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Ministerstwo Zdrowia nie sfinansuje testów
dla personelu przedszkoli. Apelował o to
prezydent Częstochowy
Z końcem kwietnia prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk zwrócił się
do ministra zdrowia o przeprowadzenie testów dla osób opiekujących się przedszkolakami i dziećmi do lat 3 w ponownie otwieranych placówkach. W odpowiedzi
resort odesłał do wytycznych, w których nie ma mowy o testach dla pracowników
tych jednostek.
29 kwietnia Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło rozporządzenie w
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w
związku z COVID-19. Umożliwiło tym samym ponowne otwarcie przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.
Tego samego dnia prezydent Częstochowy skierował do ministra zdrowia wniosek o realizację testów w kierunku koronawirusa dla pracownic i
pracowników tych placówek. Zwrócił uwagę, że wznowienie ich działalności
wiąże się z ryzykiem, a w przeznaczonych dla nich rządowych wytycznych
nie uwzględniono postępowania wobec personelu, który mógł być narażony na zetknięcie z koronawirusem. Zdaniem władz Częstochowy, wykonanie
testów wracającemu do pracy personelowi winno być jednym z warunkiem
ponownego, w pełni bezpiecznego uruchomienia tych jednostek.

List prezydenta miasta został także przekazany do wiadomości Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz wojewody śląskiego.
W odpowiedzi resort zdrowia lakonicznie odesłał do opublikowanych w
Biuletynie Informacji Publicznej przez Głównego Inspektora Sanitarnego wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli i instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – czyli do tych samych zaleceń, w których brak wzmianki
o testowaniu personelu tych placówek. W wytycznych GIS jest mowa jedynie
o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu – placówki
zostały zobowiązane do przygotowania procedury na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na wywołaną przez niego chorobę.
Na terenie Częstochowy jest 8 placówek zapewniających – w normalnej
sytuacji – opiekę blisko 400 dzieciom w wieku do lat 3, oraz 91 przedszkoli,
oddziałów i punktów przedszkolnych, w których opiekę sprawuje się nad 7,3
tys. dziećmi (także w sytuacji braku ograniczeń związanych z epidemią).
Obecnie – w ograniczonym stanem epidemii zakresie – przyjmuje dzieci
żłobek miejski, niepubliczne punkty żłobkowe, część miejskich i niepublicznych przedszkoli.
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Kierowcy częstochowskiego MPK udzielili pierwszej
pomocy pasażerom
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Wzorową postawą wykazali się kierowcy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie. W ostatnich dniach dwukrotnie interweniowali w celu ratowania życia i zdrowia pasażerów komunikacji miejskiej.
W pierwszym przypadku kierowca autobusu za tramwaj linii 123 w okolicy przystanku Centrum w al. Wolności reanimował mężczyznę, który zasłabł na przystanku. Czynności resuscytacyjne były prowadzone do przyjazdu służb ratowniczych. Niestety, mężczyzna zmarł w drodze
do szpitala.
Do drugiej interwencji doszło w okolicach Rynku Wieluńskiego. Kobieta kierująca autobusem
udzieliła pierwszej pomocy mężczyźnie z atakiem padaczki. Do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego człowiek był zabezpieczony, a pomoc dotarła do niego na czas.
- Te dwie sytuacje pokazały jak ważne jest przygotowywanie naszych kierowców i motorniczych do sytuacji krytycznych, na które mogą napotkać podczas obsługiwania pasażerów - twierdzi Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZDiT i MPK w Częstochowie. - Temu służą m.in. regularne szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy czy samoobrony. Mamy nadzieję, że wiedza
to jednak nie będzie musiała być wykorzystywana w praktyce.

Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta
Krzysztofa Matyjaszczyka
Rada Miasta udzieliła prezydentowi Częstochowy Krzysztofowi Matyjaszczykowi
wotum zaufania. Przyjęła też sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu, a
tym samym udzieliła prezydentowi absolutorium.
Wotum zaufania zostało wprowadzone w zeszłym roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Poprzedza je raport o stanie gminy za ubiegły
rok, a potem dyskusja na ten temat. Na koniec radni udzielają, bądź też nie
wotum zaufania włodarzowi gminy, w tym przypadku prezydentowi Częstochowy.
Samorządy mają czas na przedstawienie takich raportów do końca maja.
Do 30 czerwca muszą odbyć się debaty na ten temat i głosowania. W Częstochowie to już się udało.
- Jestem świadomy tego, że w ubiegłym roku w mieście udało się wykonać
wiele działań będących realizacją uchwalonych przez Radę Miasta polityk i
programów operacyjnych. Z
drugiej strony mam też pełną świadomość zagrożeń dla
rozwoju Częstochowy, które
wynikają z uwarunkowań
zewnętrznych takich jak:
polityka centralna i związany z nią wzrost samorządowych wydatków czy spadku
dochodów, obecna sytuacja
kryzysowa
spowodowana
stanem epidemii oraz związana z nią perspektywa gospodarczej recesji w Polsce,
utrzymujący się w polskich
miastach ujemny bilans demograficzny - mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - Częstochowa jako
lider subregionu północnego
z aspiracjami wojewódzkimi
będzie jednak mimo tych zagrożeń nadal dążyć do bycia
konkurencyjnym ośrodkiem
gospodarczym, a jednocześnie dobrym i przyjaznym
miejscem do życia, pracy,
nauki i spędzania wolnego
czasu. Bilans miasta za 2019
rok przedstawia realizację
wielu zadań służących tym
celom.

