Hillwood wybuduje w Częstochowie centrum
logistyczne. Powstaną nowe miejsca pracy oraz droga.
W rejonie ul. Jaskrowskiej
i alei Jana Pawła II ma powstać
centrum logistyczne firmy
Hillwood. Inwestor wspólnie
z miastem wybuduje w tym
rejonie również drogę, która
posłuży także mieszkańcom
Częstochowy.

Milion złotych z budżetu miasta na walkę z koronawirusem.
WIĘCEJ NA STR. 3

Harmonogram wywozu
odpadów komunalnych.
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PIERWSZY TRAMWAJ TWIST
DRUGIEJ GENERACJI DOTARŁ
DO CZĘSTOCHOWY

LIST PREZYDENTA CZĘSTOCHOWY DO
PREMIERA RP Z PROPOZYCJAMI, KTÓRE
MAJĄ OGRANICZYĆ NIEDOGODNOŚCI
ZWIĄZANE Z KORONAWIRUSEM

Do zajezdni częstochowskiego
MPK dotarł pierwszy z
dziesięciu nowoczesnych tramwajów Twist 2.0. To kolejny
nowoczesnym model tramwajów Bydgoskiej Pesy, który trafi
na częstochowskie tory.

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk w specjalnym liście do premiera
RP Mateusza Morawieckiego zaproponował
wprowadzenie rozwiązań, które mają
ograniczyć niedogodności związane ze stanem zagrożenia epidemicznego.
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Marek Balt: Parlament Europejski podejmuje wiele działań
w walce z koronawirusem.
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Częstochowska firma za darmo odkaża samochody służb ratunkowych
Firma Tar-Mag w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa dołączyła do akcji wsparcia dla tych, którym którym
pomoc zawdzięczają wszyscy częstochowianie.
- Odkażamy bezpłatnie niezwykle skuteczną metodą ozonowania wszystkie pojazdy służb ratunkowych, TAXI oraz firm kurierskich - mówi właścicielka firmy Tar-Mag Marlena Polańska.
- Darmowe ozonowanie ma na celu niszczenie wirusów i bakterii
w samochodach. Kierowcom i załodze zapewniamy darmową kawę
herbatę oraz zimne napoje - dodaje.
Akcja trwa do odwołania, a firma mieści się przy ul. Piotrkowskiej
14 w Częstochowie.

Nie ukrywaj przed częstochowskimi policjantami
zakażenia koronawirusem lub przebywania
w kwarantannie
Policjanci z częstochowskiej drogówki opracowali plakat, który jest
swoistym apelem obywateli o rozsądek i odpowiedzialność. W ten sposób
chcą dotrzeć do osób chorujących lub przebywających w kwarantannie
w związku z epidemią koronawirusa.
Stan epidemii, który został wprowadzony w naszym kraju, nie zwalnia policjantów z wykonywania swoich ustawowy obowiązków. Mundurowi nadal
podejmują interwencje, zatrzymują przestępców, czuwają nad bezpieczeństwem
na drogach i ulicach naszego miasta. Żeby mogli w sposób nieprzerwany chronić
obywateli, potrzebna jest wzajemna odpowiedzialność.
- Dlatego apelujemy, by zgłaszając interwencje informować o nosicielstwie wirusa SARS-Cov-2 czy fakcie odbywania kwarantanny - podkreśla asp. Sabina
Chyra - Giereś, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
- Policjanci, ratownicy medyczni czy strażacy będą mogli się wtedy odpowiednio przygotować i w sposób bezpieczny udzielić pomocy. Jeśli natomiast nie
otrzymają takiej informacji, ryzyko zarażenia i rozprzestrzeniania koronawirusa wzrośnie bardzo szybko, co niesie za sobą konsekwencje dla nas wszystkich
- zauważa.

