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 Załącznik nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          

do Raportu o stanie Miasta za 2020 rok 

 

Zestawienie projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, które były realizowane w 2020 roku 

L.P. NAZWA PROJEKTU ŹRÓDŁO 
DOFINANSOWANIA 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU STATUS PROJEKTU 
 
 

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 I 

1. Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 

 
2. Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych 

Przedmiot projektu obejmuje budowę: 

- centrum przesiadkowego w Bieruniu Nowym, 

- ścieżki rowerowej w rejonie ul. Węglowej i Królowej Jadwigi, 

- ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Turystycznej 

od ul. Św. Kingi do istniejącej drogi rowerowej Bieruń Nowy - 

Bieruń Stary, 

- oświetlenia istniejącej drogi rowerowej od ul. Baryki 

do ul. Kościelnej (na odcinku ok. 3,9 km) oraz oznakowanie 

w/w tras rowerowych w celu powiązania ich z centrum 

przesiadkowym. 

PROJEKT W TRAKCIE 
REALZACJI 

2.  

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 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 

Zakres projektu obejmuje: 

- dostosowanie, jako Centrum przesiadkowego terenu placu 

autobusowego w Bieruniu Starym, zlokalizowanego przy 

ul. Chemików,  

- zagospodarowanie „Kadłuba” jako lokalnej atrakcji turystycznej 

oraz miejsca oczekiwania przez podróżnych, 

- wykonanie drogi rowerowej łączącej plac autobusowy 

z ul. Krakowską oraz biegnącej w ciągu ul. Krakowskiej do łącznika 

z ul. Barańcową, 

- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na Grobli, od istniejącej 

kładki nad ul. Chemików do ul. Wylotowej; 

- wykonanie ciągów pieszo – rowerowych oraz dróg rowerowych 

komunikującego ul. Chemików (od istniejącego odcinka ciągu 

pieszo – rowerowego) z ul. Turyńską oraz ul. Turyńską 

z ul. Ekonomiczną (do chodnika przy ul. Ekonomicznej).  

PROJEKT W TRAKCIE 
REALZACJI 
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L.P. NAZWA PROJEKTU ŹRÓDŁO 
DOFINANSOWANIA 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU STATUS PROJEKTU 
 
 

3.  
Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia 

na terenie gminy Bieruń – etap II 

1. Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 

 
2. Górnośląsko-

Zagłębiowska Metropolia 
w ramach Programu 
działań na rzecz 
ograniczenia niskiej 
emisji w 2020 roku 

Przedmiotem projektu była wymiana 389 istniejących opraw 

sodowych na oprawy typu LED i 66 słupów oświetleniowych 

w  następujących lokalizacjach: 

1. ul. Ekonomiczna - wymiana 65 opraw, 

2. ul. Turyńska i Chemików - 51 opraw, 

3. ul. Nasypowa - 11 opraw, 

4. ul. Sokolska i Bażantów - 7 opraw, 

5. ul. Majowa - 25 opraw, 

6. ul. Kościelna - 52 oprawy, 11 słupów, 

7. ul. św. Barbary - 17 opraw, 17 słupów, 

8. ul. Pilnikowa - 12 opraw, 

9. ul. Marcina (boczna) - 8 opraw, 

10. ul. Królowej Jadwigi (teren Skatepark) - 8 opraw, 

11. ul. Turystyczna (teren wokół budynku Centrum Inicjatyw 

Gospodarczych) - 10 opraw, 

12. ul. Turystyczna (teren wokół budynku Komendy Powiatowej 

Policji) - 6 opraw, 

13. ul. Bojszowska (teren przy "Zajeździe Jajosty") - 8 opraw, 

8 słupów, 

14. ul. Mikołaja - 22 oprawy, 

15. ul. Krótka - 6 opraw, 

16. ul. Warszawska (teren przed halą sportową przy Szkole 

Podstawowej nr 3) - 10 opraw, 

17. łącznik pomiędzy halą sportową przy ul. Warszawskiej 

a Plantami Karola - 4 oprawy, 

18. ul. Kadłubowa (parking) - 6 opraw, 6 słupów, 

19. ul. Solecka (Plac przed Domem Pogrzebowym) - 6 opraw, 

20 ul. Węglowa ( teren przed Szkołą Podstawową nr 3) – 

10 opraw, 

21. ul. Szarych Szeregów (parking przy hali sportowej) - 6 opraw, 

22. ul. Jagiełły (teren wokół Triady) - 31 opraw, 14 słupów, 

23. ul. Zdrowia - 8 opraw, 8 słupów. 

