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Szanowni Państwo!
Nadszedł już czas świąt 

wielkanocnych, który ko-
jarzy się z wyczekiwaną 
wiosną i szeroko otwar-
tymi oknami towarzyszą-
cymi wiosennym porząd-
kom. Wyższa temperatura, 
„świeższe” niż zimą powie-
trze i dłuższe dni zachęcają 
też do zadbania o kondycję 
i większej aktywności na 
zewnątrz, a więc odkurze-

nia np. rowerów. Ci, którzy własnego roweru nie mają, 
a chętnie przejechaliby się czasem na dwóch kółkach, 
dostają właśnie do dyspozycji nasz System Roweru 
Miejskiego, który startuje na dobre. Spełniamy tym sa-
mym sygnalizowaną już od dłuższego 
czasu potrzebę częstochowianek i czę-
stochowian, a przy okazji dołączamy 
do takich miast jak Wrocław, Poznań, 
Opole, Sopot czy Kołobrzeg – wszędzie 
tam działają podobne systemy. Nasz 
z powodzeniem przeszedł sprawdzian 
w ,,bojowych”, grudniowych warun-
kach – testerzy odnotowali dobre wra-
żenia z jazdy, nie zgłaszając żadnych 
problemów. Próby przeszło łącznie 90 
rowerów z 10 stacji dokujących – czy-
li punktów postojowych – w różnych częściach miasta. 
Na wiosnę stacji będzie już działać dwa razy tyle, a sa-
mych rowerów prawie 200. Taka liczba powinna zaspo-
koić zapotrzebowanie nie tylko nas samych, ale i tury-
stów. Rower Miejski to bowiem nie tylko propozycja dla 
tych, którzy chcą często spontanicznie przemieścić się 
z miejsca na miejsce szybciej niż piechotą czy ,,ominąć” 
godziny szczytu na drogach. To także sposób na zwie-
dzanie naszego miasta – przecież na wspólną przejażdż-
kę można wybrać się z krewnymi czy znajomymi spoza 
Częstochowy. Po rejestracji na stronie internetowej, ro-
wery wypożyczymy dzięki terminalom na stacjach lub 
specjalnej aplikacji w telefonie.  

System Roweru Miejskiego to jedno, ale nasz pro-
gram ,,Lepsza Komunikacja” oznacza też, że pamiętamy 
o tych, którzy cały czas wolą – bądź muszą – poruszać 
się głównie samochodami. Kierowcy z poszczególnych 

dzielnic wkrótce odczują poprawę komfortu jazdy 
w wielu miejscach – kierujemy na ten cel środki po-
równywalne z zeszłorocznymi. W planie na ten rok jest 
choćby I etap budowy ul. Artyleryjskiej, budowa ul. Su-
chej, przedłużenie ul. Bór, budowa odcinka ul. Sikor-
skiego czy inwestycje w ramach budżetu obywatelskie-
go. Kondycja naszej sieci drogowej poprawia się także 
dlatego, że budujemy nowe drogi na terenach inwesty-
cyjnych, ułatwiając funkcjonowanie firmom, a ludziom 
- dojazdy do pracy. Przyspieszamy zatem budowę drogi 
na Skorkach oraz przebudowę ul. Korfantego, bo tam 
szykują się duże inwestycje koncernów ZF i Guardian. 
Pamiętajmy też, że jesteśmy obecnie na etapie podpi-
sywania umów z wykonawcami wielkich, współfinan-
sowanych przez UE projektów, jak przebudowa alei 
Wojska Polskiego/DK-1 czy rozbudowa DK-46. Kiedy 

te inwestycje się zakończą, miasto 
będzie mogło skierować jeszcze 
więcej uwagi i środków na reali-
zowany już od kilku lat „Program 
budowy i przebudowy ulic i dróg 
lokalnych”. To drogi, które nie 
mają tak strategicznego znaczenia 
dla rozwoju miasta, ale są ważne 
dla mieszkańców poszczególnych 
dzielnic.    

