
Będzie niezależna 
Ponad 2,3 mln zł kosztować będzie 

przebudowa budynku im Liceum Ogól
nokształcącego im. Marii Dąbrowskiej. 
Na ogłoszony przez Urząd Miasta prze
targ wpłynęło dziewięć ofert. Najkorzyst
niejszą złożyła płocka Metro Mechanika 
i to ona zajmie się rozbudową szkoły, aby 
funkcjonowała jako odrębna, niezależna 
placówka. Obecnie budynek zajmują: li
ceum i gimnazjum oraz Państwowa Wyż
sza Szkoła Zawodowa. 

Pozostałe firmy - Zakład Usług Remon
towych i Produkcyjnych z Małogoszczy, 
płocki Zakład Budowlano Instalacyjny 
„ T u r bud" , Przedsiębiorstwo Budowlane 
„Edbud", konsorcjum: Przedsiębiorstwo 
Budowlano- Usługowe „Wixbud" i Vectra, 
konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-Usługowe „Gospin" i Fortum DZT 
Service - zaproponowały za wykonanie 
prac od 2 mln 716 tys. do 3 mln 11 tys. zł. 
Trzy pozostałe oferty zostały odrzucone. 

Podczas prac powstanie osobne wejście 
do szkoły, z którego będą mogły korzy
stać również osoby niepełnosprawne. Nad 
częścią parterową dobudowana zostanie 
jedna kondygnacja, gdzie powstaną klasy, 
świetlica oraz pomieszczenia pomocni
cze. Ze świetlicy będzie widok na plac 

główny, gdyż cała elewacja zostanie 
przeszklona. Wschodnie skrzydło szkoły 
zostało tak przeprojektowane, aby na par
terze znalazła się szatnia oraz pomieszcze
nie dla ochrony. W skrzydle zachodnim, 
nad częścią kuchenną, będą sale dydak
tyczne. Aby się do nich łatwo dostać, mu
si powstać nowa klatka schodowa zew
nętrzna. Zostanie ona dobudowana od 
strony południowej skrzydła zachodniego. 
Drugie wejście do nowych klas możliwe 
będzie przez skrzydło środkowe, nadbu
dowane nad wejściem głównym. 

Na parterze, gdzie znajduje się wejście 
główne, projekt przewiduje likwidację 
przedsionka i przesunięcie ściany w stro
nę południową. 

Po przebudowie wokół szkoły pojawi 
się zieleń, będą też nowe chodniki oraz 
oświetlenie typu parkowego. Istniejący 
utwardzony plac zamieni się w miejsca 
parkingowe i drogę wewnętrzną, która 
umożliwi łatwą dostawę towarów do 
kuchni. 

W ramach prac zostanie przebudowana 
także kanalizacja sanitarna i deszczowa 
oraz przyłącza wody. Ponadto w starej 
części budynku: stołówce, kuchni i na za
pleczu kuchni zostanie wymieniona insta
lacja elektryczna. 

Przebudowa liceum powinna zakoń
czyć się do 15 czerwca 2010 r. (m.d.) 


