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PODPISANO UMOWĘ NA BUDOWĘ PARKU MIEJSKIEGO

          

                W dniu 6 lutego 2019 r. podpisano umowę z firmą GARDEN DESIGNERS z Lublina na
dokończenie  budowy  polegającej  na  zagospodarowaniu  terenu  w  Siewierzu  na  cele  rekreacyjno-
edukacyjne poprzez budowę Parku Miejskiego oraz plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach
projektu pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i
Brynicy – Gmina Siewierz”.

   Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Żwirki i
Wigury, a szpitalem Chorób Płuc w Siewierzu, na cele rekreacyjno-edukacyjne poprzez budowę Parku
Miejskiego oraz plenerowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

   Pierwsze prace na tym terenie rozpoczęły się już w pierwszej połowie ubiegłego roku, jednak ówczesny
Wykonawca COLOR-SPORT Sp. S.C. z Bierunia nie zrealizował zadania i Gmina zmuszona była odstąpić od
umowy. W wyniku ponownego przetargu wyłoniono nowego Wykonawcę i ustalono termin zakończenia
prac do 30 września 2019 r.

   Dotychczasowy Wykonawca wykonał częściowo: wycinkę drzew, korytowanie ścieżek i placów, położenie
obrzeży oraz podbudowę ścieżek i placów za kwotę
251 095,98 zł.

   W ramach inwestycji planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego i ścieżek pieszych wraz z 2 kładkami
dla pieszych nad rowem Jordan, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, strefy dydaktycznej, innych placów i



nawierzchni  utwardzonych  oraz  oświetlenia,  zieleni  i  obiektów małej  architektury  oraz  plenerowego
Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

   Ośrodek ten stanowić będzie teren z nawierzchni utwardzonych w formie ścieżek pieszych o nawierzchni
wodoprzepuszczalnej  mineralno-żywicznej  oraz  z  nawierzchni  trawiastych,  na  którym między  innymi
zamontowane będą tablice z grami plenerowymi, urządzenia edukacyjne, wykonane zostaną nasadzenia, w
tym w formie labiryntu i zielonego igloo oraz wybudowana będzie niezbędna mała architektura.

   Głównym celem zadania jest ochrona różnorodności biologicznej doliny rzek Przemszy i Brynicy w
Gminie Siewierz poprzez stworzenie zielonych przestrzeni parkowych stanowiących miejsce rekreacji,
wypoczynku, edukacji ekologicznej, a także aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców.

   Wartość nowej umowy wynosi 4 876 693,66 zł. Powyższe zadanie zostało wpisane do wykazu projektów
kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z którego
Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych ze środków unijnych.
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