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TRWAJĄ PRACE PRZY BUDOWIE PRZEDSZKOLA ORAZ ŻŁOBKA

   
Nieprzerwanie trwają prace przy budowie przedszkola wraz ze żłobkiem na ul. Sikorskiego w Siewierzu
realizowane przez Wykonawcę tj. STB Sp. z o.o. z Częstochowy. Wykonawca aktualnie prowadzi prace
przy wykonywaniu pokrycia stropodachu budynku przedszkola oraz wykonuje tynki gipsowe wewnątrz
budynku jako jednowarstwowe, mechaniczne. Na bieżąco montowana jest również stolarka fasadowa.

    Wykonawca  rozpoczął  wykonywanie  niezbędnych  instalacji,  czyli  centralnego  ogrzewania,
wodociągowej,  sanitarnej,  gazowej.  Uzgadniane są również przyłącza do sieci  elektrycznej i  gazowej.
Trwają  prace  związane  z  instalacją  elektryczną.  Na  zewnątrz  budynku  prowadzone  są  prace  przy



wykonywaniu elewacji. Ocieplenie na ścianach zgodnie z dokumentacją projektową realizowane jest o gr.
15 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK. Wierzchnia warstwa wykonana będzie z tynku
nanosilikonowego. Jest to najnowsza formuła wykończenia elewacji. Tynk nanosilikonowy z wbudowanymi
kopolimerami,  pozwala na uzyskanie  powłoki  wyjątkowo odpornej  na działanie  promieniowania UV i
innych czynników atmosferycznych. Tynk po wyschnięciu ma właściwości samoczyszczące i bioodporne.
Aktualnie inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem.

    Zarówno przedszkole i żłobek zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto
przypominamy, iż Gmina Siewierz 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
wartość  zadania  związanego  z  budową  budynku  przedszkola  cały  czas  czynione  są  starania  władz
samorządowych  mające  na  celu  zwiększenie  dofinansowania  do  realizacji  tej  największej  gminnej
inwestycji. Planowany termin zakończenia realizacji całej inwestycji przypada na dzień 31 maja 2021 r.
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