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Maj 2009 to czas siewierskiego sukcesu

   Tegoroczny maj to bardzo szczęśliwy okres dla siewierskiego samorządu. Właśnie w tym miesiącu gmina otrzymała informacje o przyznaniu
dofinansowania dla jej 4 projektów na blisko 2 miliony złotych. 

   Największym sukcesem jest wybór do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL)
wniosku „Kompleksowe prace budowlano – konserwatorskie na Zamku w Siewierzu – etap II”. Projekt o wartości 1 633 968,26
uzyskał wsparcie środkami unijnymi w wysokości 1.141.163,43. Szczególnie cieszy fakt, że przyznane środki już wkrótce w całości spłyną do
gminnej kasy, ponieważ w konkursie uczestniczyły tylko projekty już zrealizowane lub takie, których realizacja zakończy się do 30 czerwca
bieżącego roku. W ramach projektu nastąpi zwrot kosztów poniesionych na wykonanie mostu bramnego wraz z kładką dla pieszych, bruku w
barbakanie  i  na  dziedzińcu,  podłogi  pod  wieżą  oraz  oczyszczenie  murów  z  graffiti  i  wykonanie  prac  konserwatorskich,  remontowych,
zabezpieczających i uzupełniających mury barbakanu. Decyzja o przyznaniu dofinansowania pozwoliła już na majowej sesji Rady Gminy przyjąć
zwiększenie dochodów gminy w 2009 roku o kwotę 1 141 163 zł. Radni poparli propozycje Burmistrza by pieniądze te przeznaczyć na, między
innymi:  termomodernizację  i  remont  Zespołu  Szkół  w  Siewierzu  (757  tys.),  budowę  placu  zabaw  wraz  z  towarzyszącą
infrastrukturą rekreacyjną w Tuliszowie (120 tys.), budowę systemu monitoringu w Siewierzu oraz przygotowanie dokumentacji
prac remontowych w remizie OSP w Podwarpiu.  Uzyskanie  kolejnego dofinansowania  na wykonane już  prace na zamku sprawia,  że  na
łączną kwotę 2 080 355,45 złotych wydanych do tej pory na przywrócenie tego zabytku do życia aż 1 958 918,67 stanowią dotacje ze
środków unijnych i krajowych, czyli ponad 94%.

   Drugi projekt, na który Gmina Siewierz uzyskała dofinansowanie w ramach RPO WSL to „Teatr Multimedialny Zamku Siewierskiego pn:
Komnata Natchnień”. Przedmiotem projektu jest impreza plenerowa - spektakl teatralno-muzyczny typu „światło i dźwięk” wzbogacony
udziałem aktorów, muzyków i tancerzy. Przedsięwzięcie realizowane będzie przy pomocy nowych technologii projekcji wizualnej oraz technik
akustycznych. Jego realizacja, która planowana jest na czerwiec przyszłego roku pozwoli na stworzenie wydarzenia kulturalnego o zasięgu
regionalnym i ogromną promocję miasta i zamku. Wykonanie tego nowatorskiego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe, gdyby nie unijna dotacja
w wysokości 404 989 tys. złotych, co stanowi 85% wartości projektu.

   Trzeci projekt, który znalazł uznanie wśród oceniających to budowa infrastruktury sportowej w Wojkowicach Kościelnych. Ministerstwo
Sportu i Rekreacji wesprze siewierski samorząd kwotą 329 tys. złotych na budowę boiska wielofunkcyjnego obejmującego place gry do
koszykówki i siatkówki oraz ogrodzenie, bieżnię 60-cio metrową, skocznię do skoku w dal oraz boisko do siatkówki plażowej. W maju do
Siewierza  dotarła  także  wiadomość  o  przyznaniu  blisko  18  tys.  złotych  na  opracowanie  i  wydanie  przewodnika  przyrodniczo-
turystycznego po Gminie Siewierz. Wsparcia na to działanie udzieli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach. Przewodnik zawierał będzie inwentaryzację wybranych grup zwierząt i roślin, w tym gatunków chronionych na terenie Gminy, opis
walorów krajobrazowych, kulturalnych i turystycznych Gminy.

   Majowe sukcesu pokazały, że trud i wysiłek włożone w pozyskiwanie funduszy zewnętrznych opłacają się i dzięki tym środkom dynamiczny
rozwój miasta i gminy jest możliwy.
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