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Witam!

Z

a nami bardzo trudny
czas pandemii. Czas,
który zaskoczył wszystkich. Po raz pierwszy
wielu z nas przekonało się, że są
rzeczy, na które nie mamy wpływu. Wydarzenia z ostatnich miesięcy były trudne zwłaszcza dla
biznesu, w którym wszystko musi
być przewidywalne, skalkulowane i opłacalne. Pandemia, która
ogarnęła cały świat, przewróciła do góry nogami życie wielu
z nas, ale najbardziej dotknęła
właśnie przedsiębiorców. Oprócz
troski o przyszłość firmy musieli
oni utrzymać miejsca pracy dla
zespołów, które tworzą małe i
duże biznesy naszego regionu. Są
branże – jak hotelarstwo, fitness
czy gastronomia – które zostały

całkowicie wyłączone z działalności na wiele miesięcy. Udało
im się jednak przetrwać m.in.
dzięki pracownikom, którzy są
ich fundamentem.
Region częstochowski ma się
czym chwalić. Od lat z sukcesami
działają tu małe i średnie firmy.
Większość z nich to rodzinne
przedsiębiorstwa, przekazywane
z pokolenia na pokolenie, w których pracują całe rodziny. Ale na
naszym terenie pojawia się także
coraz więcej dużych, międzynarodowych koncernów, które chcą
inwestować w Częstochowie i
okolicach. W samym tylko byłym województwie częstochowskim działają aż cztery podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej: w Myszkowie,

Lublińcu, Krzepicach i Częstochowie. Miejsca te powstały dzięki staraniom samorządów. Wiele
z nich mocno wspiera lokalny i
regionalny biznes.
Oddaję w Państwa ręce trzeci
numer magazynu, w którym
znajdziecie najważniejsze informacje o gospodarczych wydarzeniach i ważnych inwestycjach
w regionie częstochowskim, ale
przede wszystkim o ludziach,
którzy je tworzą. Warto wiedzieć, co się dzieje w miejscu,
w którym żyjemy! Warto czytać
„Biznes i Gospodarkę” regionu
częstochowskiego!
Magdalena Kurzak,
redaktor naczelna

Fot. jurazlotuptaka.pl

REDAKCJA
WYDAWCA
Petit Groupe Polska sp. z o. o.
Al. NMP 33
Częstochowa
REDAKTOR NACZELNY
Magdalena Kurzak
KOREKTA
Anna Krawczyk
SKŁAD
Karolina Krzynówek
DZIAŁ REKLAMY
Marta Wojnowska
menager projektu
tel. 506 014 572

3

KONTAKT
tel. (34) 317 33 23
www. juralive.pl
e-mail: reklama@juralive.pl
Biznes&Gospodarka

PANORAMA BUSINESS PARK będzie centrum
biznesowym Parkitki w Częstochowie
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P

arkitka to jedna z najlepiej obecnie rozwijających się dzielnic
Częstochowy. Od kilku lat trwa
tu boom inwestycyjny. Rozwój to
zawsze nowe możliwości, ale i nowe potrzeby. W odpowiedzi na nie firma deweloperska Parkland Inwestycje rozpoczęła
budowę w tej dzielnicy nowoczesnego
centrum biznesowo-usługowego. To
oczekiwany element dynamicznie rozwijającej się tutaj tkanki miejskiej.

Inwestycja z perspektywami
Budynki mieszkalne to dziś nie
wszystko, czego potrzeba do pełnej funkcjonalności osiedla czy dzielnicy nowoczesnego miasta. Osiedle mieszkaniowe
Panorama Apartamenty Poleska planowo będzie więc uzupełnione o tę nową
inwestycję. Centrum biznesowo-usługowe uzupełni tutejszą ofertę lokalową
o powierzchnie biurowe i przeznaczone
pod lokale usługowe. W obecnej sytuacji na rynku warto mieć na uwadze, że
tego rodzaju nieruchomości stanową doskonały sposób zabezpieczenia kapitału.
Spełni się też w charakterze inwestycji,
gdyż wobec stałego wzrostu wartości nieruchomości można spodziewać się zysków w sytuacji późniejszej odsprzedaży
teraz nabytych lokali. Stale też możliwe
jest czerpanie korzyści z ich bieżącego
najmu.
Wartość nieruchomości podnosi też
jej lokalizacja. Parkitka to dzielnica z dużymi perspektywami rozwoju. Dodatkowo świetnie położona w bliskiej odległości od autostrady A1. Panorama Business
Park pozwoli więc na prowadzenie tutaj
nowoczesnego biznesu w sprzyjających
warunkach i korzystnym otoczeniu.
Firma Parkland ma dodatkowo specjalną ofertę dla wszystkich potencjalnych
klientów – kupujących i wynajmujących.
To możliwość wpływu na ostateczny
kształt inwestycji, a więc dopasowania
jej do własnych potrzeb. Zaangażowanie
już na etapie budowy to szansa na zaprojektowanie i zagospodarowanie lokali
dokładnie takich, jakie spełnią oczekiwania nabywców i wynajmujących. To na
przykład możliwość zdecydowania, czy
przygotowywana przestrzeń biurowa ma
być urządzona wedle formuły open space, czy też w formie dostosowanych do
potrzeb mniejszych biur.

zadbał tutaj o jej doskonałe wpisanie w
przestrzeń miejską. Zwraca uwagę klasyczna elewacja centrum biznesowo-usługowego, doskonałe zaplanowanie
przestrzeni użytkowej, odpowiadające
obecnym trendom wysokie pomieszczenia. Każdy będzie w stanie korzystać tu
z optymalnych warunków do prowadzenia działalności. Pewność warunków do
efektywnej i wygodnej pracy to atut tej
inwestycji. Niezależnie od tego, czy skorzysta z niej mała czy duża firma. Oferta
jest dostosowana do potrzeb firm o różnej skali działalności. Obejmuje zakup
lub wynajem przestrzenie od 36 do 1260
metrów kwadratowych. Najwięksi partnerzy uzyskają też możliwość aranżacji
komunikacji wewnętrznej, projektowania klatek schodowych według własnych
potrzeb – jeśli zdecydują się na wynajem
lub kupno kilku pięter. Obok wspomnianych klatek schodowych budynek będzie
posiadał również dwie szybkobieżne
windy. Zgodnie z obecnymi standardami Panorama Business Park będzie mieć
wydzieloną recepcję i pełny monitoring.

To gwarancja bezpieczeństwa dla wszystkich klientów.
Spółka Parkland zatroszczyła się także
o to, by powstające centrum biznesowo-usługowe na Parkitce było odpowiedzią na aktualne potrzeby mieszkańców
Częstochowy. Parter obiektu będzie więc
przeznaczony na działalność handlowo-usługową, trzy kolejne kondygnacje na
biura, gabinety medyczne czy kancelarie
prawne. Przestrzeń w górnej części budynku – przestronna, z dużym tarasem z
widokiem na centrum Częstochowy – to
świetna potencjalna lokalizacja prestiżowej restauracji lub dużego biura.
Budowa osiedla Panorama Apartamenty Poleska już przyciągnęła do tej
części miasta nowych mieszkańców.
Centrum Panorama Business Park to
kolejny krok, tworzący w tej dzielnicy
w pełni funkcjonalną tkankę miejską.
To oczekiwana odpowiedź na potrzeby
mieszkańców. Działalność prowadzona
w tym miejscu będzie łatwo dostępna dla
dużej liczby potencjalnych klientów.

Standardy XXI wieku
Panorama Business Park to nie tylko nowoczesna architektura. Inwestor
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Kiedy dalsza budowa trasy S1?
DROGI. Droga ekspresowa S1 to jeden z głównych elementów
szkieletu komunikacji drogowej naszego regionu i województwa.
Trasa wciąż nie jest w pełni gotowa. A właśnie zapadły rozstrzygnięcia dotyczące budowy kolejnego jej odcinka

D

la naszego regionu i województwa kluczowymi drogami są
nie tylko autostrady A1 i A4,
ale także drogi ekspresowe. Sieć
tych ostatnich wciąż jest rozwijana, choć
niektóre trasy, jak choćby S11 na północ
od aglomeracji śląskiej, która skomunikuje
nas z Wielkopolska i Pomorzem Zachodnim, mają jeszcze odcinki w budowie lub
wręcz dopiero w planach.
Ekspresowa S1 to kluczowa droga dla
aglomeracji śląskiej, a dla całego województwa, włącznie z jego północnym
subregionem – to najważniejszy szlak
komunikacji drogowej prowadzący w kierunku granicy ze Słowacją. Droga S1 jest
nie tylko wschodnią obwodnicą Górnego
Śląska. Zaczyna się w rejonie lotniska w
Pyrzowicach, gdzie łączy się z autostradą
A1, omija śląską aglomerację od wschodu,
a dalej biegnie do Bielska-Białej i przez
Żywiec do granicy państwa. Tak przynajmniej jest w teorii, bo w praktyce – trasa
nie jest jeszcze w pełni gotowa. Jak można zauważyć, wraz z autostradą A1 droga ekspresowa S1 stanowi główny szlak
komunikacyjny województwa śląskiego
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na osi północ–południe, do tego właśnie
odcinek S1 łączy trzy ważne subregiony
województwa: okolice Częstochowy, aglomerację górnośląską i Podbeskidzie.
W ostatnich latach S1 jest rozbudowywana o nowe odcinki w rejonie wschodniej obwodnicy Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego. Wciąż trasa ta nie jest na
tym odcinku drogą w pełni dwujezdniową o parametrach drogi ekspresowej, ale
z każdym oddanym odcinkiem gołym
okiem widać, jak przyspiesza tempo transportu w województwie na osi północ–południe. Podobnie do wykonania pozostają odcinki trasy na południe od GOP, na
Podbeskidziu.
Właśnie w tym rejonie rozpocznie się
obecnie budowa S1 między węzłami Bieruń i Oświęcim. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad rozpisała przetarg i
otrzymała oferty od wykonawców tej inwestycji. Mieszczą się one w przedziale od
około 212 do 275 milionów złotych. W
tym zakresie mieści się również kosztorys
inwestycji, który posiada GDDKiA. Zawiera on kwotę niespełna 240 milionów
złotych. W zakresie inwestycji mieści się

wykonanie kilku kluczowych kilometrów
trasy, w różnych założonych standardach.
Z węzłem Bieruń i obiektami inżynierskimi.
Kolejny przetarg, z oczekiwanym rozstrzygnięciem w najbliższym czasie, dotyczy tu budowy 10 kilometrów S1 między
Mysłowicami i Bieruniem. Na tym odcinku przewidziane są też dwa miejsca obsługi podróżnych.
Co najważniejsze, w ramach obu zadań
drogowcy zdołają domknąć trasę S1 na całym odcinku od Mysłowic do Bielska-Białej. Po zakończeniu realizacji będących w
budowie odcinków obwodnicy aglomeracji śląskiej i tych położonych na Podbeskidziu, a także po wykonaniu S1 z Mysłowic
do Bielska-Białej ten kluczowy dla Śląska
szlak komunikacyjny będzie gotowy. A
tym samym umożliwi potrzebną przepustowość i oszczędność czasu transportu
od Pyrzowic przez Śląsk i Podbeskidzie po
granicę ze Słowacją. Poprzez Pyrzowice i
autostradę A1 z drogi tej wygodnie będzie
korzystać między innymi także transport
kierowany z Częstochowy. (jar)
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CZAS WOLNY

HOTEL TWORZĄ LUDZIE.
Bez nich to tylko budynek

Katarzyna Dębińska
Dyrektor Generalny Arche Hotel Częstochowa

„Biznes&Gospodarka”: Arche Hotel
pojawił się na noclegowej mapie Częstochowy w 2017 roku. Jest to niezaprzeczalnie najsilniejsza marka hotelowa w naszym mieście. Co złożyło się na
ten sukces?
Katarzyna Dębińska: Nie jest tajemnicą, że hotel jest bardzo dobrze usytuowany: blisko centrum miasta, a jednak
w spokojnej, cichej okolicy domów jednorodzinnych. Nie możemy również
zapomnieć o niedużej odległości, która
dzieli nas od Klasztoru na Jasnej Górze,
co stanowi ogromny atut w przypadku
pobytów turystycznych i pielgrzymkowych. Sama infrastruktura hotelu pozwala nam na szeroki wachlarz działań:
organizację szkoleń, kongresów, konferencji, przyjęć okolicznościowych, wesel,
pobytów służbowych itp. To na pewno
największe zalety Arche, ale tak naprawdę to tylko cechy hotelu jako budynku.
Nasz hotel tworzą ludzie, którzy w nim
pracują. Zespół, który każdego dnia swoim zaangażowaniem i profesjonalizmem
kreuje niepowtarzalny klimat tego miejBiznes&Gospodarka

sca. Nie mam wątpliwości, że to właśnie oni stoją za jego sukcesem.
B&G: Nie mogę w takim razie nie
zapytać: kim są ludzie, którzy tworzą
ten zespół?
KD: Zgrany, stały zespół to solidna
podstawa, na której można budować
i planować rozwój hotelu. Mój zespół
tworzą silne osobowości – oryginalne,
autentyczne, takie, które wzajemnie się
uzupełniają, korygują i inspirują. Taka
kadra wspiera się w trudnych momentach i wspólnie cieszy się z sukcesów.
To pozwala czerpać energię do ciągłej
pracy na wysokich obrotach.
Jestem pewna, że również goście hotelowi to widzą: nie tylko uprzejmość,
profesjonalizm czy kulturę osobistą,
ale również naturalność i szczerość naszych pracowników. Należy pamiętać,
że ludzie ufają ludziom, a nie firmom.
B&G: Robi pani ważenie bardzo
spokojnej i opanowanej osoby. Czy
zarządzanie takim zespołem jest łatwe, czy również zdarzają się nerwowe momenty?

KD: „Spokojna” to chyba ostanie
słowo, jakie usłyszałabym na swój temat od moich pracowników. Ja raczej
nie narzekam na brak energii, a oni
czasem narzekają, że nie mogą za mną
nadążyć (śmiech).
Nasza codzienność nie jest jednak
hotelową utopią. Jeśli mamy odwagę
pracować z zespołem zbudowanym z
silnych osobowości, to musimy brać
poprawkę na to, że mogą pojawić się
jakieś tarcia. Tak już jest. Jeżeli jednak
nasze relacje oparte są na wzajemnym
szacunku, to zawsze można dojść do
porozumienia i wypracować rozsądne
rozwiązanie.
Duże zaufanie, którym darze swój
zespół, powoduje, że każdy z jego
członków czuje jeszcze większą odpowiedzialność za swoje obowiązki i
maksymalnie się angażuje. Wszystko
opiera się na zaufaniu i wzajemnym
szacunku.
B&G: W czasie pandemii COVID-19 zapewne nie było łatwo. Jak
poradziła pani sobie w tak bezprecedensowej sytuacji?
KD: Lockdown był bardzo trudnym
momentem dla każdego hotelarza. Ja
nie byłam wyjątkiem. W tej niecodziennej sytuacji najważniejsze było
dla mnie utrzymanie miejsc pracy. To
była prawdziwa walka o pracowników. Udało się utrzymać zdecydowaną
większość naszej załogi. Tylko dzięki
temu po ponownym otwarciu hoteli mogliśmy wznowić pracę Arche na
tym samym poziomie z dnia na dzień
i generować przychody porównywalne z tymi sprzed pandemii. To było
największe wyzwanie w tym trudnym
czasie, na który przecież nikt nie był
przygotowany.
Mam nadzieję, że ten etap mamy już
za sobą.
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Arche Hotel Częstochowa należy do prężnie rozwijającej się polskiej sieci hotelowej Arche Hotele, która oferuje zakup pokoi hotelowych w systemie condo.
Aktualnie w portfolio sieci Arche znajduje się 17 hoteli zlokalizowanych w różnych zakątkach Polski, w tym zrewitalizowane hotele historyczne (Pałac i Folwark Łochów, Zamek Janek Podlaski, Cukrownia Żnin, Arche Koszary w Górze Kalwarii, Hotel Tobaco w Łodzi) i hotele miejskie (Warszawa, Wrocław, Łódź,
Lublin, Siedlce, Piła, Częstochowa). Już wkrótce do kolekcji dołączą kolejne obiekty, takie jak: Fabryka Samolotów w Mielnie, Klasztor we Wrocławiu, Dwór
Uphagen w Gdańsku, Arche Hotel Nałęczów.
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DWÓR W ŻYTNIE –

J

gdzie luksus miesza się z historią

est takie miejsce położone w malowniczej krainie między Wartą a Pilicą, na
styku dwóch województw, łódzkiego i
śląskiego, zaledwie 45 km od Częstochowy. To Dwór w Żytnie – obiekt o unikatowej architekturze i wspaniałej historii,
który został odrestaurowany w 2020 roku
przez jego nowych właścicieli – niezwykłych miłośników historii i sztuki. To doskonała propozycja nie tylko na rodzinne
spotkanie, ale na konferencję, szkolenie
lub firmowy event.
Tutaj nie ma miejsca na przypadek.
Każdy detal tworzy harmonię, każdy
przedmiot przywołuje historię i budzi
poczucie wszechogarniającego luksusu.
Można się w nim zatopić podczas niedzielnego obiadu w restauracji serwującej tradycyjne dworskie potrawy, organizacji rodzinnej lub biznesowej imprezy w
sali bankietowej lub komfortowego wypoczynku w gustownych pokojach.

czewski czy rodzina generała Andersa.
Odbudowany i odrestaurowany w 2020
roku obiekt, z przynależącym do niego
4-hektarowym kompleksem parkowym,
został zaaranżowany na butikową przestrzeń konferencyjno-bankietowo-noclegową, gwarantującą serwis i komfort.
Zabytkowy zespół dworsko-parkowy
to miejsce stworzone do biznesowych i
rodzinnych spotkań, weselnych przyjęć
czy wypoczynku wśród spokoju i zieleni. Niesamowity czar tego miejsca oraz
jego historia w połączeniu z wyśmienitą
kuchnią stanowić będą idealną oprawę
każdej uroczystości.
Historyczna pasja właścicieli, którą
obdarzają oni to miejsce, przejawia się
nie tylko w dbałości o zachowanie jak
największej części Dworu, ale również
kompleksu parkowego, w którym w latach
1860-1874, w jego wschodniej części, wybudowano kościół parafialny.

Tradycja i historia

Dla koneserów dobrej kuchni i miłośników relaksu

Zbudowany w 1819 r. dwór tętnił
życiem przez wiek XIX i początek XX.
Obiekt był znanym ziemiańskim salonem, miejscem życia towarzyskiego ówczesnych elit. Odwiedzali go członkowie
licznej rodziny, przyjaciele i tacy goście
jak Henryk Sienkiewicz, Jacek Mal-

Na terenie obiektu działa restauracja,
w której można zjeść potrawy przygotowane na bazie lokalnych produktów.
– Do serc naszych klientów trafiamy
nie tylko wystrojem i serwisem, ale przede
wszystkim przez żołądek, czyli dzięki

kuchni. Nasze dania przygotowane są
smacznie, świeżo i przy zastosowaniu produktów najwyżej jakości, które daje nam
okolica, nierzadko pochodzą one z własnego warzywnika – mówi szef kuchni.
Miłośnikom pysznej kawy obiekt oddaje do dyspozycji urokliwe i klimatyczne
wnętrze kawiarni, połączonej z biblioteką.
To miejsce relaksu, gdzie w wygodnym
fotelu można poczytać książkę, ale przed
wszystkim przestrzeń, gdzie można delektować się świeżo paloną kawą, wykwintną
mieszanką herbat czy też pysznym deserem. W kawiarni można również degustować wyselekcjonowane alkohole, wina
z przeróżnych zakątków świata. Dla gości,
którzy lubią wypoczywać na łonie natury,
przygotowano taras, na którym można
wygodnie usiąść i podziwiać park.

Przyjechać, zobaczyć, wrócić
Dwór w Żytnie zachwyca niezwykle
klasycznym stylem, eleganckim wykończeniem, a jednocześnie ciepłą i rodzinną
atmosferą oraz przepyszną kuchnią opartą na bazie lokalnych produktów. Otulony
jest przepięknym zabytkowym parkiem,
pośród malowniczych kompleksów leśnych oraz rozległych pól i łąk. A wokół
cisza. To nowe miejsce na mapie spotkań,
którego nie można pominąć.

telefon 42 299 66 20 / eventy 504-421-598 / eventy@dworwzytnie.pl / recepcja@dworwzytnie.pl /
www.dworwzytnie.pl / Znajdź nas na:

/ Jestesmy otwarci od pn-nd od 12:00-21:00.

SAMORZĄDY REGIONU

Związek Gmin i Powiatów

Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY
Szanowni Państwo,
Wspólne doświadczenia i dotychczasowe efekty Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego
Województwa Śląskiego (dalej RIT SPn) realizowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, a także założenia polityki spójności na lata 2021-2027 sprawiły, że przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z subregionu północnego wyrazili wolę kontynuacji współpracy. Dlatego po porozumieniu z 6 marca 2015 r. dotyczącym opracowania
i realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO na lata 2014-2020 (z późn. aneksami) 5 listopada
2019 r. uchwałą zgromadzenia ogólnego powołane zostało stowarzyszenie o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
W jego skład wchodzą wszystkie 34 jednostki samorządu terytorialnego z obszaru subregionu północnego. Związek
formalnie funkcjonuje od 3 stycznia 2020 roku, kiedy otrzymał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
Celem stowarzyszenia jest upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju, a także ochrona wspólnych interesów członków Związku. Stowarzyszenie ma współdziałać na rzecz efektywnego wykorzystywania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 oraz wspierać gospodarczy
Biznes&Gospodarka

12

PROMOCJA

i kulturowy rozwój powiatów i gmin należących do Związku. Ważnym wyzwaniem jest także wzrost innowacyjności
i konkurencyjności gospodarki, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Stowarzyszenie ma działać na
rzecz poprawy jakości środowiska kulturowego i przyrodniczego subregionu, ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, ochrony różnorodności biologicznej i zapobiegania
skutkom klęsk żywiołowych. Celem jest również wspomaganie członków w realizacji zadań własnych i zleconych,
rozwijanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, a także rozbudowa, integracja oraz unowocześnianie
systemu transportowego i komunikacyjnego w subregionie. Kolejnym istotnym zadaniem jest budowa subregionalnej sieci tras rowerowych, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Związek powinien też wspierać działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu, pracować nad wzrostem
wykształcenia mieszkańców oraz rozwojem ich zdolności adaptacyjnych do zmian społeczno-gospodarczych. Do statutowych zadań samorządowego stowarzyszenia należy także upowszechnianie walorów turystycznych subregionu
północnego i wspieranie działalności na rzecz rozwoju bazy rekreacyjno-turystycznej. Związek ma też stymulować
rewitalizację na obszarze subregionu, a także podtrzymywać tradycje i rozwijać świadomość narodową, obywatelską
i kulturową.
Bieżącą działalnością Związku zarządza Dyrektor Biura, który kieruje pracą Biura Związku, a także wykonuje
uchwały Zarządu, realizuje decyzje podjęte przez Przewodniczącego i Zarząd, przygotowuje posiedzenia Zarządu,
realizuje ramowy plan działalności Związku oraz roczny plan finansowy Związku pod stałym nadzorem Zarządu.
Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego ma swoją siedzibę w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 5, 1 piętro, pok. 113 i 116, tel. 788 302 232, e-mail: biuro@subregion-polnocny.pl.
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego ma więc przed sobą wiele wyzwań.
Mamy nadzieję, że nasze wspólne inicjatywy, projekty i działania będą przyczyniać do rozwoju gmin i powiatów naszego subregionu, z korzyścią dla naszych mieszkanek i mieszkańców.
Jestem głęboko przekonany, że subregion północny to nie tylko fakt bycia blisko siebie na mapie i nie tylko sąsiedzkie kontakty między poszczególnymi samorządami oraz mieszkańcami. To także – w dużym stopniu – wspólnota interesów oraz wizji rozwoju tego fragmentu Polski, w którym żyjemy, pracujemy i działamy na rzecz lokalnych
społeczności. Wierzę, że nasz subregion to rzeczywista
potrzeba podejmowania wyzwań, zdobywania środków
i realizowania inwestycji służących naszym powiatom,
miastom i gminom.
Zapraszamy zatem do współpracy.
Przewodniczący Związku
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Szybciej z Częstochowy do Trójmiasta
TRANSPORT PUBLICZNY. Sprawniejszy ruch pasażerski i lepsza komunikacja Śląska z portami Trójmiasta. To znajduje się wśród celów inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe w województwie śląskim
Kolejna inwestycja, która ma ułatwić
transport kolejowy w województwie i
podnieść go na wyższy poziom, to budowa odcinka między Nakłem Śląskim i
Herbami (Herby Nowe). Projekt wart 25
milionów złotych jest tu dofinansowany
z funduszy UE. Jak informuje PKP PLK,
dokumentacja projektowa poprzedza
inwestycję, której efektem będą lepsze
podróże i przewóz towarów między Nakłem Śląskim a Herbami Nowymi, czyli
efektywniejsze przewozy kolejowe na linii
nr 131 z południa na północ Polski. Przy
okazji inwestycja poprawi przewozy towarowe w stronę Lublińca i Kluczborka,
a także do Inowrocławia, Bydgoszczy oraz
Gdańska i Gdyni.

Bezpieczniej i szybciej
– Przeprowadzana w ramach Krajowego Programu Kolejowego modernizacja
dawnej Magistrali Węglowej to inwestycja
w polską gospodarkę. Poprawa parametrów technicznych linii na odcinku Nakło
Śląskie – Herby Nowe umożliwi szybszy
transport towarów. Zyskają również pasażerowie, którzy po zakończeniu modernizacji skorzystają z nowych przystanków
i odnowionych peronów. Przy wsparciu
Biznes&Gospodarka

środków europejskich budujemy kolej
komfortową, bezpieczną i przewidywalną
– powiedział Andrzej Bittel, wiceminister
infrastruktury.
Przewiduje się na wspomnianym odcinku
nowy przystanek kolejowy, który zwiększy
dostępność tego transportu dla pasażerów.
Również z myślą o podróżnych opracowane mają być przebudowy stacji: Nakło Śląskie, Tarnowskie Góry, Kalety, Boronów
oraz przystanków: Miasteczko Śląskie i
Strzebiń. Będą wyższe i jasno oświetlone
perony, wyposażone w wiaty i ławki oraz
czytelne oznakowanie i tablice informacyjne. Osobom o ograniczonej możliwości poruszania się dostęp do pociągów
mają zapewniać windy i pochylnie.
– Linia kolejowa nr 131, prowadząca
z południa na północ kraju, łączy pięć
województw. Dzięki inwestycjom PKP
Polskich Linii Kolejowych SA zapewni sprawniejsze podróże oraz przewozy
towarów. Inwestycje realizowane i przygotowywane m.in. na odcinku Nakło
Śląskie Herby Nowe z udziałem środków
unijnych sprzyjają rozwojowi gospodarki
i wzmacniają rolę kolei jako ekologicznego i konkurencyjnego środka transportu
– powiedział Ireneusz Merchel, prezes Za-

rządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.
Zadanie obejmuje ponad 80 km torów i
sieci trakcyjnej. W efekcie składy osobowe
pojadą tu z prędkościami do 140, a towarowe do 120 kilometrów na godzinę. W
planach uwzględniono przyszłą budowę
nowych przejść pod torami w stacji Nakło
Śląskie i Kalety, przebudowę lub remont
56 obiektów inżynieryjnych. Sterowanie
ruchem ma być z Lokalnego Centrum
Sterowania w Tarnowskich Górach, wyposażonego w nowoczesny system komputerowy. W zakres projektu wchodzi
zwiększenie bezpieczeństwa na 6 przejazdach kolejowo-drogowych.

Dalsze plany kolei
Na odcinku Chorzów Batory – Bytom –
Nakło Śląskie – linii nr 131 – prowadzone
są prace projektowe. Budowa jest zaplanowana na lata 2022-2024. Na odcinku
Nakło Śląskie – Herby Nowe rozpoczęło
się projektowanie, planowane do 2023 r.
Natomiast na dwóch odcinkach: Kalina
(Herby Nowe) – Rusiec Łódzki oraz Rusiec Łódzki – Zduńska Wola Karsznice już
trwa przebudowa torów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Zakończenie
robót planowane jest na 2023 r. (opr. jar)
14
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Licówki - olśniewający uśmiech
na wyciągnięcie ręki!
Częstochowska Klinika Esthetic Zone od lat świadczy kompleksowe usługi estetyczne. Jedną z jej najpopularniejszych ofert
są licówki porcelanowe – jest to również temat, który budzi najwięcej pytań wśród pacjentów. W naszej rozmowie z doktorem
Jackiem Kimelem, właścicielem kliniki, rozmawiamy o holistycznym podejściu do wyglądu w dzisiejszych czasach

Biznes&Gospodarka
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„Biznes&Gospodarka”: Panie doktorze, czym zajmuje się klinika Esthetic
Zone?
Jacek Kimel: Klinika Esthetic Zone
to miejsce, które stworzyliśmy z pasji do
piękna. Łączymy tutaj najnowocześniejsze
zabiegi z zakresu medycyny estetycznej,
stomatologii oraz kosmetologii. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę lekarzy, kosmetologów i fizjoterapeutów. Jako jedyni
w Częstochowie postawiliśmy na połączenie estetyki twarzy, zębów i ciała.

nie jestem za stary na takie rozwiązania?
Odpowiadam: absolutnie każdy wiek jest
dobry, by cieszyć się pięknym uśmiechem.

metoda w stosunku do bardzo agresywnej
techniki szlifowania zębów pod korony
protetyczne.

B&G: Jakie rozwiązania estetyczne w
klinice Esthetic Zone rekomenduje pan
pacjentom?
JK: Wśród rozwiązań protetycznych,
które najtrafniej wpisują się w holistyczne
ujęcie estetyki twarzy, są licówki porcelanowe.

B&G: Jaka jest trwałość licówek?
JK: Są bardzo trwałe i – dzięki specjalnym klejom obojętnym biologicznie – silnie zintegrowane z zębami. Całość tworzy
monolit bliski pierwotnej doskonałości.

B&G: Czym jest stomatologia estetyczna?
JK: Wszystko, do czego zdążyliśmy się
przyzwyczaić w stomatologii, staje się powoli nieaktualne na skutek niesamowitego postępu technologicznego. Dziś mamy
możliwość spełniać nawet najbardziej nieosiągalne marzenia o pięknym, zdrowym
i śnieżnobiałym uśmiechu. Zadbane zęby
poprawiają komfort życia i samoocenę pacjentów. Bezcenna jest radość z możliwości szerokiego, pełnego uśmiechu.

B&G: Czym są licówki i jaką pełnią
funkcję?
JK: Licówka to cienka porcelanowa
płytka mocowana do licowej powierzchni zęba przy pomocy specjalnego kleju.
Stosuje się ją w celu zmiany i uzyskania
oczekiwanego koloru, kształtu i wielkości
zęba, a w szczególnych sytuacjach korekty nieprawidłowości w ustawieniu zębów.
W celu uzyskania perfekcyjnego efektu
licówki stosuje się w tzw. odcinku estetycznym, obejmującym osiem lub dziesięć
zębów.

B&G: Czy pacjenci dalej boją się dentysty? Jakie najczęściej mają obawy?
JK: Większość z nas ma już na szczęście
świadomość, że leczenie stomatologiczne może być całkowicie bezbolesne. Bardzo częstą obawą jest dojrzały wiek. Czy

B&G: Czy licówki są zdrowym rozwiązaniem?
JK: Są najmniej inwazyjnym dla zębów rozwiązaniem protetycznym, ograniczającym się do niewielkiej ingerencji
w strukturę szkliwa zęba. To rewolucyjna

B&G: Czy wszyscy mogą skorzystać z
tej metody estetycznej?
JK: Są pewne przeciwwskazania, ale o
tym decydujemy na wizycie konsultacyjnej po zdiagnozowaniu problemu. Ponadto koszt tego najbardziej wyrafinowanego
rozwiązania jest niebagatelny i skierowany niewątpliwie do osób ceniących sobie
estetykę i zdrowy uśmiech nie mniej niż
inne aspekty komfortu życia.
B&G: Czy jest duże zainteresowanie
licówkami?
JK: W naszej praktyce wykonaliśmy
ich w ostatniej dekadzie ok. półtora tysiąca. Jakim zainteresowaniem cieszą się
gdzie indziej, niech świadczy fakt, jak postrzegamy większość rodzimych i znanych
z mediów celebrytów. To w znakomitej
większości „uśmiechy licówkowe”!
B&G: Dziękujemy za rozmowę.

OKAZJA DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW!
„Zapraszamy z tym wydaniem gazety do naszej kliniki. Będą czekały na Państwa niespodzianki!”
Jacek Kimel

Dla zespołu Esthetic Zone nie ma rzeczy niemożliwych!
Skontaktuj się z nami:
Klinika Esthetic Zone Stomatologia, ul. Wyzwolenia 9, tel. 606 548 829
oraz Klinika Esthetic Zone Medycyna Estetyczna, ul. Kilińskiego 9, tel. 505712315

www.esthetic-zone.info
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SLOW FOOD

„Pan Sałata” – to loftowe miejsce wypełnione roślinami może się pochwalić
największym wyborem sałatek na gastronomicznej mapie Częstochowy, bo jest
ich aż kilkadziesiąt rodzajów! W ciągu swojego istnienia restauracja zdobyła
sobie grono klientów, którzy przede wszystkim na co dzień dokonują świadomych wyborów. Chcą żyć zdrowo, lekko – i przede wszystkim długo

Nasza restauracja zdobyła sobie grono klientów, którzy przede wszystkim na co dzień dokonują świadomych wyborów i zwracają uwagę na to, co
jedzą. Chcą żyć zdrowo, lekko – i przede wszystkim długo. Z tą filozofią tworzymy naszą kuchnię – podkreśla Agata Tokarska.

Biznes&Gospodarka
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W

restauracji przy Alejach
NMP 30 wypijemy zielone smoothie, ale przede
wszystkim zjemy zdrowe
śniadanie, a w porze lunchu świeżą sałatkę, pożywną ciecierzycę czy kaszotto
z mnóstwem warzyw, ziarnami, zielonymi kiełkami, rybą czy drobiem. Koncept „Pana Sałaty” został zainspirowany
austriacką siecią o podobnym profilu
działania. Idea jest prosta. Ma być szybko, prosto, ale przede wszystkim zdrowo.

Bez żadnych „E”
Do przyrządzania potraw nie stosuje
się tu żadnych ulepszaczy, wzmacniaczy
smaku ani konserwantów. W kuchni nie
znajdziecie również kostek rosołowych,
majonezu, gotowych sosów ani żadnych
produktów przetworzonych.
– Nasze dania przyrządzamy wyłącznie ze świeżych produktów, doprawiamy
je naturalnymi przyprawami i świeżymi
ziołami, których w naszej kuchni nigdy
nie brakuje – zapewnia Agata Tokarska,
szef kuchni w „Panu Sałacie”. – Przez tych
kilka lat działalności na rynku gastronomicznym mamy ten komfort, że współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi
dostawcami, którzy każdego dnia dostarczają nam warzywa, owoce, ryby i mięsa,
których jakości i świeżości jesteśmy pewni – dodaje z uśmiechem.
W „Panu Sałacie” wszystko od początku do końca robione jest samodzielnie,
według własnych receptur.
– Wielu ludzi ma ten sam problem.
Odchudzają się, jedzą zdrowo, ale nie
wiedzą, dlaczego nie mogą schudnąć.
Problemem jest właśnie skład potraw i
ilość „ulepszaczy” w sosach czy zupach.
Dodawane są one do pozornie zdrowego
posiłku – mówi Anna Konieczko, dietetyk kliniczny czuwający nad poprawnym
składem potraw serwowanych w „Panu
Sałacie”. – Tutaj mamy natomiast potrawy pożywne, ale o „czystym” i zdrowym
składzie. Dzięki temu nasz metabolizm
działa na wysokich obrotach, a my, choć
syci, czujemy się lekko – podkreśla.

lowane ryby, drób, kaczka i polędwiczki,
które w zależności od opcji mogą pojawić
się na talerzu pełnym świeżych lub grillowanych warzyw – podkreśla szef kuchni.
Dla tych, którzy chcą zjeść trochę bardziej treściwie, bistro proponuje naprawdę spory wybór past, które, choć może
bardziej kaloryczne, są równie zdrowe,
sosy pomidorowe robione są tu bowiem
wyłącznie z pomidorów, a sosy śmietanowe – z prawdziwej śmietany. Do tego
świeży czosnek, zioła, no i świeżo mielone mięso.
Codziennie w bistro można zjeść także
krewetki. I to już od 7.30 rano, na śniadaniach, gdy są one serwowane na żytnich
grzankach z pastą z awokado. Natomiast
od godz. 11.00 amatorzy krewetek mogą
je zamówić w wersji light, z sałatkami, lub
w wersji bardziej treściwej – z czarnym
tagiatelle, świeżym czosnkiem i sosem z
pomidorów.
W ostatnim czasie do zdrowego menu
dołączyły jeszcze kasze, które można tu
zjeść z warzywami, kiełkami, ziarnami,
rybą lub mięsem. W ostatnich tygodniach miejscówka poszerzyła również
swoją ofertę o dania dla wegan i wegetarian. W karcie na stałe zagościło pieczone
tofu, którym można zastąpić mięso w sałacie lub jaja w pomidorowej shakshuce.

I dla wegan, i dla łasuchów

Szybko i tanio

A w menu każdy znajdzie coś dla siebie.
– Największą część naszej karty stanowią oczywiście sałatki – mówi Agata Tokarska. – Obecnie mamy ich największy
wybór na gastronomicznej mapie Częstochowy, bo aż kilkadziesiąt rodzajów.
Jest wegańska misa warzyw, ale są i gril-

Średni czas oczekiwania na danie – to
maksymalnie 15–20 minut.
Na 100 metrach kwadratowych pośród mnóstwa zieleni znajduje się około
40 miejsc. Oprócz tych tradycyjnych, siedzących, zabiegani mogą również zjeść,
stojąc przy wysokich stolikach barowych.
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W oczekiwaniu na posiłek można też poczytać świeżą prasę, wypić świetną kawę
i zjeść domowe ciasto z owocami sezonowymi lub marchewkowe, które również
wypiekane jest na miejscu, w piecu w sali,
więc klienci na własne oczy mogą zobaczyć, jak „rośnie w oczach”.
Każde z dań w godzinach od 11.00
do 19.00 można zamówić z dostawą do
domu.

Bistro „Pan Sałata”
ANMP 30, Częstochowa
godziny otwarcia:
pn.-sb 8.00-19.00
nd 12.00-18.00
Dziękujemy za pomoc w realizacji materiału
prasowego:
wizaż: Agnieszka Piątkowska, Studio „Insaide”
Aleja Tadeusza Kościuszki 14/11a, Częstochowa
fotografia: Marta Godawiec
www.yesidostudio.pl
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JURAPARK W KRASIEJOWIE niezapomniane eventy
i spotkania biznesowe
Jura Krakowsko-Częstochowska ma do zaoferowania wiele atrakcji przyrodniczo-turystycznych, stąd
niesłabnąca popularność tego malowniczego obszaru Polski wśród okolicznych mieszkańców
i przyjezdnych. Jedną z takich atrakcji jest JuraPark w Krasiejowie. Rozmawiamy z Karoliną Wroną,
koordynatorką działu marketingu JuraParku, na temat bogatej oferty rozrywkowej tego miejsca
Biznes&Gospodarka: Czym dokładnie jest krasiejowski JuraPark? Co wyróżnia to miejsce?
Karolina Wrona: JuraPark w Krasiejowie jest jednym z największych tematycznych parków rozrywki w Polsce.
Jest to miejsce wyjątkowe i przyjazne dla
wszystkich osób, w każdym wieku. Po
przybyciu tu z rodziną, przyjaciółmi czy
kolegami z pracy, na pewno przeżyje się
niesamowite chwile, po których pozostaBiznes&Gospodarka

ną wspaniale wspomnienia. Atrakcyjna
lokalizacja w przepięknej, pełnej przyrody okolicy oraz niezwykle zróżnicowana
oferta atrakcji sprawią, że wizyta oraz organizowanie wszelkiego rodzaju imprez
okolicznościowych w JuraParku w Krasiejowie będzie doskonałym wyborem.
Jesteśmy specjalistami w organizowaniu
wszelkiego rodzaju eventów, spotkań i
zabaw. Do każdego projektu podchodzimy bardzo indywidualnie, z ogromną

uwagą i troską, aby zadbać o zadowolenie
klientów.
B&G: Na państwa stronie można znaleźć informacje m.in. o wycieczkach, imprezach okolicznościowych, zabawach
dla dzieci, a także o… dinozaurach.
KW: Krasiejowski JuraPark zlokalizowany jest w przepięknej zielonej okolicy, otoczony lasami, polami i łąkami
20
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pełnymi dzikiej przyrody. Sam JuraPark
to ponad 40 hektarów zróżnicowanego
obszaru, gdzie każdy znajdzie atrakcyjne
i przyjemne dla siebie miejsce. Największą atrakcją turystyczną jest oczywiście
nasza ścieżka z dinozaurami, zaprojektowana tak, by jak najlepiej korzystać z
uroków okolicy i ukształtowania terenu.
Wędrując z przewodnikiem lub samemu,
można podziwiać niemal 200 naturalnej
wielkości modeli prehistorycznych stworzeń ustawionych wśród drzew, wydm i
nad jeziorem. Wykwalifikowani przewodnicy, znawcy prehistorii, w przyjemny i przystępny sposób przekażą wam
wiedzę oraz mnóstwo ciekawostek o pradawnych władcach Ziemi. Ale atrakcji
jest znacznie więcej! Możecie cofnąć się
w czasie i odbyć podróż do pradziejów
w Tunelu Czasu, najdłuższym w Polsce
kinie mobilnym z efektami 3D. Możecie
zanurkować w prehistorycznym oceanarium i zobaczyć morskie potwory. W futurystycznym Muzeum Nauki i Ewolucji
Człowieka prześledzicie dzieje naszego
gatunku. W Pawilonie Paleontologicznym ujrzycie, a być może nawet dotkniecie oryginalnych skamieniałych kości
prehistorycznych gadów sprzed 225 milionów lat. Dla zmęczonych znajdzie się
miejsce relaksu na Jurajskiej Plaży. Dla
osób z dziećmi zapewnimy place zabaw
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z ogromną ilością atrakcji. Nasz punkt
gastronomiczny serwuje przepyszne,
zróżnicowane i zdrowe potrawy. Nasza
wykwalifikowana kadra jest zawsze w
pobliżu, chętna do pomocy lub gotowa,
by udzielić wszelkich informacji.

Na potrzeby imprez zamkniętych posiadamy również odpowiednio przystosowaną do tego salę mogącą pomieścić
taką samą liczbę uczestników. Posiadamy
także pokoje, w których można się zatrzymać na noc.

B&G: To rzeczywiście duży wybór
atrakcji! A jak wygląda organizacja imprez okolicznościowych, takich jak np.
wesele czy imprezy firmowe?
KW: Jesteśmy doświadczeni w kompleksowym organizowaniu imprez i
eventów firmowych. Zapewniamy profesjonalną obsługę gastronomiczną z menu
dopasowanym i dopracowanym pod każdym kątem. Specjalizujemy się w organizowaniu imprez integracyjnych, zjazdów,
imprez okolicznościowych, urodzin, wesel, a także zabaw tematycznych. Można
u nas zorganizować imprezy andrzejkowe, mikołajkowe czy sylwestra. Posiadamy przestronną, bardzo ładną salę
restauracyjną w centrum parku. Dopasowujemy dekoracje do charakteru eventu
oraz do waszych życzeń. Posiłki zostaną
przepięknie podane i ułożone zgodnie z
waszymi sugestiami i życzeniami. W nowoczesnym budynku PNIEC posiadamy
wygodną i przytulną salę konferencyjno-kinową, mogącą pomieścić do 120 osób.

B&G: A co z niestandardowymi imprezami, które uczestnik wymarzy sobie według własnego pomysłu?
KW: Jesteśmy otwarci na wszelkie
propozycje i wyzwania. Zorganizujemy
dla was imprezę lub event wedle waszych
życzeń i sugestii, w taki sposób, że pozostaną niezapomniane wspomnienia.
Przy większej liczbie uczestników danego wydarzenia jesteśmy otwarci na negocjacje kosztów. Pracodawcy mogą także
wykupić u nas vouchery, aby podarować
je swoim pracownikom i ich rodzinom.
JuraPark w Krasiejowie jest miejscem rodzinnym, ciepłym a jednocześnie możesz
tu przeżyć niesamowite emocje i przygody. Jesteśmy gotowi do waszej dyspozycji, gotowi na każdy scenariusz imprezy
i eventu. Zorganizujcie je u nas, wśród
dinozaurów (uśmiech).
B&G: Dziękujemy za rozmowę.

Biznes&Gospodarka

CZAS WOLNY

ALPAKARNIA W POCZESNEJ –
najlepsza rodzinna miejscówka!
Na terenie obiektu mieszka ponad 100 zwierząt. Poza alpakami
są też kozy, owce, zebry, majestatyczne wielbłądy i francuskie osły
poitou – największe wśród osłów, sięgające wysokości 1,5 metra.

Biznes&Gospodarka
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A

lpakarnia w Poczesnej pod
Częstochową to fantastyczne miejsce rodzinne na Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej.
Jako jedyna taka atrakcja w okolicy
zyskała dużą popularność, zwłaszcza
w weekendy, głównie wśród rodzin z
dzieciakami, które na nudę narzekać nie
mogą. Zarówno dzieci, jak i ich rodzice
nie podziwiają tu zwierząt w zagrodach,
ale obcują z nimi bezpośrednio, „twarzą
w twarz”.
Frajdę daje to, że na miejscu można
kupić karmę i poczęstować nią zwierzęta,
które są do tego przyzwyczajone. W zamian odwdzięczają się one bliskością, bo
można je głaskać do woli.
Na terenie obiektu mieszka ponad 100
zwierząt. Poza alpakami są też kozy, owce,
zebry, majestatyczne wielbłądy i francu-

skie osły poitou – największe wśród osłów,
sięgające wysokości 1,5 metra.
Alpakarnia w Poczesnej to jednak nie
tylko zoo na wolnym powietrzu. Dla tych,
którzy chcą odpocząć i się zrelaksować,
czekają pyszne desery w lokalnej kawiarni
działającej na terenie obiektu. Kawiarnia
znajduje się zaraz przy wejściu i ma duże
okna od strony wybiegu, dzięki którym
możemy oglądać zwierzęta, delektując się
aromatyczną kawą, ciastem lub lodami
marki Consonni.
W obiekcie znajduje się również plac
zabaw na którym dzieci mogą spędzić
czas wolny po zajęciach. Dla chętnych istnieje możliwość zorganizowania przyjęcia
urodzinowego dla swojej pociechy.
Alpakarnia w Poczesnej to niewątpliwie miejsce, którego nie można pominąć,
planując wolny czas z rodziną.

ALPAKI – warto wiedzieć!
Alpaki są bardzo inteligentnymi, szybko uczącymi się i łagodnymi zwierzętami. Szczególnie łatwo przywiązują się do dzieci (są używane w terapiach dziecięcych). Nie są zbyt kłopotliwe w hodowli: przystosowane do życia w trudnych, wysokogórskich warunkach (mało pożywienia, duże
wahania temperatury – w Andach na wysokości 4 500 m n.p.m. może być od -20 stopni w nocy do
20 stopni w ciągu dnia, lodowato zimne wiatry), są zwierzętami wytrzymałymi i zwykle zdrowymi.

LUKSUSOWE PRODUKTY ZE 100-PROCENTOWEJ WEŁNY ALPAK
W dzisiejszych czasach wełna alpak jest produktem rzadkim i luksusowym. Jest uznawana za jedną z najlepszych naturalnych włókien. Runo z alpak jest trzy razy mocniejsze
od wełny owczej i sześć razy cieplejsze. Przewyższa nawet puch, a dzięki swojej niezwykłej strukturze komórkowej cechuje się nadzwyczajną miękkością w dotyku, nieporównywalną z innymi włóknami naturalnymi. Z powodu zbyt małej liczby zwierząt włókno
to jest produktem luksusowym, nazywanym również włóknem przyszłości. Nie zawiera
lanoliny jak runo z owcy, nie pochłania kurzu i bakterii wywołujących alergię, więc jest
hipoalergiczne. Wełna z alpak działa przeciwbakteryjne na nasz organizm. Ponad 40%
ludzi, którzy twierdzą, że są uczuleni na wełnę owczą, może nosić wełnę z alpak bez negatywnych reakcji.
Zapraszamy do naszego sklepu internetowego i stacjonarnego.
W ofercie posiadamy szeroki wybór luksusowych produktów wykonanych
ze 100-procentowej wełny alpak (rękodzieło)!
Prowadzimy sprzedaż luksusowej odzieży marki ETNIKO.

Sklep i kawiarnia „Alpakacafe”/Nowa Wieś /ul. Sadowa 1/www.alpaka.pl/tel.: 608 272 890; 606 637 538
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TRAMWAJE RUSZYŁY W MI ASTO!

TRANSPOT PUBLICZNY. Największa inwestycja w historii częstochowskich
tramwajów, realizowana w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”, jest już gotowa. To szósty, ostatni etap przebudowy linii tramwajowej.
Od września mieszkańcy mogą ponownie korzystać z komunikacji tramwajowej

O

d września podróż tramwajami w Częstochowie odbywa
się na zupełnie nowym torowisku. W ramach projektu
wykonano zabudowę około 1000 metrów pojedynczych torów w technologii
płyt antysmogowych. Są to płyty kanałowe, wykonane z betonu katalitycznego, a więc takiego betonu, który dzięki
zachodzącym w nim reakcjom chemicznym wspomaga oczyszczanie powietrza
i sprawia, że jego jakość w ścisłym centrum Częstochowy będzie lepsza. Dzięki technologii TX Active, która została
wykorzystana przy układaniu torów,
powstała fotokatalityczna powierzchnia,
która gwarantuje poprawę jakości powietrza w centrum miasta. Jeżeli chodzi
o płyty antysmogowe, poza oczywistymi
walorami ekologicznymi mają też właściwości użytkowe, co na tym odcinku,
w ścisłym centrum miasta, jest bardzo
Biznes&Gospodarka

ważne. Po ułożeniu płyt powstaje powierzchnia, z której mogą korzystać
również pojazdy uprzywilejowane, łatwiejsze jest też serwisowanie sieci.
W ramach inwestycji powstały: nowe
podtorze, nowa konstrukcja toru, nowa
sieć i jej zasilanie.
– Dzięki temu, co zostało wybudowane i co jeszcze powstanie, tramwaje będą
bezpieczne, komfortowe i szybsze, a takie muszą być, jeśli mają być alternatywą
dla prywatnego transportu. Ta inwestycja jest jednym z elementów szerszego
układu. W Częstochowie powstają też
inne strategiczne inwestycje drogowe,
które albo już trwają, albo za chwilę się
rozpoczną. Drożność najważniejszych
tras przecinających torowisko, jak i same
tramwaje jako alternatywa poruszania
się po mieście na linii północ–południe,
są częstochowianom bardzo potrzebna
– mówi Maciej Hasik z Miejskiego Za-

rządu Dróg w Częstochowie. – Myślę, że
bez gruntownej przebudowy, choć tak
naprawdę mówimy o budowie nowej linii tramwajowej w starym śladzie, tramwaj byłby archaicznym rozwiązaniem
komunikacyjnym w mieście. Bez tego,
co się „zadziało”, dzięki inwestycji realizowanej przez NDI, tramwaj straciłby
na atrakcyjności – dodaje.
Do tej pory udało się przebudować
10 kilometrów toru pojedynczego, w
tym pętlę Raków, zajezdnię MPK i odcinek od pętli tramwajowej przy ulicy
Fieldorfa-Nila do alei Jana Pawła II.
We wrześniu planowane są dodatkowo
roboty wykończeniowe, porządkowe,
nasadzenia i montaż małej architektury.
Wartość inwestycji sięga 115 milionów
złotych. To największy kontrakt modernizacyjny w historii częstochowskich
tramwajów. (oprac. red)
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Robiłem wszystko, aby
nie mieć nad sobą szefa
dzisiejszej firmy. Już wtedy, jako
członek kadry zarządzającej,
mogłem pozwolić sobie na dzielenie czasu pracy w taki sposób, aby
móc grać koncerty od piątku do
poniedziałku (zespół – Cała Góra
Barwinków).

którym współpracowaliśmy jakiś
czas temu, nie obawiając się o to,
czy mebel się zepsuł, czy trzeba
coś wymienić.
Od 2008 r. już oficjalnie jako CULINARUM prowadzimy produkcję
mebli dla najbardziej wymagającego klienta. Znajomość branży
muzycznej ułatwiła mi wejście na
„salony” gwiazd muzyki, filmu,
teatru czy też radia i telewizji.
Realizowaliśmy całą masę przedsięwzięć meblowych u klientów z
pierwszych stron gazet.

