Budowa sali gimnastycznej
W Kolnie trwają zaawansowane prace nad budową sali gimnastycznej. Budynek powstaje obok gimnazjum,
z którym zostanie zespolony łącznikiem. Wartość prac budowlanych to blisko 5 mln 400 tys. Do tego dojdą
jeszcze koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Zakończenie robót zaplanowano na połowę
października br.
4 sierpnia 2014 Wójt Gminy Kolno Henryk Duda podpisał z Wojciechem Grochowskim, przedstawicielem
konsorcjum INWEST-SERWIS Sp. z o.o. z Olsztyna, umowę na realizację zadania „Budowa sali
gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kolnie”. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy
Sportowej”.
Układ funkcjonalny sali rys.A-8:
PARTER
- część sali gimnastycznej z widownią (pow. użyt. 771,83 m2) zawiera pełnowymiarowe boiska do
koszykówki, siatkówki oraz widownię z trybun rozkładanych teleskopowych na 120 osób
- komunikacja (pow. użyt. 107,67 m2)- schody na piętro, korytarz prowadzący z łącznika do części zaplecza
sanitarnego, części technicznej i części magazynowej zaplecza sportowego
- zaplecze sanitarne (pow. użyt. 125,09 m2) z szatniami i natryskami dla uczniów oraz zawodników, a także
ciągi sanitariatów ogólnodostępnych męskich, żeńskich, w tym przystosowane dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
- część magazynowa zaplecza sportowego (pow. użyt. 22,84 m2) zawiera dwa magazyny sprzętu
sportowego zlokalizowane w pobliżu wejścia do części sali sportowej
- część techniczna kotłowni (pow. użyt. 44,65 m2) zawiera pomieszczenie kotłowni, magazynu oleju,
pomieszczenie porządkowe
PIĘTRO
- galeria widokowa sali sportowej (pow. użyt. 32,19 m2) projektowana na całej szerokości części otwartej
sali i nad nią nadwieszona
- komunikacja (77,61 m2) – korytarz prowadzący z łącznika do części zaplecza sanitarnego, części
technicznej, części magazynowej zaplecza sportowego
- zaplecze sanitarne (pow. użyt. 18,10 m2) zawiera ogólnodostępne sanitariaty męskie i żeńskie
- część dydaktyczna zaplecza sportowego (76,74 m2) &#8211; pokój nauczycieli/ trenerów oraz
dodatkowe pomieszczenie treningowe
- część magazynowa sprzętu sportowego (19,07m2)
- część techniczna (53,67 m2) zawiera pomieszczenie wentylatorni &#8211; centralę wentylacji
mechanicznej i pomieszczenie porządkowe
- bryła łącznika część „B” budynku (35,20 m2), usytuowana prostopadle do projektowanej sali, jest
zadaszoną komunikacją z istniejącego budynku szkoły. Połączona będzie z klatką schodową szkoły na
poziomie spocznika między biegami prowadzącym z piwnicy i z parteru budynku.
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