Prezydent Częstochowy nie zamierza udostępnić
Poczcie Polskiej spisu wyborców

Marek Balt:
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W Częstochowie
odkażają kosze
na śmieci
Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk wydał oświadczenie w związku z korespondencją, jaka wpłynęła na
adres poczty elektronicznej Urzędu Miasta Częstochowy. Częstochowski magistrat poinformował, że 22
kwietnia z adresu wybory2020@poczta-polska.pl wpłynęła korespondencja z poleceniem udostępnienia
bazy wyborców zawierającą dane osobowe mieszkanek i mieszkańców Częstochowy. Chodzi o forsowane
przez PiS głosowanie korespondencyjne w wyborach prezydenckich.
WIĘCEJ NA STR. 7
									

Więcej drzew i krzewów przy
Kolejne wsparcie dla Miejskiego
budowanych centrach
Szpitala Zespolonego w walce
przesiadkowych w Częstochowie z koronawirusem

WIĘCEJ NA STR. 2

Miejski Zarząd Dróg i Transportu poinformował
22 kwietnia (Międzynarodowy Dzień Ziemi), że w ramach budowy trzech węzłów przesiadkowych w Częstochowie w ich obrębie znacznie zwiększy się liczba
drzew i krzewów.
WIĘCEJ NA STR. 3

Miasto przekazało kolejną partię środków ochrony
osobistej na potrzeby walki z koronawirusem. Tym
razem 30 tys. rękawiczek i 90 litrów płynu odkażającego trafiło do Miejskiego Szpitala Zespolonego w
Częstochowie.				
WIĘCEJ NA STR. 5

Ostatnie pozwolenie
na budowę autostrady
A1 w woj. śląskim
WIĘCEJ NA STR. 7
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Drogowcy wspierają częstochowskie
szkoły i potrzebujących uczniów
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Więcej drzew i krzewów przy budowanych centrach
przesiadkowych w Częstochowie
Miejski Zarząd Dróg i Transportu poinformował 22 kwietnia (Międzynarodowy Dzień Ziemi), że w ramach budowy trzech węzłów przesiadkowych w Częstochowie w ich obrębie znacznie zwiększy się liczba drzew i krzewów.

Ze względu na epidemię koronawirusa na zlecenie Miejskiego
Zarządu Dróg i Transportu dezynfekcji poddane zostały kolejne
elementy infrastruktury w miejskiej przestrzeni publicznej.

Przy trzech dworcach kolejowych w mieście tj.: Częstochowa Główna, Stradom PKP i Raków PKP od kilkunastu miesięcy
wykonywane są roboty, w ramach których, oprócz powstawania nowej infrastruktury drogowej, rowerowej i przystankowej,
reorganizowana jest zieleń.
- W jej wyniku, w porównaniu do stanu sprzed budowy, w
obrębie nowych węzłów przesiadkowych liczba drzew zwiększy
się łącznie o 56 sztuk, a krzewów i bylin o ponad 1500 m2 - informuje Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZDiT i MPK w Częstochowie.
Zakończenie zasadniczych prac budowlanych i ogrodniczych przy realizacji tej strategicznej inwestycji, będącej częścią programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”, planowane jest na lato tego roku.

- Firma wykonująca usługę zimowego i letniego oczyszczania miasta wykona dezynfekcję 1242 przyulicznych
koszów na śmieci pozostających w zarządzie częstochowskiego MZDiT - informuje Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZDiT i MPK w Częstochowie.
Proces na terenie całego miasta będzie odbywał się w
dwóch cyklach. Pierwszy będzie miał miejsce w dniach
27 kwietnia – 8 maja, a drugi przeprowadzony zostanie w
dniach 18 – 29 maja. - Nie wykluczamy podjęcia podobnych
działań w tym zakresie w przypadku przedłużania się stanu zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców - dodaje
Hasik.