Wszystko zaczęło się w momencie, kiedy postanowiłem „poświęcić się” muzyce…
Odkąd pamiętam, moje ręce
spoczywały na klawiaturze komputera lub trzymały pałki perkusyjne. Projektowanie, produkcja
mebli i granie na perkusji to dosyć
rozbieżne profesje, które udało
się scalić w łagodny sposób.
Zacząłem jako manager i projektant w jednym z największych
salonów meblowych w Częstochowie i to było zalążkiem mojej
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Praca w „sieciówce” nauczyła
mnie, że słabe jakościowo meble
lubią się „mścić” na osobie która,
je sprzedała, i stąd różne zgrzyty
w relacji klient–sprzedawca.
Teraz mogę z czystym sumieniem
odebrać telefon od klienta, z

Dbamy o każdy detal – ergonomiczny i funkcjonalny w fazie
projektowania oraz wizualny
podczas montażu.
Nasza kadra montażowa to
wykwalifikowany personel, który z
pokorą znosi moje nawet najbardziej wymagające projekty kuchni,
szaf czy innych wytworów.

Biznes&Gospodarka

Park wodny już działa!

Biznes&Gospodarka
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Pod długim czasie wyczekiwania na początku września przy ul. Dekabrystów
do użytku został oddany park wodny w Częstochowie. Obiekt posiada trzy
kondygnacje, a powierzchnia jego zabudowy to ponad 3 tys. m kw.

Na parterze budynku znajdują się
punkty kasowe, szatnie oraz powierzchnie basenowe. Na mieszkańców czeka:
dzika i leniwa rzeka, grota sztucznej
fali, strefa z masażami oraz gejzerami
powietrznymi, a także strefa relaksu z
leżankami i ławeczkami z masażem. W
pobliżu strefy rekreacyjnej znajdują się
również wanny z hydromasażem, wodny plac zabaw oraz miejsca wypoczynku
na leżakach. Dla fanów mocnych wrażeń przewidziano dwie zjeżdżalnie typu
„Anakonda” oraz jedną szeroką zjeżdżalnię rodzinną.
Na piętrze, oprócz części administracyjnej, znajduje się strefa SPA wraz
z tarasem relaksacyjnym oraz strefa
gastronomiczna – z barem „suchym” i
„mokrym”. SPA obejmie pomieszczenia
odnowy biologicznej: saunę suchą fińską,
biosaunę z solą, łaźnię kamienną i rzymską, caldarium, saunę 4 żywiołów, grotę
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lodową, saunę „infrared”, grotę solną, basen schładzający, basen solankowy oraz
prysznice z rozmaitymi programami kąpieli, którym towarzyszą efekty świetlne
oraz odgłosy natury.
W piwnicy ulokowano pomieszczenia techniczne oraz parking podziemny
dla 47 samochodów i 44 rowerów. Park
wodny ogrzewany jest za pomocą nowoczesnego agregatu kogeneracyjnego, czyli
turbiny gazowej, która wytwarza jednocześnie ciepło i prąd.
Pływalnia letnia, która działa tu już od
kilku lat, oraz park wodny tworzą kompleks sportowo-rekreacyjny połączony
jednym systemem obsługi klienta, który
zapewnia możliwość korzystania w sezonie letnim zarówno z basenów krytych,
jak i odkrytych. Park wodny dostosowany jest również do osób niewidomych
oraz niepełnosprawnych.

Budowa obiektu rozpoczęła się 20
sierpnia 2018 roku i trwała przez dwa
lata. MOSiR przejął oficjalnie obiekt 23
października 2020 roku, lecz jego oficjalne otwarcie wstrzymano ze względu na
epidemię COVID-19.
Inwestycja ta została sfinansowana z
budżetu Miasta Częstochowy za kwotę
51,5 mln zł.
(oprac. red)

51,5 mln zł – tyle

Miasto Częstochowa wydało na park wodny przy
ul. Dekabrystów
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Jak wybrać dobrą firmę
zajmującą się fotowoltaiką?

Biznes&Gospodarka
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W

ostatnich latach na rynku pojawiła się duża liczba firm zajmujących się fotowoltaiką. Duży
popyt na takie usługi spowodowany jest coraz większą świadomością ekologiczną Polaków oraz
chęcią zmniejszenia opłat za energię elektryczną. Jak zatem w gąszczu ofert wybrać właściwą
firmę? To wcale nie jest takie trudne – wystarczy wiedzieć, na jakie elementy należy zwrócić uwagę

Gwarancja i stabilność
Pierwszym istotnym elementem jest
wielkość i stabilność firmy. Czas firm w
walizce czy bagażniku samochodu pomału dobiega końca. Dlaczego? Argumentów za tym, że duży i istniejąca od
lat na rynku fotowoltaicznym podmiot
może więcej, jest kilka. Duża firma raczej nie zniknie szybko z rynku, a co
za tym idzie może zapewnić i obsłużyć
gwarancję zarówno na materiały, jak i na
montaż. Przykładowo jedna z większych
firm w regionie – Eco-Team – zapewnia
5-letnią gwarancję na usługi oraz 12–15
lat na panele fotowoltaiczne (w zależności od producenta). W dobie pandemii i
problemów z dostępem do materiałów
małe firmy mogą mieć także problem z
dostępnością paneli i akcesoriów montażowych, podczas gdy dużych firm z
wypracowanymi przez lata relacjami biznesowymi ten problem dotyka w mniejszym stopniu.
Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to profesjonalne projektowanie i dobór urządzeń, a także obsługa
programów dofinansowań. Zaplecze
techniczne firmy ma tutaj ogromne znaczenie. W Eco-Team klient otrzymuje
profesjonalne wsparcie: od momentu
przeprowadzenia bezpłatnego audytu
przez zaprojektowanie instalacji, wypełnienie w jego imieniu wniosków na dofinansowania (np. z programu „Mój Prąd”
oraz „Czyste Powietrze”) przez montaż
instalacji oraz serwis powykonawczy.

domym klientem, który nie kupi kota w
worku i będzie kontrolował sytuację.
Dbanie o klienta może przejawiać się
na różne sposoby – na przykład firma
Eco-Team posiada swój własny showroom i reprezentatywną siedzibę umożliwiającą konstruktywne spotkanie z
klientem, który na żywo może zobaczyć
proponowane rozwiązania.
– Satysfakcja klienta jest dla nas kluczowa, a im bardziej będzie on świadomy
oferowanych przez nas rozwiązań, tym
bardziej będzie zadowolony z naszych
usług. Obecnie rozwijamy naszą sieć
sprzedaży i salonów, tak aby maksymalizować komfort obsługi klientów i aby
klient mógł na nas liczyć w każdej sytuacji – mówi Jerzy Pałuszka, prezes Eco-Team.

Bezpieczeństwo na każdym etapie
Istotną kwestią jest także pochodzenie
materiałów – produkty używane przez
Eco-Team i duże firmy pochodzą od renomowanych dystrybutorów polskich i
europejskich, z oficjalnej dystrybucji, co
niestety nie zawsze jest standardem.
Nie bez znaczenia jest także duża baza

instalatorów i serwisantów – kiedy funkcjonowanie firmy nie jest uzależniona od
jednego czy kilku ludzi, może zapewnić
ciągłość funkcjonowania. Nawet w sytuacjach losowych czy zdrowotnych wykluczających czasowo poszczególnych
pracowników ważne jest, aby firma była
w stanie zapewnić zastępczą ekipę montażową.
Ważnym, o ile nie najważniejszym
argumentem jest także dbanie o normy
bezpieczeństwa – duże firmy często o
wiele większe znaczenie przywiązują do
kwestii bezpieczeństwa – z jednej strony
używają asekuracji, a z drugiej mają wiedzę, uprawnienia i doświadczenie, które
sprawią, że instalacja zostanie prawidłowo podpięta i nie będzie generowała ryzyka pożaru.
Podsumowując – pomimo że rynek
zdaje się oferować niemalże nieskończoną ilość firm zajmujących się montażem
fotowoltaiki, w ramach podejmowania
decyzji o tym, którą z nich wybrać, warto
się przygotować i wiedzieć, na co zwrócić
uwagę. W końcu dla większości z nas nie
jest to mała inwestycja, a instalacja fotowoltaiczna powinna służyć nam przez
lata.

Klient na pierwszym miejscu
Większa świadomość klientów oraz
coraz lepszy dostęp do informacji także
weryfikuje rynek ofert fotowoltaicznych
– obecnie klienci z jednej strony mają
coraz większą świadomość ekologiczną i
potrzebę nadążania za trendami na rynku, z drugiej strony internet daje dostęp
do wiedzy. To sprawia, że w przeciwieństwie do sytuacji sprzed 10–15 lat mamy
do czynienia z wyedukowanym, świa29
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Częstochowskie ruchome regały biblioteczne
sprzed lat, pierwsze w Polsce
z gospodarczych kart Częstochowy i regionu
Miasto Częstochowa obchodzi 800-lecie swego istnienia. Dokładnie 25 grudnia
1220 roku w dokumencie Iwo Odrowąża,
biskupa krakowskiego, po raz pierwszy
pojawia się wzmianka o tej miejscowości. Okrągły jubileusz grodu nad Wartą
uświetnia m.in. album „Od przeszłości
do teraźniejszości – Historia miasta Częstochowy”, wydany przez Regionalną Izbę
Przemysłowo-Handlową, przedstawiciela
wiodącego samorządu gospodarczego
ziemi częstochowskiej.
W albumie-monografii jest część historyczna, opisująca wydarzenia sprzed
stuleci, ale jest też mowa o okresie powojennym i współczesnym. Możemy obejrzeć unikatowe zdjęcia czy poznać inte-

resujących ludzi, którzy przyczynili się
do rozwoju miasta i regionu. Będziemy
przybliżali naszym Czytelnikom niektóre
ważne wydarzenia czy postaci z tamtych
minionych lat, inspirując się zapisami
tego pięknego, historycznego wydania.
Na str. 53 albumu-monografii jest
wzmianka o zasłużonych częstochowianach, których „osiągnięcia trwale wpisały się w historię”, którzy byli „cichymi
bohaterami częstochowskiej myśli technologicznej” i przyczyniali się do rozwoju polskiego przemysłu. Wśród wymienionych znalazł się m.in. „Stanisław
Nowakowski, (konstruktor i producent
pierwszych w Polsce ruchowych regałów
bibliotecznych)”.

Stanisław Nowakowski wśród swoich regałów na terenie Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Sławkowskiej
na początku lat 70. ubiegłego wieku.
Biznes&Gospodarka

Krótki rys historyczny...
W 1957 roku Demetrius Comino,
Australijczyk pochodzenia greckiego, zainstalował i upublicznił prototyp regału
przesuwnego, a założona przez niego w
Londynie firma Dexion rozpoczęła ich
produkcję około 1970 roku.
Pewien przemysłowiec z Częstochowy, od lat zafascynowany ideą zwiększania powierzchni magazynowych w
archiwach i bibliotekach, w 1968 roku,
jako pierwszy w Polsce, uruchomił w
Częstochowie produkcję metalowych
przesuwnych regałów. Przez lata projektował i tworzył polską wersję regulowanego i przesuwnego regału w oparciu o
ówczesne, trudno dostępne surowce i
materiały, przy pomocy elementarnych,
rzemieślniczych środków produkcji.
Stanisław Nowakowski (1924-1976),
prawdziwy mistrz przemysłu metalowego, o wyjątkowej inżynierskiej wyobraźni
technicznej (wojna przerwała jego edukację) i nowatorskich predyspozycjach
w konstruowaniu nietypowych urządzeń
mechanicznych, znający biegle wszystkie
techniki spawalnictwa i obróbki metali
(skrawanie, szlifowanie precyzyjne czy
obróbka plastyczna), w kilkanaście miesięcy wytężonej pracy, na bazie podstawowych narzędzi i maszyn ślusarskich,
wg własnych odręcznych szkiców i
przemyśleń, wykonał od podstaw i uruchomił kompletną linię produkcyjną do
wytwarzania metalowych regałów przesuwnych – dwustronnych, o wysokości
i szerokości 2 metrów, poruszających się
swobodnie po stalowych szynach przy
pomocy podwozia z ułożyskowanymi
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kołami żeliwnymi, co zapewniało płynny
ruch całości konstrukcji.
– Obciążony książkami regał po tzw.
dach po obu stronach, wprawiany był w
ruch przy pomocy stosunkowo niewielkiej siły jednej ręki (kobiecej) – mówi
syn konstruktora, Jerzy Nowakowski.
– Oprócz łożysk i śrub fabrycznych
wszystkie części były wykonywane indywidualnie, od zera, nawet ceowe profile
dolnej ramy były cięte z blachy o grubości
2 mm i dwukrotnie zaginane na długości
2 metrów i spawane. Nie sposób technologicznie opisać produkcji wszystkich
elementów składających się na ten wehikuł dla książek, ale warto powiedzieć
kilka słów o samej półce i o urządzeniu,
przy którego użyciu powstawała. Półka
była jednoelementowa, bez żadnych części ruchomych, o krawędziach podwójne
zaginanych dla celów bezpieczeństwa.
Powstawała w kilka minut na specjalnie
skonstruowanym urządzeniu do obróbki
plastycznej blach (zaginarka), oczywiście
po wcześniejszych operacjach: cięciu odpowiednich pasów z blachy 1-milimetrowej, wykrawaniu na prasie naroży i wycinaniu specjalnych otworów. Urządzenie
było sześciotaktowe, tzn. realizowało
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sześć operacji zaginających blachę – dwie
pojedyncze (krawędzie krótkich boków
półki) oraz po dwie operacje (dla każdego z dwóch dłuższych boków). Całość
była obsługiwana przez dwóch pracowników – uszczegóławia pan Jerzy, pokazując liczne zdjęcia.
Jak na lata sześćdziesiąte ubiegłego
wieku i elementarne wyposażenie warsztatu ślusarskiego – był to zapewne przemysłowy majstersztyk, który powinien
być obwarowany kilkoma zgłoszeniami
do urzędu patentowego, gdyby wówczas
istniała jakakolwiek pomoc państwa lub
innych instytucji, nie mówiąc o zakresie
dzisiejszych form pomocowych dla innowatorów albo choćby tych zawartych
w późniejszej ustawie (z 1987 roku) o
przywilejach dla jednostek innowacyjno-wdrożeniowych.
Zadziwiające jest to, że obaj panowie,
Demetrius Comino i Stanisław Nowakowski, w latach 60. ubiegłego wieku
niemal równolegle pracowali nad wdrożeniem do produkcji ruchomego regału
bibliotecznego (na bazie pomysłu i prototypu Australijczyka), choć dzieło każdego z nich różniło się szczegółami technicznymi i użytymi surowcami.

Ruchome regały produkowane przez
Stanisława Nowakowskiego powiększyły
powierzchnie archiwalne między innymi
w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w
Krakowie przy ul. Sławkowskiej (na zdjęciach), powierzchnie biblioteczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy
ul. Bankowej, Oddziału Uniwersytetu
Gdańskiego w Sopocie czy placówkach
naukowych w Warszawie – już na początku lat 70. dwudziestego wieku.
Korzystając z kart historii, m.in. zawartych w albumie Regionalnej Izby
Przemysłowo-Handlowej, warto zatem
pamiętać, że pierwsze przesuwne regały
biblioteczno-archiwalne na terenie Polski zaprojektował, wdrażał i produkował
– przy pomocy zbudowanej przez siebie
kompletnej linii produkcyjnej i w oparciu
o rodzime dostępne surowce i narzędzia
– częstochowianin, Stanisław Nowakowski, w latach 1969-1976, co przerwała
przedwczesna śmierć konstruktora i
przemysłowca, który snuł plany o rozbudowie zakładu i zautomatyzowaniu poruszających się szaf bibliotecznych – tak,
jak to dzieje się w obecnych czasach, pół
wieku później.
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STARY RYNEK – kulturalna
miejscówka Częstochowy?
PRZESTRZEŃ MIEJSKA. Stary Rynek po trwającej ponad dwa lata modernizacji otworzył się dla mieszkańców już kilka miesięcy temu. W zamyśle miał on spełniać funkcję kulturalno-rozrywkową i odciążyć plac Biegańskiego – jedyne do tej pory miejsce w centrum
Częstochowy, w którym organizowane są tego typu imprezy i spotkania. Czy tak się jednak
stało i czy częstochowianie chętnie wybierają Stary Rynek na spędzanie wolnego czasu?
Zbudowany nad fragmentami najstarszego częstochowskiego ratusza szklany
pawilon przyciąga uwagę. Projekt należy do Michała Bernasika z Kolonii. To
pierwszy w Częstochowie taki szklany
pawilon i z pewnością jeden z nielicznych w Polsce. Nad rynkiem balansuje
„Teatrum – Igrce Częstocha”, czyli kolekcja 14 rzeźb znanego częstochowskiego
artysty, Jerzego Kędziory.
Odwiedzających Stary Rynek od strony ul. Mirowskiej wita dzwonnik. Nad
fontanną balansuje trzech szczudlarzy, a
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nieco dalej do skoku do wody przymierza się skoczek. Nad schodami do podziemnej, muzealnej części pawilonu, która może służyć za amfiteatr, zatrzymała
się grupa sportowców: skaczący wzwyż i
biegacz przez płotki oraz akrobatka.
W głębi placu, po zachodniej stronie,
zobaczymy Charliego Chaplina oraz Philippe’a Petita, francuskiego linoskoczka,
który w 1974 r. przeszedł po linie rozpiętej między wieżami World Trade Center
w Nowym Jorku. Północną i wschodnią
przestrzeń nad rynkiem zajęli: lalkarz,

młodzieniec z wiatraczkami, dziewczynka z biczykami i kolejna dziewczynka,
nawiązująca wyglądem i strojem do
akrobatki. Całość uzupełniają elementy
zieleni i mała gastronomia.
Inwestycja kosztowała w sumie nieco
ponad 27 mln zł, z czego 16 mln zł to
dofinansowanie unijne; budżet państwa
dołożył blisko 2 mln zł, a miasto 9,4 mln
zł. Poza modernizacją płyty rynku, budową pawilonu i zakupem oraz montażem
rzeźb prace objęły przebudowę przylegających do niego ulic: Senatorskiej, Stary
Rynek i odcinka Mirowskiej.
Pomimo że to jedyne takie miejsce w
Częstochowie, sami mieszkańcy nieczęsto wybierają je na cel swoich spacerów i
wieczornych imprez.
– Wciąż jest tu bardzo mało restauracji – mówi pan Tomasz, mieszkaniec
Częstochowy. – Owszem, teren jest bardzo ładnie zagospodarowany, ale nie ma
co tutaj robić z dziećmi – dodaje.
Zdaniem mieszkańców o ile sam plac
został wyremontowany i przyciąga, o tyle
wokół wciąż mało się dzieje. Wygląda
więc na to, że musi upłynąć sporo czasu,
zanim nowe miejsce zyska miano modnego miejsca na mapie Częstochowy.
(oprac. red)
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„Gierkówka” odeszła do historii
DROGI. To przez lata była jedna z najlepszych tras do jazdy samochodem w Polsce. Teraz, gdy mamy nowoczesne autostrady i drogi szybkiego ruchu, wybudowana za czasów Gierka trasa z Warszawy na Śląsk przez Częstochowę musiała być zamieniona trasą o współcześnie wymaganych parametrach. Reszki dawnej DK1, w których
śladzie budowano obecnie ostatni odcinek autostrady A1, właśnie wyszły z użycia. To koniec „gierkówki”

Już w ostatnim okresie budowy A1 po
śladzie „gierkówki” fragmenty tej starej
już drogi zastępowano nowo oddawanymi fragmentami autostrady. Dawna
DK1 przed dekadami była oczywiście
drogą świetną, o klasy lepszą od często
dziurawych i wyboistych dróg polskich
w tamtym okresie. No i była jedną z niewielu dróg dwujezdniowych. Co oczywiście jest podstawą wygody i bezpieczeństwa. Dziś standardy są jednak inne,
ruch większy, kwestie bezpieczeństwa
bardziej otoczone troską. „Gierkówka”
była jednak drogą ze skrzyżowaniami
kolizyjnymi. Przy obecnym ruchu i jego
natężeniu na tej trasie już dawno nie było
to tak bezpieczne jak przed laty. Te nowe
standardy spełniają dziś autostrady. A1
właśnie zupełnie zastąpiła dawną „gierkówkę” tam, gdzie była budowana po
prostu na jej dotychczasowym miejscu.
Czyli tak, jak u nas w regionie.
W zeszły piątek udostępniono kierowcom 6,7 km betonowej jezdni między miejscowościami Wygoda i Parzniewice. Te nazwy pewnie niewiele mówią
– bo to na odcinku autostrady już w
Łódzkiem. Z tym że ten kawałek gotowej drogi to dopełnienie całego odcinka
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między Piotrkowem a Kamieńskiem.
Czyli na odcinku A1 blisko na północ
od granic naszego województwa. Tym
samym kierowcy podróżujący autostradą A1 na całym 81-kilometrowym
odcinku od Tuszyna do początku obwodnicy Częstochowy mają już do dyspozycji nową betonową nawierzchnię.
„Gierkówka” przestała być potrzebna,
skoro można użytkować nową jezdnię
autostrady. Stara droga tym samym odeszła do historii.
Oczywiście autostrada ciągle jeszcze
jest w budowie. Możliwość ruchu jest
przez to częściowo ograniczona. Między
Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem obowiązującym układem ruchu
jest 1+1, ale jeszcze w wakacje planowane jest wprowadzenie układu 2+2 –
po dwa pasy ruchu w obu kierunkach.
Czyli tak, jak od końca zeszłego roku
obowiązuje na pozostałych odcinkach
budowanej A1.
Pełna wygoda z korzystania z autostrady jeszcze przed nami.
– Przed końcem roku oddamy do ruchu cztery z pięciu odcinków realizacyjnych budowanej A1, od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski Południe oraz

od Kamieńska do początku obwodnicy
Częstochowy. Na odcinku od Radomska do granicy województw łódzkiego i
śląskiego prace są najbardziej zaawansowane, a nawierzchnia betonowa leży już
na obu jezdniach. Na pozostałych trzech
odcinkach trwają prace przy układaniu
nawierzchni na drugiej jezdni przyszłej
A1. Po udostępnieniu obu jezdni kierowcy będą mieć do dyspozycji po trzy pasy
ruchu. Jedynie na odcinku pomiędzy węzłami Piotrków Trybunalski Południe i
Kamieńsk ruch będzie odbywał się jedną
jezdnią w obu kierunkach w układzie pasów 2+2. Z pełnego przekroju autostrady
pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim,
czyli trzech pasów na dwóch jezdniach,
skorzystamy przed końcem 2022 r. – zapowiadają drogowcy z służ prasowych
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad.
Co to oznacza dla nas? Oczywiście
łatwość dojazdu z naszego regionu do
centrum i na północ naszego kraju. A1
łączy się w środkowej Polsce z innymi
kluczowymi trasami, umożliwiającymi
dojazd do większości regionów niemal
bez opuszczania wygodnych dróg dwujezdniowych. (jar)
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Nowe propozycje czekają
w KOLEJACH ŚLĄSKICH
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KOLEJ. Innowacyjna taryfa pozaszczytowa ze zniżką do 20%, możliwość zabrania w weekendy oraz święta drugiej osoby za dopłatą złotówki, rozszerzone bilety rodzinne, nawet 25% ulgi dla grup czy dobowe
i miesięczne bilety uprawniające do korzystania z pociągów Kolei Śląskich oraz komunikacji ZTM – to
tylko niektóre z nowych ofert, którymi śląski przewoźnik zachęca do korzystania ze swoich usług
Jak podkreśla Patryk Świrski, prezes
Zarządu Kolei Śląskich, przewoźnik jest
kręgosłupem komunikacyjnym regionu, który każdego dnia daje pasażerom
możliwość dotarcia w szybki, bezpieczny,
komfortowy i przystępny cenowo sposób
do najbardziej odległych zakątków województwa śląskiego.
– Koleje Śląskie konsekwentnie podejmują działania, które mają na celu stałe
podnoszenie komfortu pasażerów i dostępności regionalnego transportu kolejowego tak, aby stawał się on zawsze pierwszym wyborem w momencie planowania
podróży. Wprowadzanie rozwiązań mających na celu uproszczenie taryfy przewozowej rozpoczęło się już w maju bieżącego
roku. Pierwsza faza zmian weszła w życie
w dniu 10 maja 2021 roku, druga wchodzi
już 1 września 2021 roku, cały zaś proces
powinien zakończyć się w 2022 roku –
mówi Świrski. – Jesteśmy kręgosłupem
komunikacyjnym regionu. Obsługując
16 linii oraz uruchomiając blisko 400 pociągów każdego dnia, dajemy pasażerom
możliwość dotarcia w szybki, bezpieczny,
komfortowy i przystępny cenowo sposób
do najbardziej odległych zakątków województwa śląskiego. Doskonale rozwinięta
siatka połączeń z jednej strony stanowi
ogromny potencjał, z którego na co dzień
mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Śląska, a z drugiej jest również wielowymiarowym wyzwaniem dla ekspertów spółki,
którzy stale monitorują liczbę pasażerów
i zainteresowanie poszczególnymi trasa-
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Alicja Omięcka,
wiceprezes Zarządu
Kolei Śląskich

Na co dzień podejmujemy działania,
które mają zachęcać do bezpiecznego podróżowania z nami. Stale wskazujemy również na wszystkie zalety wyboru kolei jako
doskonałego środka transportu, podkreślając jego wygodę, krótki czas podróży, ekologię i bezpieczeństwo. Nowe atrakcyjne
oferty to kolejny krok w stronę pasażerów,
których komfort i satysfakcja z podróży są
dla nas najważniejsze.

mi oraz tworzą analizy, w oparciu o które
wprowadzamy nowe oferty i aktywności
promocyjne.

Jesienne oferty KŚ
Od 1 września Koleje Śląskie wprowadzają możliwość korzystania z innowacyjnej taryfy pozaszczytowej ze zniżką do
20%. Na pasażerów czeka również szereg
najbardziej atrakcyjnych ofert. Silesia 24
pozwala na podróżowanie po całym województwie śląskim zarówno pociągami
Kolei Śląskich, jak i komunikacją ZTM
bez ograniczeń przez 24 godziny za jedyne
38 złotych. Silesia Duo umożliwia zabranie w weekendy oraz święta drugiej osoby
za dopłatą złotówki. Strefowy Superbilet
24 uprawnia do korzystania z pociągów
Kolei Śląskich oraz komunikacji ZTM na

terenie metropolii przez 24 godziny w cenie 15 złotych. Zupełną nowość stanowią
superbilety miesięczne, będące odpowiednikami dotychczasowych metrobiletów,
które umożliwiają podróż pociągami Kolei Śląskich w wybranych strefach metropolii. Bilety te pojawiły się w sieci sprzedaży śląskiego przewoźnika po raz pierwszy
i są honorowane w wyznaczonych obszarach komunikacji ZTM. Wprowadzono
również atrakcyjne oferty dla osób podróżujących wspólnie. Mała Grupa Poza
Szczytem otrzymała zniżkę 25%, a oferta
Rodzina w nowej odsłonie umożliwi podróż aż 9 osobom ze zniżką 30%.
Nowe oferty Kolei Śląskich obowiązują
od 1 września 2021 roku. Śląski przewoźnik zachęca do zapoznania się ze szczegółami na stronie www.kolejeslaskie.pl. (as)
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PARKITKA ma nowy
zaawansowany sprzęt

ZDROWIE. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie
na Parkitce od niedawna posiada nowoczesną pracownię akceleratorową. To otwiera niedostępne dotąd w naszym regionie możliwości leczenia pacjentów onkologicznych

D

la szpitala zakupiony został
akcelerator Versa HD. Sprzęt
dofinansowało ministerstwo i
nasze województwo. Co daje
posiadanie takiego urządzenia?
– Zakup nowoczesnego akceleratora
przez nasz szpital pozwoli na wdrożenie
innowacyjnych technik leczenia, które
były do tej pory niedostępne w regionie
częstochowskim. Wpłynie to na poprawę
efektywności oraz wzrost bezpieczeństwa
wykonywanych zabiegów. Warto dodać,
że dostęp do tak zaawansowanej technologii był do tej pory możliwy wyłącznie w
najlepszych ośrodkach onkologicznych –
podkreśla Zbigniew Bajkowski, dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.
Nowe urządzenie będzie stosowane
w radioterapii i zabiegach radiochirurgii. Jak informują w szpitalu, to jedno
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z najnowocześniejszych i najbardziej
zaawansowanych pod względem technologicznym urządzeń tego typu. Pozwala zminimalizować wpływ leczenia
onkologicznego na jakość życia pacjenta, ograniczyć ekspozycję tkanek na naświetlanie i zmniejszyć skutki uboczne
terapii.
Władze szpitala na Parkitce podkreślają, że stały rozwój nowoczesnych
technologii w leczeniu chorób onkologicznych jest bardzo istotny dla całego
regionu. A zakup akceleratora to kolejne
z działań ku poprawie jakości i skuteczności terapii. W placówce obecnie trwają
również prace nad projektem budowy
trzech sal operacyjnych o profilu onkologicznym wraz z niezbędną modernizacją sali wybudzeń i Oddziału Chirurgii
Onkologicznej z Pododdziałem Chorób
Piersi. (jar)
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REKLAMA

POMPA CIEPŁA Z FOTOWOLTAIKĄ – NOWOCZESNY SYSTEM GRZEWCZY
Pompa ciepła to urządzenie grzewcze, które pozyskuje energię ze środowiska – z gruntu, z wody lub z powietrza. Nie mamy
w związku z tym do czynienia z ubocznymi efektami spalania. W pompie ciepła zachodzą procesy termodynamiczne, które
umożliwiają przetworzenie energii pierwotnej – czyli takiej pobranej z przyrody – i dostarczenie jej do wybranej instalacji
grzewczej. Pompa ciepła nie wymaga wydzielenia osobnego pomieszczenia, nie trzeba również (w przypadku nowego budynku) ponosić dodatkowych kosztów związanych z budową komina.
Pompa ciepła współpracująca z instalacją fotowoltaiczną to najlepiej zbilansowane rozwiązanie dla domu, dla biznesu,
dla gospodarstwa rolnego.

Instalacja zapewnia:
•
•
•
•
•

w pełni niezależne ogrzewanie
ciepłą wodę użytkową
prąd na potrzeby obiektu i jego terenu
dom przyjazny środowisku
niskie koszty eksploatacji.

Jak to działa?
Pompa ciepła wraz z niezbędnymi elementami instalacji do jej działania pozwoli ogrzać budynek zimą oraz dostarczy ciepłą
wodę użytkową. Panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu lub na gruncie wyprodukują prąd, niezbędny do działania urządzenia oraz na potrzeby domu. Dzięki temu użytkowanie pompy ciepła nie będzie nic kosztować. Nadwyżkę wytworzonej energii elektrycznej można przekazać do sieci dystrybucyjnej operatora energetycznego. Umożliwi to zamontowany licznik dwukierunkowy, pozwalający rozliczyć ilość energii elektrycznej oddawanej do sieci i pobieranej z niej. W okresie zimy, kiedy instalacja
fotowoltaiczna pracuje słabiej, nadwyżki energii wyprodukowanej latem można odebrać od operatora. Dzięki temu rozwiązaniu
oszczędzisz czas i pieniądze, a zyskasz źródło odnawialnej energii, które będzie służyć bezawaryjnie przez wiele lat.
Firma Inergis SA od ponad 33 lat działa w branży instalacyjno-budowlanej i wyspecjalizowała się w instalacjach odnawialnych
źródeł energii. Zapewnia swoim Klientom zbilansowane, dopasowane do ich potrzeb innowacyjne rozwiązania – od projektu do
montażu – gwarantując pełny serwis urządzeń. Pomagamy również pozyskać dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.
Możliwość uzyskania dotacji w wysokości 18 500 PLN (pompa ciepła powietrze–woda + fotowoltaika).

Czy jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem?
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Terminal dostępny dla pasażerów lotniska
Biznes&Gospodarka
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GOSPODARKA
INWESTYCJE. Pasażerowie mogą już korzystać z rozbudowanego i przebudowanego terminalu
pasażerskiego B na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. W ramach prac zwiększono powierzchnię
terminalu o 40 procent. z 12,2 tys. metrów kwadratowych do 17,2 tys. metrów kwadratowych
Kubatura obiektu wzrosła o 35 proc. z
88,4 tys. metrów sześciennych. do 120,3
tys. metrów sześciennych. Istotną zmianą było przesunięcie fasady terminalu o
ok. 17,5 metra na południe i zrównanie
jej z linią terminalu C, co umożliwiło
połączenie obiektów. W przejściu łączącym oba budynki zlokalizowano strefę
upamiętniającą Wojciecha Korfantego –
patrona pyrzowickiego lotniska.
Nowoczesne rozwiązania
Zmianie uległ również wygląd południowej elewacji terminalu B – po
rozbudowie obiekt stał się spójny architektonicznie z terminalami A oraz
C. Zasadniczą zmianą wewnątrz obiektu jest rozdzielenie poziomami strefy
odprawy biletowo-bagażowej od strefy
kontroli bezpieczeństwa. W starym
terminalu B obydwie znajdowały się
na parterze, w nowym strefa kontroli
bezpieczeństwa została przeniesiona na
pierwsze piętro. Dzięki temu możliwe
stało się zwiększenie liczby stanowisk
odprawy biletowo-bagażowej z 18 do 28.
Jedno stanowiskowo służy do nadawania bagaży ponadgabarytowych, a dwa
przeznaczone są dla pasażerów chcących samodzielnie nadać swój bagaż.
W ramach inwestycji zmieniła się
również hala odlotów terminalu B.
Oprócz rozbudowanego przejścia typu
Fast Track, nowych punktów gastronomicznych i handlowo-usługowych
oraz saloniku biznesowego, który został
przeniesiony na drugie piętro hali odlotów i jest dwukrotnie większy od swojego poprzednika, na pasażerów podróżujących z pyrzowickiego lotniska czeka
16 bramek do zapokładowania, czyli o 6
więcej niż w starym terminalu B. Po 2
dodatkowe bramki znajdują się w 3 zewnętrznych klatkach schodowych, które
połączone są z terminalem za pomocą
mostów. Pozostałe 10 bramek usytuowano na parterze hali odlotów. Parter
i pierwsze piętro hali ogólnodostępnej
oraz hali odlotów skomunikowane jest
za pomocą ruchomych chodników. Ponadto obiekt w całości przystosowany
jest do obsługi osób niepełnosprawnych. Pomiędzy wszystkimi poziomami
hal ogólnodostępnej i odlotów można
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Rozbudowę i przebudowę terminalu pasażerskiego B w
większości realizowaliśmy w bardzo trudnym czasie pandemii koronawirusa, która przyczyniła się do największego kryzysu w historii branży lotniczej. Projekt jednak zakończyliśmy zgodnie z harmonogramem,doprowadzając tym samym
do końca kolejną ważną, wchodzącą w skład kompleksowego
planu rozbudowy Katowice Airport, inwestycję. Oddanie do
użytku terminalu B to nie koniec prorozwojo wych przedArtur Tomasik, prezes zarządu
sięwzięć w Katowice Air port. Nieustannie myślimy o przyGórnośląskiegoTowarzystwa
szłości i chcemy wzmacniać pozycję pyrzowickiego lotniska
Lotniczego SA, zarządzającego
w różnych obszarach.
portem Katowice Airport

przemieszczać się za pomocą wind. W
windy wyposażone są także zewnętrzne
klatki schodowe.
Sercem nowego terminalu B jest
– aktualnie najnowocześniejszy w
Polsce - system transportu, kontroli
bezpieczeństwa i sortowania bagaży rejestrowanych. Wyposażony jest w dwa
najnowsze urządzenia kontroli bezpieczeństwa, pracujące w standardzie 3, tzw.
tomografy, za których sprawą uzyskiwany jest szczegółowy, trójwymiarowy obraz zawartości prześwietlanego bagażu.
Nowa bagażownia została wyposażona
w sorter tackowy (76 tacek) z systemem
przechyłu oraz 12 zrzutni bagażowych z
możliwością frontowego oraz bocznego
załadunku. Przepustowość całego systemu to 1 885 sztuk bagaży na godzinę.
Więcej podróżnych
Przepustowość terminalu B wzrośnie
z 2 do 4 milionów pasażerów rocznie.
Zakończenie rozbudowy i przebudowy
terminalu pasażerskiego B przyczyniło się również do znacznej poprawy
przepustowości całej infrastruktury
terminalowej lotniska, na którą składają się terminal pasażerski A (odloty
Non-Schengen), B (odloty Schengen) i
C (przyloty Schengen i Non-Schengen).
Wraz z końcem inwestycji wzrosła ona
z 6 milionów do 8 milionów pasażerów
rocznie. Zwiększyła się także powierzchnia wszystkich terminali pasażerskich z
29 tys. metrów kwadratowych do 34 tys.
metrów kwadratowych.
– Rozbudowę i przebudowę terminalu pasażerskiego B w większości realizowaliśmy w bardzo trudnym czasie pandemii koronawirusa, która przyczyniła
się do największego kryzysu w historii

branży lotniczej. Projekt jednak zakończyliśmy zgodnie z harmonogramem,
doprowadzając tym samym do końca
kolejną ważną, wchodzącą w skład kompleksowego planu rozbudowy Katowice
Airport, inwestycję. Oddanie do użytku
terminalu B to nie koniec prorozwojowych przedsięwzięć w Katowice Airport. Nieustannie myślimy o przyszłości
i chcemy wzmacniać pozycję pyrzowickiego lotniska w różnych obszarach.
Dlatego konsekwentnie rozbudowujemy bazę do obsługi technicznej samolotów. Trwa budowa przedhangarowej
płyty postojowej o powierzchni 6,5
hektara oraz trzeciego hangaru z zatokami do serwisowania dwóch airbusów
A321neo. Intensywnie pracujemy nad
projektem rozwoju strefy cargo. Chcemy znacząco zwiększyć powierzchnię
terminalową przeznaczoną do obsługi
ruchu towarowego – mówi Artur Tomasik, prezes zarządu Górnośląskiego
Towarzystwa Lotniczego SA, zarządzającego portem Katowice Airport.
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Wariant 1

Wariant 2

Promenada Niemena
do przebudowy
INWESTYCJA. Jest już umowa na projekt przebudowy
najsłynniejszego deptaka w Częstochowie – Promenady
Niemana. Pierwszy etap prac powinien objąć odcinek
pomiędzy ulicami Kiedrzyńską i Brzeźnicką
Biznes&Gospodarka
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Aleja spacerowa w częstochowskiej
dzielnicy Północ ma długość blisko 2 km
i prowadzi od ul. Kiedrzyńskiej przez park
osiedlowy do Lasu Aniołowskiego. Przy
promenadzie mieszczą się miejsca zielone,
park osiedlowy, place zabaw, skatepark,
amfiteatr, droga dla rowerzystów i boisko
do gry w koszykówkę. Promenada im. Czesława Niemena od chwili powstania zawsze
była bardzo lubianym miejscem rodzinnych spacerów i wypoczynku, szczególnie
dla mieszkańców Północy i Tysiąclecia, ale
nie tylko. Właśnie na Promenadzie Niemena organizowane są także duże, ogólnomiejskie imprezy plenerowe. Niestety, wraz
z upływem lat straciła ona na atrakcyjności.
– Promenada to miejsce kultowe, które
służy nam już od połowy lat 70. – mówi
prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Dlatego przystępujemy do przygotowania projektu pierwszego etapu jej
przebudowy. Dzięki niemu będziemy mogli pozytywnie zmieniać to miejsce – mam
nadzieję, z udziałem środków unijnych,
które miasto będzie starało się zdobyć na
ten cel.
Przygotowywanie projektu ma potrwać
do końca tego roku – w ramach programu
„Kierunek Przyjazna Częstochowa” oraz
inicjatywy „Często-Zielona”. Kiedy projekt
i montaż finansowy umożliwiający realizację całego przedsięwzięcia będą gotowe, ruszą roboty, które obejmą najpierw odcinek
pomiędzy ul. Kiedrzyńską (od strony linii
tramwajowej) i ul. Brzeźnicką.

– Chodzi o przywrócenie blasku temu
odcinkowi, bo promenada trochę się nam
wysłużyła i trzeba ją odświeżyć – tłumaczy
projektant tej inwestycji, Paweł Niedzielski. – W ramach pierwszego etapu chcielibyśmy zaprojektować i zrealizować m.in.
nową strefę wejściową na właściwy deptak,
czyli strefę rekreacyjno-wypoczynkową,
która obecnie zaczyna się za Centrum
Handlowym Promenada.
Koszt wykonania dokumentacji projektowej to blisko 70 tys. zł.
Trzeciego września na promenadzie
odbyło się spotkanie prasowe poświęcone przystąpieniu do prac nad projektem.
Ze strony samorządu – obok prezydenta
Krzysztofa Matyjaszczyka – obecny był
także społeczny konsultant ds. komunikacji rowerowej i pieszej, wiceprzewodniczący Rady Miasta (współinicjator koncepcji
przebudowy promenady). Na miejscu
umowę podpisał projektant inwestycji,
architekt Paweł Niedzielski z częstochowskiej pracowni „Studio V13” (wcześniej
współautor dwóch wariantów koncepcji
przebudowy promenady). W ostatnich
latach przestrzeń promenady wzbogaciła
się więc m.in. o minitężnię solankową czy
grill-park. Choć takie elementy bez wątpienia już zwiększają funkcjonalność deptaka,
chodzi o to, aby odmienić i unowocześnić
promenadę całościowo – w sposób przemyślany, spójny i uporządkowany.
Przypomnijmy: 2 lata temu miasto zaproponowało dwie „wyjściowe” koncepcje

Krzysztof Matyjaszczyk,
prezydent Częstochowy

„Promenada to miejsce kultowe, które służy nam już od połowy lat 70.
Dlatego przystępujemy do przygotowania projektu pierwszego etapu jej
przebudowy. Dzięki niemu będziemy
mogli pozytywnie zmieniać to miejsce
– mam nadzieję, z udziałem środków
unijnych, które miasto będzie starało
się zdobyć na ten cel”.

przebudowy promenady. Powstała także
strona internetowa, poprzez którą można
było wziąć udział w konsultacjach w sprawie jej przyszłego kształtu. Oba warianty
nie miały „zamkniętego” charakteru, rezultatem tych konsultacji było pójście w
kierunku trzeciej koncepcji przebudowy,
łączącej najbardziej udane elementy dwóch
bazowych propozycji. Ta wypracowana,
trzecia koncepcja jest teraz punktem wyjścia prac projektowych, mających potrwać
do końca 2021 roku.
(oprac. red. )

Wraz z upływem lat częstochowska promenada straciła na atrakcyjności i wymaga rewitalizacji.
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MOTORYZACJA

Elektryczny MUSTANG MACH-E
już w Polsce!

Nowy SUV z duszą Mustanga.
Dynamiczny, mocny, wyjątkowy. W 100 % elektryczny.

Ford Mustang Mach-E to dla Forda najważniejsza premiera ostatnich lat.
Całkowicie elektryczny Ford Mustang Mach-E to niezwykle przestronny SUV, który swoją atrakcyjną sylwetką przyciąga spojrzenia. Jest jednym z najlepiej prowadzących się aut elektrycznych, oferującym zaskakująco daleki zasięg do 610 km. W pełni elektryczny układ napędowy Mustanga Mach-E GT o mocy 487 KM i maks. momencie obrotowym 860 Nm zapewnia nowy poziom
radości z jazdy i przyspieszenie 0- 100 km/h w 3,7 sekundy.
Mustang Mach-E ustanowił rekord świata w ekonomicznej jeździe (liczba przejechanych mil na jedną kilowatogodzinę), wpisany do księgi rekordów Guinnessa.

Mustang Mach-E został zwycięzcą plebiscytu Samochód Elektryczny 2021 magazynu Car and Driver.
Świetny desing, bogate wyposażenie, jakość wykonania wnętrza (i usunąć) oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa sprawiają, że całkowicie elektryczny Ford Mustang Mach-E spotkał się w Polsce z ogromnym zainteresowaniem klientów .

Biznes&Gospodarka
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MOTORYZACJA
Najnowocześniejsze technologie w służbie bezpieczeństwu
- system zapobiegający kolizjom (Pre-Collision Assist),
- układ wspomagający omijanie przeszkód (Evasive Steering Assist),
- system monitorowania martwego pola widzenia w lusterku (Blind Spot Information),
- system ostrzegania o ruchu poprzecznym (Cross Traffic Alert),
- inteligentny system oświetlenia (Auto High Beam),
- system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Alert),
- system monitorujący koncentrację kierowcy Driver Alert,
- Adaptive Cruise Control z funkcją Stop&Go
- Ford Sync 4A- nowa definicja łączności z samochodem,
- bezprzewodowa obsługa Apple CarPlay i Android Auto

Bezpieczeństwo potwierdzone wyjątkową nagrodą
Bezpieczeństwo Mustanga Mach-E w całej okazałości potwierdziła nagroda IIHS (The Insurance Institute for Highway Safety),
„Top Safety Pick”. Aby ją zdobyć, samochód musiał osiągnąć wysokie wyniki we wszystkich sześciu testach zderzeniowych najbardziej znanej amerykańskiej organizacji zajmującej się bezpieczeństwem pojazdów. Kluczowym kryterium był jednak system zapobiegania zderzeniom czołowym, w którym ocenia się dwa warianty zderzenia: pojazd-pojazd oraz pojazd-pieszy. Mach-E otrzymał
najwyższą możliwą ocenę w obu przypadkach.
– Nagroda potwierdza wysiłki zespołu tworzącego Mustanga Mach-E, aby stworzyć pojazd elektryczny, który nie tylko przyciąga wzrok, ale także pomaga zapewnić bezpieczeństwo naszym klientom i ich pasażerom – powiedział wówczas Hau Thai-Tang,
dyrektor operacyjny Forda odpowiedzialny m.in. za nadzorowanie wszystkich aspektów projektowania, inżynierii i rozwoju produktów firmy.

W pełni elektryczny Mustang Mach-E jest dostępny w ramach programu dopłat do pojazdów zeroemisyjnych „Mój elektryk”. Dofinansowanie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny sięga 27 000 zł.
Liczba drzwi 5 /Długość 4713 mm / Szerokość z lusterkami bocznymi 2097 mm / Szerokość ze złożonymi lusterkami bocznymi 1930 mm / Wysokość 1624 mm / Rozstaw osi 2987 mm / Prześwit 147 mm / Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) 1347 / Minimalna pojemność
bagażnika (siedzenia rozłożone) 322 l / Dostępne wersje: RWD zwiększona pojemność baterii 98 kwh (ER), zasięg o większej pojemności 540 km
oraz pojemność baterii 75 kwh (SR), zasięg 400 km i wersja AWD zwiększona pojemność baterii 98 kwh (ER), zasięg o większej pojemności 610
km oraz pojemność baterii 75 kwh (SR), zasięg 440 km
Cena od: 216 120 PLN

Autoryzowany dealer Forda, Frank- Cars Częstochowa, zaprasza na jazdę testową Forda Mustanga Mach-E.
Podczas gdy w ostatnich dziesięcioleciach we wnętrzu samochodu panował trend „więcej”: więcej przycisków, więcej funkcji, więcej elementów, Ford poszedł
drogą redukcji, stosując skoncentrowany na człowieku język projektowania, aby uporządkować wnętrze i wprowadzić spójność elementów w przestrzeni.
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PSG na półmetku gazyfikacji
powiatu kłobuckiego
Jedna z największych inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa, obejmująca budowę prawie 100 km sieci gazowej na Śląsku, na terenie powiatu
kłobuckiego osiągnęła półmetek realizacji

Biznes&Gospodarka

44

GOSPODARKA
Dla mieszkańców zauważalne stały się
zrealizowane dotychczas etapy inwestycji – stacja LNG w Krzepicach oraz sieć
gazowa na terenie Krzepic, Opatowa i
Iwanowic Dużych. Widać efekty dotychczasowej pracy, ale na wykonany projekt
składa się także trudny i czasochłonny
proces przygotowania dokumentacji
projektowej i uzyskania stosowanych decyzji.

Co w pierwszej kolejności?
W najbliższych miesiącach rozpoczynają się postępowania przetargowe
na budowę sieci (około 34 km) na terenie Kłobucka. W tym przypadku Polska
Spółka Gazownictwa, z uwagi na szeroki
zakres inwestycji, podjęła decyzję o podzieleniu jej na mniejsze odcinki, tak aby
prace mogły być prowadzone równocześnie w osobnych etapach. Pozwoli to na
skrócenie czasu związanego z budową
sieci gazowej.
W pierwszej fazie Polska Spółka Gazownictwa planuje do końca sierpnia
2021 roku uruchomić postępowanie
przetargowe na roboty budowlane na
odcinku od granicy z gminą Opatów do
granicy z gminą Wręczyca Wielka. Etap
pierwszy obejmie obszar południowo-zachodniej części Kłobucka. Dalszym
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krokiem będzie uruchomienie jeszcze w
tym roku kolejnych postępowań przetargowych na wykonanie sieci gazowej
dla pozostałych dzielnic miasta. W tym
przypadku należy podkreślić, iż nie cały
Kłobuck zostanie w pierwszej fazie zgazyfikowany. Niemniej wybudowane sieci
gazowe będą stanowiły szkielet do kolejnych prac związanych z potencjalną
dalszą rozbudową sieci w Kłobucku i najbliższych okolicznych miejscowościach.

Trwające projekty
Równolegle z wymienionymi już
zadaniami realizowany jest projekt budowy gazociągu od Blachowni do Kłobucka przez Wręczycę Wielką. Zadanie
to zostało wpisane do tzw. specustawy
terminalowej, co wiąże się z szeregiem
ułatwień i uproszeń, a to z kolei ogranicza wiele ryzyk mogących rzutować na
termin zakończenia prac projektowych.
Obecnie przebieg prac projektowych
znajduje się w końcowej fazie i nie widać zagrożeń mogących opóźnić jego
finalizację – zakończenie projektowania
to marzec 2022 roku, a realizacja budowy to wrzesień 2023 roku. Wybudowanie tego gazociągu jako podstawowego
źródła zasilania umożliwi praktycznie
nieograniczone możliwości dostaw

gazu do budowanej sieci gazowej (od
Blachowni poprzez Wręczycę Wielką,
Kłobuck i Opatów aż do Krzepic).
Równocześnie z budową gazociągu z
Blachowni do Kłobucka zlecona zostanie realizacja zaprojektowanej wcześniej
sieci gazowej na terenie Wręczycy Wielkiej. Całość prac ma być zakończona w
IV kwartale 2023 roku.
Gazyfikacja powiatu kłobuckiego
jest niewątpliwie dużym wyzwaniem
dla Polskiej Spółki Gazownictwa, ale
stanowi też cenne doświadczenie oraz
bazę do dalszej gazyfikacji tego regionu. Warto w tym miejscu wspomnieć,
że jednocześnie trwa przygotowanie
dokumentacji projektowych na budowę
sieci gazowych w gminie Lipie, gminie
Miedźno (Ostrowy nad Okszą) oraz na
terenie Krzepic (Zajączki).
Zadanie obejmujące budowę ga
zociągów od Blachowni do Krzepic
przez Wręczycę Wielką Opatów i sto
licę powiatu – Kłobuck – realizowane
jest w ramach projektu finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020.
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Kłobuck – mieszkaj, pracuj,

wypoczywaj!

Kłobuck to miasto atrakcyjne pod wieloma względami.
Warto tu zarówno zamieszkać i odpoczywać, jak i zainwestować. W głównej mierze przesądza o tym korzystna
lokalizacja gminy, co sprawia, że jest ona świetnie skomunikowana. W ostatnim czasie przyczynił się również do
tego węzeł Lgota przy wylocie z autostrady A1, co pozwala
na szybki i sprawny tranzyt firmom. W gminie jest jednak
również mnóstwo zielonych terenów, które sprzyjają wypoczynkowi po pracy. Oraz świetnie rozwinięta infrastruktura sportowa, która z roku na rok się powiększa
GOSPODARKA I BIZNES
Gmina Kłobuck jest przede wszystkim
otwarta na rozwój gospodarczy, czego
potwierdzeniem jest przybywająca liczba nowych inwestorów, a co za tym idzie
nowych miejsc pracy. Obecnie gmina
dysponuje łącznie blisko 200 ha pod działalność produkcyjno-usługową oraz ok.
26,3 ha pod same usługi. Tylko w ostatnim czasie swoje firmy ulokowali tu tacy
międzynarodowi inwestorzy jak Hillwood, amerykańska spółka, która w Polsce
koncentruje się na działalności związanej
z zakupem, finansowaniem i budową ma-

Burmistrz Jerzy Zakrzewski, oprócz rozwoju gospodarczego, postawił również na rozbudowę infrastruktury sportowej i oświaty w gminie.

gazynów oraz obiektów przemysłowych
z przeznaczeniem pod długoterminowy
wynajem. Lokalizacja inwestycji w Kłobucku w aglomeracji częstochowskiej jest
nieprzypadkowa – jest to region o dużym
potencjale gospodarczym, z wieloma
prężnie działającymi lokalnymi firmami.
Bardzo dużym atutem jest bliskość autostrady A1.
– Jesteśmy otwarci na każdego inwestora w naszej gminie – zarówno tego
małego, jak i dużego. Pomagamy pod
względem przygotowania dokumentacji,
współpracujemy przy ustalaniu ciągów
komunikacyjnych, poświęcamy czas i an-

Nowoczesna szkoły i przedszkola – to jedno z głównych założeń, które władze Kłobucka chcą
realizować. Tylko przed tym rokiem szkolnym zainwestowano kilkaset tysięcy złotych w remonty
i modernizacje w szkołach i przedszkolach.

gażujemy się w problemy, jakie napotykają przedsiębiorcy, wykorzystując możliwości, którymi dysponujemy – mówi
Jerzy Zakrzewski, burmistrz Kłobucka,
który od początku swojej kadencji stawiał na rozwój biznesu w gminie.
W Kłobucku swoją inwestycję ulokował również międzynarodowy Südpack
– niemiecki potentat w produkcji folii
plastykowych do pakowania żywności,
artykułów medycznych i wysokiej jakości artykułów technicznych. W ostatnim
czasie firma, w celu zwiększenia produkcji, rozbudowuje swoją powierzchnię. W
niedługim czasie można więc liczyć na
nowe miejsca pracy.

