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TRWA BUDOWA NOWego PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ŻŁOBKIEM W SIEWIERZu

   Wykonywana w trybie zaprojektuj i wybuduj inwestycja polegająca na budowie przedszkola wraz ze
żłobkiem na ul. Sikorskiego w Siewierzu realizowana jest przez Wykonawcę tj. firmę STB Sp. z o.o. z
Częstochowy. Ze względu na dużą powierzchnię użytkową obiektu ponad 3 tysiące m2 w dalszym ciągu
wykonywane są prace w obiekcie przedszkola polegające na montażu instalacji: centralnego ogrzewania,
sanitarnej i elektrycznej. Wykonawca kończy wykonywać wylewki cementowe w budynku przedszkola. W
obiekcie został zamontowany cały zakres dotyczący stolarki okiennej w tym świetliki dachowe oraz drzwi
zewnętrzne i przeciwpożarowe. Z prac wykończeniowych zostały ułożone płytki na ścianach w kuchni i
zapleczu  kuchennym,  częściowo  w  łazienkach  dla  personelu  oraz  aktualnie  układane  są  płytki  na
podłogach  w  części  administracyjnej.  Realizowane  są  również  prace  wykończeniowe  polegające  na
montażu sufitów podwieszanych oraz obudowy z płyt gipsowo-kartonowych np. świetlików.

   Ze względu na aktualne warunki atmosferyczne prace na zewnątrz zostały częściowo wstrzymane do
czasu poprawy pogody. Nowe przedszkole wraz ze żłobkiem zlikwiduje problem z dostępnością dla dzieci z
niepełnosprawnościami i poprawi bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu. Zarówno przedszkole jak i
żłobek  będą  w  pełni  dostosowane  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych,  wolne  od  barier
architektonicznych.  Ponadto realizacja inwestycji  przyczyni  się do podniesienia jakości  prowadzonych
zajęć  dydaktyczno-wychowawczych.  Nowe  przedszkole  oprócz  8  sal  dydaktycznych  będzie  posiadać
wydzielone pomieszczenia takie jak: dwie sale do leżakowania, sala korekcyjna i rytmiczna, sala integracji
sensorycznej,  sala  audytoryjna.  Ponadto  Gmina Siewierz  dąży  do  tego aby  budynek przedszkola  był
również energooszczędny w związku z powyższym w dniu 16 lutego 2021 r podpisaliśmy umowę na
przygotowywanie  dokumentacji  mającej  na  celu  opracowanie  programu funkcjonalno-użytkowego  dla
zaprojektowania  i  budowy  instalacji  fotowoltaicznej  na  budynku  przedszkola  wraz  ze  żłobkiem  w
Siewierzu. Dokumentacja będzie dotyczyć instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp montowanej na
dachu budynku.

   Zauważamy również, iż na obiekcie została już zamontowana instalacja solarna wstępnego podgrzewania
ciepłej  wody użytkowej,  co także wpływa na energooszczędność budynku. 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. Natomiast na budowę
żłobka Gmina Siewierz pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach Rządowego
programu Maluch + 2020 w kwocie 649.283,00 zł. Ze środków Funduszu Pracy oprócz budowy budynku
żłobka, sfinansowany zostanie w 80 % zakup wyposażenia budynku.

   Prace związane z wykończeniem części żłobka powinny być zakończone do 31 marca 2021 r. Planowany
termin zakończenia realizacji inwestycji w zakresie przedszkola przypada na dzień 31 maja 2021 r.
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