
Przebudowa lii LO 
Ratusz znalazł firmę do przebudowy liceum. W maju podpisze umowę z Petro Mechaniką, 
która dostanie rok na „odcięcie" ogólniaka od PWSZ 
ALEKSANDRA DYBIEC 

S
prawa jest poważna. Ozna
cza, że jest wreszcie nadzie-
ja na zakończenie trwają
cego lata nieprzyjemnego 
konfliktu między obiema 

placówkami. III LO i PWSZ miesz
czą się w jednym budynku, ale ich 
sąsiedztwo przypomina wojnę mię
dzy Kargulem i Pawlakiem. Sytua
cja często stawała się absurdalna, nie 
obyło się bez postawienia wysokie
go ogrodzenia i zamurowania drzwi 
prowadzących do sali gimnastycz
nej. 

Kulminacją była decyzja PWSZ 
o niewpuszczeniu do sali gimnastycz
nej maturzystów na studniówkę. 
Uczelnia tłumaczyła postanowienie 
gruntownym remontem i obawą ojej 
zniszczenie. 

Nic dziwnego, że informacja 
o przebudowie budynku obu stro
nom przynosi ulgę. Emocje na tyle 
opadły, że władze PWSZ są skłonne 
przedłużyć umowę użyczającą lice-
umjedynego dotychczasowego wej
ścia od strony ul. Gałczyńskiego. Koń
czy się ona w sierpniu, więc od no
wego roku szkolnego uczniowie i na
uczyciele Zespołu Szkół nr 3, w skład 
którego wchodzi III LO i Gimnazjum 
nr 13, mogliby mieć kłopot. 

Miasto ogłosiło przetarg na prze
budowę placówki dwa miesiące te
mu. Wpłynęło 9 ofert, za najkorzyst
niejszą urzędnicy uznali tę złożoną 
przez spółkę Petro Mechanika. Fir-

W czerwcu 2010 r. do III LO wejdziemy od strony ul. Łukasiewicza 

ma zobowiązała się wykonać usługę 
za ponad 2,3 min zł brutto. Jak usły
szeliśmy w biurze prasowym ratusza 
- miasto czekajeszcze na potwierdze
nie odbioru wyników przetargu przez 
wszystkich oferentów. Później przez 
siedem dni firmy będą mogły wnosić 
ewentualne uwagi. Jeśli nie będzie za
strzeżeń, umowa z Petro Mechaniką 
zostanie podpisana około 10 maja. 

Prace przy gmachu liceum powin
ny się zacząć w drugiej połowie ma
ja, już po zakończeniu większości eg
zaminów maturalnych, a finiszować 

będą w czerwcu 2010 r. Najważniej
sze w całej inwestycji jest stworzenie 
nowego wej ścia dla uczniów i pracow
ników Zespołu Szkół nr 3. Po przebu
dowie znajdzie się ono od strony ul. 
Łukasiewicza. Do PWSZ, oprócz 
obecnego wejścia, należy także kilka 
sal mieszczących się zaraz obok. Roz
budowa przewiduje stworzenie nie
zależnej strefy wejściowej umożliwia
jącej korzystanie z budynku osobom 
niepełnosprawnym, nadbudowę do
datkowej kondygnacji i uzyskanie do
datkowych sal nauczania, świetlicy 

oraz innych pomieszczeń pomocni
czych. Będzie nowa szatnia, przed
sionek z pomieszczeniem ochrony, 
a przy drodze wjazdowej powstanie 
parking. 

Uczelnia też ma kilka nowych pla
nów. Po modernizacji studenci będą 
wchodzić dwoma wejściami. Jedno 
znajdzie się od ul. Gałczyńskiego, 
mniej więcej w tym miejscu co obec
nie. Drugie natomiast będzie usytuo
wane nieco dalej, od strony ul. Łuka
siewicza. Powstanie również aula na 
300 miejsc. O 