Tymczasem zachęcam do 
przesiadki z auta na rower, kiedy tylko się da. Na uli-
cach wkrótce zazieleni się nie tylko za sprawą wiosny, 
ale także użytkowników Roweru Miejskiego – jednośla-
dy mają bowiem taki właśnie, wiosenny kolor. Na Wiel-
kanoc życzę Państwu – oprócz spokojnego, świąteczne-
go odpoczynku w gronie bliskich i przyjaciół – lepszej, 
wiosennej pogody za oknem oraz pogody ducha. Niech 
po zimowych miesiącach wiosenne święta pomogą zy-
skać nowe siły, a te się przydadzą, bo sezon na miejskie 
wydarzenia plenerowe -  kulturalne i sportowe - dopiero 
przed nami.

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Miasta Częstochowa

... zachęcam 
do przesiadki z auta 

na rower, 
kiedy tylko się da



Kreatywne, skłaniające do 
refl eksji, pełne oryginalnych, 
nowatorskich pomysłów - takie 
są prace, które zaprezentowa-
no w miejskiej spółce. Po kil-
ku miesiącach wytężonej pracy 
młodzi plastycy przekazali w su-
mie kilkadziesiąt różnych pro-
jektów. Wszystkie mają szansę 
stać się ciekawym akcentem 
miejskich osiedli. 

- Naszym pomysłem są cy-
kle tematyczne, dotyczące lo-
katorów, przyrody czy martwej 
natury – opowiada Cezary 
Stojek – nauczyciel w Zespole 
Szkół Plastycznych, opiekun 
uczniów, którzy wiosną wyko-
nają pierwsze murale – Sam 
proces projektowy jest dość trudny dla 
uczniów z klasy pierwszej, bowiem mło-
dzież rozpoczyna dopiero kształcenie 
w tym zakresie. Jesteśmy jednak dobrej 
myśli. Uczniowie w jakiś sposób już zmie-
rzyli się z realizacją murali. Na początek 
swoje projekty przenieśli na szkolne ścia-
ny. Teraz z dużą niecierpliwością ocze-
kujemy na prace w terenie i zderzenie 
z przestrzenią miejską.   

Większość prac młodych 
plastyków będzie sięgać na wy-
sokość 180 cm. Projekty są czę-
ścią wspólnej akcji ZGM TBS 
i Zespołu Szkół Plastycznych 
„Stop nielegalnemu graffi  ti”. 
Jej inauguracja odbyła się we 
wrześniu ubiegłego roku, gdzie 
porozumienie o współpracy 

podpisali prezydent mia-
sta Częstochowy Krzysz-
tof Matyjaszczyk, prezes 
ZGM TBS Paweł Koniecz-
ny oraz dyrektor Zespołu 
Szkół Plastycznych Anna 
Maciejowska. 

ZGM nie jest prze-
ciwny graffi  ti, tylko chce, 
żeby było ono robione 
w sposób cywilizowany, 
pod nadzorem – mówił 
podczas wrześniowej 
konferencji prasowej 
prezydent  Krzysztof Ma-
tyjaszczyk.

Patronem akcji został 
znany artysta Tomasz 

Sętowski, który na co dzień też 
tworzy murale. Najsłynniejsze 
jego dzieło - „Wieża Babel” - od 
kilku lat ozdabia blok przy ulicy 
Dąbrowskiego w Częstochowie. 
Murale młodych plastyków po-
wstaną na budynkach, które zo-
stały zniszczone przez nielegalne 
graffi  ti, na początek na blokach 
TBS w dzielnicy Północ. ZGM 

TBS wyznaczył w sumie 
46 takich miejsc. Zanim 
jednak artyści ruszą do 
działań, najpierw pro-
jekty oceni miejski es-
tetyk. Dopiero po jego 
akceptacji będzie moż-
liwe zaplanowanie prac. 
Najpewniej ruszą one 
wczesną wiosną.

