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PODPISANIE AKTU EREKCYJNEGO BUDOWY PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI ORAZ ŻŁOBKA

    W dniu 29 listopada 2019 r. poprzez podpisanie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego budowy nowego
przedszkola z oddziałami integracyjnymi i pierwszego samorządowego żłobka w Siewierzu, symbolicznie
rozpoczęto jedną z największych gminnych inwestycji.

    W uroczystości wzięli udział: Poseł na Sejm RP Danuta Nowicka, Poseł na Sejm RP Rafał Adamczyk,
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Mirosław Mazur, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Rafał
Porc, Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan
Mucha,  Radna  Powiatu  Będzińskiego  Monika  Pawłowska-Dyszy,  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w
Siewierzu Barbara Bochenek, radni Rady Miejskiej w Siewierzu, pełnomocnik generalnego wykonawcy
STB Sp. z o.o. z Częstochowy – Michał Rosa, wykonawca projektu inwestycji  Paweł Grzybek – firma
„Grzybud”, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele Rady Rodziców Publicznego Przedszkola w
Siewierzu, reprezentanci siewierskich przedszkolaków wraz z wychowawcami oraz pracownicy Urzędu
Miasta i Gminy Siewierz. W imieniu Poseł RP Barbary Dolniak na uroczystość przybyła Anna Krzemińska,
natomiast  Posła RP Roberta Warwasa reprezentowała Milena Pożarowczyk.  Uroczystego poświęcenia
rozpoczętej budowy dokonał ks. Marek Cuda -Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Siewierzu.

    Burmistrz Miasta i  Gminy Siewierz Zdzisław Banaś w swoim wystąpieniu podkreślił,  że podjęcie
inwestycji  było  niezbędne  z  uwagi  na  zapewnienie  odpowiednich  warunków  i  jakości  edukacji
najmłodszych.  Budynek,  w  którym mieści  się  obecna  siedziba  Publicznego  Przedszkola  w  Siewierzu
oddany został do użytku ponad czterdzieści lat temu. Obiekt służy już kilku pokoleniom dzieci, a znak
czasu sprawił, że placówka nie spełnia standardów, jakich wymaga się od budynków przedszkolnych.
Istotnym celem przy planowaniu przedsięwzięcia były dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
których w naszej gminie przybywa.

    Nowe przedszkole będzie więc w pełni przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Duża
powierzchnia obiektu, przestronne sale i korytarze oraz przede wszystkim brak barier architektonicznych -
umożliwi dzieciom swobodne poruszanie się. Należy podkreślić, że w części budynku przedszkola będzie
mieścić się żłobek. Będzie to pierwsza w naszej gminie samorządowa placówka opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3.

    Prezentacji  inwestycji  pn.  „Zapewnienie  pełnej  dostępności  do edukacji  przedszkolnej  w Gminie
Siewierz  poprzez  budowę  nowoczesnego  przedszkola  z  oddziałami  integracyjnymi  oraz  żłobka  w
Siewierzu” dokonał Michał Rosa - pełnomocnik generalnego wykonawcy STB Sp. z o.o. z Częstochowy.
Powierzchnia użytkowa przedszkola wynosić będzie 3 062,9 m2, natomiast powierzchnia użytkowa żłobka:
ok 165,5 m2. Przedszkole przeznaczone jest dla 200 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, natomiast żłobek dla 20
dzieci w wieku do lat 3.

    Całkowita wartość zadania realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” związanego z budową
przedszkola i żłobka to 16.500 000 zł (w tym: 15.800 000 zł przedszkole oraz 700.000 zł żłobek). Na
realizację budowy budynku przedszkola Gmina Siewierz uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020  w  kwocie  1.208  211,46  zł.  Na
realizację części budynku związanej ze żłobkiem Gmina Siewierz planuje pozyskanie środków z budżetu
państwa „Maluch plus” 2020 w kwocie ok. 649.284,00 zł  (dofinansowanie 80% z przeznaczeniem na
roboty budowlane 700.000,00 zł i wyposażenie 150.000,00 zł). Generalnym wykonawcą inwestycji jest
konsorcjum firm w składzie: STB sp. z o.o.  z Częstochowy i  Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy
Import-Export „KROMAR” ze Starokrzepic. Dokumentację projektową opracowała firma: „Grzybud” Paweł



Grzybek.
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