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Lato inwestycji przed nami

   19 czerwca zakończył  się rok szkolny i  rozpoczął  się okres odpoczynku dla dzieci,  młodzieży i  pracowników szkół.  Dla Samorządu
Gminnego wakacje nie będą jednak czasem odpoczynku, ale okresem wytężonej pracy związanej z licznymi inwestycjami, które będą
realizowane w nadchodzących dwóch miesiącach.
   Już rozpoczęły się prace remontowo-budowlane w szkołach w Siewierzu i Wojkowicach Kościelnych. Kosztem blisko 240 tys. złotych obiekty
te zostaną w pełni przystosowane do przyjęcia od września uczniów sześcioletnich.  Trwają juz prace związane z: wymianą pokrycia dachowego
na budynku szkolnym w Żelisławicach, prace remontowe w Przedszkolu Publicznym w Siewierzu, a wkrótce rozpoczną się prace remontowe w
Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu. Ogólna wartość tych prac to kolejne 100 tys. złotych. Zgodnie z umową z wykonawcą do 15 sierpnia
powinna zakończyć się budowa kompleksów sportowych w Żelisławicach i Wojkowicach Kościelnych.
   Wciąż trwają intensywne prace na rynku, a na Osiedlu-Zachód w Siewierzu wykonywane są ostatnie prace związane z odbudową ulic po
budowie sieci kanalizacyjnej.
   29 czerwca podpisano umowę na prace budowlano-konserwatorskie na Zamku w Siewierzu, które obejmować będą remont skrzydła
zachodniego, rekonstrukcję ściany południowej oraz wykonanie posadzki w piwnicy pod sceną. Zwycięzca przetargu - Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej z Poręby wykona prace o wartości ponad 850 tys. zł  do 15 października br.  (  w tym 300 tys. zł  z dotacji  od
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
   Już  wkrótce  poznamy  wykonawców  kolejnych  dużych  zadań  inwestycyjnych.  13  lipca  nastąpi  otwarcie  ofert  w  przetargu  na
termomodernizacje Zespołu Szkół w Siewierzu. Zadanie to, warte ponad 2 mln. złotych zostanie zrealizowane do końca wakacji 2010 roku. 
     Gmina Siewierz otrzymała w ramach Projektu Odnowy Wsi, aż 40 tys. złotych na budowę dwóch placów zabaw zlokalizowanych w Dziewkach
przy szkole i w Kuźnicy Warężyńskej w okolicy baru „MIX”. Oba te zadania zostaną wykonane do połowy września, a jeszcze w tym roku
powstanie nowoczesny plac zabaw wraz z infrastrukturą rekreacyjną przy hydroforni w Tuliszowie.
   W ciągu drogi wojewódzkiej 793 do Myszkowa, zostanie uzupełniony pas asfaltowy wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej na długości ok. 2
km., powstanie również kładka dla pieszych w Leśniakach. Zadania te wykonywane są przy dofinansowaniu Samorządu Wojewódzkiego. Trwają
procedury wyłaniania wykonawców tych dwóch zadań budowlanych. 
   Pełne ręce roboty ma także Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych, który obecnie prowadzi wymianę wodociągu przy ulicy Dąbrowskiej w
Wojkowicach Kościelnych. Przygotowywany jest także projekt techniczny dla budowy wodociągu łączącego ujęcia wody na terenie Górniczych
Zakładów Dolomitowych z siecią wodociągową w Siewierzu. To bardzo ważne zadanie, które pozwoli na zasilenie miasta dobrej jakości wodą.
Realizacja  projektu  przewidziana  jest  jeszcze  w  tym roku.  W  trakcie  jest  także  budowa  studni  głębinowej  w  Gołuchowicach.  Studnia
ta przewiduje się, że będzie miała 95 m głębokości natomiast w chwili obecnej odwiercono już 58 m i już jest woda. Materiał z odwiertów jest na
bieżąco monitorowany i docelowo znajdzie się w instytucie geologii celem poznania i określenia z czego się składa. 
   Jak widać liczba inwestycji realizowanych na terenie Miasta i Gminy Siewierz jest imponująca i należy mieć tylko nadzieje, że aura będzie
łaskawa i pogoda nie pokrzyżuje nam tych ambitnych planów.

http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/420.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/420-1.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/420-2.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/420-3.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/420-4.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/420-5.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/420-6.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/420-7.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/420-8.jpg')


http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/420-9.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/420-10.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/420-11.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/420-12.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/420-13.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/420-14.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/420-15.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/420-16.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/420-17.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/420-18.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/420-19.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/420-20.jpg')


Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i WIgury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś


