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Załącznik nr 1 

do Raportu o stanie Miasta za 2019 rok 

 

Zestawienie projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, które były realizowane w 2019 roku 

L.P. NAZWA PROJEKTU ŹRÓDŁO 
DOFINANSOWANIA 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU STATUS PROJEKTU 
 
 

1.  
Doposażenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych 

w gminie Bieruń 

Fundusz Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości  

Projekt dotyczył doposażenia trzech bieruńskich jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach realizacji zadania 

zostało zakupione wyposażenie dla potrzeb działań statutowych 

OSP obejmujące: 

- quad wraz z przyczepą - OSP Bieruń Nowy, 

- średni zestaw hydrauliczny ratownictwa drogowego – 

OSP Bieruń Stary, 

- ubrania strażackie specjalne - OSP Czarnuchowice. 

PROJEKT ZREALIZOWANY 

2.  
Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu 
„Senior+” przy ul. Chemików 139 w Bieruniu 

Budżet państwa w ramach 
Programu wieloletniego 
„Senior+” na lata 2015-2020 
(edycja 2019) 

W okresie od stycznia do grudnia 2019 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 

3.  
Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego 

w Bieruniu – osiedla domów jednorodzinnych, etap I 

Metropolitalny Fundusz 
Solidarności 
Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia 

Projekt dotyczył modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego 
osiedli domów jednorodzinnych na terenie gminy Bieruń. 
W ramach projektu wybudowana została nowa infrastruktura 
oświetleniowa oraz w części zdemontowane i wymienione zostały 
stare oprawy sodowe. Nowe oprawy oświetleniowe LED zostały 
zamontowane na: 
1. ul. Zuchowa – 11 szt. 
2. ul. Justyny Budzyńskiej – 18 szt. 
3. ul. Korfantego – 38 szt. 
4. ul. Sucharskiego – 4 szt. 
5. ul. Starowiślana – 11 szt. 
6. ul. Sportowa – 6 szt. 
7. ul. Bratków – 7 szt. 
8. ul. Narcyzów – 2 szt. 
9. ul. Borowinowa – 2 szt.  

PROJEKT ZREALIZOWANY 
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L.P. NAZWA PROJEKTU ŹRÓDŁO 
DOFINANSOWANIA 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU STATUS PROJEKTU 
 
 

4.  

Budowa ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie 

ul. Wylotowej w Bieruniu przeznaczonego do aktywnego 

wypoczynku, rekreacji oraz turystyki 

Metropolitalny Fundusz 
Solidarności 
Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia  
oraz  
Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 

Projekt polegał na budowie ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem 

w północno-zachodniej części gminy Bieruń. W ramach projektu 

wzdłuż nasypu DK 44 została wybudowana droga wewnętrzna 

o długości 170 m, szerokości 3,5 m z lewostronnym chodnikiem 

o szerokości 1,5 m. Na odcinku przechodzącym pod mostem 

i łączącym się z ul. Lędzińską od km 169,72 został wybudowany 

ciąg pieszo-rowerowy o długości 105 m o szerokości 3,5 m. 

PROJEKT ZREALIZOWANY 

5.  Przebudowa ul. Łysinowej i Marcina w Bieruniu 
Fundusz Dróg Samorządowych 
Edycja – 2018 r. 

Przedsięwzięcie dotyczyło przebudowy 903 m ulicy Łysinowej 
i ulicy Marcina na odcinku od ul. Oświęcimskiej do przejazdu 
kolejowego wraz z budową miejsc postojowych i budową zatok 
dla busów, budowy/przebudowy kanalizacji deszczowej służącej 
odwodnieniu drogi, budowy sieci oświetlenia ulicznego, budowy 
ścieżki rowerowej, budowy kanalizacji teletechnicznej oraz 
przebudowy istniejącej energetycznej linii napowietrznej na sieć 
energetyczną kablową wraz z przyłączami. 

PROJEKT ZREALIZOWANY 

6.  