aktualności

Pomagają osobom starszym podczas zagrożenia
koronawirusem
Od 17 marca w Częstochowie realizowany jest społeczny projekt pomocy dla
seniorów. Wszystkie osoby starsze mogą
zostać w swoich domach, nawet wtedy
kiedy muszą zrealizować receptę lub
kupić potrzebne.
Projekt zainicjowały firma Deligoo
Częstochowa, która na co dzień zajmuje się
dowozem jedzenia z częstochowskich restauracji, stowarzyszenia: Częstokocham,
Aktywna Częstochowa oraz Młodzieżowa
Rada Miasta.
- Organizacja jest prosta, codziennie od 10
do 15 od 17 do 31 marca czynna jest infolinia na którą seniorzy mogą zgłaszać swoje potrzeby oraz adres. My je zapisujemy,
a następnie w godzinach 15-17 jedziemy po recepty i dostarczamy potrzebne
produkty z apteki pod dom. Oczywiście
bezpłatnie - mówią organizatorzy.
Firma Deligoo oddelegowała kurierów
do tego zadania, które będzie realizować
z zachowaniem najwyższych standardów
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higieny oraz bezpieczeństwa. Naszym celem jest również zminimalizowanie kolejek do apteki, ponieważ wszystkie recepty
i zakupy będziemy realizować
jeden raz dziennie - informują
przedstawiciele firmy Deligoo.
Więcej informacji pod numerem
tel. 732 768 184.
Również Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie
uruchomił bezpłatne usługi asystenckie dla osób starszych. Akcja
służy ograniczeniu konieczności
wychodzenia seniorów z domu,
a co za tym idzie, przeciwdziałaniu
zakażenia koronawirusem.
Z usług asystenta mogą skorzystać:
osoby powyżej 65 roku życia,
samotne, niepełnosprawne.
Bezpłatną
usługę
można
zamówić pod numerami telefonu: 519 729 134 lub 34 3242064 lub drogą elektroniczną:
pkps.czestochowa@wp.pl.
Najskuteczniejszy sposób walki z koronawirusem to pozostanie w domu. Wykwalifikowany i przeszkolony asystent dla chętnych seniorów: zrobi zakupy, dowiezie gotowy posiłek,
pomoże w przygotowaniu pożywienia, dostarczy leki.

Milion złotych z budżetu
miasta na walkę z koronawirusem. Prezydent
Częstochowy przedstawi
radnym swoją propozycję
Prezydent Częstochowy Krzysztof Maty-

jaszczyk na najbliższej sesji Rady Miasta zaproponuje przesunięcie miliona
złotych na poprawę bezpieczeństwa
związaną z wprowadzonym przez rząd
stanem epidemicznym.

- Chcemy jak najlepiej zabezpieczyć
naszych
mieszkańców
przed
rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wprowadziliśmy już wiele środków
bezpieczeństwa i ostrożności. Zdajemy
sobie sprawę z tego, że będą kolejne zapotrzebowania. Dlatego na najbliższej
sesji
Rady
Miasta
zaproponuję
przesunięcie miliona złotych na
niezbędne materiały i wyposażenie
w związku ze stanem epidemicznym mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Jak dodaje prezydent, środki będą
pochodzić ze zwolnienia z poręczenia
kredytów.
Sesja Rady Miasta Częstochowy
odbędzie się 26 marca. Przypomnijmy, że przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy Zbigniew Niesmaczny
zaapelował do premiera RP Mateusza
Morawieckiego o stworzeniem dodatkowych regulacji prawnych związanych
z funkcjonowaniem rad miast, gmin,
powiatu.
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Marek Balt: Parlament
Europejski podejmuje
wiele działań w walce
z koronawirusem
Parlament Europejski został zamknięty
w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Nie oznacza to jednak, że
europosłowie próżnują.
- Przebywam obecnie w domu i wolny
czas wykorzystuję na pracę w ogrodzie.
Oczywiście stosuję się do zaleceń PE
i wykonuję pracę zdalną. Istnieje możliwość
również elektronicznego głosowania nad
projektami uchwał - mówi częstochowski
europoseł Marek Balt.

możliwość pozyskania i dystrybucji środków
potrzebnych do leczenia pacjentów i zabezpieczenia przed epidemią pracowników
służby zdrowia - twierdzi europoseł Balt.
- Parlament chce rozpisać jeden europejski przetarg na zakup tych środków. Chodzi o jednakową cenę i o to, żeby kraje nie
konkurowały ze sobą w tym zakresie.
Na walkę z kryzysem związanym z epidemią
koronawirusa Polska dostanie od UE 7,4
mln zł. - Parlamentowi zależy, żeby polska
gospodarka i innych krajów członkowskich
wróciły jak najszybciej po kryzysie do nor-
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malnego funkcjonowania. UE dała zgody na
pomoc publiczną dla firm. Dzięki temu Polska będzie mogła wspierać przedsiębiorstwa
– dodaje częstochowski europoseł. - Kolejna
rzecz to zgoda ma przekroczenie ustalonego
deficytu budżetowego państw UE.
Europoseł Marek Balt podkreśla, że istotne jest, aby państwa członkowskie
koordynowały swoje działania z UE, nie
zakłócały szlaku transportu towarów.
- Oczywiście trzeba chronić obywateli
i wprowadzać ograniczenia. Mam jednak
wrażenie, że Polska trochę się z tym spóźniła
- uważa.

