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TRWAJĄ PRACE PRZY BUDOWIE NOWEGO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA PRZY UL. SIKORSKIEGO
W SIEWIERZU

    Trwają prace przy budowie nowego budynku przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem w Siewierzu
przy ul. Władysława Sikorskiego. Na terenie inwestycji wykonano szereg prac stanu surowego budynku
przedszkola  m.  in.  roboty  ziemne,  ściany  fundamentowe  z  bloczków betonowych,  ponad  90% ścian
nośnych  z  pustaków  ceramicznych  i  z  bloczków  z  betonu  komórkowego,  a  także  większą  część
stropodachu z płyt prefabrykowanych kanałowych, opartych na podciągach i wieńcach ścian. Wykonano
również część podłóg na gruncie.

    Dla żłobka postęp prac jest znacznie większy. Wykonano m. in. część robót elektrycznych, montaż ram
stolarki okiennej i część ocieplenia elewacji. Wykonano również niezbędną dla budynku przedszkola i
żłobka część instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką.

   Powierzchnia użytkowa przedszkola wynosić będzie ponad 3060 m2, natomiast powierzchnia użytkowa
żłobka 165 m2. Przedszkole przeznaczone będzie dla 200 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, natomiast żłobek
przygotowany zostanie dla 20 dzieci w wieku do lat 3. Na terenie inwestycji znajdzie się również plac
zabaw o powierzchni ok. 974 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizowana inwestycja przyczyni
się do poprawy warunków życia mieszkańców, a szczególnie rodzin z dziećmi, poprzez zwiększczenie



dostępności do nowoczesnej infrastruktury przedszkolnej.

    Na budowę żłobka Gmina Siewierz pozyskała dofinansowanie w kwocie 649.283,00 zł ze środków
Funduszu  Pracy  w  ramach  Rządowego  programu  Maluch+  2020.  Ze  środków  Funduszu  Pracy
sfinansowany zostanie również w 80% zakup wyposażenia budynku. 

    Na budowę przedszkola  w Siewierzu Gmina pozyskała  środki  Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -
2020  w  kwocie  1.208.211,46  zł  oraz  ze  środków  Górnośląsko-Zagłębiowskiej  Metropolii  w  ramach
Programu  działań  na  rzecz  ograniczenia  niskiej  emisji  w  roku  2020  w  kwocie  1.558.835,00  zł.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę łączną wartość zadania, władze samorządowe nieustannie czynią starania
w celu zwiększenie dofinansowania do realizacji tej największej gminnej inwestycji.

    Planowany termin zakończenia budowy żłobka przypada na 30 listopada 2020 r. a budowy przedszkola
na 31 maja 2021 r.
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