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Podziwialiśmy pałac, jaki zafundowało Ministerstwo Kultury częstochowskiemu Zespołowi Szkół Plastycznych.
Niedługo tak wspaniale będzie wyglądała reszta jego siedziby - bo zmodernizowany zostanie stary gmach przy
ul. Pułaskiego. Ministerstwo opublikowało właśnie ranking zatwierdzonych wniosków o dotacje dla zaplecza
polskiej kultury
Program ministerstwa zasilany środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej dostał tytuł "Rozwój oraz poprawa stanu
infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym". W poddziale "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego" ulokował
swój wniosek Zespół Szkół Plastycznych z Częstochowy. W rankingu zatwierdzonych znalazł się on na siódmym
miejscu, uzyskując 41 punktów - tylko sześć mniej niż najlepiej oceniony wniosek. Częstochowska szkoła otrzymała
niemal 13,5 mln zł na modernizację swojego starego budynku przy ul. Pułaskiego. Minister Bogdan Zdrojewski
poinformował, że pozytywnie oceniono 13 projektów, na które w sumie przeznaczone będzie 176,5 mln zł.
- Miałam nadzieję na uzyskanie tych środków. Nadzieja wzrosła po tym, jak zakończyliśmy pierwszy etap naszego
projektu, oddając do użytku nowo wybudowane skrzydło szkoły - mów dyrektorka ZSP Anna Maciejowska. Podkreślano, że inwestycja prowadzona była z zachowaniem dużej dyscypliny i zakończona w terminie. Standard
budynku chwalił minister Zdrojewski, uczestnicząc w otwarciu gmachu.
Budynek przy ul. Pułaskiego, który teraz będzie modernizowany, to jedna z częstochowskich tysiąclatek. "Plastyk"
otrzymał go w 1990 r. po wielu latach tułaczki. W ostatnich latach, skutkiem dynamicznego rozwoju i zmian
organizacyjnych oświaty, uczniowie przestali się tam mieścić. Zajęcia trwają do wieczora, a sale warsztatowe są
przeciążone.
Maciejowska od dawna zabiegała o rozbudowę. Już w 2008 r. na stronie internetowej szkoły pojawiła się wizualizacja
siedziby z dobudowanym skrzydłem (nakreślona jeszcze wcześniej). Dyrektorka zapowiadała remont na jesień. Jednak
dopiero w lutym następnego roku ogłoszono, że projekt rozbudowy uzyskał dotację unijną. Grant opiewał na 17,6 mln zł,
co pokrywało 85 proc. kosztów. 3,5 mln dopłaciło Ministerstwo Kultury z własnych środków.
Projekt nowego skrzydła przygotowali architekci z częstochowskiej pracowni Forma - Marek Witkowski i Ewa
Woszczyna. Budowa prowadzona przez Przemysłówkę ruszyła z początkiem 2010 r. Po dwóch latach obiekt był gotowy,
jego uroczyste oddanie odbyło się w kwietniu tego roku. Pora na ciąg dalszy.
- Nie będzie zmian w architekturze starego budynku, z wyjątkiem sali gimnastycznej - informuje dyrektorka. - Zostanie
nadbudowana o piętro. Na dole będzie szkolna aula, nad nią pomieszczenia administracyjne i nauczycielskie. Budynek
przeznaczymy głównie na zajęcia ogólnokształcące. Ale nie wyłącznie. Jego pierwsze piętro zostanie nowoczesnym
zapleczem kierunku jubilerskiego, trzecie zaś wypełnimy pracowniami fotofilmowymi. Grant pozwoli również na ich pełne
wyposażenie.
Trzeba jeszcze podpisać stosowne umowy z ministrem, potem do szkoły mogą wchodzić budowlańcy. Dyrektorka ma
nadzieję, że stanie się to późną jesienią tego roku. Firma, która wygra przetarg, będzie miała zadanie skomplikowane
logistycznie, ponieważ w remontowanej części nadal muszą się odbywać zajęcia.
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