Parlament Europejski podejmuje wiele
działań, które mają na celu przeciwdziałanie
rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jak
przypomina europoseł Marek Balt, PE
już 9 stycznia informował polski rząd
o zagrożeniu epidemicznym. Od tego czasu
stale informuje online wszystkie państwa
członkowskiej o rozwoju tej sytuacji.
- Unia Europejska monitoruje również

Częstochowa wyda więcej
pieniędzy na walkę z
bezdomnością zwierząt
Blisko 1,5 mln zł przeznaczy miasto na program opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
27 lutego radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały
w tej sprawie.
W tym roku na realizację programu
w budżecie miasta zabezpieczono rekordową
kwotę 1,443 mln zł, z czego 1,2 mln trafi do
schroniska dla bezdomnych zwierząt. 70 tys.
zł przeznaczono na zabiegi sterylizacji i kas-

tracji kotów wolno żyjących. Po 6 tys. zł zarezerwowano na zakup karmy i domków dla
kotów oraz zapewnienie opieki zwierzętom
gospodarskim, które czasem trzeba odebrać
właścicielom ze względu na złe traktowanie
lub śmierć opiekuna. Z kolei na zabiegi kastracji i sterylizacji psów i kotów mających
właścicieli przeznaczono 161 tys. zł.
- Dla mnie najważniejszą informacją jest
pozytywna decyzja prezydenta Krzysztofa
Matyjaszczyka na mój apel o zabezpieczeniu 70 tys. zł na program kastracji i sterylizacji bezdomnych kotów. Ta kwota uzupełni
zadanie z budżetu obywatelskiego i dzięki

temu całą populację bezdomniaków będzie
można poddać zabiegom - mówi Małgorzata
Iżyńska, radna miejska i społeczna konsultantka ds. ochrony zwierząt. - To jest właśnie
realna walka z bezdomnością zwierząt, czyli
ich niekontrolowanym rozrodem - uważa.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Częstochowy
na 2019 rok obejmuje m.in. zapewnienie
bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt,
obligatoryjną sterylizację/kastrację zwierząt
w schroniskach, poszukiwanie właścicieli dla
bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstw rolnych w celu
zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, znakowanie psów
przebywających w schronisku – wydanych
do adopcji, edukację społeczeństwa w kierunku humanitarnego traktowania zwierząt,
sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących
w celu ograniczenia ich populacji wraz z zabiegami odpchlenia i odrobaczenia, a także
sterylizację i kastrację psów i kotów mających
właścicieli.
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Pierwszy tramwaj Twist
drugiej generacji dotarł do
Częstochowy
Do zajezdni częstochowskiego MPK
dotarł pierwszy z dziesięciu nowoczesnych
tramwajów Twist 2.0. To kolejny nowoczesnym model tramwajów Bydgoskiej
Pesy, który trafi na częstochowskie tory.
- Transport wielkogabarytowy specjalistycznym sprzętem na dystansie ponad 350 km
odbył się bez większych przeszkód - informuje Maciej Hasik, rzecznik prasowy
MZDiT i MPK w Częstochowie. - Pojazd
po pierwszym przejeździe próbnym w nocy
jest przygotowywany do dalszych testów,
które będą odbywać się bez pasażerów.
Według zapewnień specjalistów producenta obecnych na miejscu, tramwaj będzie
gotowy do obsługi pasażerskiej w okolicach maja. W wakacje mają też dotrzeć do
Częstochowy pozostałe zamówione składy.

aktualności
informacją dla pasażerów, biletomatami itp.
Nowe tramwaje dla Częstochowy, których
produkcja i dostawa wyniesie ok. 90 mln zł,
to jeden z dwóch elementów największego
w historii MPK tego typu projektu. Druga część to budowa nowej linii w starym
śladzie między Rakowem a Północą (koszt
ok. 114 mln zł).
- Tegoroczna dostawa 10 nowych składów
tramwajowych w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” pozwoli
nam na największą od dekad modernizację
taboru tramwajowego. W połączeniu z siedmioma Twistami, które jeżdżą już od kilku

lat po naszym mieście, nowoczesne tramwaje będą stanowiły zdecydowaną większość
składów obsługujących linie tramwajowe
w Częstochowie. Wierzymy, że pod
względem technicznym i funkcjonalnym
będą to pojazdy światowej klasy. Dzięki
nim oraz przebudowie linii tramwajowej
powinniśmy już niedługo poruszać się
tramwajem po Częstochowie zdecydowanie
bardziej komfortowo, szybciej i bezpieczniej
– zapowiada prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.
Na obie inwestycje miasto pozyskało 144
mln zł unijnego dofinansowania.