Marek Balt: Przekierowanie pieniędzy na potrzeby
służby zdrowia w regionie to bardzo dobra decyzja
Unia Europejska przekaże prawie 110 mln zł na walkę z epidemią koronawirusa w
województwie śląskim.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu rozpoczął akcję przekazywania komputerów częstochowskim
szkołom w czasie ograniczeń nauki spowodowanych epidemią koronawirusa. Koordynuje ją radny SLD
Dariusz Kapinos.
- Na potrzeby edukacyjne konieczne do realizowania założeń programowych, przekazanych zostało pięć kompletnych i sprawnych zestawów komputerowych, które pozostawały na
stanie MZDiT - informuje Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZDiT i MPK w Częstochowie.
Pierwszy komplet został przekazany do Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Piastowskiej. Następnie sprzęt za pośrednictwem kadry nauczycielskiej zostanie rozdysponowany do najbardziej potrzebujących uczniów, którzy mają ograniczony dostęp do zdalnej nauki.
Kolejne dziesięć podobnych, przygotowanych do pracy zestawów komputerowych trafi w
najbliższych dniach także do potrzebujących uczniów ze: Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul.
Ułańskiej i Szkoły Podstawowej nr 47 z ul. Przestrzennej.
Akcję zbiórki i przekazywania sprzętu elektronicznego koordynuje miejski radny, przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Częstochowy, Dariusz Kapinos.

- Zgoda Komisji Europejskiej na przekierowanie niezakontraktowanych
pieniędzy na potrzeby służby zdrowia w regionie to bardzo dobra decyzja - komentuje częstochowski europoseł Marek Balt. - Pamiętajmy, że tylko wspólnie jesteśmy w stanie przezwyciężyć ten ogólnoświatowy kryzys.
Parlament Europejski podejmuje wiele działań, które mają na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednym z nich jest przekazywanie członkowskim krajom pieniędzy na walkę z tym groźnym wirusem.
Pokaźną sumę zabezpieczono także dla województwa śląskiego.
- Pieniądze na walkę z koronawirusem pochodzą ze śląskiego RPO - informuje europoseł Marek Balt. - Zapewnią one możliwość sfinansowania zakupu sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej w związku z epidemią
koronawirusa.
Marek Balt apeluje jednocześnie do wszystkich Polek i Polaków o noszenie maseczek ochronnych. - Ludzie pracujący i przebywający w strefie
publicznej powinni nosić maseczki - uważa częstochowski europoseł. - Nie
każdy przechodzi chorobę objawowo, dlatego wszystkich powinniśmy traktować jak potencjalnych nosicieli. W trosce o zdrowie nasze i naszych bliskich
musimy zachować wyjątkowe procedury bezpieczeństwa.
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Kolejne wsparcie
dla Miejskiego
Szpitala
Zespolonego
w walce
z koronawirusem
Miasto przekazało kolejną partię środków
ochrony osobistej na potrzeby walki z koronawirusem. Tym razem 30 tys. rękawiczek i 90 litrów
płynu odkażającego trafiło do Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
Zaopatrzenie, w obecności prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka, zostało przekazane 27 kwietnia w siedzibie Wydziału
Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta.
To kolejne środki, jakie zostały zakupione z
budżetu miasta na potrzeby szpitala miejskiego. Wcześniej jednostka otrzymała m.in.
płyn do fumigacji oraz środki finansowe na
zakup respiratorów. Ponadto wszystkie placówki wchodzące w skład zespołu szpitali
miejskich zostały kilkukrotnie zdezynfekowane (środek dostarcza miasto, samą usługę
nieodpłatnie realizuje firma Ecco Logic).
Zespół miejskich szpitali wspierają również inne częstochowskie firmy i instytucje,
cyklicznie przekazując maseczki, rękawiczki, kombinezony czy wodę mineralną.