Za udzieleniem wotum zaufania Krzysztofowi Matyjaszczykowi głosowało
18 radnych, przeciw było 10. Podobnie było w przypadku wykonania budżetu
i absolutorium.
Regionalna Izba Obrachunkowa, biegły rewident oraz Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Częstochowy nie miały żadnych zastrzeżeń do wykonania budżetu za 2019 rok. Dodatkowo międzynarodowa agencja Fitch Ratings bardzo
dobrze oceniła płynność finansową miasta i politykę spłaty długu.
Prezydent otrzymał absolutorium głosami przedstawicieli SLD i Koalicji
Obywatelskiej oraz niezależnej radnej Krystyny Stefańskiej. Za było 18 radnych, przeciw 10.
W 2019 roku deficyt budżetowy wyniósł 21 mln zł. Dochody miasta zaplanowane w kwocie 1 mld 397 mln zł zostały zrealizowane w 99, 2 proc., wydatki
(1 mld 476 mln zł) w 95,3 procentach.
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Zieleń ozdobiła częstochowskie inwestycje drogowe
i komunikacyjne
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Większa ilość zieleni pojawiła się przy realizowanych w Częstochowie inwestycjach drogowych i komunikacyjnych.
Utrzymanie większości dotychczasowych zasobów zielonych, jak i nowe nasadzenia pozwoliły mocno zazielenić otoczenie m.in. budowy węzła przesiadkowego
przy ul. Piłsudskiego czy kończącą się przebudowę ul. Łódzkiej. Nowa zieleń upiększyła także np. teren w obrębie bramy wjazdowej na zajezdnię MPK od strony al.
Niepodległości.
- Działania nadzorcze nad realizowanymi zadaniami pozwalają także na wychwycenie błędnych rozwiązań dotyczących zieleni i ich weryfikację w odpowiednim
czasie - mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZDiT i MPK w Częstochowie. Tak, jak przy Skwerze Junaków na terenie budowy węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Raków, gdzie miejsce nasadzenia kilku sadzonek drzew ujętych w zakresie
inwestycji nie pozwoliłoby na ich prawidłowy rozwój. Dlatego w efekcie interwencji
miejskich służb ochrony środowiska i MZDiT rośliny bez szkody dla ich egzystencji zostaną przesadzone w inne miejsce na terenie trwającej budowy, gdzie będzie możliwa
ich prawidłowa wegetacja.
Docelowy odbiór techniczny wraz z pozostałym zakresem zadania odbędzie się
po zakończeniu budowy wszystkich węzłów przesiadkowych (umowny termin finalizacji prac to lato 2020 roku).

Od soboty mniej epidemicznych obostrzeń
restauracji lub barze – po zajęciu miejsca przy stole.
• Rząd od 30 maja znosi również limity osób w branży handlowej i gastronomicznej. Do tej pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługowym czy na poczcie na 1 osobę musiała przypadać określona powierzchnia
lub liczba okienek. Od soboty ta zasada przestaje obowiązywać.
W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia
odległość między stolikami, a klienci zanim usiądą, muszą mieć zasłonięte
usta i nos. Obowiązują również wszystkie wytyczne sanitarne - m.in. dezynfekcja rąk i stolików.
W sklepie, na targu i na poczcie nadal trzeba będzie zasłaniać nos i usta, a
w sklepie dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki.
• Od 30 maja przestaje obowiązywać limit osób w kościołach i innych
miejscach sprawowania kultu religijnego; także podczas uroczystości pogrzebowych.
W kościołach i świątyniach wierni będą musieli zasłaniać usta i nos.
Od 30 maja nie trzeba już będzie zasłaniać nosa i ust na spacerze ani podczas jazdy
na rowerze. Maseczki będą nadal obowiązywać, m.in. w sklepach, środkach komunikacji publicznej, w kościołach. Od 6 czerwca mogą być otwarte kina, teatry i siłownie;
będzie też można zorganizować wesele.
Rząd zapowiedział dziś czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z
COVID-19.
• Od 30 maja w przestrzeni otwartej będzie można spacerować, jeździć
rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale
tylko wtedy, gdy możliwe będzie zachowanie 2-metrowej odległości od innych osób. Zasłonić usta czy nos trzeba będzie na przykład na zatłoczonym
chodniku.
Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni
są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, a także ci wszyscy, którzy zasłaniają
usta i nos.
• Usta i nos nadal trzeba będzie zasłaniać w autobusach i tramwajach,
sklepach, kinach i teatrach, salonach masażu i tatuażu, kościołach, podczas
załatwiana spraw w urzędzie.
Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta i nos, określi
Główny Inspektorat Sanitarny.
Ust i nosa nie trzeba zakrywać w pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne oraz w

