Nazwa projektu: „Budowa sali gimnastycznej oraz boisk sportowych przy
Zespole Szkół w Siedlcach”
Beneficjent: Gmina Korzenna
Okres realizacji: 09.2009 r. – 09.2011 r.
Koszt zadania: 2 956 622,04 zł
Kwota dofinansowania: 1 994 182,93 zł
Przedmiotem projektu jest rozbudowa Zespołu Szkół w Siedlcach obejmująca: - budowę
pełnowymiarowej sali sportowej (wym. 12 x24 m) wraz z widownią (63 miejsc) i zapleczem
szatniowo-sanitarnym; - remont obecnej sali gimnastycznej wraz z przewiązką (w związku ze zmianą
lokalizacji głównego wejścia do szkoły); - remont drogi wewnętrznej (na ciąg pieszo-jezdny) wraz z
placem manewrowym, obejmującym także 3 miejsca postojowe. Inwestycja zlokalizowana jest w
Gminie Korzenna, miejscowość Siedlce. Główne parametry techniczne nowego budynku sali
sportowej przedstawiają się następująco: - powierzchnia części nowowybudowanej (sala, zaplecze
sportowe, sanitarne, szatnie) – 508,50 m2; - kubatura części nowowybudowanej – 3831,56 m2; powierzchnia zmodernizowanych pomieszczeń – 126,65 m2.
W ramach projektu wykonano następujące roboty: 1. Prace budowlane obejmujące m.in. wykonanie:
robót rozbiórkowych i ziemnych, konstrukcji żelbetowych i stalowych, dachu, izolacji, posadzek,
ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stolarka okienna i drzwiowa, ślusarka, balustrady schodowe,
tynki, malowanie, elewacje i docieplenie ścian zewnętrznych; 2. Wykonano prace związane z budową
i rozbudową instalacji m.in.: - instalacja centralnego ogrzewania wraz z modernizacją istniejącej
kotłowni (rozbudowa); -instalacji elektrycznych; - kanalizacji deszczowej i sanitarnej; - instalacji
wewnętrznej wodociągowo-kanalizacyjnej; - przebudowa kanalizacji TT, kabli magistralnych oraz
kabla światłowodowego; - wykonanie wentylacji mechanicznej; - dokonanie przekładki sieci
wodociągowej i gazowej. 3. Prace na zewnątrz budynku dotyczące zagospodarowania terenu: wykonano przebudowę drogi wewnętrznej dojazdowej, - wybudowano plac do zawracania; wybudowano chodniki i ciągi piesze wokół budynku szkoły; - wybudowano plac treningowy do tenisa
ziemnego, koszykówki oraz rozbieg do skoku w dal. 4. Dostarczono i zamontowano wyposażenie
obejmujące m.in.: drabinki gimnastyczne, kosze do koszykówki (stałe i zawieszane na drabinkach),
bramki do piłki ręcznej, bramki miękkie do ochrony ścian, ławeczki gimnastyczne, konstrukcje do
zawieszenia lin lub drabin sznurowych, siatki do piłki siatkowej wraz z hakami do zawieszania,
trybuny rozsuwane trzyrzędowe segmentowe, ścianka do wspinaczki, ścianka treningowa do tenisa.
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