WSZYSTKO, CO POTRZEBNE DO
ZAMIESZKANIA
Po wielu latach gmina Kłobuck doczekała się ostatniego elementu, który
zwiększa komfort życia mieszkańców. To
długo wyczekiwana gazyfikacja.
– To dla nas bardzo dobra informacja
zarówno ze względu na kwestie ekologii i
wymiany źródeł ciepła, jak i ze względu
na to, że jest to spełnienie oczekiwań wielu mieszkańców – podkreśla burmistrz
Jerzy Zakrzewski.
W kłobuckim magistracie odbyło się
już spotkanie z udziałem burmistrza i
przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa: dyrektora oddziału Zakładu
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Gazowniczego w Zabrzu Ziemowita Podolskiego oraz kierownika Projektu Inwestycji Strategicznych Oddziału Zakładu Gazowniczego w Zabrzu Krzysztofa
Gubisza.
– Wkrótce rozpocznie się budowa gazociągów na kolejnych ulicach miasta.
Następnie do tej utworzonej sieci dostarczony zostanie gaz, który doprowadzony
zostanie tutaj gazociągiem od strony Blachowni – informuje Jerzy Zakrzewski.
Burmistrz wyjaśnia, że jest to odpowiednia kolejność działań: najpierw sieć

już jest gazyfikowana, a dopływ błękitnego paliwa zapewnia działająca w Krzepicach stacja gazowa. Co do Kłobucka i
gazociągu w mieście – od razu jest plan
podpinania go do budowanej głównej
magistrali gazowej.
– Mamy zapewnienie, że prace, które
się wkrótce rozpoczną, zostaną ukończone w 2023 roku. To znaczy w tym terminie sieć gazowa w Kłobucku ma być gotowa do doprowadzania gazu do domów,
do odbiorców – mówi burmistrz.

nano inwestycje w szkołach i przedszkolach warte kilkaset tysięcy złotych.
– Od początku swojej kadencji zabiegałem o to, aby każda placówka oświatowa w naszej gminie miała solidną
infrastrukturę sportową, i ten cel jest realizowany – podkreśla Jerzy Zakrzewski.
Widać to w postaci kolejnych boisk
i sal sportowych, które powstają przy
szkołach, oraz ogromnej inwestycji w postaci kompleksowej rewitalizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku.

PLAN GAZYFIKACJI GMINY KŁOBUCK
Zadanie nr 1
• realizacja od 31.10.2021 do 31.10.2023 – ulice: Akacjowa, Kasztanowa, Kołłątaja, Korczaka, Zakrzewska, Hallera, Sienkiewicza, Słowackiego, Jasna, Dworcowa, Kościuszki, Drukarska, Górnicza.
Zadanie nr 2
• realizacja od 31.03.2022 do 31.10.2023 – ulice: Gagarina, Ogrodowa, Mickiewicza, Polna, Ściegiennego, ks. Skorupki, Sadowa, Gajowa, Szkolna, Kochanowskiego, Leśmiana, Poświatowskiej, Nałkowskiej, Reymonta, Żytnia.
Zadanie nr 3
• realizacja od 31.03.2022 do 31.10.2023 – ulice: Bohaterów Bitwy pod Mokrą, Harcerska, Paderewskiego, Rómmla, Przechodnia,
Kardynała Wyszyńskiego, Baczyńskiego, Kochanowskiego, Dąbrowskiego, Czarneckiego, Żółkiewskiego, Krótka, Władysława Sebyły,
Mała, Andersa, Głowackiego, Bema, Bieniowskiego, Żwirki i Wigury, Gen. Maczka, Hubala, Dywizjonu 303.
Zadanie nr 4
• realizacja od 31.03.2022 do 31.10.2023 – ulice: Długosza, Teligi, Pogodna, Zamkowa, Orzeszkowej, Poprzeczna, Wiśniowa, Cicha,
Radosna, Konopnickiej, Wesoła, Równoległa, Ustronna, Prosta.

lokalna, potem doprowadzająca gaz magistrala. Bo byłoby bezcelowe doprowadzenie gazociągu głównego do miasta,
w którym nie ma go do czego podpiąć.
Budowa sieci w Kłobucku będzie się więc
toczyć, a jednocześnie będą prace związane z główną nitką gazociągu, która gaz
na nasz teren – od Blachowni przez Wręczycę – doprowadzi.
Na razie budowa ma ruszyć w południowo-zachodniej części miasta, od
strony granicy z gminą Opatów, na odcinku około 12,5 kilometra. Tu z nitki
sieci skorzystają przede wszystkim położone w sąsiedztwie firmy. Gmina Opatów

OŚWIATA NA NAJWYŻSZYM
POZIOMIE
Gmina Kłobuck na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i pracowników
oświaty. Dlatego, oprócz ciągłego podnoszenia jakości nauki poprzez zakup
nowoczesnego sprzętu i remonty, wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli
przygotowano szczegółowe procedury
postępowania oraz wytyczne dotyczące
pracy szkół i przedszkoli w warunkach
epidemii. Warto podkreślić, że tylko
przed bieżącym rokiem szkolnym wyko-

EKOLOGICZNA GMINA
Gmina Kłobuck jest otwarta na działania
proekologiczne związane z gospodarką niskoemisyjną. W urzędzie miasta działa Gminny
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny.
Od sierpnia ruszył punkt przyjmowania wniosków w ramach rządowego
programu „Czyste Powietrze”. Gmina
uruchomiła również dotacje ze swojego budżetu do modernizacji systemów
grzewczych polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i
lokalach mieszkalnych na terenie gminy
przez osoby fizyczne.

Realizowane projekty edukacyjne
Projekt „Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2018 i trwała do 31 grudnia 2020 r.
Realizatorzy projektu to szkoły podstawowe z Białej, Kamyka, Libidzy i Łobodna. Uczniowie klas IV-VIII mogli uczestniczyć w innowacyjnych zajęciach
prowadzonych z wykorzystaniem metody eksperymentu, w zajęciach rozwijających ich zainteresowania i w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych.
Projekt „Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–
2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych i odnosi się do celu szczegółowego RPO, zakładającego wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego.
Projekt „Lekki tornister” został zainicjowany przez burmistrza Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego. Do wszystkich szkół gminy zakupiono drugi
komplet najcięższych i najczęściej używanych przez uczniów podręczników, które są wykorzystywane przez uczniów podczas zajęć. Tym samym
dzieci nie muszą przynosić książek do szkoły, a ich tornistry są o wiele lżejsze.
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Woźniki z lotu ptaka, zdjęcie Tobiasz Janus

Harmonijny rozwój Gminy Woźniki
Fundusze unijne, z budżetu państwa czy województwa – to między innymi
z tych źródeł Gmina Woźniki pozyskała środki finansowe na inwestycje.
– Z roku na rok, w dużej mierze dzięki tym funduszom, stajemy się gminą
piękniejszą, nowocześniejszą, a przede wszystkim przyjazną, otwartą dla
i na mieszkańców – mówi burmistrz Woźnik Michał Aloszko.

Inwestycje i projekty
Od początku tej kadencji samorządowej Gmina Woźniki pozyskała ze środków zewnętrznych przeszło 13,5 mln zł, z
czego najwięcej objęły dotacje do:
- przebudowy drogi powiatowej relacji
Woźniki–Lubsza – ponad 4 mln zł;
- budowy sali gimnastycznej w Kamienicy – niemal 2,15 mln zł;
- kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego w gminie – przeszło
1,8 mln zł;
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w Ligocie Woźnickiej oraz rozbudowy
oczyszczalni ścieków w Psarach – ponad
1,5 mln zł;
- budowy ścieżki pieszo-rowerowej w
Dyrdach – niemal 637 tys. zł;
Biznes&Gospodarka

- budowy sali gimnastycznej w Lubszy –
420 tys. zł.
Oprócz środków na inwestycje pokaźne sumy pozyskano również na szeroko
rozumiane projekty społeczne. Zaliczyć
można do nich m.in.:
- zakup 61 laptopów (trafiły do naszych
szkół i wspomagają nauczanie zdalne
uczniów) – niemal 125 tys. zł;
- środki umożliwiające uruchomienie i
prowadzenie Centrum Integracji Społecznej – 857 tys. zł
- realizację projektów „Aktywna integracja
grup zagrożonych” (122 tys. zł) oraz „Aktywizacja społeczna na rewitalizowanym
obszarze w Woźnikach” (prawie 188 tys. zł).
– Wysokość dotacji zależy od konkursu. Może ona pokryć na przykład część

kosztów kwalifikowanych projektu albo
całkowitą jego wartość. Niemniej każda
taka pomoc ma dla nas ogromną wartość. Wielu z tych inwestycji nie bylibyśmy w stanie udźwignąć samodzielnie.
Staramy się więc wykorzystać każdą
szansę i zaplanować inwestycje tak, aby
przyczyniły się do rozkwitu naszej gminy
– zaznacza Michał Aloszko.

„Sportowa Gmina”
Trwające budowy sal gimnastycznych
w Lubszy i Kamienicy, wybudowanie
naprzeciwko hali sportowej „woźnickiego orlika”, czyli oświetlonego boiska ze
sztuczną nawierzchnią, czy boiska do
siatkówki plażowej na terenie MGOK –
to bardzo ważne inwestycje, wpisujące się
w program „Sportowej Gminy”.
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Finansowe wsparcie otrzymał projekt
przebudowy boiska sportowego w Psarach. Gmina Woźniki otrzyma na ten
cel 2,5 mln zł dofinansowania w ramach
rządowego programu „Sportowa Polska
2021”. Inwestycja w głównej mierze polega na modernizacji istniejącego boiska,
a także trybuny, z częściowym jej zadaszeniem. Przewiduje się również m.in.
montaż masztów oświetleniowych i piłkochwytów oraz przebudowę i nadbudowę kompleksu szatniowo-sportowego.
– Dofinansowanie w kwocie 2,5 mln zł
to dla nas ogromne wsparcie, z którego
jesteśmy bardzo zadowoleni – przyznaje
burmistrz Woźnik Michał Aloszko.– Zadanie to będziemy przeprowadzać etapami. Mam nadzieję, że zawodnicy LKS
Orzeł Psary-Babienica, kibice i wszyscy
mieszkańcy naszej gminy będą mogli podziwiać końcowy efekt tej inwestycji pod
koniec przyszłego roku – dodaje.

Bezpłatna komunikacja publiczna
Od lipca w ramach dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych
teren gminy objęto jednym, wspólnym i
kompleksowym systemem komunikacji

publicznej. Co najważniejsze, transport
w obrębie gminy jest bezpłatny!

Burmistrz Woźnik Michał Aloszko

– Zastanawialiśmy się nad kilkoma wariantami komunikacji. Przede wszystkim miała być ona sprawna, obejmować
jak największy obszar gminy, miała być
powszechnie dostępna, z dużą częstotliwością kursów. A dzięki temu, że gmina
otrzymała dopłaty z państwowego funduszu, efektywność tego rozwiązania
okazała się korzystna ze względów finansowych i społecznych – mówi burmistrz Aloszko.

Rozwój budownictwa
W Woźnikach ma powstać duże
osiedle z mieszkaniami na wynajem
o umiarkowanym czynszu w ramach
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej,
na co zgodę wyraziła Rada Miejska w
Woźnikach.
– Nowi mieszkańcy zawsze są siłą napędową rozwoju gminy. Oferujemy atrakcyjny teren. Myślę, że wszyscy na tym
skorzystamy – mówi burmistrz Woźnik
Michał Aloszko. – Nie wątpię, że dzięki
SIM ludzie zwiążą się z Woźnikami, polepszy się też komfort życia – dodaje.
Umowy na pierwsze inicjatywy podpisało już kilka miast. Gmina Woźniki
będzie jednym z udziałowców spółki
SIM Śląsk Północ.
– Oczywiście zdaję sobie sprawę, że bez
środków zewnętrznych, zarówno unijnych, jak i rządowych, gmina nie udźwignęłaby ciężaru takich wydatków. Cieszę
się, że pozyskaliśmy te pieniądze. W ten
sposób możemy szybciej i skuteczniej realizować nową, harmonijną wizję rozwoju gminy – kończy burmistrz.

Ratusz w Woźnikach, zdjęcie Tobiasz Janus
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Tereny KSSE w Krzepicach

ZAINWESTUJ W KRZEPICACH!
Dobrze rozwinięte na terenie gminy i powiatu szkolnictwo zawodowe oraz funkcjonowanie Częstochowy jako ośrodka akademickiego są szansą dla pozyskania potencjalnych wykwalifikowanych pracowników. Ważne jest także to, że ceny wody i ścieków oraz
lokalne podatki są na bardzo niskim poziomie. Jesteśmy otwarci i przyjaźni dla przedsiębiorców chcących inwestować w naszej gminie, zapraszamy do rozmów i współpracy.
Burmistrz Krzepic
Krystian Kotynia
Biznes&Gospodarka
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Gmina Krzepice posiada tereny
objęte granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA w
których skład wchodzi 15 działek
inwestycyjnych o numerach: 3895/1,
3895/2, 3895/3, 3895/4, 3895/5,
3895/6, 3895/7, 3896/1, 3896/2,
3896/3, 3896/4, 3896/5, 3896/6,
3896/7, 3896/8, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Krzepice
o łącznej powierzchni 18,7254 ha.
Przedsiębiorcom, którzy zechcą prowadzić swoją działalność na tym terenie, przysługują ulgi podatkowe.
Korzystna komunikacja
Kompleks gruntów objętych granicami KSSE położony jest w Krzepicach przy drodze gminnej – ulicy
Rolniczej. Atutem Krzepic jest dobre
rozwiązanie komunikacyjne. Tereny
sąsiadują z obwodnicą miasta Krzepice w ciągu drogi krajowej nr 43 Częstochowa–Poznań. Do inwestowania
w tym terenie zachęca również bliskość autostrady A1, która przebiega
26 km od miasta Krzepice. Kompleks
gruntów graniczy z gruntami rolnymi, zakładami produkcyjnymi i obwodnicą miasta Krzepic. Ważny jest
również fakt, że nieruchomość ma
uregulowany stan prawny.
Przeznaczenie podstawowe nieruchomości w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego:
teren przemysłu, usług, składów, magazynów.
Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa związana z działalnością produkcyjną i usługową, sieci
i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, drogi wewnętrzne, dojazdy i zieleń izolacyjna.
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Sieć energetyczna i wodociągowa
znajdują się w ulicy Inwestycyjnej,
równoległej do niej ul. Stalowej oraz
ul. Rolniczej. Linia średniego napięcia 15 kV przebiega we wschodniej
części nieruchomości. Sieć kanalizacyjna – w ul. Rolniczej oraz częściowo w ul. Stalowej i Inwestycyjnej.
Istnieje możliwość podłączenia do
sieci gazowej. Obsługa komunikacyjna poszczególnych działek odbywać się będzie przez drogi: ulicę
Stalową i ul. Inwestycyjną.
Nie tylko KSSE
W Krzepicach przy DK43 (ul.
Częstochowska) zlokalizowany jest
również kompleks terenów usługowych (nieobjętych KSSE). Nieruchomość ma uregulowany stan
prawny – stanowi własność Gminy
Krzepice.
W jej skład wchodzi 13 działek o numerach: 3055/59, 3055/60,
3055/61, 3055/62, 3055/72, 3055/72,
3055/73, 3055/64, 3055/75, 3055/65,
3055/66, 3055/67, 3055/45, o łącznej powierzchni 11,5864 ha położonych w obrębie ewidencyjnym 0001
Krzepice.

Gmina Krzepice obecnie jest w
zaawansowanej fazie projektowania
zjazdu z drogi DK43, który będzie
wybudowany w przyszłym roku.
Zjazd umożliwi bezpośrednią obsługę komunikacyjną działek. Kompleks gruntów graniczy z gruntami
rolnymi oraz obwodnicą miasta
Krzepic.
Przeznaczenie podstawowe terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: usługi
handlu w formie obiektów kubaturowych i terenowych urządzeń towarzyszących oraz usługi inne związane z funkcją podstawową terenu,
w tym gastronomia, pomieszczenia
mieszkalne, budynki zamieszkania
zbiorowego (hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, dom rencistów), obsługa bankowa, obsługa
pasażerów ruchu samochodowego,
świadczenie usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz inne ogólnodostępne funkcje, w tym także biurowe i socjalne.
Przeznaczenie dopuszczalne: garaże, parkingi, sieci i urządzenia
infrastruktury technicznej, drogi i
place wewnętrzne.
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LIPIE – gmina dobrych perspektyw
Gmina Lipie

Gmina Lipie, malowniczo położona wśród pól i lasów północnej
części województwa śląskiego, słynie z ciekawych atrakcji przyrodniczych, obiektów skrywających tajemnice historii oraz różnorodnych wydarzeń promujących lokalną kulturę i tradycję.

