
Państwowa Bursa Szkół 
Artystycznych we Wrocławiu



Państwowa Bursa Szkół Artystycznych 
przy ul. Biskupiej 10a we Wrocławiu



Państwowa Bursa Szkół Artystycznych 
przy ul. Siemieńskiego 16 we Wrocławiu



Państwowa Bursa Szkół 
Artystycznych przy pl. 1 Maja 2 we 

Wrocławiu



Państwowa Bursa Szkół Artystycznych 
przy ul. Lelewela we Wrocławiu



Państwowa Bursa Szkół Artystycznych 
przy ul. Trzemeskiej 2 we Wrocławiu



Rok 2018 zakończenie projektu: 
„Termomodernizacja wybranych  

państwowych placówek szkolnictwa 
artystycznego”

v  W lipcu 2017 r. rozpoczęto prace remontowe     
             w  Państwowej Bursie Szkół 
Artystycznych,

v  Dnia 04.05.2018 r. dokonano odbioru prac 
remontowych i sukcesem zakończyliśmy projekt 
termomodernizacji w PBSA we Wrocławiu.

v  Całkowity koszt prac remontowych wyniósł         
      5 291 502 zł.



W ramach projektu wykonano…
v Docieplenie ścian zewnętrznych,
v Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
v Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
v Montaż nasad hybrydowych,
v Wymiana instalacji c.o.,
v Wymiana instalacji elektrycznej,
v Remont łazienek w pionie wychowanków                       

              i wychowawców,
v Przebudowa przyłączy zewnętrznych,
v DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z DŹWIGIEM 

OSOBOWYM.



Tymi drzwiami weszły do bursy 
ekipy remontowe…



Główne wejście do bursy



Warto było…



To jest dokładnie, to samo miejsce



Korytarz na pierwszym piętrze 



Wejście do pokoju Nr 314.



Kuchnia zbiorcza dla młodzieży



Łazienka w module młodzieżowym.



Stołówka bursowa



Kuchnia w PBSA



Wejście do bursy od ul. Legnickiej



Wejście do bursy



Niestety nie udało się uratować 
wszystkich roślin… 



Nasz ogród



Skarpa od strony ul. Braniborskiej.



Tu będzie winda…!



Nowa klatka schodowa 
i długo oczekiwana winda



Z lotu ptaka...



Dziękuję!

Dyrektor Państwowej Bursy Szkół Artystycznych
mgr Krystyna Łukaszewska
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