Tramwaje Twist 2.0 będą jednymi
z najnowocześniejszych w Europie z szeroką
paletą udogodnień jezdnych, jak i pełną
klimatyzacją, monitoringiem, cyfrową

W Częstochowie ruszył nabór
wniosków na dotacje do wymiany pieców

Dokumenty do pobrania będą dostępne na
stronie internetowej urzędu miasta www.czestochowa.pl w zakładce Miasto/Środowisko/
Dotacje.

24 marca ruszył nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany kotłów grzewczych,
montażu kolektorów słonecznych i usuwania
azbestu.

Będą tam również publikowane listy dotowanych oraz lista rezerwowa.
Osoby, które zdecydują się zastąpić kocioł
opalany węglem, podłączeniem do sieci co,
ogrzewaniem elektrycznym (w tym pompą
ciepła), kotłem gazowym lub olejowym mogą
otrzymać do 70 proc. kosztów netto poniesionych przez wnioskodawcę na wykonanie
przyłącza do węzła cieplnego wraz z węzłem
lub zakup nowego źródła ciepła, jednak nie
więcej niż 5 tys. zł.

Jak informuje częstochowski magistrat, z uwagi na panującą epidemię, kompletne wnioski
należy przesyłać drogą elektroniczną na adres
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl.
W tej szczególnej sytuacji nie jest wymagany
podpis kwalifikowany - wystarczy skan kompletnego wniosku. W wyjątkowych sytuacjach
dopuszcza się możliwość przesłania wniosku
w wersji papierowej za pomocą poczty lub
kuriera. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie
z kolejnością wpływu.

W przypadku wymiany starego źródła ciepła
na kocioł nowej generacji na paliwo stałe dofinansowanie wyniesie do 50 proc., jednak nie
więcej niż 3 tys. zł.
Również na dofinansowanie w wysokości 50
proc., ale nie więcej niż 5 tys. zł, mogą liczyć
ci, którzy zdecydują się na montaż kolektorów
słonecznym wspomagających system grzewczy lub służących do wytwarzania ciepłej wody
użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Dofinansowaniu będą podlegać także koszty
wykonania prac związanych z usuwaniem odpadów azbestowych powstających przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych
i elewacji.
Będą to więc koszty demontażu płyt azbestowocementowych płaskich i falistych z dachu,
elewacji obiektu budowlanego, zabezpieczenia ich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia
poprzez składowanie odpadów na uprawnionym składowisku. Zgodnie z uchwałą, kwota
dotacji wyniesie do 60 proc. kosztów netto
poniesionych przez wnioskodawcę, jednak nie
więcej niż 4 tys. zł.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do
nieruchomości, z zastrzeżeniem, że w roku
złożenia wniosku nie jest ona wykorzystywana
na cele działalności gospodarczej ani jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej - bez
względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji.
Dofinansowanie przysługuje na zadania inwestycyjne planowane do realizacji po dacie
podpisania umów dotacji, jednak nie później
niż do 15 września 2020 roku.
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List prezydenta Częstochowy do premiera RP z propozycjami, które mają
ograniczyć niedogodności związane
z koronawirusem
Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk w specjalnym liście do premiera
RP Mateusza Morawieckiego zaproponował
wprowadzenie
rozwiązań,
które
mają
ograniczyć niedogodności związane ze stanem zagrożenia epidemicznego. Dotyczą one
uproszczenia procedur administracyjnych,
zwrócenia uwagi na problem rodziców dzieci
z niepełnosprawnością oraz wprowadzenie wsparcia osłonowego dla przedsiębiorców. Treść
listu w całości prezentujemy poniżej.
“Szanowny Panie Premierze,
W związku z trudną sytuacją spowodowaną
epidemią wirusa SARS-Cov-2, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, w trosce
o bezpieczeństwo obywateli oraz w celu ochrony
ich interesów proponuję pilne przyjęcie poniższych
rozwiązań legislacyjnych mających na celu
wyeliminowanie ryzyka zarażenia w dużych
skupiskach ludzi, a także złagodzenie skutków
czasowego zaprzestania działalności instytucji lub
firm.
1. Wprowadzanie uproszczonego obiegu dokumentacji w przypadku zgonu osoby spowodowanej zarażeniem wirusem SARS-Cov-2, poprzez
dopuszczenie przyjęcia przez cmentarz ciała
do pochówku bez konieczności rejestracji karty
zgonu przez kierownika urzędu stanu cywilnego
oraz sporządzenia aktu zgonu, z jednoczesnym
odłożeniem tych czynności na inny czas. Uzasadnienie: Zgłoszenia zgonu mogą dokonać osoby uprawnione, wymienione w ustawie o cmentarzach
i chowaniu zmarłych. W praktyce są to osoby
najbliższe, a więc takie, które mogą mieć przed
śmiercią bezpośredni kontakt z osobą, która zmarła
w wyniku zarażenia, a zatem mogą być także nosicielami. Celem jest wyeliminowanie konieczności
zgłaszania się do USC, a więc miejsca, w którym
istnieją duże skupiska ludzi. Ponadto należy wziąć
pod uwagę, że część lub całość urzędów może zostać
zamknięta lub część albo całość załogi USC może
zostać poddana kwarantannie. Wówczas w gminie
nie będzie urzędnika, który mógłby sporządzić akt
zgonu lub zarejestrować kartę zgonu.
2. Umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom publicznym realizacji
wydatków związanych z sytuacjami zagrożenia
pandemią wirusa SARS-Cov-2 bez uprzedniego
zabezpieczenia ich w planie finansowym. Wnioskujemy o wprowadzenie w ustawie o finansach
publicznych zapisu, który umożliwi dokonywanie
wydatków związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i ograniczaniem pandemii koronawirusa
(SARS-Cov-2), bez względu na poziom środków
finansowych ujętych w planie. Odpowiednia zmiana planu wydatków powinna nastąpić w trybie
przeniesień wydatków z innych podziałek klasyfi-