PROJEKT ZREALIZOWANY 
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L.P. NAZWA PROJEKTU ŹRÓDŁO 
DOFINANSOWANIA 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU STATUS PROJEKTU 
 
 

4.  
Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na 

terenie gminy Bieruń - etap III 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 
 

Przedmiotem projektu jest wymiana 138 istniejących opraw 

sodowych na oprawy typu LED i 89 słupów oświetleniowych 

w następujących lokalizacjach: 

1. dwie ulice boczne ul. Skowronków (7 - likwidacja/ 7 - instalacja 

/0 - wymiana słupów), 

2. ul. Świerczyniecka (od przejazdu kolejowego 

do ul. Oświęcimskiej) (28/21/21), 

3. ul. Prywatna (8/8/8), 

4. pętla autobusowa na Zabrzegu (4/4/0), 

5. ul. Kamienna (teren przedszkola) (6/6/0), 

6. ul. Warszawska (Ściernie, na wysokości automyjni) (8/8/0), 

7. plac przy OSP Czarnuchowice (8/8/0), 

8. ul. Tatarakowa - (10/10/10), 

9. ul. Wawelska (teren obok Poczty Polskiej) (5/5/5), 

10. ul. Warszawska (od zjazdu do Powiatowego Zarządu Dróg 

do ronda im. Strajku Górników) (32/32/23), 

11. ul. Chemików (od skrzyżowania z ul. Kopcową do wysokości 

skrzyżowania z ul. Solidarności) (22/22/22. 

PROJEKT W TRAKCIE 
REALZACJI 

5.  

Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną 

wraz z infrastrukturą techniczną komunikującą tereny 

SSE w Gminie Bieruń 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 
 

Przedmiotem projektu jest budowa drogi łączącej 

ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz chodnikiem i ścieżką 

rowerową oraz infrastrukturą techniczną komunikującą tereny 

SSE w Gminie Bieruń. 

Realizacja inwestycji wpłynie na: 

- usprawnienie połączeń drogowych w mieście, 

- poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, 

- poprawę dostępności terenów inwestycyjnych, w tym do KSSE, 

- zwiększenie dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, 

- udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie 

Bieruń. 

PROJEKT W TRAKCIE 
REALZACJI 

6.  
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 

nr 1 w ramach poprawy infrastruktury w Bieruniu 

1. Program Sportowa Polska – 
program rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej, 
którego dysponentem jest 
Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu  

 
2. Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych 

W ramach realizacji zadania zostanie rozbudowany obiekt Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Bieruniu 

o nowy budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-

sportowym, sanitarnym, wyposażony w windę osobową. 

W nowym budynku powstanie również biblioteka i czytelnia. 
PROJEKT W TRAKCIE 

REALZACJI 
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L.P. NAZWA PROJEKTU ŹRÓDŁO 
DOFINANSOWANIA 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU STATUS PROJEKTU 
 
 

7.  

Budowa szybu windowego wraz z windą przy Szkole 

Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 

w Bieruniu 

1. Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 
ramach Obszaru B – 
„Program wyrównywania 
różnic miedzy regionami 
III” 

 
2. Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 

Celem projektu była realizacja działań zmierzających do likwidacji 

barier architektonicznych i komunikacyjnych utrudniających 

uczniom z niepełnosprawnościami ruchowymi dogodne 

korzystanie z placówki edukacyjnej. Głównym zadaniem projektu 

była przebudowa jednego z wejść do budynku Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Bieruniu. 

Roboty polegały na budowie zewnętrznej klatki schodowej 

z szybem windowym i montażem windy osobowej z dostępem 

na wszystkie kondygnacje budynku szkoły. 

PROJEKT ZREALIZOWANY 

8.  
Budowa ściany wspinaczkowej w budynku hali 

sportowej przy ul. Homera w Bieruniu 

Program Sportowa Polska – 
program rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej, 
którego dysponentem jest 
Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu 

Dzięki realizacji projektu Centrum Sportowe Homera 

„ADRENALINA” przy ul. Homera wyposażone zostało w 7 ścianek 

dla dzieci z przyrządami do automatycznej asekuracji, ścianę 

główną o wysokości ponad 16 metrów, 10-metrową ściankę 

do wspinania na czas (obecnie dyscyplina olimpijska), 

bulderownię, czyli miejsce treningów wspinaczy, służące 

do wspinania bez asekuracji oraz campus wspinaczkowy służący 

do ćwiczenia górnych partii mięśni wspinaczy, głównie palców. 

Specjalnym wyposażeniem jest przewieszona pod katem 400 

tablica, tzw. Moon Board, najlepszy trenażer dla wspinaczy 

na świecie. Na piętrze budynku jedno z pomieszczeń 

zaadaptowano na strefę rozgrzewkową dla wspinaczy, gdzie 

na ścianach można ćwiczyć technikę wspinania bez asekuracji, jak 

i rozgrzać mięśnie przed właściwym treningiem na dużych 

ścianach. Jedna z sal w budynku została przystosowana 

do potrzeb prowadzenia zajęć z zakresu sportów walki 

(dalekowschodnie sztuki walki, kickboxing, zapasy oraz zajęcia 

crossfit) i wyposażona w specjalne maty do ćwiczeń oraz sprzęt 

sportowy do rozgrzewki i ćwiczeń ogólnorozwojowych. 

