
Trzecie LO nareszcie doczeka się przebudowy 
•• Urząd miasta ogłosił przetarg na 
przebudowę gmachu liceum. Tym sa
mym ogólniak „odetnie się" wresz
cie od Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej. 
Konflikt między obiema placówka
mi, sąsiadującymi ze sobą wjednym 
obiekcie, toczy się od dawna. Sytu
acja często stawała się absurdalna, 
nie obyło się nawet bez postawienia 
wysokiego ogrodzenia i zamurowa
nia drzwi prowadzących do sali gim
nastycznej. 

Kulminacją była decyzja PWSZ 
o niewpuszczeniu maturzystów na 
studniówkę. Było to pod koniec 
2005 r., uczelnia tłumaczyła swoje 
postanowienie gruntownym remon
tem sali oraz obawą ojej zniszcze
nie. Czy i kiedy zakończy się wresz
cie ta wojna? 

Wszystko wskazuje na to, że już 
w czerwcu 2010 r. Wtedy, według 
wstępnych założeń urzędników, ma 
finiszować przebudowa pomiesz
czeń zajmowanych przez III LO. 
Prace rozpoczną się w drugiej po
łowie maja, po zakończeniu wię
kszości egzaminów maturalnych. 
Miasto na przebudowę szkoły przez
naczyło około 3,5 min zł. 

Za około półtora roku do III LO wejdziemy od strony ul. Łukasiewicza (równoległej do budynku liceum widocznego z prawej strony) 

Najważniejsze w całej inwestycji 
jest stworzenie nowego wejścia dla 
uczniów i pracowników „trzeciego". 
To, którym wchodzą teraz, od ul. Gał
czyńskiego, należy bowiem do 
PWSZ. 

Podobnie jak kilka sal mieszczą
cych się zaraz przy wejściu. W opi

sie przedmiotu zamówienia czyta
my: „Rozbudowa ma na celu umoż
liwienie funkcjonowania III LO jako 
odrębnej, niezależnej placówki dy
daktycznej, pełniącej samodzielną 
funkcję. Rozbudowa przewiduje 
stworzenie niezależnej strefy wej
ściowej umożliwiającej korzystanie 

z budynku osobom niepełnospraw
nym, nadbudowę dodatkowej kon
dygnacji nad częścią parterową i uzy
skanie dodatkowych sal nauczania, 
świetlicy oraz innych pomieszczeń 
pomocniczych". Po zakończeniu 
prac do liceum będziemy wchodzić 
od ul. Łukasiewicza. 

Oprócz nowego wejścia budynek 
doczeka się więc m.in. nowej szatni 
i przedsionka z pomieszczeniem och
rony, a nad środkową częścią powsta
ną sale dydaktyczne ze świetlicą, „któ
ra ma widok na plac główny poprzez 
przeszklenie całej elewacji". 

Plac wejściowy będzie oczywiście 
obsadzony zielenią, a przy drodze wja
zdowej powstanie parking. 

Czy jednak uczniowie Zespołu 
Szkół nr 3, w skład którego wchodzi 
III LO oraz Gimnazjum nr 13, wejdą 
we wrześniu do szkoły? Wszak 
w sierpniu wygasa umowa użycza
jąca ogólniakowi jedyne dotychcza
sowe wejście od strony ul. Gałczyń
skiego. 

- Umowa zostanie przedłużona 
- zapewnia kanclerz PWSZ Roman 
Siemiątkowski, który zdradza tak
że kilka planów uczelni wobec odzy
skanej części. - Studenci będą wcho
dzić dwoma wejściami. Jedno bę
dzie od ul. Gałczyńskiego, mniej wię
cej w tym miejscu, w którym jest te
raz. Drugie natomiast będzie usytu
owane nieco dalej, od strony ul. Łu
kasiewicza. Powstanie również au
la na 300 miejsc. O 
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