kacji wydatków lub rezerw celowych.
3. Nowelizację przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
poprzez zmianę w § 8 ust. 4 dającą uprawnienie lekarzowi - przewodniczącemu składu orzekającego,
który uzna posiadaną dokumentację medyczną za
wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia
wyłącznie na podstawie posiadanej dokumentacji
medycznej, bez konieczności osobistego stawiennictwa osoby z grupy ryzyka zakażenia wirusem.
4. Zawieszenie stosowania kar pieniężnych za
niezarejestrowanie na terenie RP pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego
Unii Europejskiej oraz niepowiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu, wynikających z zapisów
art. 140mb ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
5. Nowelizację przepisów, umożliwiającą
odstąpienie od naliczania odsetek ustawowych za
opóźnienie od wpłat, o których mowa w art. 7 ust.
5 ustawy z 20 lipca 2018 roku o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów. Opłatę wnosi się do dnia 31 marca
każdego roku, przewidywane są opóźnienia.
6. Wyłączenie naliczania odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych poprzez
dodanie do art. 54 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa nowego punktu,
mówiącego, że za okres od dnia przypadającego po
dniu ogłoszenia w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem do dnia odwołania
tego zagrożenia.
7. Zawieszeniu na określony czas przepisów art.
35 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, które określają dla organu kary za
przekroczenie terminu 65 dni na wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę oraz decyzji celu publicznego. W związku z absencją pracowników rozpatrywanie spraw w terminie nie będzie możliwe.
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11. Przedłużenie z urzędu do 3 miesięcy daty
ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na czas oznaczony, wydanych decyzją
Prezydenta Miasta, z zachowaniem obowiązku
uiszczenia stosownej opłaty, za każdy dzień
ważności zezwolenia.
12. Przesunięcie ustawowego terminu na przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki
samorządu terytorialnego za rok budżetowy 2019
z 31 marca 2020 r. na inny odległy termin (art.
267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych).
13. Zawieszenie obowiązku osobistego stawiennictwa osób bezrobotnych w sprawie rejestracji
(§ 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 12 listopada
2012 r.) oraz określonego w art. 33 ust. 4 pkt 4
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i i instytucjach rynku pracy obowiązku
pozbawienia statusu bezrobotnego osoby, która nie
dokonała osobistego zgłoszenia się do urzędu pracy
w wyznaczonym terminie w celu przyjęcia odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym
z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym
potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.
Ponadto chciałbym zwrócić uwagę na dwa bardzo
istotne problemy społeczne związane z ograniczeniami spowodowanymi stanem zagrożenia epidemicznego koronawirusem:
Zamknięcie szkół i przedszkoli łączy się z trudną
sytuacją (jeszcze trudniejszą niż zwykle) dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. W zdecydowanej większości przypadków niezależnie
od wieku tych dzieci nie zostawia się ich samych
w domu. Dlatego konieczne jest rozszerzenie
uprawnień do zasiłku opiekuńczego dla rodziców/opiekunów uczących się dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością, niezależnie od ich wieku,
zwłaszcza, że pozostają one w grupie wysokiego
ryzyka. W tej chwili taki zasiłek może otrzymać
jedynie rodzic/opiekun dziecka do lat 8.

9. Przedłużenie terminu składania wniosków
o zwrot podatku akcyzowego przez rolników,
przesunięcie terminu złożenia przez prezydenta
miasta do wojewody wniosku o przekazanie gminie dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego
oraz terminu wypłat zwrotu rolnikom.

