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ZAKOŃCZONO BUDOWĘ ILUMINACJI SIEWIERSKIEGO ZAMKU

    W czerwcu br. do użytku oddana została iluminacja zamku w Siewierzu. Dzięki przeprowadzonej inwestycji niezwykłe walory zabytku można
teraz obserwować również po zmroku. Wykonawcą inwestycji była firma ETEC Sp. z o.o. z Olkusza.

    Prace rozpoczęły się od geodezyjnego wytyczenia trasy okablowania. Zaakceptowano także zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt
oświetleniowy, w tym projektory i maszty iluminacyjne w energooszczędnej technologii LED. Przeprowadzono również próby oświetleniowe
zamku w celu zapewnienia osiągnięcia zamierzonego efektu iluminacji. Prace budowlane były prowadzone pod nadzorem archeologicznym i
konserwatorskim. Zgodnie z dokumentacją projektową i ustaleniami konserwatorskimi projektory generują światło ciepłobiałe. Jednocześnie, z
uwagi na organizowane na zamku imprezy, koncerty, przedstawienia teatralne czy happeningi historyczne, projektory ledowe mają także
możliwość generowania świateł w różnych kolorach.

    W ramach inwestycji  zlecone zostało również 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. Tym samym
stworzone zostało miejsce odpoczynku służące mieszkańcom oraz turystom.

    Zadanie zrealizowano w ramach większego projektu partnerskiego pod nazwą: „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Psary i
Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego”. Koszt wszystkich prac wyniósł 305 406,20 zł. Projekt uzyskał
dofinansowanie  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013.

    W  ramach  powyższego  projektu  partnerskiego  Gmina  Siewierz  zleciła  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. Zadanie zrealizowane zostało  w maju przez firmę Alspaw Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego za kwotę
145 506,54 zł. (czytaj więcej na: http://www.siewierz.pl/3/informacja/1631/#menu).

    Realizowane przedsięwzięcie stanowi kolejny krok w rozwoju turystycznego oraz historyczno-kulturalnego wizerunku Gminy Siewierz.
Podświetlony  zamek  można  podziwiać  po  zmroku,  natomiast  uroczysty  pokaz  iluminacji  będzie  miał  miejsce  podczas  IV  Turnieju
Rycerskiego, który już 25 lipca rozpocznie się na zamkowych błoniach: http://www.siewierz.pl/3/impreza/1591/
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