 

PROJEKT ZREALIZOWANY 

9.  
Remont hali sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 

w Bieruniu 

Program Sportowa Polska – 
program rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej, 
którego dysponentem jest 
Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu 

W ramach realizacji zadania wyremontowano halę sportową wraz 

z zapleczem szatniowo – sanitarnym. 

. 
PROJEKT ZREALIZOWANY 
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L.P. NAZWA PROJEKTU ŹRÓDŁO 
DOFINANSOWANIA 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU STATUS PROJEKTU 
 
 

10.  
Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu 

„Senior+” przy ul. Chemików 139 w Bieruniu 

Budżet państwa w ramach 
Programu wieloletniego 
„Senior+” na lata 2015-2020 
(edycja 2020) 

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. Dzienny Dom ,,Senior+” 

zapewniał 8-godzinną ofertę  w dniach od poniedziałku do piątku. 

Podopieczni Dziennego Domu „Senior+” mogli  skorzystać z usług 

o charakterze: 

- socjalnym,  

- edukacyjnym (spotkania z dietetykiem, zajęcia psychologiczne),  

- sportowo – rekreacyjnym, 

- kulturalno – oświatowym. 

Placówka zapewniała 15 miejsc dla osób powyżej 60 roku życia, 

zamieszkujących na terenie gminy Bieruń. 

 
 
 

PROJEKT ZREALIZOWANY 

11.  Remont ul. Granitowej (480057S) w Bieruniu – etap IV Fundusz Dróg Samorządowych 

Remont ulicy Granitowej obejmował odcinek od km 0+635 

do 0+971,62 (etap IV) i był zakończeniem modernizacji tej drogi 

realizowanej w latach 2014 (etap I), 2015 (etap II) oraz 2017 (etap 

III). 

 
PROJEKT ZREALIZOWANY 

12.  
Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - 

ul. Stanisława Ligonia i ul. Józefa Lompy 
Fundusz Dróg Samorządowych 

Zadanie dotyczy budowy dwóch dróg bocznych ul. Barańcowej 

(ul. Stanisława Ligonia i ul. Józefa Lompy) oraz odcinka łączącego 

te drogi biegnącego wzdłuż torów kolejowych. Długość jezdni 

objętej robotami budowlanymi to 375 mb. Na przedmiotowym 

odcinku drogi nie jest przewidziana budowa chodników. Ruch 

pieszych będzie odbywać się utwardzonym poboczem. 

 
 

PROJEKT W TRAKCIE 
REALZACJI 

13.  
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej 

w miejscowości Bieruń 

1. Fundusz Dróg 
Samorządowych 

 
2. Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 

Wewnętrzna ul. Węglowa stanowi układ komunikacyjny dużego 

osiedla mieszkaniowego o zabudowie wielorodzinnej 

i jednorodzinnej oraz dojazd do szkoły podstawowej, przedszkola 

i siedziby kilkunastu firm handlowo-usługowych. Długość jezdni 

objętej robotami budowlanymi to 405 mb. Przebudowa 

wewnętrznej ul. Węglowej obejmuje również przebudowę 

chodników. 

 
 

PROJEKT W TRAKCIE 
REALZACJI 

14.  
Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ul. Pszennej 
w Bieruniu 

Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia w ramach 
Programu działań na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji w 
2020 roku 

Projekt swym zakresem obejmował budowę chodnika 

z oświetleniem LED przy ul. Pszennej w Bieruniu. W ramach 

przedsięwzięcia został wybudowany chodnik, sieć kanalizacji 

deszczowej oraz sieć mikrokanalizacji teletechnicznej. Została 

również przebudowana sieć teletechniczna, wyremontowane 

zjazdy i pobocza, a także wybudowano  sieć elektroenergetyczna 

wraz z oświetleniem ulicznym typu LED. 

PROJEKT ZREALIZOWANY 
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L.P. NAZWA PROJEKTU ŹRÓDŁO 
DOFINANSOWANIA 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU STATUS PROJEKTU 
 
 

15.  
Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ul. Wita 

i ul. Skrajnej w Bieruniu 

Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia w ramach 
Programu działań na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji w 
2020 roku 

Projekt obejmował budowę 250 m chodnika (nawierzchnia 

bitumiczna oraz z kostki betonowej)  o szerokości zmiennej od 2 

m do 3 m. Poszerzono jezdnię ul. Wita do szerokości 5,5 m 

z odpowiednimi poszerzeniami na łukach poziomych oraz 

odwodnienie drogi. Ciągi piesze dostosowano do potrzeb osób 

niepełnosprawnych poprzez obniżenia krawężników do 2 cm oraz 

kostki integracyjne w obrębie przejść dla pieszych. Ponadto 

w ramach projektu zostało wybudowane oświetlenie LED - 27 szt. 

punktów oświetleniowych. 

