załącznik nr 1  

do Raportu o stanie Miasta za 2021 rok 

Wykaz tabel  
 

 

Nr tabeli  Wyszczególnienie  

Tabela nr 1  Liczba ludności wyłącznie na podstawie zameldowania na pobyt stały 

Tabela nr 2 Struktura demograficzna ludności 

Tabela nr 3 Urodzenia i zgony 

Tabela nr 4 Rynek pracy 

Tabela nr 5 Dochody  budżetu miasta w latach 2015-2021 

Tabela nr 6 Wydatki budżetu miasta w latach 2015-2021 

Tabela nr 7 Wykaz planów miejscowych sporządzanych w 2021 r.  

Tabela nr 8 Informacje o Studium i Planach (informacja, zaświadczenie, wypis i wyrys, opinia) 

Tabela nr 9 Decyzje o warunkach zabudowy. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Tabela nr 10 
Zestawienie zgłoszonych roszczeń na podstawie art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ww. ustawy  

Tabela nr 11 Zestawienie wydanych decyzji na podstawie art. 36 ust. 6 i 7 ww. ustawy  

Tabela nr 12 Akty notarialne.  

Tabela nr 13 Ustalanie numerów porządkowych nieruchomości. 

Tabela nr 14 Ilość decyzji podziałowych nieruchomości 

Tabela nr 15 Komunalizacja gruntów na rzecz Gminy Bieruń. 

Tabela nr 16 Grunty przejęte na rzecz Gminy Bieruń. 

Tabela nr 17 Zestawienie linii komunikacyjnych przebiegających przez teren Gminy Bieruń                        
w 2021 r.  

Tabela nr 18 
 Ilość kursów na poszczególnych liniach ZTM w roku 2021 na terenie Gminy Bieruń 

Tabela nr 19 Liczba kursów na liniach gminnych w 2021 r.  

Tabela nr 20 Wykaz zrealizowanych usług w zakresie utrzymania czystości 

Tabela nr 21 Zrealizowane inwestycje w ramach Programu "Czyste Powietrze" 

Tabela nr 22 Ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych w 2021 r.  

Tabela nr 23 Ilość osób objętych programem fizjoterapii w roku 2021 r 

Tabela nr 24 Liczba oddziałów w przedszkolach 

Tabela nr 25 Liczba oddziałów w szkołach  

Tabela nr 26 Sukcesy uczniów - Szkoła Podstawowa nr  1 w Bieruniu 

Tabela nr 27 Sukcesy uczniów - Szkoła Podstawowa nr 3 

Tabela nr 28a Wyniki egzaminów ósmoklasisty w 2021 r. 

Tabela nr 28b Wyniki egzaminów ósmoklasisty w 2020 r. 

Tabela nr 29 Najważniejsze dane liczbowe, dotyczące funkcjonowania bieruńskich placówek 
oświatowych w 2021 roku.   

Tabela nr 30 Księgozbiór i czytelnictwo  
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Tabela nr 31 Zewnętrzne źródła dofinansowania projektów  

Tabela nr 32 Rodzaje wykroczeń odnotowane przez Straż Miejską  

Tabela nr 33 Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 

Tabela nr 34 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu 
zawieszonego PM10 w powietrzu 

Tabela nr 35 Dni z wystąpieniem II lub III alertu dot. jakości powietrza na terenie Gminy Bieruń 

Tabela nr 36 Zinwentaryzowane na przestrzeni 2021 r. źródła ciepła. 

Tabela nr 37 Kategorie zgłoszeń przyjętych od mieszkańców 

Tabela nr 38 Projekty realizowane ze środków zewnętrznych 

Tabela nr 39 
Zestawienie projektów które były realizowane ze środków zewnętrznych w 2021 roku 

Tabela nr 40 Pracownicy jednostek oświatowych 

Tabela nr 41 Zestawienie tabelaryczne przyznanych dotacji (NGO) 

Tabela nr 42 Zestawienie przyznanych dotacji w 2021 roku dotacji  

Tabela nr 43 Zrealizowane dla potrzeb zagospodarowania odpadów komunalnych inwestycje/zakupy 

Tabela nr 44 Środki trwałe – zakupy (BPIK) 

Tabela nr 45 Środki trwałe – likwidacje (BPIK) 

Tabela nr 46 Ceny, które obowiązywały w 2021 r. (BPIK) 

 

 

 

 

 