Miasto zaopatrzyło służby mundurowe i ratownicze w środki
ochrony indywidualnej
Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk przekazał instytucjom i służbom
ratowniczym kolejną partię kupionych z budżetu miasta środków ochrony indywidualnej.
Środki ochrony trafiły do służb mundurowych, miejskiego szpitala, pogotowia oraz MOPS-u. Ponad 15 tys. sztuk rękawiczek ochronnych dostarczono
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, niemal 6 tys. do strażników miejskich, a blisko 2 tys. do pogotowia ratunkowego. MOPS otrzymał także ponad
1200 litrów płynu do dezynfekcji rąk oraz 4300 sztuk maseczek. Kolejne 50 litrów płynu - tym razem do dezynfekcji powierzchni - oraz kilkadziesiąt przyłbic odebrali ratownicy medyczni. 30 litrów płynu do fumigacji (dezynfekcji
powierzchni) otrzymał też Miejski Szpital Zespolony, a Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej wyposażono w 80 litrów żelu antybakteryjnego oraz
dwa generatory ozonu (koszt jednego to niemal 1700 zł).
Przekazanie wyposażenia odbyło się w środę, 22 kwietnia w siedzibie
Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
Urzędu Miasta. Oprócz przedstawicieli poszczególnych służb, na miejscu
obecni byli prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Rafał Kusal.
Zakupione środki to kolejne wyposażenie, jakie trafiło do częstochowskich
służb i instytucji zajmujących się bezpośrednią pomocą osobom chorym i narażonym na zagrożenia. W odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie, miasto na bieżąco wyposaża poszczególne jednostki w niezbędne do ich pracy
maseczki, płyny, kombinezony, czy rękawiczki ochronne.
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Prezydent Częstochowy nie zamierza udostępnić
Poczcie Polskiej spisu wyborców
Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk wydał oświadczenie w związku z korespondencją, jaka wpłynęła na adres
poczty elektronicznej Urzędu Miasta Częstochowy.
Częstochowski magistrat poinformował, że 22
kwietnia z adresu wybory2020@poczta-polska.pl
wpłynęła korespondencja z poleceniem udostępnienia bazy wyborców zawierającą dane osobowe
mieszkanek i mieszkańców Częstochowy. Chodzi
o forsowane przez PiS głosowanie korespondencyjne w wyborach prezydenckich.
- Korespondencja ta jest obarczona licznymi brakami i nie została skierowana w postaci dokumentu
doręczanego środkami komunikacji elektronicznej
(w rozumieniu przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne) - pisze w oświadczeniu Krzysztof Matyjaszczyk. - Wniosek nie został wysłany poprzez
skrzynkę podawczą Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej ePUAP. Nie został też podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania nadawcy, czyli – jak
rozumiemy – operatora pocztowego wyznaczonego
do pozyskania spisu wyborców. Korespondencja nie
zawiera również adresu skrytki e-PUAP, na który
spodziewana przesyłka zwrotna z Urzędu Miasta
Częstochowy miałaby trafić. Ponadto do wniosku
nie została dołączona kopia rozstrzygnięcia organu
administracji rządowej o nałożeniu na operatora
pocztowego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców.

Prezydent Częstochowy twierdzi, że obecnie
nie ma jasnej podstawy prawnej, na podstawie której można by udostępnić takie dane Poczcie Polskiej. - Miasto jest strażnikiem danych wyborców
z Częstochowy i nie udostępni tych danych, jeżeli
nie będzie miało jasnej i jednoznacznej podstawy
prawnej do realizacji takiego zadania. Władze sa-

morządowe i wyborcy muszą mieć również pewność, że sposób oraz wymagana przez operatora
pocztowego forma przekazania bazy zawierającej
dane osobowe będzie zapewniać pełne bezpieczeństwo tych danych, a tym samym bezpieczeństwo
mieszkanek i mieszkańców Częstochowy - czytamy
w oświadczeniu prezydenta.

Ostatnie pozwolenie na budowę autostrady A1
w woj. śląskim
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała ostatnie pozwolenia na budowę autostrady A1, na
odcinku od granicy województw łódzkiego i śląskiego do
węzła Częstochowa Północ. Dzięki niej wykonie połączenia dróg lokalnych wzdłuż projektowanej autostrady w
Kościelcu i Mykanowie oraz na budowę obiektu mostowego na cieku Pijawka w pobliżu miejscowości Grabowa.
Zakres prac obejmuje budowę jednojezdniowego odcinka drogi lokalnej DL7 o długości 7,81 km
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę chodników wzdłuż DL7 i ul. Długiej, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę elementów
systemu odwodnienia; wykonanie obiektów inżynierskich dla drogi lokalnej wzdłuż projektowanej
autostrady A1 poprzez budowę mostu w ciągu DL7
nad rzeką Pijawką w pobliżu Grabowej; budowę
przepustów zintegrowanych - przejść dla zwierząt średnich i małych; budowę urządzeń ochrony
środowiska, takich jak ekran akustyczny i ekrany
przeciwolśnieniowe, budowę urządzeń wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu, w tym
barier ochronnych oraz osłon energochłonnych,
elementów oznakowania poziomego i pionowego
wraz z konstrukcjami pod tablice drogowskazowe; budowę oświetlenia wraz z jego zasilaniem na
fragmentach drogi DL7 na terenie gminy Rędziny
oraz na terenie gminy Mykanów; przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej: cieków natu-

