
Modernizacje w płockich placówkach oświatowych 

„Trzecie" po przebudowie 

Nowe wejście do III LO robi wrażenie 

W czwartek, 15 lipca, ma się za
kończyć jedna z największych in
westycji w płockiej oświacie, czyli 
przebudowa części siedziby HI LO. 
Ale to nie koniec wakacyjnych prac 
w tej szkole i innych płockich pla
cówkach oświatowych. 

Remont w „trzecim" zaczął się 
w październiku ubiegłego roku. Jego 
głównym celem było oddzielenie li
ceum i Gimnazjum nr 13, czyli ZS 
nr 3, od Państwowej Wyższej Szko
ły Zawodowej. To, co najbardziej 
rzuca się w oczy po przebudowie, to 
wejście do szkoły. Właściwie nie 
można go porównać z obecnymi wą
skimi drzwiami. To duża przeszklo
na przestrzeń, która naprawdę robi 
wrażenie. Oczywiście wejście jest 
przystosowane dla osób niepełno
sprawnych. Zresztą „trzecie" stało 
się bardziej przyjazne takim oso
bom, bo ma też windę, dzięki której 

mogą oni dotrzeć na każdą kondy
gnację w budynku. 

Po przebudowie w szkole nie bę
dzie zbyt wielu nowych pomiesz
czeń, bo część klas znajdującą się 
w starej części przekaże PWSZ. 
- Ale zyskujemy nowe, estetyczne 
i większe klasy - mówi dyrektor El 
LO Krzysztof Wiśniewski. - Udało 
się też wygospodarować pomiesz
czenie na pracownię językową. A co 
najważniejsze, szkoła doczekała się 
wreszcie świetlicy. 

Dyrektor podkreśla, że to ważne, 
bowiem spora grupa uczniów III LO 
dojeżdża do szkoły spoza Płocka. 
Gdy nie było świetlicy, właściwie 
nie mieli się gdzie podziać, czekając 
na autobus. Najczęściej czas spędza
li na dworcu. Teraz poczekają 
w świetlicy. Krzysztof Wiśniewski 
cieszy się też z tego, że szkoła zy
skała nowe łazienki, szatnie, po

mieszczenie dla radiowęzła i dodat
kową klatkę schodową. - Jestem 
bardzo zadowolony z tej przebudo
wy. Chociaż jak przy każdej inwesty
cji, gdy już trwa, to zawsze znajduje 
się jakiś element, który można po
prawić - mówi. 

Nowe pomieszczenia zyskają też 
nowe wyposażenie. Urząd miasta 
przeznaczył na to 200 tys. zł. 
Krzysztof Wiśniewski chce się sta
rać o dodatkowe pieniądze w mini
sterstwie edukacji. 

Koniec przebudowy w „trzecim", 
która kosztowała ok. 2,5 min zł, nie 
oznacza końca prac w szkole. 
W trakcie wakacji w starszej części 
budynku będzie malowanie, kładze
nie gładzi, wymiana pionów sanitar
nych w łazienkach, naprawa scho
dów i wymiana balustrad. 1 wrześ
nia uczniowie wkroczą więc prawie 
do nowej szkoły. 

Remont w III LO to nie jedyne 
prace w placówkach oświatowych, 
które przeprowadzane są w wakacje. 
W segmencie A Szkoły Podstawo
wej 23, Miejskim Przedszkolu nr 16 
oraz w salach dla dzieci w MP nr 6 
i 37 będą wymieniane okna. MP nr 
16 czeka również ocieplenie dachu, 
remont elewacji i tarasu. Prace w tej 
placówce mają potrwać ok. czterech 
miesięcy, ale te wewnątrz budynku 
powinny zakończyć się przed wrześ
niem. Nową elewację zyska przed
szkole nr 33. W Zespole Szkół 
Usług i Przedsiębiorczości zostanie 
wymieniona instalacja elektryczna 
na drugim piętrze, natomiast w ZSZ 
nr 2 będzie kontynuowana wymiana 
posadzek. W żłobku nr 1 zostanie 
wymieniona przeciwpożarowa in
stalacja wody oraz alarmowa insta
lacja elektryczna. GSZ 