Coraz trudniejsza jest sytuacja wielu
częstochowskich firm, zwłaszcza małych
przedsiębiorstw, ponoszących straty z tytułu
konieczności ograniczenia działalności, braku klientów, możliwości realizacji zamówień
i świadczenia usług, itd. Niezbędne jest jak najszybsze wypracowanie i wprowadzenie w życie
przez Rząd RP niezbędnych działań osłonowych,
związanych z zakresem pomocy publicznej
dla naszych przedsiębiorców, która pomogłaby
zminimalizować straty i pozwolić na dalsze funkcjonowanie po okresie zagrożenia epidemicznego.
To kwestia paląca dla wielu przedsiębiorców, ich
pracowników i ich rodzin w skali całego kraju.

10. Przedłużenie terminu dokonania oględzin,
o których mowa w art. 83 f ust. 6 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy”

8. Zmianę w art. 30 ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali, która obecnie nakazuje
zwołanie zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym
kwartale każdego roku. Zwołanie zebrań w ustawowym terminie nie będzie możliwe.
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Fortum nie wybuduje instalacji
do produkcji paliwa alternatywnego przy ul. Dojazdowej
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Po analizach i rozmowach z władzami
Częstochowy Fortum wycofało się z budowy
instalacji do produkcji paliwa alternatywnego
przy ul. Dojazdowej 20. Firma będzie szukać
innej lokalizacji dla tej inwestycji.
Fortum chciało wybudować instalację do
produkcji paliwa alternatywnego na gruntach
Skarby Państwa. Wszelkie decyzje związane z tą
inwestycją leżały po stronie marszałka województwa śląskiego. Urząd Miasta Częstochowy
nałożył na firmę obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
Oprócz mieszkańców przeciwni budowie instalacji w tym miejscu, tj. przy ul. Dojazdowej 20
byli częstochowscy radni SLD. Radni przyjęli
także uchwałę dotyczącą przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach Błeszno
i Stradom, w rejonie ulic Jagiellońskiej, Królewskiej i Dojazdowej. Przegłosowali też stanowisko,
które zaleca wszystkim organom administracji
publicznej szczególną uwagę przy rozpatry-

Hillwood wybuduje w
Częstochowie centrum logistyczne. Powstaną nowe miejsca pracy
oraz droga.
W rejonie ul. Jaskrowskiej i alei Jana Pawła II
ma powstać centrum logistyczne firmy Hillwood. Inwestor wspólnie z miastem wybuduje
w tym rejonie również drogę, która posłuży także
mieszkańcom Częstochowy.
Między Częstochową a inwestorem podpisana została umowa dotycząca obustronnych
zobowiązań inwestycyjnych związanych z budową
drogi publicznej i obsługi komunikacyjnej nowego
Centrum Logistycznego Hillwood Częstochowa
Miasto. W imieniu miasta podpisał ją prezydent
Krzysztof Matyjaszczyk, a ze strony inwestora –
Hubert Michalak, prezes Hillwood Polska.
–Wszyscy zmagamy się teraz z zagrożeniem epidemiologicznym, nie może to jednak paraliżować
naszych starań o pomyślną przyszłość miasta –
komentuje prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. –
Kiedy uporamy się już z pandemią i nie będziemy
podporządkowywać jej większości naszych działań,
Częstochowa musi konsekwentnie kontynuować
ścieżkę rozwoju. Służy temu m.in. ta inwestycja, za
którą pójdą kolejne miejsca pracy i – bardzo w to
wierzę –umocnienie pozycji miasta na inwestycyjnej
i biznesowej mapie kraju.
-Dzięki rozwojowi infrastruktury drogowej
Częstochowa staje się ośrodkiem logistycznym
łączącym północ z południem i wzbogacającym
magazynową mapę Śląska i Polski. Dodatkowym