ralnych oraz urządzeń wodnych, linii energetycznych, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej; sieci
wodociągowej, sieci gazowej, przebudowę rurociągu paliwowego, sieci drenarskiej.
Po świętach wielkanocnych wykonawca w zakresie robót drogowych kontynuował prace polegające na wykonaniu nasypów (w tym górnych
warstw), wykonaniu podbudowy pomocniczej
oraz drobnych prac polegających na rozbiórce pozostałości po starej jezdni DK1. W zakresie robót
mostowych kontynuowano prace na kilku obiektów. Dotyczyły one głównie wykonania elementów fundamentów (betonowanie, zasypki), podpór
(przyczółków, filarów, wnęk dylatacyjnych), elementów ustroju nośnego (poprzecznice, przygotowania do montażu belek) oraz innych drobne prace
(wykonanie płyt przejściowych, montaż papy izolacyjnej, wykonanie warstw wyrównawczych pod
płyty przejściowe). W najbliższym czasie wykonawca przystąpi do wykonania podbudowy zasadniczej oraz montażu belek nośnych na wiadukcie
PZ-340a, będącym przejściem dla zwierząt dużych
(przejście górą).
Z uwagi na konieczność przeprowadzenia montażu belek prefabrykowanych nad jezdnią DK1 zajdzie konieczność zamknięcie jej odcinka w pobliżu
skrzyżowania Wikłów/Kaflarnia. Zamknięcie drogi nastąpi w godzinach o najmniejszym natężeniu
ruchu.
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Otwieranie żłobków i przedszkoli. Częstochowa czeka
na opinie dyrektorów i zalecenia sanepidu
Żłobki i przedszkola otwarte od 6 maja w nowym
reżimie sanitarnym - poinformował na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki Na razie jednak nie
wiadomo, jak miałoby to wyglądać w praktyce. Częstochowa przed podjęciem decyzji w tej sprawie konsultuje
się z dyrektorami tych placówek oraz sanepidem.
Jak informuje częstochowski magistrat, Wydział Edukacji na polecenie zastępcy prezydenta Ryszarda Stefaniaka, zwrócił się do dyrektorów
przedszkoli o zajęcie stanowiska w sprawie warunków, na jakich mogłyby wznowić swoją działalność.
Urząd Miasta rozpoczął też konsultacje w tej
sprawie z częstochowskich sanepidem. Z przekazany informacji wynika, że szczegółowych
wytycznych w tym zakresie należy oczekiwać
od Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. Na razie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało wytyczne dla instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3.
- W związku z trwającym ciągle stanem epidemii
możliwe jest podjęcie decyzji o otwieraniu przedszkoli i żłobka stopniowo, z początkowymi ograniczeniami - twierdzi Włodzimierz Tutaj, rzecznik

prasowy Urzędu Miasta Częstochowy. - Wówczas
należy się liczyć z tym, że w pierwszej kolejności
przyjmowane będą do nich dzieci, których rodzice
lub opiekunowie prawni złożą pisemne oświadczenie o wykonywaniu lub powrocie do pracy zawodowej, skutkującej brakiem możliwości sprawowania
opieki nad dzieckiem.
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Częstochowski magistrat informuje, że kolejny
komunikat na temat terminu otwarcia i zakresu
funkcjonowania tych placówek zostanie przekazany po uzyskaniu stosownych informacji od dyrekcji
przedszkoli i żłobka oraz analizie zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych.
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PGE Ekstraliga rusza 12
czerwca. W Eltrox
Włókniarzu już działają
W minioną sobotę na specjalnej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki z minister sportu Danutą Dmowską-Andrzejuk podali m.in. datę rozpoczęcia żużlowej PGE
Ekstraligi. Rywalizacja o Drużynowe Mistrzostwo Polski
rozpocznie się 12 czerwca.

Aktywna Częstochowa, ul. Śląska 15 Wydawca: Karol Synowiec Redaktor naczelny: Karol Synowiec
Redakcja: redakcja@aktywna-czestochowa.pl Reklama: reklama@aktywna-czestochowa.pl Drukarnia: Polska Press Sp. z o. o.

