CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Rozbudowa szkoły - ambitne plany
Małgorzata Kaptur: 14.03.2013 r.
Na posiedzeniu Komisji Edukacji Kultury i Sportu w lutym radni zapoznali się z projektem rozbudowy
szkoły przy ulicy Krasickiego w Mosinie. Plany są ambitne. Możliwości finansowe gminy ograniczone.
Spowoduje to konieczność rozłożenia rozbudowy w czasie. Dzisiaj trudno jeszcze określić termin
ukończenia całości.

WIZUALIZACJA -

otrzymana z biura projektowego, na której nowy budynek lekcyjny łączy się z już
istniejącym.
Położenie tego budynku zostało zmienione - obecnie jest połączony łącznikiem z salą gimnastyczną.

Sytuacja w Szkole Podstawowej w Krośnie jest trudna, ponieważ wszystkie klasy (16) uczą się na dwie
zmiany.
W tej chwili w budynku liczącym 8 sal lekcyjnych + 1 salę komputerową uczy się ponad 360
dzieci. Jeden oddział od września uczy się w budynku przedszkola w Krośnie.
Szkoła pracuje od 7.20 do 16.20. Świetlica jest czynna od 6.30 do 17.00

Od września w przedszkolu będą się uczyły dwie klasy ( 2 oddziały w jednej sali, więc nauka będzie się
odbywała również na 2 zmiany).
Pod koniec 2013 r odbędzie się przetarg.
Budowa budynku lekcyjnego, która ma kosztować 3 850 000,- zł rozpocznie się w 2014, a zakończy w
2015 roku.
Nowy piętrowy budynek o powierzchni 1580 m2 z windą będzie miał 8 sal lekcyjnych i pracownię
komputerową, szatnie, pomieszczenia biurowe.
Na parterze będzie się mieściło 5 klas, na piętrze 4.
W nowym budynku będą się uczyły klasy IV-VI.
Będzie on połączony z salą gimnastyczną oszklonym łącznikiem - o długości 24 m i szerokości 2,5 m.

Sala gimnastyczna o powierzchni 29x46 m2 z trybunami dla 400 osób będzie zbudowana w terminie
późniejszym. Koszt jej wybudowania to 10,8 mln. Oprócz dużej sali będą 4 salki mniejsze po ok. 80 m2
Sala przy Krasickiego ma być większa niż ta przy Jedynce i docelowo ma pełnić funkcję centrum sportu i
rekreacji.
2 mln zł. - to koszt wybudowania parkingów.
Łączny koszt planowanej rozbudowy to ok. 16 mln.
Tak wynika z kosztorysu.

Budowa
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w

Piaskach
Projekt pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Piaskach”
Całkowita wartość projektu: 6 104 057,21 PLN ( czas realizacji 2008 -2010)

4 866 246,76 PLN
Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 400 000,00 PLN
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Cel nadrzędny projektu: Poprawa dostępności mieszkańców miasta i gminy Piaski do infrastruktury
sportowej.
- więcej informacji

tutaj

Projektowana sala w Mosinie jest o 1 m wyższa i 2 m szersza.
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