waniu wszelkich wniosków dotyczących planów
lokalizacji w Częstochowie instalacji związanych
z przetwarzaniem odpadów.
Uchwała oraz stanowisko miały skutecznie
zablokować plany uruchomienia przy ul. Dojazdowej 20 przez firmę Fortum instalacji do
produkcji paliw alternatywnych. Na wniosek
radnego Sebastiana Trzeszkowskiego w imieniu Klubu Radnych SLD miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego poszerzono o rejon
ulic Jagiellońskiej i Królewskiej.
Działania te spowodowały, że Fortum
zdecydowało się wycofać z realizacji inwestycji
w tej lokalizacji. Firma będzie szukała innego
atutem jest dostępność wykwalifikowanych pracowników i teren inwestycyjny leżący w granicach
miasta, co sprawi, że nowe Centrum Logistyczne
stanie się istotnym elementem miejskiej logistyki –
mówi Hubert Michalak, prezes Hillwood Polska.
Hillwood planuje budowę centrum logistycznego w rejonie ul. Jaskrowskiej i alei Jana Pawła II,
w pobliżu obecnej drogi krajowej nr 1 oraz drogi krajowej nr 91, które łączą północ z południem kraju.
Dzięki temu obiekt będzie mieć m.in. bardzo dobrą
widoczność oraz szybki dojazd do tras wyjazdowych z miasta. Centrum złożone będzie docelowo
z dwóch hal o łącznej powierzchni około 64 tys.
m kw. Częstochowa zapewni przyszłym najemcom
dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej.
W jej kształceniu w ramach swoich kompetencji
od lat uczestniczy częstochowski samorząd poprzez programy współpracy szkół i przedsiębiorstw.
Należą do nich takie projekty, jak ,,Zawodowa
współpraca” czy ,,Akademicka Częstochowa”,
a także szeroki program ,,Teraz Lepsza Praca”,
nastawiony m.in. na poprawę jakości oferowanego
zatrudnienia.
Ze swej strony miasto zbuduje drogę łączącą ul.
Jaskrowską z ul. Warszawską, wraz z rondem

miejsca do budowy instalacji w Częstochowie.
RDF to nowoczesne paliwo pochodzące ze
wstępnie przetworzonych odpadów, takich
jak zabrudzony papier, tekstylia, opakowania wielomateriałowe. Do jego produkcji
nie są wykorzystywane odpady surowcowe
i – co ważne – gnijące odpady biologiczne czy
kuchenne. Instalacja do produkcji RDF wpisuje
się w założenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego
(GOZ), ponieważ znajduje zastosowanie dla
odpadów, z których nie można już odzyskać
żadnych surowców. Dzięki temu odpady – zamiast trafiać na wysypiska – mogą służyć do
produkcji wartościowego paliwa.

i sięgaczem. Taka inwestycja jest zgodna
z przyjętym przez Radę Miasta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnic Stare Miasto i Wyczerpy-Aniołów, w rejonie ul.
Warszawskiej, al. Jana Pawła II i al. Wojska Polskiego. Hillwood będzie partycypował w kosztach miejskiej inwestycji drogowej w zakresie związanym
z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej swojego
obiektu.
Hillwood to jedna z wiodących globalnych firm
z branży nieruchomości komercyjnych z ponad
30-letnim doświadczeniem w realizacji inwestycji w Europie i Ameryce Północnej. Na świecie
firma stworzyła około 16 mln mkw. powierzchni
magazynowej, z czego w Polsce – ponad milion.
W Polsce od 2014 roku buduje nowoczesne centra logistyczne i przemysłowe, zarówno w formule
BTS (szyte na miarę), jak i na wynajem. Firma
zajmuje się również akwizycjami i zarządzaniem
nieruchomościami. Hillwood swoją działalność
prowadzi na głównych rynkach magazynowych,
takich jak Warszawa, Polska Centralna, Wrocław
oraz Górny Śląsk, inwestuje także w nowych, perspektywicznych lokalizacjach jak Częstochowa,
Kutno, Świebodzin.
Jesienią 2019 roku Częstochowa zajęła 6. pozycję
w rankingu 10 najkorzystniejszych nowych lokalizacji magazynowo-przemysłowych. Analiza pod
nazwą „Small town, big deal” – opracowana przez
firmę JLL, Manpower i Hillwood – uwzględniła
łącznie 34 ośrodki z miastami powyżej 100 tys.
mieszkańców oraz sąsiadującymi z nimi powiatami. Na wysokie notowania Częstochowy złożyły
się: doskonała lokalizacja, system budowanych
i istniejących dróg oraz dostępność wykwalifikowanych kadr.
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Michał Świącik: Rozgrywki
ligowe mogą ruszyć
z opóźnieniem...
Eltrox Włókniarz Częstochowa trzyma rękę
na pulsie w związku z odwołaniem przez premiera RP imprez masowych w całym kraju.
Decyzja została podjęta z powodu epidemii
koronawirusa.
- Najważniejsze jest ludzkie zdrowie
i bezpieczeństwo - uważa prezes Eltrox
Włókniarza Michał Świącik. - Jako klub byliśmy
przygotowani na różne scenariusze, trzymamy
rękę na pulsie. Rozgrywki ligowe mogą ruszyć
z opóźnieniem, być może w maju lub czerw-