Kreatywni plastycy
Akcja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS „Stop nielegalnemu graffiti” realizowana wspólnie 
z Zespołem Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie wkracza w kolejny 
etap. Podczas roboczego spotkania w ZGM TBS plastycy przekazali miejskiej spółce kilkadziesiąt 
tematycznych projektów murali, które w przyszłości mają powstać na budynkach TBS 
w Częstochowie. Teraz prace młodych artystów, którzy od ubiegłego roku kształcą się 
w innowacyjnej klasie o specjalności „mural”, oceni miejski estetyk. 
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Prace na zlecenie „ZGM TBS” są kontynuacją 
wcześniejszych działań, które - na terenie Domu 
Księcia - prowadzone były już także w ubiegłym 
roku. Po wykonanej ekspertyzie stanu technicz-
nego zdecydowano o zabezpieczeniu budynku 
poprzez zamurowanie okien i balkonów oraz wy-
burzenie komórek znajdujących się przy Domu 
Księcia. W międzyczasie wysiedlono mieszkańców, 
wykupiono lokale własnościowe (oprócz jednego), 
rozwiązano też umowy z najemcami lokali użyt-
kowych. Na terenie obiektu od blisko roku pracuje 
firma ochroniarska. Zamontowano tez dodatkowe 
oświetlenie z czujnikami ruchu oraz kamery moni-
toringu, a wokół budynku zainstalowano specjalny 
zabezpieczający daszek.

Obecnie prowadzone są prace na dachu budyn-
ku związane m.in. z wymianą pokrycia i wyburze-
niem kominów ponad dachem. Oprócz tego trwa 
również naprawa i przemurowanie części zniszczo-
nych ścian zewnętrznych, a także stabilizowanie 
ścian wewnątrz budynku. Koszt aktualnie prowa-
dzonych robót to blisko 1,2 mln zł złotych brutto. 
Prace wykonuje konsorcjum firm, którego liderem 
jest F.U.H. DZIEDZICKI, a partnerem – Przedsię-
biorstwo Handlowo- Usługowe KRAWPOL.

Dom Księcia figuruje w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków. Powstał według projektu Brunona Pa-
prockiego, a zbudowany został w latach 1912 – 1913, 
jako największy wówczas gmach mieszkalny w Czę-
stochowie. Po zakończeniu drugiej wojny świato-
wej budynek przechodził różne koleje, a w końcu 
stał się częścią komunalnego zasobu gminy i został 
przeznaczony na cele mieszkalno-użytkowe. Mimo 

doraźnych prac zlecanych przez administratorów 
obiektu jego stan przez minione dziesięciolecia się 
pogarszał. W 2008 roku ZGM „TBS” sporządził 
wstępny kosztorys kompleksowej renowacji Domu 
Księcia, szacujący wówczas jej wartość na ponad 40 
mln zł.

Ubiegłoroczne wykwaterowanie lokatorów jest 
realizacją decyzji Powiatowego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego w Częstochowie. Prace zabezpie-
czające prowadzone w ubiegłym roku i obecnie, 
uzgodnione ze służbami konserwatorskimi, służą 
poprawie bezpieczeństwa wewnątrz i na zewnątrz 
budynku, zachowaniu  jego historycznej konstruk-
cji oraz ogólnej poprawie stanu obiektu, który znaj-
duje się w ofercie inwestycyjnej miasta. Wraz z ure-
gulowaniem spraw własnościowych budynku dają 
też nadzieję na potencjalnie większe zainteresowa-
nie ze strony inwestorów. 

Prace w Domu Księcia
W zabytkowym Domu Księcia trwają kolejne prace remontowo-zabezpieczające 

prowadzone w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.
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Kolejny blok komunalny 

Wyłoniona w ubiegłorocznym przetargu firma 
musiała się wstrzymać z pracami do czasu podpi-
sania umowy na dofinansowanie inwestycji, o które 
od dłuższego czasu starało się miasto.

O środki z Funduszu Dopłat, w ramach rządo-
wego programu wsparcia budownictwa socjalne-
go, które realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego, 
można się starać tylko przed rozpoczęciem robót 
budowlanych. Finansowa pomoc 
nie może przekroczyć 35% faktycz-
nie ponoszonych, kwalifikowanych 
kosztów przedsięwzięcia.

Umowa na dofinansowanie 
z BGK została podpisana pod koniec 
stycznia, a wsparcie jakie uzyskało 
miasto to ponad 2,6 mln zł.

