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Załącznik nr 2 

do Raportu o stanie Miasta za 2021 rok 

 

Zestawienie projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, które były realizowane w 2021 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. Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 

Projekt obejmował 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 
ZREALIZOWANY 

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: 

1. dostosowanie, jako Centrum przesiadkowego terenu placu autobusowego 

w Bieruniu Starym, zlokalizowanego przy ul. Chemików,  

2. zagospodarowanie „Kadłuba” jako lokalnej atrakcji turystycznej oraz miejsca 

oczekiwania przez podróżnych, 

3. wydzielenie drogi rowerowej z jezdni ulicy Krakowskiej wraz z połączeniem 

jej z drogą rowerową wzdłuż ulicy Barańcowej. 

4. budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz oświetlenia na drugiej części Grobli 

i połączenie jej z istniejącą drogą rowerową wzdłuż ulicy Wylotowej,  

5. przedłużenie drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Chemików (od miejsca, 

gdzie powiatowa droga rowerowa się kończy) do ulicy Turyńskiej i skomunikowanie 

jej z ulicą Ekonomiczną, 

6. budowa drogi rowerowej łączącej ulicę Marcina (gdzie powstała nowa ścieżka 

rowerowa, przy okazji remontu ulicy Łysinowej i Marcina) z ulicą Licealną 

(do wybudowanego w 2018 roku parkingu), 

7. budowa ciągu pieszo - rowerowego od kładki na rzece Mlecznej do ulicy 

Kopcowej, a dalej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kopcowej - aż do połączenia 

z dworcem autobusowym, 

8. przedłużenie wybudowanej w 2019 roku równolegle do ulicy Turystycznej drogi 

rowerowej oraz chodnika wzdłuż ulicy Św. Kingi (w stronę Starostwa Powiatowego) 

i dalej  - od ulicy Św. Kingi aż do ulicy Zarzyny.  

 

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

KRÓTKI OPIS PROJEKTU STATUS PROJEKTU 
 
 

3.  
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności 

publicznej w Gminie Bieruń 

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

Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie prac wpływających na poprawę 

parametrów energetycznych 4 budynków użyteczności publicznej tj.: budynku 

socjalnego, mieszczącego mieszkania komunalne i dom dziennego pobytu osób 

starszych zlokalizowany przy ul. Chemików 139, budynku przedszkola mieszczącego 

się przy ul. Kamiennej 17, budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z oddziałami 

byłego Gimnazjum nr 2 im. św. Walentego, budynku zlokalizowany przy ul. 

Warszawskiej 292. Projekt obejmuje swoim zakresem również 1 budynek mieszkalny 

wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Wawelskiej 31, w którym mieszkania 

udostępniane są na szczególnych warunkach. 

 

PROJEKT W TRAKCIE 
REALIZACJI 

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 była wymiana 138 istniejących opraw sodowych na oprawy 

typu LED i 89 słupów oświetleniowych w następujących lokalizacjach: 

1. dwie ulice boczne ul. Skowronków, 

2.ul.Świerczyniecka (od przejazdu kolejowego do ul. Oświęcimskiej), 

3. ul. Prywatna, 

4. pętla autobusowa na Zabrzegu, 

5. ul. Kamienna (teren przedszkola), 

6. ul. Warszawska (Ściernie, na wysokości automyjni), 

7. plac przy OSP Czarnuchowice, 

8. ul. Tatarakowa, 

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

10. ul. Warszawska (od zjazdu do Powiatowego Zarządu Dróg do ronda im. Strajku 

Górników), 

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

z ul. Solidarności). 

 

PROJEKT 
ZREALIZOWANY 

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 była budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną 

na odcinku 480 m wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową oraz infrastrukturą 

techniczną. Realizacja inwestycji wpływa na: 

- poprawę dostępności terenów inwestycyjnych, w tym do KSSE, 

- zwiększenie dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, 

- udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie Bieruń. 

 

PROJEKT 
ZREALIZOWANY 
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L.P. NAZWA PROJEKTU ŹRÓDŁO 
DOFINANSOWANIA 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU STATUS PROJEKTU 
 
 

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. Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 

W ramach realizacji zadania został 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 powstała również biblioteka i czytelnia. 
PROJEKT 

ZREALIZOWANY 

7.  
Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - 

ul. Stanisława Ligonia i ul. Józefa Lompy 
Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg – edycja 2020 

Zadanie dotyczyło 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 - 375 metrów. 

 

 
PROJEKT 

ZREALIZOWANY 
 

8.  
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej 

w miejscowości Bieruń 

1. Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg – edycja 2020 

 
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, która objęta była robotami budowlanymi to 405 metrów. Przebudowa 

wewnętrznej ul. Węglowej obejmowało również przebudowę chodników. 

 

 
 

PROJEKT 
ZREALIZOWANY 

9.  

 

 

Przebudowa i remont ul. Mieszka I w Bieruniu 

 

Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg – edycja 2021 

Inwestycja polega w szczególności na: 

• kompleksowej przebudowie drogi na odcinku 813 metrów i przebudowie 
odwodnienia tej drogi, 

• remoncie drogi na odcinku 87 metrów, 

• budowie chodnika, 

• budowie miejsc postojowych, 

• przebudowie skrzyżowania oraz zjazdów do posesji, 

• rozbudowie oświetlenia. 
 

