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Mamy 5 nowych placów zabaw
Podczas tegorocznego lata Gmina Siewierz zrealizowała systemowe działanie polegające na budowie i modernizacji aż pięciu placów zabaw w
różnych częściach naszej gminy. Tak szeroki zakres prac przyczynił się do zwiększenia oferty spędzania wolnego czasu przez najmłodszych,
którzy mogą korzystać z nowoczesnych i bezpiecznych urządzeń. Wykonawcą większości placów zabaw była firma „Pro-Sympatyk” z Wrocławia.
Jako pierwszy powstał plac zabaw przy ulicy Mostowej w Siewierzu. Prace spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem mieszkańców Piwoni,
którzy zaangażowali się w zagospodarowanie otaczającego terenu. Najważniejsze jednak, że nowoczesne i kolorowe urządzenia przypadły do
gustu korzystającym z nich dzieciom.
Przeprowadzono także remont placu zabaw przy remizie w Wojkowicach Kościelnych. Poza odnowieniem istniejących elementów,
zamontowano nowe urządzenia, czyli zjeżdżalnię z daszkiem, karuzelę, huśtawkę i piaskownicę oraz obiekty małej architektury. Ponadto
odmalowano istniejące obok boisko i wymieniono kosze do gry w koszykówkę. Zamontowano również siatki na obręcze koszy, na bramki do
piłki nożnej oraz do siatkówki.
Na placu zabaw w Nowej Wiosce przy remizie OSP zamontowano nowe urządzenia. Po zakończeniu prac firma realizująca zadanie zbudowała
bliźniaczy plac zabaw w Brudzowicach na tzw. „Górze Świętej”. W obu tych sołectwach mieszkańcy mieli swój udział w przygotowaniu terenu
pod inwestycję.
Piątym miejscem gdzie zamontowano kilka nowych urządzeń jest plac zabaw przy Przedszkolu w Siewierzu. Nowymi elementami na placu są:
drewniany zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, trapem wejściowym i dwoma wieżyczkami, huśtawka podwójna, domek z podestem oraz zestaw do
przewrotów.
Ogólna wartość powyższych inwestycji przekroczyła kwotę 160 tys. złotych. Place zabaw w Nowej Wiosce i Brudzowicach otrzymały wsparcie
finansowe w ramach „Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010” w wysokości po 20 tys. złotych na każdy z obiektów.
Pozostały koszt zostanie pokryty z budżetu gminy. Dodając do tego budowane obecnie kosztem 2,2 miliona złotych boiska przy szkołach w
Wojkowicach Kościelnych i Żelisławicach, należy stwierdzić, że Gmina Siewierz w samym roku 2008 angażuje bardzo poważne środki na
polepszenie oferty rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży.
Na realizację w przyszłości czeka projekt placu zabaw w Tuliszowie przy hydroforni Kuźnica Warężyńska obok baru MIX oraz place zabaw
objęte większymi, kompleksowymi projektami modernizacji baz sportowych przy szkołach w Siewierzu i Dziewkach oraz bazy sportowej w
Leśniakach i stadionu w Brudzowicach.
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