• Od soboty w przestrzeniach otwartych dozwolona będzie organizacja
zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do
150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.
Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację
epidemiologiczną zgromadzenia lub koncerty plenerowe nie powinny się odbywać. Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu
terytorialnego.
• Od 30 maja restauracje i bary hotelowe będą mogły być otwarte i serwować na sali posiłki gościom.
• Od 6 czerwca natomiast w hotelach będą mogły zacząć działać baseny,
siłownie, kluby fitness, oczywiście przy zachowaniu określonych zasad sanitarnych.
• Od 6 czerwca rząd umożliwi organizację wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób. Weselnicy nie będą musieli nosić
maseczek.
• Od 6 czerwca działalność będą mogły wznowić w określonych warunkach sanitarnych: kina, teatry, opery, balet, baseny, siłownie, kluby fitness,
sale zabaw i parki rozrywki, sauny, solaria, salony masażu i tatuażu.
Możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów.
Rząd poinformował, że konkretne zalecenia sanitarne dla poszczególnych
branż poda po zakończeniu procesu konsultacji z przedsiębiorcami.
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W Częstochowie niewiele dzieci wróciło do szkół
Tylko 165 uczennic i uczniów z klas I-III wróciło w
poniedziałek, 25 maja do częstochowskich szkół. Konsultacje z nauczycielami rozpoczęli też ósmoklasiści.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, przywrócono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia
zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych. W Częstochowie chęć powrotu
do szkoły swoich dzieci zadeklarowało 423 rodziców/opiekunów, ale w poniedziałek w szkole pojawiło się jedynie 165 uczennic i uczniów. W sumie
do najmłodszych klas szkół prowadzonych przez
częstochowski samorząd uczęszcza 4990 dzieci.
Od poniedziałku z konsultacji z nauczycielami
w szkołach - głównie z przedmiotów zdawanych
na egzaminach - mogą korzystać też ósmoklasiści. 25 maja z tej możliwości skorzystało 285
uczennic i uczniów. W szkołach prowadzonych

przez Miasto, w sumie w 8 klasach uczy się 1615
osób. Konsultacje mogą odbywać się indywidualnie lub w małych grupach. Od 1 czerwca mają być
one dostępne dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Organizacja zajęć odbywa się z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, ministra zdrowia i ministra edukacji narodowej.
W szkołach podstawowych od wczoraj działają
również biblioteki.
W Częstochowie wznowiły działalność także wszystkie miejskie przedszkola oraz żłobek.
W tej chwili z opieki w tych placówkach korzysta
niespełna 500 dzieci, 429 w przedszkolach i 39 w
żłobku.
Ograniczenie funkcjonowania szkół w związku
z trwającą epidemią jest przedłużone przez MEN
do 7 czerwca 2020 r.