PROJEKT W TRAKCIE 
REALIZACJI 

10.  
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 
REALIZACJI 
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L.P. NAZWA PROJEKTU ŹRÓDŁO 
DOFINANSOWANIA 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU STATUS PROJEKTU 
 
 

11.  

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 
REALIZACJI 

12.  
Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie 

Miejskim w Bieruniu 

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

Projekt zakładał 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 
ZREALIZOWANY 

13.  
Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie 

KS "UNIA" w Bieruniu 

Metropolitalny Fundusz 
Solidarności w roku 20221 
Budżet Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii 

Zadanie polegało na modernizacji ogólnodostępnego boiska sportowego 

o wymiarach 28 m x 48 m umożliwiającego masowe uprawianie sportu. 

Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia była poprawa stanu technicznego 

boiska, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektu 

sportowego, znajdującego się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym. 

 

PROJEKT 
ZREALIZOWANY 

14.  Ścieżki współpracy 
Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 

„Ścieżki współpracy” to międzynarodowy projekt realizowany przez Fundację 

Fundusz Współpracy (FFW), w którym realizatorzy projektów standardowych 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) mogli otrzymać 

dofinansowanie na rozszerzenie rezultatów i produktów swoich projektów EFS 

o komponent międzynarodowy. Gmina Bieruń w ramach projektu wypracowała 

rozwiązanie pn. „Standardy obsługi klienta urzędu wykorzystujące narzędzia IT oraz 

zdalną pracę urzędników” na podstawie transferu wypracowanych rozwiązań 

partnera zagranicznego – miasta Lourinha (Portugalia). 

 

PROJEKT 
ZREALIZOWANY 
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L.P. NAZWA PROJEKTU ŹRÓDŁO 
DOFINANSOWANIA 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU STATUS PROJEKTU 
 
 

15.  

„Upowszechnianie informacji o grobach wojennych 

żołnierzy i powstańców śląskich na terenie Gminy 

Bieruń” 

Fundusz Promocji Kultury 
Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 

Zadanie zakładało realizację działań edukacyjnych i dokumentacyjnych 

oraz popularyzację danych historycznych o ofiarach walk i męczeństwie polskich 

żołnierzy, powstańców śląskich, które stanowią świadectwo kluczowych wydarzeń 

z historii Polski poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod edukacji i promocji 

z obszaru Gminy Bieruń. W ramach zadania została opracowana nowa zakładka 

internetowa na stronie gminnej o tematyce miejsc pamięci, grobach wojennych 

z Bierunia, odbyły się plenerowe wystawy mobilne poświęcone tej tematyce oraz 

spacery historyczne po miejscach pamięci w gminie. Została wydana również 

publikacja o 88 grobach wojennych i szlaku historycznym w gminie. Nagrany został 

również spot filmowy promujący tematykę grobów wojennych oraz projekt.  

 

PROJEKT 
ZREALIZOWANY 

16.  

„Budowa nowego grobu wojennego oraz wykonanie 

oznakowania mogił powstańców śląskich i żołnierze 

z terenu Gminy Bieruń” 

Fundusz Promocji Kultury 
Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 

Zadanie polegało na budowie nowego nagrobka dla powstańca śląskiego Pawła 

Pilszczka, który stanowi kolejny obiekt grobownictwa wojennego na terenie Gminy 

Bieruń, a został wykonany zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Instytut 

Pamięci Narodowej. Ponadto w ramach zadania zostały oznakowane wszystkie groby 

wojenne – łącznie 9 mogił, które znajdują się na dwóch cmentarzach w Gminie 

Bieruń przy wykorzystaniu tabliczek mosiężnych – na cmentarzu przy Sanktuarium 

św. Walentego należącym do parafii p.w. św. Bartłomieja w Bieruniu Starym oraz 

przy kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym. 

Ponadto został opracowany i wydany folder promujący realizację projektu, z opisem 

grobów wojennych oraz zostałzorganizowany spacer historyczny po miejscach 

pamięci w Bieruniu. 

 

PROJEKT 
ZREALIZOWANY 

17.  
Modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy 

Bieruń 

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
 

Zadanie polega na przebudowie małej architektury boiska sportowego 

zlokalizowanego przy ul. Bijasowickej w Bieruniu. Zostanie wymienione 601,72 m2 

nawierzchni asfaltowej boiska na nawierzchnię bezpieczną poliuretanową wraz z 

montażem bramek boiskowych z siatkami (2 sztuki), słupków do siatkówki i tenisa 

ziemnego wraz z siatkami (2 sztuki) oraz 40 m piłkochwytów. 

 

PROJEKT W TRAKCIE 
REALIZACJI 

18.  
Rozbudowa i budowa ul. Domy Polne i ul. Szynowej 

w Bieruniu wraz z budową kanalizacji sanitarnej 

Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji 
Strategicznych – edycja I 

W ramach projektu przewiduje się: rozbudowę i budowę ul. Domy Polne o dł. ok. 330 

m (etap I) wraz z jezdnią, chodnikiem, przebudową zjazdów i budową kanalizacji 

deszczowej; rozbudowę ul. Szynowej na dł. ok. 500 m wraz z jezdnią, przebudową 

zjazdów i budową kanalizacji deszczowej oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej 

na osiedlu Domy Polne: ok. 486 mb kanalizacji tłocznej, ok. 862 mb kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej. Wybudowana zostanie również pompownia ścieków. 

Projekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego. 

 

PROJEKT W TRAKCIE 
REALIZACJI 

 