Przebudowa stadionu Rakowa.
Znamy wyniki przetargu
Miasto wyłoniło wykonawcę w przetargu na
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stadionie przy ul. Limanowskiego.
Przypomnijmy. Przed otwarciem ofert miasto
poinformowało, że jest w stanie przeznaczyć na
ten cel 17,5 mln zł, z czego 3,5 mln zł zapisano
w budżecie miasta, a 4,2 mln zł w Wieloletniej
Prognozie Finansowej. Pozostałe środki, czyli
10 mln zł mają pochodzić z dofinansowania
z Ministerstwa Sportu.
W przetargu wpłynęły cztery oferty. Z przyczyn formalnych odrzucono propozycję konsorcjum firm Stadion-Pro z Zabrza i Granit-Tec
z Rybnika.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma InterHall z Katowic z kwotą 17 mln 490 tys. zł. Termin
wykonania elementów stadionowej infrastruktury niezbędnych do gry w ekstraklasie wynosi
8 miesięcy, a gwarancja 49 miesięcy.
- W przyszłym tygodniu będzie wiedzieć, czy

PKO Ekstraklasa zawiesza
rozgrywki z powodu
koronawirusa. “Będziemy
działać na bieżąco”
W związku z aktualną sytuacją związaną
z rozprzestrzeniającym się koronawirusem
(COVID-19) i zagrożeniem epidemiologicznym na terytorium Polski, mecze PKO
Bank Polski Ekstraklasy zostały przełożone
- czytamy na oficjalnej stronie najwyższej
klasy rozgrywkowe
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cu. Są to jednak tylko i wyłącznie luźne wnioski, na konkrety musimy chwilę poczekać.
Sternik częstochowskiego klubu nie bierze
pod uwagę możliwości rozgrywania meczów przy pustych trybunach. - Na pewno nie
będziemy szukać rozwiązania tego problemu
w pustych trybunach, jazda bez kibiców nie
ma sensu, podobnie jak narażenie obywateli
na niebezpieczeństwo utraty zdrowia - twierdzi. - 16 marca zaplanowane mamy spotkanie
wszystkich prezesów klubów ekstraligowych z
władzami ligi. Niewykluczone, że ze względu
na decyzję premiera do takiego spotkania dojdzie szybciej. O efektach tych rozmów będę
Państwa na bieżąco informował. Karnetowicze
nie mają powodów do obaw, niejednokrotnie
rozgrywki rozpoczynały się z opóźnieniem
ten wybór jest prawomocny - mówi Michał
Konieczny, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta
Częstochowy. - Czekamy jeszcze na umowę
z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie do
inwestycji.
Stadion po przebudowie ma spełniać kryteria określone w Podręczniku Licencyjnym
dla klubów Ekstraklasy na sezon 2020-2021
i następne w zakresie infrastruktury sportowej.
Będzie też dopasowany do wymogów w zakresie organizacji imprez masowych oraz prowadzenia zajęć w ramach Szkoły Mistrzostwa
Sportowego.
Wykonawca będzie musiał m.in. wybudować
trybunę na 5,5 tys. miejsc, w tym dla kibiców

wynikającym ze złej pogody. Obecnie nie ma
żadnej obawy o to, że jakiś mecz odbędzie
się przy pustych trybunach. Jeżeli chodzi
o zaplanowane już sparingi czy memoriał, czekamy z podjęciem ostatecznych decyzji, ale
w najgorszym wypadku wymienione imprezy
odbędą się bez udziału publiczności.

z niepełnosprawnościami. Na zadaszonej
trybunie zachodniej ma znaleźć się miejsce
dla przynajmniej tysiąca osób. W ramach inwestycji ma powstać podgrzewana murawa
boiska głównego, wybudowane zaplecze socjalne, punkty kasowe i depozytowe dla trybun, pomieszczenie magazynowe i niezbędna
infrastruktura sportowa oraz parkingi. Miasto jako inwestor oczekuje m.in. umiejscowienia projektowanej infrastruktury tak, aby
maksymalnie wykorzystać potencjał działki,
pozostawić maksymalną ilość zieleni oraz
umożliwić objęcie obiektów obwodową drogą
pożarową.
Do istniejącego projektu wprowadzono zasadnicze zmiany. M.in. trybuna wschodnia
nie będzie miała zadaszenia, zrezygnowano
z budowy wieży telewizyjnej, inwestycja nie
obejmie też terenu boisk treningowych. Inne
zmiany dotyczą m.in. wielkości obiektów budowlanych składających się na trybuny, zakresu
wykonania ogrodzeń, budynków kasowych czy
sanitariatów.
Na zrealizowanie wszystkich tych prac wykonawca będzie miał 12 miesięcy.
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