Częstochowskie instytucje kultury otwierają się
dla zwiedzających
Od 18 maja z uwagi na kolejny etap znoszenia obostrzeń część obiektów kulturalnych w Częstochowie wznowiło działalność.
• 18 maja ponownie otwarta została Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego. Wznowienie działalności przebiegać będzie etapowo.
W pierwszym otwarte zostały: wypożyczalnia główna, al. Najświętszej Maryi
Panny 22, oddział dla dzieci i młodzieży, al. Kościuszki 4, filia nr 7, al. Pokoju
15/17, filia nr 8, ul. Księżycowa 2, filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15, filia nr 13, ul.
Mireckiego 28, filia nr 14, ul. Norwida 7/21.
• Tymczasowo uległy zmianie godziny otwarcia ww. placówek
(wypożyczalnia główna: poniedziałek- piątek – 10:00 – 18:00, sobota – nieczynne; oddział dla dzieci i młodzieży: poniedziałek – 12:00 – 15:00, wtorekpiątek – 10:00 – 18:00, sobota – nieczynne; filie nr 7, 8, 9, 13, 14: poniedziałek
– 12:00 – 15:00, wtorek – piątek – 9:00 – 17:00, sobota – nieczynne).
• Obowiązują nowe zasady korzystania z bibliotek. Czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczki ochronnej lub przyłbicy oraz rękawiczek, a
także do dokonania dezynfekcji dłoni po wejściu do biblioteki. Nie jest możliwy wolny dostęp do zbiorów. Książki podaje bibliotekarz. Możliwe jest dokonywanie rezerwacji na dostępne książki przez system biblioteczny SOWA, a
także mailowo i telefonicznie.
Zwracane przez czytelników książki oraz inne zbiory poddawane są min.
3-dniowej kwarantannie; oznacza to, iż przez ten okres nie będzie możliwe
ich wypożyczanie. Nie będą wypożyczane gry planszowe, puzzle itp.
Przy stanowisku obsługi może przebywać tylko 1 osoba; pozostałe osoby
oczekujące w kolejce muszą utrzymywać bezpieczną odległość między sobą –
przynajmniej 2 m od innych osób.
Nie ma możliwości korzystania z czytelni, stanowisk komputerowych
i ksero. Nie odbywają się spotkania autorskie, warsztaty, lekcje biblioteczne,
wycieczki, zajęcia dla różnych grup wiekowych itp.
• Od 25 maja planowane jest otwarcie filii nr 1, 2, 5, 6, 15, 20. 1 czerwca
wznowić działalność mają placówki 1-osobowe, tj. filie nr 3, 4, 16, 18, 21, 22, 23,
24 i 25.
• Od 18 maja otwarty dla zwiedzających jest Ośrodek Promocji Kultury
„Gaude Mater”. Galeria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
10-15. Odwiedzający zobowiązani są m.in. do: zakrywania ust i nosa, posiadania przy sobie jednorazowych rękawiczek ochronnych;, dezynfekcji rąk przed
wejściem, zachowywania dwumetrowej odległości między osobami, stosowania się do ograniczenia liczby osób przebywających w pomieszczeniach (4
osoby w sali nr 1 oraz 2 osoby w sali nr 2).

• W najbliższym czasie (informacja ukaże się na stronie internetowej ośrodka) będzie można oglądać wystawę poplenerową „Złoty Potok 2020” członkiń
i członków Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego DudyGracza.
• 19 maja Muzeum Częstochowskie otworzyło część swoich obiektów.
Czynne są wystawy w Ratuszu Miejskim (al. Najświętszej Maryi Panny 45)
oraz w Galerii Dobrej Sztuki (al. Najświętszej Maryi Panny 47).
• W kolejnym etapie planowane jest uruchomienie Rezerwatu Archeologicznego, Muzeum Żydów Częstochowian, następnie Domu Poezji – Muzeum
Haliny Poświatowskiej, Zagrody Włościańskiej. W ostatnim etapie udostępnione będą Pawilon Wystawowy i Muzeum Górnictwa Rud Żelaza.
• Wykaz wystaw i obiektów udostępnianych do zwiedzania będzie na
bieżąco aktualizowany i zamieszczany na stronie internetowej Muzeum:
www.muzeumczestochowa.pl.
Obiekty Muzeum Częstochowskiego będą czynne dla zwiedzających w następujących dniach i godzinach: wtorek-piątek od godz.12.00 do 17.00 (ostatnie wejście przed zamknięciem o godz.16.30), sobota i niedziela od godz.12.00
do 17.30 (ostatnie wejście przed zamknięciem o godz.17.00).
• Wystawy będzie można zwiedzać jedynie indywidualnie, z ograniczeniem liczby zwiedzających znajdujących się jednocześnie w poszczególnych
obiektach - do maksymalnie 6 osób w Ratuszu Miejskim, do maksymalnie 4
osób w Galerii Dobrej Sztuki.
W przypadku uruchomienia kolejnych obiektów: maksymalnie do 4 osób
w Rezerwacie Archeologicznym, Muzeum Żydów Częstochowian, Pawilonie
Wystawowym i Muzeum Górnictwa Rud Żelaza; maksymalnie do 2 osób w
Domu Poezji i Zagrodzie Włościańskiej.
Zwiedzający będą zobowiązani do posiadania własnych środków ochrony
w postaci maseczki zasłaniającej nos i usta, a także do skorzystania z płynu
dezynfekcyjnego. Wskazane będzie używanie przez zwiedzających własnych
rękawiczek jednorazowych.
Osoby przebywające w obiektach muzeum (pracownicy i zwiedzający)
będą zobowiązane do zachowania między sobą dystansu co najmniej 2 metrów.
Wyłączone (do odwołania) z użytkowania będą szatnie oraz multimedia i
inne urządzenia aktywowane dotykiem (np. ekrany dotykowe).
• Od 25 maja dostępna w zakresie działalności wystawienniczej będzie
natomiast Miejska Galeria Sztuki.
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Pierwszy Twist 2.0 na częstochowskich torach
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13 maja na częstochowskie tory wyjechał pierwszy z
dziesięciu nowoczesnych tramwajów Twist 2.0. Wkrótce
będą pojawiać się kolejne.
Pierwszy skład dotarł z bydgoskiej firmy Pesa
do zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w drugiej połowie marca. Zanim jednak
został dopuszczony do ruchu w ramach testów
przejechał 800 km po częstochowskich torach. 13
maja prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk w towarzystwie m.in. prezesa MPK Mariusza
Sikory, p.o. dyrektora MZDiT Piotra Grzybowskiego oraz radnego SLD Sebastiana Trzeszkowskiego
zainaugurował regularne kursy pierwszego Twista
2.0.
- W ramach programu „Lepsza Komunikacja
w Częstochowie” modernizujemy zarówno linię
tramwajową jak kupujemy nowe tramwaje - mówi
Krzysztof Matyjaszczyk. - Od środy pasażerowie
będą mogli zapoznać się ze wszystkimi szczegółami
technicznymi, które w tych nowych pojazdach zostały zastosowane. Trzymam kciuki za zapowiedzi
bydgoskiej Pesy, z których wynika, że w maju dotrze do nas drugi skład, a potem każdego następnego miesiąca dojeżdżać będą do nas dwa kolejne
tramwaje. Wszystko po to, aby coraz więcej naszych
mieszkanek i mieszkańców wybierało autobusy i
tramwaje jako środek komunikacji. Liczymy, że bę-

