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TRWA BUDOWA PARKU MIEJSKIEGO W SIEWIERZU

Trwają prace przy budowie parku miejskiego w Siewierzu. Na terenie budowy pomiędzy ulicą Żwirki i
Wigury, a szpitalem Chorób Płuc w Siewierzu wykonano większość alejek bez ich warstwy wierzchniej,
pagórki i podbudowy na placu PZ1 wraz ze zjeżdżalnią nierdzewną, zamontowano urządzenia siłowni i
kilka urządzeń muzycznych, zielony tunel i zielone iglo, parking na placu PL11, podbudowy z obrzeżami na
placach przy rzece Przemsza, przy potoku Jordan, w plenerowym Centrum Edukacji Ekologicznej. Trwają
prace przy przyczółkach większego mostu..
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.
Wartość zadania wynosi 4 876 693,66 zł. Gmina Siewierz uzyskała dofinansowanie w wysokości 85%
wydatków kwalifikowanych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. W ramach Metropolitarnego Funduszu Solidarności na rok
2019 Gmina otrzymała również dofinansowanie w wysokości 519.963,00 złotych. Środki z GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii stanowić będą wkład własny Gminy do zadań realizowanych już z udziałem
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin zakończenia inwestycji pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Siewierz" ustalono na dzień 30 września 2019 r.
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