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Tytuł projektu: Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Redzie, współfinansowany przez 

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

 

Program operacyjny w ramach, którego inwestycja jest realizowana: Regionalny Program Operacyjny 

dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 

  

Oś priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie  

Działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury 

 

Źródła finansowania projektu: 

Gmina Miasta Reda - 52,5% 

EFRR – 47,5% 

 

Przedmiot projektu 

 

Przedmiotem projektu jest wybudowanie wielofunkcyjnej sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w 

Redzie w dzielnicy Ciechocino, ul. Brzozowa, powiat wejherowski, województwo pomorskie. 

Całkowita powierzchnia Sali sportowej z zapleczem technicznym i sanitarnym to 1 560 mkw o łącznej 

kubaturze 11 248 m3 (pow. użytkowa 1365 mkw). Sama sala sportowa ma rozmiary 36,4 m x 22,2 m z 

trybunami na 120 osób. Zaprojektowano także salkę korekcyjna 33 mkw. Nowy obiekt zasadniczo 

składa się z dwóch części. 1. Dwukondygnacyjny łącznik z obecna szkoła z głównym wejściem, toalety, 

szatnie na okrycia wierzchnie, sanitariaty, szatnie do przebierania, pomieszczenie techniczne oraz 

porządkowe, magazyn sportowy dostępny z sali sportowej, a także salka korekcyjna. 2. Właściwa sala 

sportowa o wymiarach boiska głównego 36,4 x 22,2 m przystosowana do meczy koszykówki, siatkówki, 

odbywania ćwiczeń gimnastycznych oraz organizacji imprez masowych. Salę można podzielić, za 

pomocą przesuwnych kotar podwieszanych do konstrukcji dachu na trzy niezależne jednostki. Dzięki 

czemu zajęcia w/f mogą odbywać się w trzech niezależnych grupach po 20 -25 osób każda. Wysokość 

sali to 9,72 m. W ramach wyposażania sali sportowej przewidziano m.in. kotary przesuwne, kosze do 

koszykówki szt 8, dwie tablice wyników, drabinki gimnastyczne, liny do wspinaczki, piłkochwyty, 4 

komplety demontowanych siatek i słupków do siatkówki. Przewidziano zagospodarować teren wokół 

sali i wykonanie ciągów pieszych o powierzchni 555,66 m2 oraz podjazd i miejsca postojowe na 7 

samochodów w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. 

 