dzie również lepiej i wygodniej kierowcom, którzy
na co dzień jeżdżą tymi pojazdami.
W Częstochowie trwa wielka przebudowa starej linii tramwajowej, dlatego Twist 2.0 kursuje linią
nr 3. Kolejne nowe składy będą jeździć na linii nr 2
do nowej pętli tramwajowej przy al. Pokoju. - Mam
nadzieję, że do końca roku zdążymy uruchomić linię tramwajową na całej długości - mówi prezes
MPK Mariusz Sikora.
Tramwaje Twist 2.0 to jedne z najnowocześniejszych tego typu pojazdów w Europie z szeroką paletą udogodnień jezdnych, jak i pełną klimatyzacją,
monitoringiem, cyfrową informacją dla pasażerów,
biletomatami itp.

- To kolejny tramwaj niskopodłogowy podobny
do tych, które już jeżdżą po naszych torach. Oprócz
udogodnień zastosowanych w tamtych pojazdach,
jest wyposażony w biletomat, gniazda ładowania
telefonów i kasowniki, które mają możliwość doładować biletów oraz płatności kartą bankomatową
- dodaje Robert Madej, zastępca prezesa MPK.
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). Na obie inwestycje miasto pozyskało 144 mln zł unijnego dofinansowania.

Równy dostęp do zdalnej nauki dla wszystkich dzieci
w Częstochowie
Jeśli działanie ukierunkowane jest na skuteczność,
a nie na formę, to znajdą się ludzie, którzy będą chcieli je wesprzeć i dzięki temu przyniesie realny efekt. To
nie żadna maksyma z Dalekiego Wschodu, a zdanie pasujące jak ulał do ostatnich inicjatyw podejmowanych
w ramach wspólnego działania Fundacji Dla Rozwoju i
miejskiego radnego Dariusza Kapinosa, który mobilizując szereg firm i instytucji doprowadził do tego, że ponad
setka potrzebujących dzieci z naszego miasta otrzymała
sprzęt komputerowy, który jest wsparciem do nauki w
czasach realizacji obowiązku szkolnego w trybie zdalnym w dobie epidemii. I to nie dzięki jakiejś zinstytucjonalizowanej pomocy, a w efekcie ruchu społecznego,
który udało się wywołać.
- Znam pana Darka od wielu lat i jest to jedna z
niewielu osób, której nie trzeba dwa razy powtarzać
o potrzebie pomocy w danym temacie - przyznaje
pani Ania, matka uczennicy jednej ze szkół na Rakowie, do której trafiło część zebranego sprzętu.
- Zanim inni zaczną się zastanawiać co by tu wymyślić, on już u nas zrobi co potrzeba, nie czekając
na oklaski. Zjednuje ludzi - dodaje.
Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta
Częstochowy Dariusz Kapinos wskazuje, że działanie jeśli ma być rzeczywistą i skuteczną pomocą
powinno integrować różne osoby grupy i podmioty.
- W pojedynkę mimo najszczerszych chęci niewiele można zdziałać. Dlatego w momencie, kiedy
życie podstawiło przed nami nowe wyzwania spowodowane pandemią koronawirusa wykonaliśmy
z moimi partnerami z Fundacji Dla Rozwoju setki
telefonów, chodziłem pytałem i prosiłem wszędzie,
gdzie się dało - tłumaczy Kapinos i dodaje: - Nasi
darczyńcy zrozumieli, że nie chodzi o zwykły sprzęt,
a tak naprawdę o pomoce naukowe. Młodzi częstochowianie bez względu na status społeczny powin-