Nowy, czterokondygnacyjny blok stanie wzdłuż 
ulicy Pułaskiego (z dłuższymi elewacjami skiero-
wanymi na wschód i zachód). W trzech klatkach 
schodowych zmieści się 65 mieszkań komunalnych 
(w tym dwa chronione), z czego 34 to mieszkania 
typu M-2, a 31 - typu M-3.

W budynku będą też m.in. 3 wózkownie-rowe-
rownie i 3   pomieszczenia techniczne. Przed blo-
kiem pojawią się dwa zjazdy indywidualne i 61 
miejsc postojowych (w tym dla kierowców niepeł-
nosprawnych). Wykonane zostanie też nowe oświe-
tlenie uliczne. Pomiędzy budynkiem a parkingami, 
po stronie południowej zlokalizowana zostanie po-
chylnia dla osób niepełnosprawnych – o szerokości 

120 cm. W pobliżu bloku powstanie 
też plac gospodarczy z przeznacze-
niem na trzepak oraz wiata śmiet-
nikowa, która pomieści sześć konte-
nerów. Teren wokół bloku zostanie 
zagospodarowany nową zielenią 
w postaci krzewów liściastych i igla-
stych. Będą też nowe trawniki, ławki 
z oparciem oraz okrągłe, betonowe 
kosze na śmieci.

Realizacją wartej blisko 8,2 mln zł inwestycji zaj-
muje się wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazo-
wieckiego. Blok wraz za zagospodarowaniem tere-
nu ma być gotowy w końcu maja przyszłego roku.

Rozpoczęły się prace związane z budową bloku komunalnego u zbiegu ulic: Sobieskiego, 
Pułaskiego i Focha. Powstanie tam 65 mieszkań. Na inwestycję o wartości 8,2 mln zł mia-
sto zdobyło 2,6 mln zł dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Blok wraz 
z za zagospodarowaniem 

terenu ma być gotowy 
w końcu maja 

przyszłego roku.
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9 milionów złotych 
na autobusy 

21 lutego Zarząd Województwa Śląskiego wy-
brał projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Komuni-
kacyjnego sp. z o.o. do dofi nansowania, w ramach  
poddziałania 4.5.2 typ 1-3 Niskoemisyjny transport 
miejski oraz efektywne oświetlenie.

Projekt „Moja Przyjazna Komunikacja – zakup 
nowego taboru autobusowego na potrzeby realiza-
cji zadań z zakresu transportu publicznego w Gmi-
nie Miasto Częstochowa - etap II” zakłada kupno 
kolejnych 12 nowych autobusów wyposażonych 
w silniki diesla, spełniające najwyższe normy emisji 
spalin (EURO 6).

Wyposażenie pojazdów będzie zapewniało bez-
pieczeństwo i wysoki komfort podróży dla pasa-
żerów, w tym osób niepełnosprawnych, słabowi-
dzących i słabosłyszących. Pakiet 
udogodnień będzie obejmował mię-
dzy innymi klimatyzację, monito-
ring, pojazdy będą też wyposażone 
w ładowarki USB oraz wifi .

Wartość całego projektu to 13,7 
mln zł, a uzyskane dofi nansowanie 
– to prawie 9 mln zł.

- To kolejny europejski projekt słu-
żący lepszej komunikacji zbiorowej w Częstochowie 
-  komentuje prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.  - 
Nowe autobusy to nie tylko perspektywa większego 
komfortu podróżowania, a więc zachęta do częstsze-
go korzystania z MPK, ale także dbałość o środowi-

sko, z uwagi na wymóg spełniania przez nowe po-
jazdy najwyższych europejskich norm ekologicznych.   

