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RUSZA BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ WOJKOWICE KOŚCIELNE Z KUŹNICĄ
WARĘŻYŃSKĄ ORAZ BUDOWA ZINTEGROWANEGO PUNKTU PRZESIADKOWEGO W
SIEWIERZU

Gmina Siewierz przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Promowanie niskoemisyjnego
transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w
Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską”. Na
realizację całego projektu gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 2 535 337,19 zł.
Celem projektu jest rozwój transportu publicznego oraz promowanie mobilności miejskiej, zgodnej z
zasadami zrównoważonego transportu, poprzez zapewnienie możliwości przesiadkowych z komunikacji
indywidualnej na komunikację zbiorową. Zostanie on osiągnięty dzięki realizacji dwóch zadań.
W ramach budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską
oprócz drogi pieszo-rowerowej wykonany będzie most nad rzeką Przemszą oraz sieć wodociągowa, kanał
technologiczny i oświetlenie całej drogi, a także wyznaczenie wraz z oznakowaniem szlaku rowerowego,
łączącego dwa punkty przesiadkowe (bike&ride) w miejscowościach Kuźnica Warężyńska oraz Wojkowice
Kościelne. Utworzenie punktu przesiadkowego przy boisku wielofunkcyjnym w Kuźnicy Warężyńskiej
będzie polegać na utwardzeniu terenu z kostki brukowej, dostawie i montażu wiaty ze stojakami
rowerowymi na łącznie 14 stanowisk postojowych oraz dostawie i montażu tablicy informacyjnej. Budowa
punktu przesiadkowego na ulicy Zawodzie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach
Kościelnych obejmować będzie również utwardzenie terenu z kostki brukowej, dostawę i montaż wiaty
rowerowo - przystankowej, dostawę i montaż stojaków rowerowych na łącznie 10 stanowisk postojowych,
dostawę i montaż tablicy informacyjnej, a ponadto demontaż i ponowny montaż ogrodzenia oraz
przesadzenie drzew. Utworzenie tych dwóch miejsc przesiadkowych umożliwi mieszkańcom pozostawienie
w bezpiecznych miejscach swoich rowerów i zmianę sposobu poruszania się na komunikację miejską
autobusową. Sama zaś droga rowerowa umożliwi mieszkańcom tych dwóch miejscowości, szczególnie
dzieciom i młodzieży, bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy nimi. Na realizację tej części
przedsięwzięcia podpisano w dniu 27 marca 2017 r. umowę z Wykonawcą – firmą AZI-BUD Sp. z o.o. z
Będzina. Przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło w dniu 10 kwietnia 2017 r. Wartość robót
budowlanych zgodnie z umową wyniesie 3 225 949,78 zł. Ta część projektu będzie zrealizowana do 31
października 2017 r.
W ramach drugiego zadania, czyli budowy Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego przy placu Wojska
Polskiego w Siewierzu wykonany zostanie minidworzec autobusowy z wiatą przystankowo-rowerową,
parkingi dla samochodów osobowych (obiekty „park&ride”) z miejscami dla osób niepełnosprawnych,
stanowiska przystankowe i miejsca parkingowe dla autobusów. Także tutaj zostanie wykonana wiata z
miejscami postojowymi na 20 rowerów. Zostanie również zapewniony monitoring i ogólnodostępny
Internet bezprzewodowy. Wykonawcą zadania będzie również firma AZI-BUD Sp. z o.o. Przekazanie placu
budowy wykonawcy nastąpiło w dniu 12 maja 2017 r. Ta część przedsięwzięcia powinna zostać wykonana
do 30 listopada 2017 r. Wartość robót budowlanych wyniesie 1 099 170,00 zł.

Łącznie w ramach projektu planuje się realizację trzech zintegrowanych węzłów przesiadkowych, tj. w
Siewierzu (autobus, rower, samochód) oraz w Kuźnicy Warężyńskiej i Wojkowicach Kościelnych (autobus,
rower). Działania te Gmina podejmuje, aby zachęcać swoich mieszkańców do korzystania z komunikacji
miejskiej a tym samym wpływać na poprawę naszego środowiska naturalnego dzięki chociaż częściowej
rezygnacji z korzystania z samochodów osobowych na rzecz komunikacji zbiorowej lub rowerowej.
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