ni mieć teraz równy dostęp do nauki online. Udało
się do tego doprowadzić. Znaczną cześć zestawów
komputerowych podarowała firma AT-Outlet z ul.
Białostockiej.
Dzięki temu w Częstochowie nie doszło do dyskryminacji, z którą borykało się wiele samorządów
w Polsce. Dzieci, którym brakowało swobodnego
dostępu do sprzętu elektronicznego potrzebnego
do nauki (np. w rodzinach wielodzietnych), otrzymały wsparcie.
Część komputerów trafiło do rodzin, które tego
potrzebowały, a część do szkół na stan danej placówki, ale zostały wypożyczone dzieciom na czas
zdalnej nauki. Ten sprzęt będzie później wykorzystany do dziennika zdalnego i do nauki informatyki w salach komputerowych. Pomoc z otwartymi
rękami przyjęto w wielu placówkach szkolnych
na terenie Częstochowy m.in. w dzielnicy Raków,
Wrzosowiak, Ostatni Grosz, Stradom, Śródmie-

ście, Wyczerpy oraz Stare Miasto.
Do inicjatywy przyłączyły się jednostki miejskie
np. MZDiT i PUP oraz JOWES, a także mieszkańcy naszego miasta, którzy podarowali laptopy do
Fundacji Dla Rozwoju. Odświeżaniem sprzętu, który trafił później do dzieci, zajęła się firma BIS - Kowalski Karol.
Wspomniana wcześniej Fundacja Dla Rozwoju
oprócz koordynowania działania odpowiadała także za dystrybucję i sprawdzanie jakości zestawów
komputerowych. Dzięki zaangażowaniu i zwarciu
szeregów, którymi koordynował Dariusz Kapinos
- społecznik i miejski radny - łącznie zebrano 105
zestawów komputerowych i 2 tablety.
- To efekt wyłącznie oddolnej mobilizacji społecznej i dobrej woli mieszkańców. Wielkie podziękowania dla każdego kto się do tego przyczynił.
Moja rola sprowadza się do koordynacji tego dobra
- podsumowuje Kapinos.
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DZIEŃ SAMORZĄDU W ROKU 30 LAT SAMORZĄDU
27 maja obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego. W tym roku pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory w Polsce po wojnie – wybory do rad
gmin z 27 maja 1990 roku, wspominane są szczególnie.
Mija dokładnie 30 lat od tamtego dnia. Czas epidemii nie
sprzyja świętowaniu, ale bilans minionych trzech dekad
dowodzi, że samorządy zadały praktyczny egzamin.
- Samorząd lokalny stał się przez te 30 lat wielką wartością polskiej demokracji, bo zdał egzamin
praktyczny w wielu wymiarach – komentuje prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
- Samorządy dobrze wykorzystały możliwości
rozwojowe, jakie dały im rozszerzone w latach 90.
kompetencje, a później integracja z Unią Europejską. Samorząd jest bliżej ludzi i lepiej zna ich realne
potrzeby, więc lokalna dystrybucja środków i usług
jest bardziej skuteczna i efektywna. Jeśli tylko samorząd, mimo obecnych zagrożeń, przetrwa w Polsce w kształcie zapewniającym skuteczne, zgodne z
lokalnymi potrzebami zarządzanie i wyznaczanie
kierunków rozwoju, z pewnością będą powody, aby
nadal cieszyć się z jego osiągnięć.
Mimo jubileuszu tegoroczny Dzień Samorządu,
z uwagi na stan epidemii, nie może być obchodzony poprzez organizację tematycznego koncertu,
jaki stał się w Częstochowie w ostatnich latach tradycją tego święta (m.in. obok rodzinnego pikniku
podmiotów ekonomii społecznej). Przypomnijmy,
że rok temu odbył się koncert pod hasłem „Wolność” (w rocznicę czerwcowych wyborów 1989

r.), a w 2018 r. - Roku Praw Kobiet – widowisko
muzyczne „Puls” poświęcone poetce Halinie Poświatowskiej. Wcześniej z okazji Dnia Samorządu
Terytorialnego miasto organizowało muzyczne
wydarzenia poświęcone innym znanym osobom
związanym z Częstochową: Kalinie Jędrusik, Januszowi Gniatkowskiemu czy Krzysztofowi Komedzie.
30-lecie w kameralny sposób świętują samorządowcy, samorządy i stowarzyszenia samorządowe z całej Polski.
Z okazji jubileuszu np. Związek Miast Polskich
zaprasza do zajrzenia na stronę internetową www.
miasta.pl. Przygotowano tam materiały przygoto-

wane specjalnie na 30-lecie samorządu terytorialnego: wywiady z samorządowcami, kalendarium
30-lecia polskiego samorządu i Związku Miast Polskich, wspomnienia o ludziach, którzy budowali
samorządność w naszym kraju, refleksje współczesnych liderów polskich miast czy zwiastun filmu dokumentalnego, nad którym ZMP obecnie
pracuje.
27 maja - z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego - na masztach przy głównym budynku Urzędu
Miasta Częstochowy – siedzibie Rady Miasta i Prezydenta Częstochowy – zawisła flaga państwowa i
flagi Miasta Częstochowy.

W mieście już tylko kilkoro chorych,
szkoły dostały środki ochrony
Według stanu na 26 maja na koronawirusa choruje
już tylko 7 mieszkanek lub mieszkańców Częstochowy.
Od dłuższego czasu nie notuje się na szczęście nowych
ognisk zakażeń. Wydział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności Spraw Obronnych Urzędu Miasta zaopatruje obecnie w środki ochrony częstochowskie
szkoły.
Od początku epidemii do wtorku (26 maja)
stwierdzono zachorowanie na koronawirusa łącznie u 80 osób mieszkających w Częstochowie. 66
już wyzdrowiało, 7 jest jeszcze chorych (w tym
dwie osoby w szpitalu, 5 w izolacji domowej). Tylko
6 osób przebywa jeszcze w kwarantannie domowej
(mowa o kwarantannie na podstawie decyzji Sa-

nepidu), a 19 jest w nadzorze epidemiologicznym.
Zmarło 7 osób.
Obecna sytuacja – jak na stan epidemii - jest
więc w Częstochowie dobra i jeżeli nie będzie
nowych przypadków lub stwierdzonych nowych
kontaktów z zakażonymi, wkrótce w mieście nie
powinno być osób chorych czy poddawanych
kwarantannie po kontakcie z zakażonymi. W opanowaniu sytuacji pomogło wynajęcie przez miasto
od połowy kwietnia ambulansu przeprowadzającego wymazy u osób w kwarantannie domowej
(na podstawie list Sanepidu pobrał on dotychczas
ponad 300 próbek), a także odpowiedzialne zachowanie częstochowianek i częstochowian.
Oczywiście nadal ważne jest zachowanie

ostrożności, także poprzez używanie środków
osobistej ochrony. Zwłaszcza w tych miejscach,
gdzie – po okresie przerwy – „odmrażane” jest
funkcjonowanie kolejnych obszarów życia społecznego. Dotyczy to m.in. placówek publicznych,
w tym szkół, które od poniedziałku mogą już sprawować opiekę nad dziećmi z klas I-III i organizować bezpośrednie konsultacje dla uczniów klas
ósmych.
Dlatego obecnie „pakiety startowe” środków
ochrony, po przedszkolach i żłobkach, otrzymały
także częstochowskie szkoły publiczne i niepubliczne. Miasto przekazało im m.in. partie rękawiczek i maseczek, wojewoda zapewnił natomiast
(ale tylko szkołom ruszającym z opieką nad uczniami w klasach I-III) po 50 litrów płynu dezynfekcyjnego i po 100 maseczek jednorazowych. Wcześniej
dostarczył też miastu do dystrybucji - w przedszkolach i żłobkach - po 40 litrów płynu dezynfekcyjnego.
Miasto w sumie przekazało lub jeszcze przekaże
w ramach obecnej akcji (najpierw żłobkom, przedszkolom, a obecnie szkołom, także niepublicznym
oraz - dodatkowo - przychodniom lekarskim) łącznie blisko 50 tys. rękawiczek, 11 tys. maseczek, ok.
420 litrów płynu dezynfekującego do rąk, ponad
400 przyłbic i 114 termometrów. Wojewoda zapewnił także przychodniom (czyli niepublicznym
zakładom opieki zdrowotnej) po 20 litrów płynu
dezynfekcyjnego.
Wszystkie funkcjonujące lub otwierające się
szerzej placówki działają oczywiście w reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi Sanepidu.
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SIATKÓWKA

Częstochowska siatkarka
w reprezentacji Polski
Julia Nowicka, nominowana do częstochowskiego, miejskiego projektu „Twarze Przyszłości”, realizowanego w
związku z trwającym rokiem 800-lecia pierwszej udokumentowanej wzmianki o naszym mieście, została powołana do reprezentacji Polski siatkarek na sezon 2020.
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Działacze, żużlowcy i sztab szkoleniowy Eltrox Włókniarza
po testach na obecność koronawirusa
W poniedziałek, 25 maja specjalne ekipy pobierały próbki do badań na obecność koronawirusa od żużlowców,
mechaników, działaczy i osób funkcyjnych wszystkich drużyn PGE Ekstraligi. Podobnie było w przypadku Eltrox
Włókniarza Częstochowa.
W częstochowskim Włókniarzu badaniom poddano 44 osoby. Specjalny zespół pobierał próbki w
namiocie ustawionym na stadionie przy Olsztyńskiej. Oprócz wszystkich zawodników częstochowskiego kubu badania przeszli także członkowie sztabu szkoleniowego, mechanicy oraz osoby funkcyjne. Wyniki testów mają być znane w środę, 27 maja. Po zapoznaniu się z nimi PGE Ekstraliga w przypadku każdego z klubów wyda zgodę na treningi na torze. Pierwsze jazdy mogą odbyć się już 29 maja.