PROJEKT ZREALIZOWANY 

16.  
Budowa drogi rowerowej z dopuszczonym ruchem 
pieszym wraz z oświetleniem LED pomiędzy ul. Dyrdy 
a ul. Mielęckiego w Bieruniu 

Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia w ramach 
Programu działań na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji w 
2020 roku 

Projekt zakładał budowę drogi rowerowej o nawierzchni z betonu 

asfaltowego z dopuszczonym ruchem pieszych o szerokości 2,5 m 

i długości około 132 m.   Projekt uwzględnia także  budowę 

odwodnienia oraz oświetlenia LED na całym odcinku ciągu pieszo-

rowerowego –  łącznie 6 punktów oświetleniowych. Głównym  

zamierzeniem  projektowym było skomunikowanie  pieszych  

i  rowerzystów  pomiędzy dwoma  równoległymi  ulicami  –  

ul. Dyrdy i ul. Mielęckiego. 

PROJEKT ZREALIZOWANY 

17.  Budowa oświetlenia bocznej ul. Lipcowej w Bieruniu 

Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia w ramach 
Programu działań na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji w 
2020 roku 

Projekt swym zakresem obejmował budowę oświetlenia 

ulicznego przy bocznej ulicy Lipcowej w Bieruniu. W ramach 

projektu została wybudowana nowa infrastruktura oświetleniowa 

- 8 punktów oświetleniowych. 

PROJEKT ZREALIZOWANY 

18.  
Budowa oświetlenia LED przy ul. Rubinowej w Bieruniu 

w ramach zadania Przebudowa ul. Rubinowej 

Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia w ramach 
Programu działań na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji w 
2020 roku 

Dzięki realizacji projektu zmodernizowano i rozbudowano 

oświetlenie uliczne przy ul. Rubinowej w Bieruniu. W ramach 

projektu została wybudowana nowa infrastruktura oświetleniowa 

(14 słupów aluminiowych, 14 opraw LED, 1 szafa ze sterownikiem 

centralnym), w tym zdemontowane zostały 4 istniejące oprawy 

sodowe. 

PROJEKT ZREALIZOWANY 

19.  Zdalna szkoła 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 

W ramach projektu zostały zakupione 32 komputery przenośne 

typu laptop, wyposażone w oprogramowanie Microsoft Office 

(Word, Excel, PowerPoint). Sprzęt został przekazany do dwóch 

placówek oświatowych: 

a) Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu - 16 laptopów, 

b) Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu - 16 

laptopów.    

Celem projektu była pomoc uczniom i nauczycielom w dostępie 

do sprzętu niezbędnego do uczestniczenia w zdalnych lekcjach. 

PROJEKT ZREALIZOWANY 
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L.P. NAZWA PROJEKTU ŹRÓDŁO 
DOFINANSOWANIA 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU STATUS PROJEKTU 
 
 

20.  Zdalna szkoła+ 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 

W ramach projektu zostały zakupione 25 komputery przenośne 

typu laptop, wyposażone w oprogramowanie Microsoft Office 

(Word, Excel, PowerPoint). Sprzęt został przekazany do dwóch 

placówek oświatowych: 

a) Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu - 12 laptopów, 

b) Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu - 13 

laptopów.    

Celem projektu była pomoc uczniom i nauczycielom w dostępie 

do sprzętu niezbędnego do uczestniczenia w zdalnych lekcjach. 

PROJEKT ZREALIZOWANY 

21.  
Kompleksowa termomodernizacja budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń 

Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014-2020 

Inwestycja objęta projektem dotyczy poprawy parametrów 

energetycznych 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

stanowiących zasób Gminy Bieruń. Budynki położone są przy 

ulicach: Adama 4, Jagiełły 47-53, Jagiełły 80-82, Jagiełły 84, 

Jagiełły 86, Rynek 17, Wawelskiej 55. 

 

PROJEKT W TRAKCIE 
REALZACJI 

22.  

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 

23.  
Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie 

Miejskim w Bieruniu 

Europejski Fundusz Społeczny 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 

Projekt zakłada wdrożenie programu ukierunkowanego 

na poprawę warunków pracy i eliminację zdrowotnych czynników 

ryzyka z uwzględnieniem działań szkoleniowych poprzez 

doposażenie stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Bieruniu. 

PROJEKT W TRAKCIE 
REALZACJI 

 


