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I N F O R M A C J A P R A S O W A NR 5/2018 

z 5 lutego 2018 r.  

 
Kamień węgielny pod rozbudowę szkoły 

 
Właśnie ziszcza się sen kilku pokoleń gniewian. Ruszyła rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana III 
Sobieskiego w Gniewie. Kamień węgielny pod tę jedną z największych i najbardziej wyczekiwanych 
inwestycji wkopany zostanie 9 lutego o godz. 12.00.  
 
Do istniejącego budynku szkoły podstawowej dobudowany zostanie nowy obiekt dydaktyczny z blokiem 
żywieniowym i salą gimnastyczną. W nowopowstałym łączniku na parterze znajdą się: pokój nauczycielski 
z zapleczem socjalnym, sekretariat, pokój dyrektora, pomieszczenia administracji i archiwum, gabinet 
lekarski, toalety, duża kuchnia wraz ze stołówką. W przeszklonym łączniku powstanie szatnia, z której 
uczniowie przechodzić będą do sal lekcyjnych w starej bądź nowej części szkoły. Na pierwszym piętrze 
budynku znajdą się trzy sale dydaktyczne wraz z zapleczami, sala terapeutyczna, świetlica szkolna oraz 
toalety. 
 
Zaprojektowana została również sala gimnastyczna z salą sportową o pow. 474 m2, dwie szatnie oraz 
pomieszczenie dla nauczycieli wf z zapleczami sanitarnymi oraz magazyny sprzętu sportowego i magazyn 
gospodarczy. 
 
Szkoła przystosowana będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych – nowy obiekt wyposażony zostanie w 
windę lub platformę o napędzie elektrycznym, powstaną osobne toalety dla niepełnosprawnych uczniów. 
Budowa nowego łącznika odbędzie się bez ingerencji w obecny budynek szkoły. Celem projektantów było 
wkomponowanie nowej bryły w otoczenie historycznej placówki. Do budowy obiektu wykorzystane 
zostaną wszakże nowoczesne elementy, ale dopasowane architektonicznie do obecnego budynku. 
 
Budowa parkingu przy ul. Stromej jest także integralną częścią projektu rozbudowy szkoły i poprzedza 
docelowe remonty. Łącznie szkoła podstawowa wyposażona będzie w aż 71 miejsc postojowych. 
 
Uroczyste rozpoczęcie rozbudowy Szkoły Podstawowej im Jana III Sobieskiego w Gniewie odbędzie się 9 
lutego 2018 r. o godz. 12.00 w budynku szkoły przy ul. Gdańskiej 16.  
 