HALA SPORTOWA

Hala Sportowa Częstochowa wznawia działalność
z ograniczeniami
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Julia Nowicka swoją przygodę z siatkówką rozpoczęła w III klasie szkoły podstawowej. Jej pierwsze
osiągnięcia na arenie ogólnopolskiej to brązowy
medal Mistrzostw Polski Młodziczek w siatkówce
plażowej w 2012 roku oraz srebrny i brązowy podczas Halowej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w
latach 2013 i 2014.
Po ukończeniu częstochowskiego Gimnazjum
nr 3 dostała powołanie do Szkoły Mistrzostwa
Sportowego PZPS w Szczyrku. W latach 2015-2017
reprezentowała Polskę w finałach takich międzynarodowych imprez jak Mistrzostwa Świata Kadetek
w Peru, Mistrzostwa Europy Kadetek w Bułgarii,
Igrzyska Młodzieży Europy w Gruzji oraz Mistrzostwa Świata Juniorek w Meksyku. Od 2017 roku jest
zawodniczką Profesjonalnej Ligi Siatkówki Kobiet.
Przed polską ekipą pierwsze zgrupowanie,
które odbędzie się w Centralnym Ośrodku Sportu
,,Szczyrk” – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich. Zaplanowane zostało na okres między 4 a 25 czerwca.
Obok Julii trenować będzie 16 zawodniczek.
Julia Nowicka jest jedną z postaci prezentowanych w ramach miejskiego projektu ,,Twarze Przyszłości”. Złożą się na niego sylwetki osób między 20. a
40. rokiem życia, które swoją działalnością w znaczący sposób wpływają na oblicze miasta – twórców,
sportowców, społeczników, animatorów kultury czy
osób aktywnych w biznesie. Większość urodziła się
w Częstochowie; inni przyjechali do niej i zostali. Są
też osoby, które z miasta wyjechały, lecz czują się z
nim mocno związane i promują je daleko poza jego
granicami.
Poprzez stronę internetową projektu – www.
twarze.czestochowa.pl – można zgłaszać swoje
kandydatury do grona ,,Twarzy Przyszłości”. Spośród nich zostanie wybranych 8. Pełne grono liczyć
będzie 88 osób – ta liczba ma symbolicznie przypominać o jubileuszu ośmiu stuleci, które upłynęły od
pierwszej pisanej wzmianki o Częstochowie.

Od poniedziałku, 25 maja Hala Sportowa Częstochowa znów będzie dostępna dla osób z zewnątrz. Z powodu epidemii koronawirusa na terenie obiektu obowiązywać będą oczywiście ograniczenia.
A oto zasady korzystania z Hali Sportowej Częstochowa obowiązujące od 25 maja 2020 roku do
odwołania:
– obiekt czynny codziennie w godzinach 10.00 – 20.00,
– grupy treningowe klubów i stowarzyszeń sportowych będą korzystały z sal treningowych
po ustaleniu z Dyrekcją Hali harmonogramu zajęć treningowych,
– chęć skorzystania z obiektu należy zgłaszać: telefonicznie: tel. komórkowy 691 711 399,
telefon stacjonarny: 34 368 82 71, e-mail: dyrektor@hala-czestochowa.pl,
– wejście na Halę wyłącznie wejściem głównym, wejście w części treningowej będzie zamknięte,
osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie zajęć dokonują weryfikacji uczestników zajęć
w wyznaczonym miejscu w holu głównym,
– na teren obiektu wchodzą wyłącznie uczestnicy zajęć z prowadzącym,
– obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem i wyjściem z obiektu,
– na terenie obiektu nie obowiązuje noszenie maseczek,
– brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC w wyznaczonym miejscu),
– obowiązuje dezynfekcja urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie,
– podmioty wynajmujące sale treningowe na wyłączność mają obowiązek do dezynfekcji
urządzeń i sprzętu sportowego będącego jego własnością po każdym użyciu i każdej grupie,
– po zakończonych zajęciach uczestnicy zobowiązani są do zabrania indywidualnego
sprzętu sportowego,
– formuła prowadzonych zajęć ma być zgodna ze szczegółowymi wytycznymi
Polskich Związków Sportowych,
– na poszczególnych salach treningowych
w tym samym czasie może przebywać
następująca ilość osób:
– 0.085 (szermierka) – 12 osób, 1 trener
– 0.086 (gimnastyczna) – 12 osób, 1 trener
– 0.087 (treningowa) – 16 osób, 2 trenerów
– 0.087 (treningowa) – 16 osób, 2 trenerów
– 2.014 (judo) – 12 osób, 1 trener
– 2.013 (tenis stołowy) – 12 osób, 1 trener
– Arena Główna – 32 osoby, 3 trenerów
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