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 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

BIERUŃSKIEJ SPÓŁKI WODNEJ  

ZA 2021 R.  

 

 
 

Celem Bieruńskiej Spółki Wodnej jest wykonywanie konserwacji i utrzymywanie 

urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, administrowanych przez Spółkę. Propagowanie 

prawidłowego wykorzystywania gruntów zmeliorowanych. Udzielanie członkom pomocy  

w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodną. 

Spółka dokonała konserwacji 26 207 mb rowów oraz wykonała naprawę wybić 

drenarskich na gruntach rolnych o zasięgu 1 ha.  

 Za pozyskane środki z Urzędu Miasta w kwocie 90.000,00 zł zrobiono 16 839 mb 

rowów.  

 Za dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 48.440,00 zł wykonano 

konserwację 4 889,5 mb rowów i sieci drenarskiej o zasięgu około 1 ha. 

  Z zawartych ugód z PGG Oddział KWK Piast – Ziemowit, 70.638,00 zł  

wykonano odbudowy rowów o łącznej długości 3 918 mb.  

Te prace wymagały niejednokrotnie specjalistycznego sprzętu. Ponadto należy dodać, że dzięki 

ugodom  z kopalnią oraz zleceniom z Urzędu Miasta mamy wypracowane środki finansowe na 

bieżące funkcjonowanie biura i obsługi z tym związanej. 

 

 BSW zrzesza 298 członków, jest to stan na koniec grudnia 2021 roku. W tym 

miejscu należy jednak zaznaczyć, że z tej liczby 224 członków dokonuje opłat 

członkowskich.  

 W ubiegłym roku wpłynęło 7.731,60 zł ze składek członkowskich. W 2020 roku 

zebrano 11.418,03 zł. Kwota ta ostała przeznaczona na obsługę biura.  

 

Prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych i naprawa drenów, były wykonane jak co roku 

na tych samych powtarzających się w większości obiektach dzielnic: Bijasowic, Bierunia, 

Czarnuchowic, Jajost i Ścierni. Kolejny raz w trakcie odbioru robót jak i wiosennych 

przeglądów rowów zauważa się, iż grunt rolny jest uprawiany za blisko cieków wodnych. 

Wiąże się to z miejscowym zamulaniem rowów, brakiem możliwości składowania urobku co 



2 

 

skutkuje gorszym spływem wód.  

Pragniemy w tym miejscu zaapelować do uprawiających swoje grunty rolne bezpośrednio  

w sąsiedztwie rowów, by zostawili stosowną szerokość korony rowu. Prosimy  

o wyrozumiałość, ponieważ Bieruńska Spółka Wodna jest tylko administratorem Państwa 

cieków wodnych.  

 

Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów 25.05.2022 roku wybrano nowy skład Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej.  

 

Skład Zarządu to: 

1. Sylwia Malcharek – Przewodnicząca Zarządu 

2. Katarzyna Musialik – Z-ca Przewodniczącej 

3. Grażyna Mateja – Sekretarz 

4. Jolanta Niesyto - Członek 

5. Jan Berger – Członek 

6. Maria Kotas – Członek 

7. Andrzej Kubica – Członek 

 

 Skład Komisji Rewizyjnej to: 

1. Sylwester Krawczyk – Przewodniczący 

2. Franciszek Zawisz – Z-ca Przewodniczącego 

3. Brunon Wróbel - Członek 

 

 

Zarząd uważa działalność BSW za zasadną. W większości spotykamy się  

z przychylnością mieszkańców Bierunia i zadowoleniem z wykonywanych przez Spółkę prac.  

Ze względu na ciągle rosnące koszty usług Poczty Polskiej składki członkowskie tak jak 

w roku poprzednim były roznoszone przez Przewodniczącą Zarządu Jolantę Niesyto i Referenta 

ds. melioracji Sylwię Malcharek.  

Rok 2022 jest rokiem jubileuszowym BSW, w związku z tym zamówiliśmy  

i rozdysponowaliśmy kalendarze z tej okazji.  

Wychodząc  naprzeciw potrzebom członków Spółki, zgłaszających różnorakie problemy 

wymagające zazwyczaj fachowej wiedzy i niezbędnych, często znacznych środków 
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finansowych, staramy się w miarę możliwości pomóc każdemu zainteresowanemu. Warunkiem, 

który należy spełnić, to systematyczność w opłacaniu składek członkowskich.  

W 2021 roku BSW zakupiła na potrzeby wykonywanych prac kamerę, oraz maszynę 

elektryczną służącą do udrażniania drenów, przepustów. 

 

Ponadto na stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i wodnego obok działalności 

Spółki w Bieruniu ma także wpływ praca Państwowego Gospodarstwa Rolnego Wody Polskie, 

które ma za zadanie m.in. utrzymanie wałów przeciwpowodziowych oraz cieków wodnych.  

 

Zarząd Spółki pragnie serdecznie podziękować: 

 Urzędowi Miasta za dotacje i zlecenia 

 Urzędowi Wojewódzkiemu za dotacje 

 PGG Oddział KWK Piast – Ziemowit która przeznacza poważne środki 

finansowe na usuwanie skutków szkód górniczych, a w szczególności: na 

konserwację, przebudowę i modernizację rowów i  sieci drenarskiej,  

 Starostwu Powiatowemu za nadzór i kontrolę nad działalnością BSW 

 wszystkim naszym członkom, darczyńcom i pracownikom za pracę na rzecz 

Spółki oraz wsparcie jej działalności. 

 

 

           

 

 

              