Przypomnijmy, że w kwietniu 2017 r., także dzię-
ki funduszom z Unii Europejskiej, częstochowskie 
MPK wzbogaciło się o 40 nowych autobusów z sil-
nikiem diesla spełniającym normy EURO 6 (prze-

targ na dostawę wygrała wówczas 
fi rma Solaris, a koszt zakupu wyniósł 
ponad 45 mln zł). Z kolei w styczniu 
br. MPK podpisało - po rozstrzygnię-
ciu przetargu - umowę z fi rmą PESA 
na dostawę 10 nowych tramwajów 
typu Twist, których zakup za ponad 
73 mln zł będzie możliwy również 
dzięki środkom europejskim. Pro-
jekt wymiany taboru tramwajowego 

wiąże się z jeszcze jednym projektem europejskim 
- modernizacją starszej części linii tramwajowej 
w Częstochowie – oba „unijne” zadania będą łącz-
nie kosztować, wraz z wkładem własnym miasta – 
ponad 200 mln zł). 

Blisko 9 mln złotych dofinansowania unijnego wywalczyła Często-
chowa na zakup 12 nowych autobusów dla miejskiego przewoźnika. 

Projekt MPK znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

Nowe 
autobusy to (...) 

dbałość 
o środowisko
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Zespół Szkół 
Ekonomicznych 

Zespół Szkół Ekonomicznych to  jedna z najstar-
szych szkół w Częstochowie. 

Oferta edukacyjna szkoły dostosowana jest do 
zmieniających się preferencji zawodowych mło-
dzieży. Są to: 

•	 technik	ekonomista,
•	 technik	handlowiec,	
•	 technik	spedytor,
•	 technik	obsługi	turystycznej	(pod	patrona-

tem Polskiego Stowarzyszenia Turystyki, Polskiej 
Federacji Campingu i Caravaningu). 

W  roku szkolnym 2016/17  uruchomiona została 
druga innowacja pedagogiczna: obsługa transportu 
lotniczego. Są to  zajęcia przygotowujące do pracy 
stewardesy i stewardów oraz pracowników naziem-
nych lotów, a jej uczestnicy mogą odbyć praktyki 
w Budapeszcie, w centrum symulacji lotów.

Oprócz realizacji swojej podstawowej misji, na-
uczania i przygotowania do egzaminów matural-
nych i zawodowych, a te są naprawdę wysokie (dla 
przykładu zdawalność w zawodzie technik handlo-
wiec to 100%) Ekonomik to szkoła, w której zawsze 
coś się dzieje, gdzie podejmuje się wiele inicjatyw. 

W 2014r. udało się pobić rekord Guinnessa w domi-
no ułożonym z 4988 książek, a także zorganizować 
akcję, której celem było propagowanie czytelnictwa 

wśród młodzieży. Dla zainteresowanych uczniów 
wprowadzono  zajęcia z kultury i języka chińskiego 
prowadzone przez rodowitą Chinkę, a także mini-
golf - nową formę aktywności ruchowej poprzez 
utworzenie Szkolnej Strefy Minigolfa.

To tu działa Szkolne Centrum Kultury, 
w którym młodzież rozwija własne zainteresowa-
nia w różnych formach kultu-
ry. Od 2004r.z powodzeniem 
realizowany jest projekt „Kon-
trolowane Gadu-Gadu”, który 
zakładał cykliczne spotkania 
młodzieży ze znanymi ludźmi 
estrady, mediów, sportu. Byli  to 
m.in.: Szymon Hołownia, zespół 
Perfect, Budka Suflera, Zbigniew 
Wodecki, Krzysztof Kiljański, 
Krzysztof Hołowczyc, Artur Bar-
ciś, Krzysztof Wielicki, Jacek 
Żakowski, a także Krzysztof 
Kolberger. Tradycją spo-
tkań było odciskanie dłoni 
gości w gipsie, z których 
to powstała szkolna „Aleja 
Gwiazd” prezentowana na 
ścianach korytarza szkol-
nego. Pamiątki, które zo-
stawiali goście zlicytowa-
no w czasie uroczystości 
jubileuszowych 60- lecia, 
a dochód z nich przezna-
czono na cele charytatyw-
ne. W Ekonomiku znajduje się pierwsza w Polsce 
„Aleja Budki Suflera”, w której można posłuchać 
dyskografii formacji - prezent rockmanów wień-
czący prawie 10-letnią przyjaźń ZSE i zespołu.