- Czekaliśmy na odpowiedź z Ministerstwa Sportu
i w końcu ją otrzymaliśmy, z czego bardzo się cieszymy - mówi Michał Świącik, prezes Eltrox Włókniarza Częstochowa. - Dostaliśmy też wymogi dotyczące
reżimu sanitarnego na zawodach. Liczymy jednak na
to, że zostanie on jeszcze rozluźniony, bo limit kilkudziesięciu osób obecnych na meczu będzie dla nas
ciężki do spełnienia. Oczywiście żałujemy, że rozgrywki będą odbywać się bez udziału kibiców.
Dodatkowy obowiązek będzie nałożony na zawodników zagranicznych startujących w ekstraligowych
klubach żużlowych w Polsce. W przypadku Eltrox
Włókniarza dotyczy to Leona Madsena, Jasona Doyle’a, Fredrika Lindgrena i Rune Holty. - Zagraniczni
zawodnicy będą musieli przejść 14-dniową kwarantannę. W szesnastym dniu będą przechodzić testy na
obecność koronawirusa - informuje Świącik. - Staramy się zapewnić im lokum w postaci apartamentu lub
domu. Pamiętajmy, że przez pół roku, a więc na czas
trwania rozgrywek PGE Ekstraligi, nie będą mogli
opuścić Polski.
Epidemię koronawirusa mocno odczuwają polskie
kluby żużlowe. W związku z tym kilka dni temu
udało im się dojść do porozumienia w sprawie renegocjacji kontraktów z zawodnikami. - Cieszę się
również, że są sponsorzy i kibice, którzy nie wycofują
się ze wspierania klubu - mówi Świącik. - Niektórzy
kibice sami proponują zamianę kupionych karnetów
na cegiełki dla klubu.
Sternik częstochowskiego Włókniarza chwali również odpowiedzialną za transmisje meczów żużlowych telewizję, która wykazała zrozumienie w
tej trudnej sytuacji. - Cieszy nas też, że w obecnej
sytuacji Canal+ nie obciął klubom z tytułu transmisji
telewizyjnych. Stacja uważa nawet, że wartość produktu jakim jest żużel wzrośnie nawet o 50 procent
dla sponsorów - twierdzi.
Pierwszy mecz Eltrox Włókniarz rozegra 12
czerwca na własnym stadionie z MrGarden GKM
-em Grudziądz. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi stacja Eleven Sports.
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Przebudowa stadionu Rakowa z dofinansowaniem
z Ministerstwa Sportu!
To już pewne. Częstochowa otrzyma 10 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stadionie przy ul. Limanowskiego.
- Otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu skan podpisanej umowy na dofinansowanie do przebudowy
stadionu Rakowa - potwierdza Michał Konieczny, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy. - 5 mln zł mamy dostać w tym roku, a drugie tyle w następnym.
Oznacza to, że Częstochowa otrzyma w sumie 10 mln zł na modernizację obiektu przy ul. Limanowskiego. Reszta środków będzie pochodzić z budżetu miasta.
Niestety, gorzej sytuacja wygląda z samym przetargiem na przebudowę obiektu. Już 13 marca
Urząd Miasta wyłonił wykonawcę. 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. Pięć dni później wpłynęło jednak odwołanie
złożone przez konsorcjum, którego liderem jest Stadion Pro.
Z powodu zagrożenia epidemicznego Krajowa Izba Odwoławcza wciąż nie pracuje. Oznacza to, że
nie ma kto rozpatrzyć odwołania.

BOISKA

Przy „Koperniku” buduje się nowoczesne boisko
W Częstochowie powstaje kolejne boisko wielofunkcyjne. Właśnie rozpoczęły się prace związane z budową takiego obiektu przy VII LO im. Mikołaja Kopernika.

Wielofunkcyjny obiekt o sztucznej nawierzchni poliuretanowej EPDM i wymiarach 24x32 m pomieści w swoim obrysie dwa boiska do koszykówki, dwa do siatkówki i jedno do tenisa ziemnego. Zostanie
też wyposażone w bramki, siatki i kosze. Całość będzie ogrodzona i otoczona piłkochwytami. Na miejscu zostanie położony też chodnik z kostki brukowej i wykonane oświetlenie.
Koszt inwestycji to ok. 383 tys. zł. Boisko powinno być gotowe pod koniec lipca.
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