G

mina prężnie się rozwija. Nieprzerwanie od lat inicjuje i
realizuje przedsięwzięcia w
obszarze nowoczesnej infrastruktury technicznej, wpisując jednocześnie
proces planowania przestrzennego w
dynamikę zmian społeczno-gospodarczych. Inwestycje drogowe, wodno-kanalizacyjne, liczne modernizacje
obiektów użyteczności publicznej czy
kreowanie nowych terenów inwestycyjnych – to przykłady działań podejmowanych z myślą o mieszkańcach i
inwestorach. Ich dopełnienie stanowi
szeroki wachlarz programów pomocowych i proekologicznych oraz bogata
oferta placówek szkolnych i opiekuńczych.

Inwestycje w rozwój
Gmina skutecznie realizuje plany inwestycyjne, z sukcesem pozyskując na
ten cel środki zewnętrzne. Podejmowane
działania są efektem wsłuchiwania się w
potrzeby różnych grup interesariuszy,
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a każdej, nawet najmniejszej inwestycji
przyświeca cel, którym jest zrównoważony rozwój gminy i poprawa standardu
życia mieszkańców.
Wśród wielu realizowanych obecnie
projektów na uwagę zasługuje przebudowa budynku dawnej szkoły w Zimnowodzie. Po oddaniu w ubiegłym roku
jedenastu nowych mieszkań socjalnych,
utworzonych w wyniku gruntownej modernizacji nieużytkowanego budynku
szkolnego w Kleśniskach, prace w Zimnowodzie pozwolą na utworzenie kolejnych ośmiu lokali, które zapewnią stabilne warunki mieszkaniowe następnym
rodzinom.
Jednym z priorytetów gminy jest także
tworzenie warunków do rozwoju mieszkalnictwa indywidualnego. Poprzez
systematyczną rozbudowę infrastruktury gmina wspiera w przedsięwzięciach
budowlanych prywatnych inwestorów,
zarówno mieszkańców indywidualnych,
jak i przedsiębiorców inwestujących w
projekty deweloperskie. Warto podkreślić, że w ciągu ostatnich trzech lat gmina
wystawiła do sprzedaży ponad 20 atrak-

cyjnych działek budowlanych w Parzymiechach na nowo utworzonym, w pełni
uzbrojonym osiedlu. Gmina planuje rozwój kolejnych osiedli mieszkaniowych w
przyszłości.
W bieżącym roku gmina kontynuowała wymianę i budowę kolejnych
kilometrów sieci wodociągowej oraz
budowę nowych odcinków kanalizacji.
Zasadność i użyteczność tych inwestycji
potwierdza fakt, że z początkiem przyszłego roku prawie 140 posesji z terenu
gminy zyska podłączenia do nowej sieci
wodociągowej, a ponad 80 do nowej sieci
kanalizacyjnej.
Mając na uwadze aktywność społeczną mieszkańców oraz potrzebę tworzenia warunków do jej rozwoju, gmina
systematycznie dokonuje modernizacji
obiektów użyteczności publicznej. W
bieżącym roku zakończono działania termomodernizacyjne w budynkach remiz i
świetlic wiejskich w Szyszkowie i Wapienniku. Obiekty te zyskały m.in. ocieplenie
ścian zewnętrznych, nowe elewacje i dachy, energooszczędne oświetlenie, okna
i drzwi oraz ekologiczne źródła ciepła.
Wiele prac remontowo-budowlanych w
obiektach użyteczności publicznej wykonywanych jest systemem gospodarczym,
w tym z udziałem osadzonych pracujących na rzecz gminy. W ten oszczędny
sposób w ostatnim okresie prowadzono
m.in. działania w świetlicach wiejskich w
Zbrojewsku, Kleśniskach, Lindowie, Albertowie i Parzymiechach.
W gminie systematycznie powstają
kolejne obszary rekreacyjne, oferujące mieszkańcom możliwości spędzania
wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Jednym z takich miejsc jest oddany w
lipcu br. plac zabaw na osiedlu w Lipiu.
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Obecnie opracowywane są projekty zagospodarowania terenów w celu utworzenia atrakcyjnych przestrzeni o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.

Troska o środowisko
Priorytetem gminy jest także troska
o czyste środowisko. Samorząd wspiera
mieszkańców w podejmowaniu inicjatyw proekologicznych poprzez udzielanie dofinansowania w ramach gminnych
programów, w tym do wymiany starych
i nieefektywnych źródeł ciepła, budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków
oraz usuwania wyrobów zawierających
azbest. Warto podkreślić, że już od trzech
lat gmina pomaga mieszkańcom w pozyskiwaniu środków z programu „Czyste
Powietrze”. Oprócz wspierania indywidualnych działań realizowanych przez
mieszkańców samorząd kieruje się ideą
ochrony środowiska także w podejmowanych gminnych inwestycjach. Warto
podkreślić wspomniane wcześniej termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej, kompleksowe inwestycje
dotyczące gospodarki wodno-kanalizacyjnej, a także wspomnieć o wymianie
oświetlenia ulicznego na energooszczędne czy mającej się wkrótce rozpocząć
modernizacji gminnej oczyszczalni, połączonej z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii.

od 2018 roku usług gminnego żłobka,
zapewniającego opiekę nad dziećmi do
lat 3. Warto wspomnieć także o programie wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów. Mieszkańcy mogą korzystać z
różnych form wsparcia w ramach pomocy społecznej, w tym pomocy o charakterze rzeczowym i finansowym, świadczeń
w formie usług, a także pomocy żywnościowej. Już od kilku lat w grudniu gmina
obdarowuje świątecznymi paczkami seniorów oraz dzieci z niepełnosprawnościami. Mieszkańcy gminy Lipie mogą
korzystać także z bezpłatnej pomocy
oferowanej przez uruchomiony w lipcu
ubiegłego roku Gminny Punkt Wsparcia Rodziny. Dzięki tej inicjatywie osoby,
które zmagają się z różnego rodzaju problemami, w tym również będącymi skutkiem epidemii, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologa, psychologa
dziecięcego, specjalisty terapii uzależnień
i radcy prawnego, a także infolinii wsparcia psychologicznego.

Z mieszkańcami
dla mieszkańców

Dbając o realizację różnych potrzeb
mieszkańców, gmina zapewnia stały dostęp do informacji o podejmowanych
działaniach. Oprócz strony internetowej,
Biuletynu Informacji Publicznej i profilu na portalu Facebook gmina prowadzi
bezpośrednie transmisje z obrad rady
i innych wydarzeń. Regularnie wydaje

biuletyn informacyjny, który dostarcza
do każdego domu, podobnie jak listy
zawierające ważne i pilne informacje i
komunikaty. Głos mieszkańców to kluczowy dla gminy element w planowaniu
i podejmowaniu działań. Lokalna społeczność ma tutaj realny wpływ na decyzje władz samorządowych. To najlepszy
fundament dobrych dla wszystkich perspektyw.

Wsparcie i pomoc
Gmina podejmuje szereg inicjatyw
w celu zaspokojenia socjalnych potrzeb
mieszkańców. Na uwagę zasługują od
dawna realizowane programy szczepień
profilaktycznych, pomoc dla rodziców
w formie całorocznych przedszkoli, a
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Rozpocznij działalność z

„Zielony Wierzchołek Śląska”
W 2021 r. mija piąty rok, odkąd Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek
Śląska” podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego umowę na
realizację zadań w ramach PROW 2014–
2020. Umowa ta umożliwiła mieszkańcom
oraz podmiotom działającym na obszarze
LGD korzystanie z środków i zadań zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju.
Oprócz wielu propozycji skierowanych dla
samorządów gminnych oraz organizacji
pozarządowych w LSR znalazły się również
przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości w gminach należących do Lokalnej Grupy Działania.

Kto skorzystał do tej pory?
Do tej pory z możliwości ubiegania się o
dofinansowanie pomysłów na rozwój oraz
podejmowanie działalności skorzystało 79
podmiotów, z czego pomoc otrzymało 17
osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą oraz 11 przedsiębiorstw rozwijających swoją dotychczasową działalność.
W sumie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości LGD do tej pory wydatkowała 3,3
mln zł. W 2020 roku Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” ogłosiła
kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach podejmowania i rozwoju
działalności gospodarczej.

Składanie i rozliczanie wniosków
Wnioski o podejmowanie działalności gospodarczej mogą składać podmioty,
które do tej pory nie prowadziły działalności gospodarczej przynajmniej w ciągu
ostatnich trzech miesięcy i nie otrzymały
już pomocy na ten sam cel z innych źródeł
finansowania oraz posiadają miejsce zamieszkania i chcą prowadzić działalność na
obszarze LGD.
Dla podmiotów wpisujących się w powyższe kryterium przewidziano pomoc w
postaci premii na rozpoczęcie działalności
gospodarczej w wysokości 60 tys. złotych
Biznes&Gospodarka

na jednego beneficjenta. Po otrzymaniu
pomocy i podpisaniu umowy beneficjent
otrzymuje 48 tys. zł, a kolejne 12 tys. zł – po
zrealizowaniu zadań zapisanych w umowie o przyznaniu pomocy. Katalog kosztów, które można sfinansować za pomocą
otrzymanej dotacji, jest bardzo szeroki, z
wyjątkiem zakupu nieruchomości związanych z realizacją zadania. Działalność gospodarczą należy utrzymać przynajmniej
przez dwa lata licząc od dnia otrzymania
pierwszej płatności. Podejmujący działalność gospodarczą jest również zobowiązany do opłacania wszystkich składników
składki ZUS, nawet jeżeli posiada tytuł do
ubezpieczenia wynikający z innych umów,
np. umowy o pracę.
Bardzo ważnym kryterium w ocenie
wniosku o przyznanie pomocy – oprócz
kwestii związanych z zatrudnieniem – jest
również zawarcie w kosztach podejmowania działalności środków związanych z
wykorzystaniem rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska.
Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy planowane jest na IV kwartał 2021 r.

Rozwój działalności gospodarczej
W ramach tego działania o pomoc mogą
starać się przedsiębiorstwa, które działają
na rynku nieprzerwanie od co najmniej
365 dni oraz prowadzą swoją działalność
na obszarze LGD. Pomoc przyznawana jest
na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. Na rozwój przedsiębiorstwa można
otrzymać do 200 tys. zł pomocy, jednak nie
więcej niż 70% wartości inwestycji.

Należy również pamiętać, iż Lokalna
Grupa Działania w ogłoszeniu o naborze ma możliwość ustalenia maksymalnej
kwoty pomocy przypadającej na jednego
beneficjenta. Wysokość tej kwoty może być
uzależniona od ilości środków przeznaczonych przez LGD na dany konkurs oraz zainteresowania beneficjentów.
Katalog kosztów podlegających refundacji również jest bardzo szeroki: od zakupu maszyn i urządzeń aż po budowę obiektów wykorzystywanych na cele działalności
gospodarczej. Podobnie jak w wypadku
podejmowania działalności gospodarczej
kosztem niekwalifikowanym jest zakup
nieruchomości.
Jednym z ważniejszych kryteriów oceny
wniosku jest procentowy udział w kosztach
rozwijania działalności rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatu.
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy planowane jest na IV kwartał 2021 r.
Zachęcamy wszystkich planujących
podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej i chcących otrzymać pomoc na rozwój
swoich pomysłów do kontaktu z biurem
Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” drogą mejlową: biuro@lgd-klobuck.pl, drogą telefoniczną: 343172530
lub osobiście: 42-100 Kłobuck, ul. Staszica
12. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłaszanych przez LGD konkursów
będą również dostępne na stronie: www.
lgd-klobuck.pl.
Lokalna Grupa Działania „Zielony
Wierzchołek Śląska”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
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Nowoczesne drony w służbie OSP
w powiecie kłobuckim
Nowoczesne drony, w służbie OSP w Powiecie Kłobuckim
W sierpniu 2021 roku Starosta Kłobucki Henryk Kiepura,
ogłosił nowy program o nazwie OPERACYJNY SYSTEM
POMOCY (OSP), dzięki któremu do jednostek OSP trafią
sierpniu 2021 roku Starosta Kłobucki Henryk Kiepura
zaawansowane technologicznie drony, przeznaczone przede
ogłosił nowy program o nazwie OPERACYJNY SYSTEM
wszystkim do rozpoznania w przypadku pożarów, w
POMOCY (OSP), dzięki któremu do jednostek OSP trafią
warunkach dużego zadymienia, do poszukiwania zaginionych
zaawansowane technologicznie drony, przeznaczone przede
oraz wszelkich zdarzeń wymagających działań ratowniczych.
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Obwodnica ciągle
tylko w rezerwie
DROGI. Ogłoszono nowy Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Kłobucka w
tych planach nie ma. Kłobuck jest nadal tylko w
rezerwie programu budowy obwodnic
Oczywiście rząd chwali się swoimi
planami inwestycyjnymi. I tym, czyje
potrzeby mają być zaspokojone w ramach programu budowy krajówek aż
do 2030 roku. Gorzej z tymi, którzy się
w tych wykazach nie mieszczą. Dla nich
to informacja, że przyjdzie poczekać co
najmniej dziesięć lat. A pewnie i dłużej.
Co obejmie Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych 2030? Po pierwsze dokończą to, co już robią. W budowie jest teraz pięć dróg tej kategorii o
łącznej długości 76,8 kilometrów i wartości 6,2 miliarda złotych. W toku są też
kolejne 12,9 kilometra drogi S1 między
Mysłowicami i Oświęcimiem. To daleko od nas, ale dzięki S1 też dojedziemy
szybciej na południe województwa i
kraju, a więc i za południową granicę.
Biznes&Gospodarka

Do realizacji drogowcy przygotowują
osiem zadań inwestycyjnych o łącznej
długości dróg 120 kilometrów. 65 kilometrów to S11. Z tej drogi też skorzystamy, bo będzie przebiegać obok naszego
regionu. Jej dalszy bieg w Opolskiem, w
Wielkopolsce i jeszcze dalej na północ
pozwoli nam w końcu dojechać nad
środkowe Pomorze. Obok A1 właśnie
S11 będą głównymi arteriami ruchu
kołowego dla naszego regionu. Choć
S11 akurat o nasz powiat bezpośrednio
nie zahaczy. Wśród przygotowywanych
zadań inwestycyjnych jest też 55 kilometrów dróg DK46 i DK78. Zwłaszcza
ta pierwsza to okolice naszego powiatu.
Coś więc na tym może skorzystamy,
wybierając się w dalszą drogę, gdzieś
poza powiat.

W ramach rządowego programu
przewiduje się dokończenie u nas A1,
pociągnięcie wspomnianej S1 aż w Beskidy i śląski odcinek S11. Ma być też
dalej rozbudowywana A4, łącząca Wrocław z Krakowem i generalnie wschód
i zachód południowej Polski – poprzez
województwo śląskie.
Przy okazji nowego programu wspomina się też obwodnice. Te z programu
stu obwodnic. Jak wiadomo, Kłobuck
pozostał poza główną listą i jest tylko na
liście rezerwowej. Przynajmniej na razie nie wspomniano, że lista rezerwowa
idzie do kosza, bo są inne, wielkie plany.
W programie budowy obwodnic koszty
są znacznie mniejsze niż w przypadku
dróg ekspresowych. Czy przy tak dużym wysiłku finansowym starczy jednak na obwodnice z listy rezerwowej?
Jak ta koło Kłobucka? Cóż, możliwe, że
pewne wiadomości będą dopiero za kilka lat. O ile sam program przetrwa i będzie realizowany niezależnie od zmian
politycznych. O ile środków na takie
programy nie ograniczy jakaś katastrofa
finansów państwa.
Co mamy dzisiaj w mieście? W godzinach największego ruchu korki na
drodze krajowej sięgają już poza granice zabudowy miejskiej z obu jej stron.
W korku trzeba się czasem ustawiać już
przed wiaduktem lub już koło cmentarza. Czyli całe miasto można tak przejechać w korku. Co będzie za dziesięć
lat? Korek od Waleńczowa i od Libidzy?
(jar)
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RUSZYŁA BUDOWA OCZYSZCZALNI
INWESTYCJE. 4 sierpnia nastąpiło oficjalne przekazanie wykonawcy placu
budowy pod inwestycję dotyczącą budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
oczyszczalną ścieków w Kokotku w ramach zadania „Uregulowanie gospodarki
wodno-ściekowej w Kokotku – I etap: dociążenie oczyszczalni ścieków”

S

ymbolicznego przekazania placu
budowy z ramienia Lublińca dokonał burmistrz Edward Maniura.
Wykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo
Budowlane „Moduł” Sp. z o.o. z Gorlic,
reprezentował prezes zarządu Andrzej
Guzik.
Wartość robót budowlanych tej długo
wyczekiwanej inwestycji wynosi blisko
11,5 mln zł, a planowany termin jej zakończenia przewiduje się na 24.08.2024
r. Inwestycja w 100% finansowana jest z
budżetu miasta. (as)
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Powstanie kolejna

elektrownia fotowoltaiczna
Elektrownia fotowoltaiczna „Kłobuck Południe” uzyskała
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – niezbędną
w procedurze przygotowania jej realizacji. Panele tej elektrowni mają być ustawione na działce niedaleko drogi krajowej w kierunku Częstochowy, niedaleko też cmentarza. O
wydanie decyzji wnioskuje tu firma z Warszawy.
Planowana elektrownia ma mieć moc do 5 megawatów.
W praktyce ma to być 5 razy po 1 megawacie. To taki dość
często spotykany standard budowania siłowni fotowoltaicznych.
Natomiast zawieszono postępowanie w sprawie takiej
samej decyzji środowiskowej dla budowy kompleksu podobnych 1-megawatowych siłowni o mocy łącznej 20 megawatów. To też pod miastem. Tutaj przyczyną zastoju jest
oczekiwanie na złożenie przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. (jar)
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INWESTYCJA. Kłobuck obrasta siłowniami czerpiącymi
energię ze źródeł odnawialnych. Kolejna taka elektrownia
ma powstać na polach niedaleko od miasta. Jak wiemy, w
planach jest już kilka podobnych instalacji
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