Budowa ścianki wspinaczkowej w ramach remontu 

i nadbudowy budynku hali sportowej   

i świetlicy środowiskowej przy ul. Homera w Bieruniu 

 

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

Budowa ścianki wspinaczkowej w ramach remontu i nadbudowy 

budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej przy ul. Homera 

w Bieruniu. Dzięki realizacji zadania w gminie Bieruń powstało 

Centrum Sportowe Homera – ADRENALINA, w którym znajdują 

się profesjonalne ścianki wspinaczkowe o różnych poziomach 

trudności (w tym 7 ścianek wspinaczkowych dla dzieci) oraz 

bulderownia. 

PROJEKT ZREALIZOWANY 

7.  

Remont pokrycia dachowego, sali sportowej oraz 

zaplecza szatniowo-sanitarnego hali sportowej przy 

ul. Szarych Szeregów 15 w Bieruniu 

 

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

Remont pokrycia dachowego oraz zaplecza szatniowo-

sanitarnego hali sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15 

w Bieruniu. 

 

PROJEKT ZREALIZOWANY 

8.  

Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy 

środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera 

w Bieruniu w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-

gospodarczej ludności zamieszkującej obszary 

zdegradowane i rewitalizacji 

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

Zakres projektu obejmował remont i nadbudowę budynku hali 

sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy 

ul. Homera 34 w Bieruniu. Dzięki realizacji projektu w ramach 

pomieszczeń przeznaczonych na działalność świetlicy powstała 

sala główna, sala komputerowa wyposażona w stanowiska 

komputerowe, pomieszczenie administracyjne świetlicy 

wyposażone w niezbędne umeblowanie, pomieszczenie 

kuchenne wraz z wyposażeniem, zaplecze sanitarne (toalety) oraz 

szatnia. Wszystkie w/w pomieszczenia znajdują się na parterze 

zmodernizowanego budynku. W obrębie hali sportowej powstała 

sala ćwiczeń o pow. 162,16 m2 (zaadaptowanie sali na potrzeby 

prowadzenia zajęć z zakresu sportów walki - dalekowschodnie 

sztuki walki, kickboxing, boks, zapasy).  

PROJEKT ZREALIZOWANY 
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L.P. NAZWA PROJEKTU ŹRÓDŁO 
DOFINANSOWANIA 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU STATUS PROJEKTU 
 
 

9.  

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 

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

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 

10.  

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 (według założeń do Programu 

funkcjonalno-użytkowego): 

- 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. Dalsza część odcinka 

na grobli, od zjazdu dla rowerzystów do ul. Wylotowej, będzie 

funkcjonować jako ciąg pieszy, zakończony schodami terenowymi 

dla pieszych, skomunikowanymi z chodnikiem w 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 

11.  Remont ul. Granitowej (480057S) w Bieruniu – etap IV 
Fundusz Dróg Samorządowych 
Edycja – wiosna 2019 r. 

Remont ulicy Granitowej obejmuje odcinek od km 0+635 do 

0+971,62 (etap IV) jest kontynuacją i tym samym zakończeniem 

modernizacji tej drogi realizowanej w latach 2014 (etap I), 2015 

(etap II) oraz 2017 (etap III). 

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

KRÓTKI OPIS PROJEKTU STATUS PROJEKTU 
 
 

12.  Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia 

na terenie gminy Bieruń – etap II 

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

Przedmiotem projektu jest wymiana istniejących opraw 

sodowych na oprawy typu LED. Wymianie podlegać będzie 389 

opraw i 66 słupów oświetleniowych. 

Zakres prac obejmuje wymianę oświetlenia 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 W TRAKCIE 
REALZACJI 

13.  Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 

1 w ramach poprawy infrastruktury w Bieruniu 

Program Sportowa Polska – 
program rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej, 
którego dysponentem jest 
Ministerstwo Sportu  

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 

w Bieruniu. W ramach realizacji zadania zostanie rozbudowany 

obiekt SP1 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 

 