W szkole realizowany jest  projekt „Ocalmy od 
zapomnienia”, w którym uczniowie  zapoznają  się 
z historią II wojny światowej, funkcjonowaniem 
obozów koncentracyjnych.

Uczniowie  Ekonomika biorą udział w spotka-
niach  w Międzynarodowym Domu Spotkań Mło-
dzieży w Krzyżowej. Szkoła utrzymuje również 
kontakty ze szkołami za granicą i prowadzi wy-
mianę uczniów między tymi szkołami, co sprzyja 
integracji europejskiej, a także stwarza możliwość 
odbycia praktyk zagranicznych. Od 2006 roku 



szkoła realizuje europejskie programy mobilno-
ści dla uczniów i dla nauczycieli. W ramach pro-
gramu Leonardo da Vinci, a obecnie Erasmus+ 
uczniowie odbyli praktyki we Francji,  Włoszech 
oraz w Hiszpanii. W roku 2019 planowane jest tak-
że wysłanie kolejnych dwóch 16-osobowych grup 
uczniów na praktyki zawodowe do Hiszpanii (Wa-
lencja i Malaga). Całość fi nansowana ze środków 
unijnych.

Ekonomik z Augustyna to szkoła o niepowta-
rzalnym klimacie, ale i tysiące absolwentów dobrze 
przygotowanych zarówno do kontynuowania na-
uki, jak i do pracy.
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Podaruj  1% 
swojego podatku dla Lenki

Mam na imię Lena. Przyszłam na świat 9 maja 
2013 roku w 32 tygodniu ciąży. Urodziłam się 
w zamartwicy urodzeniowej z wrodzonym zapale-
niem płuc. Niedotlenienie okołoporodowe spowo-
dowało obniżone napięcie mięśniowe. 

Rodzice od początku organizują mi rehabilita-
cję. Lekarze mówią, że mam niedowład czterokoń-
czynowy z przewagą lewej strony i muszę ćwiczyć 
przynajmniej 5 razy w tygodniu.

Obecnie mam 5 lat. Niestety nie umiem jeszcze 
samodzielnie usiąść  i chodzić. Pozytywne rezul-
taty w rehabilitacji przynosi mi w ostatnim czasie 
wykorzystanie metody VOJTY. Rodzice mówią, 
że coraz lepiej sobie radzę, ale potrzebuję jeszcze 
rehabilitacji  i zajęć dodatkowych. Chciałabym jak 
inne dzieci samodzielnie stanąć na nóżki, biegać 

i po swojemu po-
znawać świat.

P r o w a d z o n e 
terapie wymagają 
sporych nakładów 
fi nansowych, po-
nieważ w więk-
szości odbywają 
się prywatnie. 
Liczę na wasze 
wsparcie i z góry 
za nie dziękuję. 
Jestem przekonana, że każdy grosz pomoże mi 
uzyskać sprawność fi zyczną, o której tak bardzo 
marzę. Gorąco proszę o wsparcie. Jest to szansa 
dla mnie na lepsze jutro.

Aby przekazać 1% podatku wystarczy w zeznaniu rocznym PIT wpisać:
numer KRS 0000037904 oraz wysokość wnioskowanej kwoty,
a w rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj: 
28423 Michnowska Lena

Wszelkie pozostałe wpłaty prosimy kierować na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Alior Bank S.A. Nr konta: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994      
Tytułem: 28423 Michnowska Lena - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Magdalena i Konrad Michnowscy – rodzice Lenki
tel. 664 134 959 lub 506 149 002,  
e-mail: kondi3@interia.pl

Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Św. Augustyna 28/30

telefon 34 3242322
zse-czest@wp.pl
www.zse.czest.pl



 
 

ODDZIAŁY EKSPLOATACJI:
ul. Orlik-Rückemanna 35/37 ------- (34) 361 89 25             
ul. Wały  Dwernickiego 101/105 --- (34) 361 16 86
Al. Niepodległości 27 --------------- (34) 363 12 70
ul. Nowowiejskiego 26 -------------- (34) 368 26 90
ul. Tuwima 6 ------------------------- (34) 368 25 28
ul. Łukasińskiego 26 ----------------- (34) 323 20 33
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