
Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2015-02-18 12:51:51

NOWE INWESTYCJE W SIEWIERZU

    Trwa przetarg nieograniczony na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie
Siewierz polegająca na budowie iluminacji Zamku w Siewierzu oraz zagospodarowaniu terenu przy Zamku”. Zadanie planuje się
zrealizować do 01 czerwca 2015 r. Prace będą prowadzone pod nadzorem archeologicznym i konserwatorskim.

    Celem wykonania iluminacji  siewierskiego zabytku jest  uczytelnienie podstawy kompozycyjnej  wzgórza otoczonego fosą,
podkreślenie monumentalności i spójności bryły zamku w postaci jego murów obwodowych, zaakcentowanie dominant kompozycji
architektonicznej zamku w formie wieży i barbakanu oraz stworzenie „scenograficznych” efektów iluminacji wnętrza zamku. Dla
wykonania iluminacji Zamku zastosowany będzie sprzęt oświetleniowy w technologii LED.

    W ramach zadania planowane jest także zagospodarowanie terenu przy Zamku obejmujące w szczególności dostawę i montaż
stylowych ławek z oparciem, koszy na śmieci i stojaków na rowery, a także wykonanie wysokiej jakości trawnika na części błoni
zamkowych. Tym samym stworzone zostanie miejsce odpoczynku służące mieszkańcom oraz turystom.

    Gmina Siewierz pozyskała dofinansowanie dla realizacji powyższego zamierzenia w ramach projektu partnerskiego: „Rozbudowa
infrastruktury turystycznej w gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego” ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013. Planowane przedsięwzięcie znakomicie wpisuje się w turystyczny oraz historyczno-kulturalny profil Gminy Siewierz. W
ramach projektu partnerskiego panuje się również zakup nowoczesnej, mobilnej sceny letniej wraz z nagłośnieniem i oświetleniem,
która  będzie  wykorzystywana na  potrzeby  organizowanych na  błoniach  Zamkowych przedsięwzięć  kulturalnych,  sportowych,
historycznych i innych.

    W trakcie rozstrzygnięcia jest ponadto postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy pełnowymiarowej sali
gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej  nr  2  w  Siewierzu  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  oraz  budową  boiska
wielofunkcyjnego. Dzięki inwestycji postanie przede wszystkim sala gimnastyczna z wyposażeniem do gry w koszykówkę, siatkówkę,
tenisa, piłkę ręczną oraz z trybuną. Nowy obiekt połączony będzie z budynkiem istniejącej szkoły dwukondygnacyjnym łącznikiem
mieszczącym dwie sale lekcyjne oraz zaplecze sali gimnastycznej. W budynku sali gimnastycznej i łącznika wykonane zostaną
niezbędne instalacje wewnętrzne. Do obiektu poprowadzone będą również nowe przyłącza mediów. W związku z budową sali
gimnastycznej zostaną przeprowadzone prace remontowe w istniejącym budynku szkoły, w tym prace w kotłowni.

    Na terenie przyszkolnym, wzdłuż zachodniej granicy działki  powstanie 60 metrowa bieżnia o nawierzchni poliuretanowej.
Wybudowane zostanie także boisko sportowe wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytem. Istniejące na
działce  szambo  zostanie  zlikwidowane  i  zastąpione  dwoma zbiornikami  usytuowanymi  w  północnej  części  terenu.  Ponadto,
przebudowana będzie droga dojazdowa stanowiąca drogę przeciwpożarową wzdłuż wschodniej  granicy działki  wraz z placem
manewrowym o nawierzchni z kostki brukowej.

    Całe zadanie zostanie wykonane do 31 lipca 2016 r. Dla powyższego przedsięwzięcia Gmina planuje pozyskać dofinansowanie ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
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