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Witam!

O

ddaję w Państwa ręce kolejny numer największego
magazynu biznesowego
w naszym regionie. I choć przed
nami piękne święta Bożego Narodzenia, to wciąż jesteśmy w bardzo
trudnym czasie pandemii, która
doświadcza nie tylko nasze zdrowie i życie, ale także biznesy, budowane latami. Czasie, który zaskoczył wszystkich – i po raz pierwszy
wielu z nas przekonało się, że są
rzeczy, na które nie mamy wpływu. Pandemia, która ogarnęła cały
świat, przewróciła do góry nogami
życie wielu z nas, ale najbardziej
dotknęła właśnie przedsiębiorców,
którzy oprócz troski o przyszłość
firmy musieli utrzymać miejsca
pracy dla zespołów. To oni tworzą
małe i duże firmy naszego regionu.

Życzę Państwu w tym jakże trudnym okresie siły do dalszego
działania, wiary w siebie i ludzi
oraz nadziei, która pozwoli nam
przetrwać. Życzę, aby ten świąteczno-noworoczny czas przepełniały spokój i radość ze wspólnie
spędzonych chwil. Zatrzymajmy
się na chwilę, popatrzmy na to, co
mamy, co udało nam się osiągnąć.
Doceńmy małe rzeczy, zapach ciasta, rodzinny gwar, wybrzmiewające kolędy.
Mam nadzieję, że kolejny numer
naszego magazynu, w którym

znajdziecie najważniejsze informacje o gospodarczych wydarzeniach
i ważnych inwestycjach w regionie
częstochowskim, umili Państwu te
świąteczno-noworoczne dni.
Warto wiedzieć, co się dzieje w
miejscu, w którym żyjemy! Warto
czytać „Biznes i Gospodarkę” regionu częstochowskiego!
Magdalena Kurzak,
redaktor naczelna

Fot. jurazlotuptaka.pl
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Powiat kłobucki. Tradycyjne wartości
– nowoczesne rozwiązania
Rozmowa z Henrykiem Kiepurą – Starostą Kłobuckim
„Biznes&Gospodarka”: Panie starosto, cała Polska boryka
się z pandemią. Jej negatywne skutki odczuwa praktycznie każdy. Od prawie dwóch lat wpływa ona także na działanie każdej
instytucji i każdego zakładu pracy. Z jakimi efektami trudnej
epidemicznej rzeczywistości przychodzi się zmierzyć samorządowi powiatu kłobuckiego, którym pan kieruje?
Henryk Kiepura: Nie sposób nie zauważyć, że Starostwo Powiatowe i pozostałe jednostki organizacyjne powiatu, w tym m.in.
kłobucki Zakład Opieki Zdrowotnej (ZOZ), cztery powiatowe
szkoły średnie, Powiatowy Zarząd Dróg czy Powiatowy Urząd

Fot. Starosta Kłobucki Henryk Kiepura na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.
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Pracy doświadczają na co dzień efektów epidemii. Ich natężenie zmienia się razem z kolejnymi przesileniami, czyli
falami pandemii. Mimo cyklicznie wracających perturbacji, w tym ograniczeń sanitarnych, staramy się wszyscy,
by utrzymać wysokie standardy działania we wszystkich
obszarach pozostających w pieczy samorządu powiatu
kłobuckiego.
B&G: Zespół polskich naukowców zajmujących się badaniami samorządów terytorialnych wysoko ocenił zarządzanie finansami powiatu kłobuckiego…
H. Kiepura: Tak, powiat kłobucki, w analizie specjalistów z kilku renomowanych uczelni, w tym z Uniwersytetu Ekonomicznego z Krakowa czy Uniwersytetu
Jagiellońskiego, uzyskał bardzo wysokie miejsce w badaniach, którym poddano 314 powiatów. Wyniki analizy
gospodarowania finansami, na podstawie danych przekazanych przez Regionalne Izby Obrachunkowe, opublikowano w przeddzień pandemii. Dzięki temu porównanie jest zarówno apolityczne, jak i obiektywne, powstało
bowiem na podstawie miarodajnych danych i takich samych kryteriów dla wszystkich podmiotów. Bardzo się
cieszę z takich ocen.
B&G: Bardzo wysoko są też oceniane w województwie
śląskim działania Starostwa Powiatowego w walce prowadzonej z pandemią.
H. Kiepura: Moją osobistą satysfakcją jest to, że pierwsze posiedzenie sztabu kryzysowego zwołałem już w lutym 2020 roku, zanim oficjalnie ogłoszono stan pandemii w Polsce. Również od początku, w ścisłej współpracy
Starostwa Powiatowego z kłobuckim Zespołem Opieki
Zdrowotnej, bez wahania i niezwłocznie podejmowaliśmy
decyzje o przeznaczeniu znaczących środków z budżetu
samorządu na potrzeby walki z epidemią COVID-19 w
naszym powiecie. Nasze służby medyczne – jako jedne z
nielicznych w Polsce – od pierwszego dnia pandemii miały pełne możliwe zabezpieczenie. To był nasz priorytet.
Dzięki takiej postawie jako drugi samorząd w Polsce zainstalowaliśmy dla naszych służb medycznych profesjonalną bramę dekontaminacyjną, opracowaną i zbudowaną
Biznes&Gospodarka
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przez naukowców Politechniki Śląskiej
w Gliwicach, tę samą, która miesiąc później została również wyróżniona przez
Światową Organizację Zdrowia (WHO).
Można powiedzieć, że w tym wypadku
nie tylko dotrzymaliśmy kroku technicznym rozwiązaniom w epidemiologii, ale
lekko je wyprzedziliśmy. To kolejny powód do satysfakcji.
B&G: Mimo nadzwyczajnej sytuacji
zdrowotnej i towarzyszących jej również
nadzwyczajnych wydatków Powiat Kłobucki stara się dużo inwestować…
H. Kiepura: Szczególnie dumny jestem z rozpoczętej przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku w połowie 2021
roku budowy największej hali sportowej
w regionie – przy Zespole Szkół nr 1 w
Kłobucku. Hala, o wymiarach 55 metrów
na 33 metry, która pomieści trzy boiska
do siatkówki oraz kompleks szatni, zostanie oddana do użytku w grudniu 2022
roku. Koszt jej wybudowania to, zgodnie
z kontraktem, 9,2 mln zł. To niemało,

szczególnie gdy pamięta się o wspomnianych nadzwyczajnych wydatkach.
Zgodnie jednak uważamy, że młodzież
ze szkół średnich Kłobucka i Krzepic,
prowadzonych przez powiat, zasługuje
na każde pieniądze. To właśnie ci uczniowie, wraz ze swymi nauczycielami, wynikami osiągniętymi kolejny rok z rzędu na
maturach czy egzaminach zawodowych
w klasyfikacji prowadzonej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, wywindowali powiat kłobucki na czołową pozycję w województwie śląskim! Nie mogę
w tym miejscu nie dodać, że fakty takie,
jakie przytoczyłem powyżej, nadają sens
naszej pracy i czynią ją łatwiejszą!
B&G: „Powiat Kłobucki – okno na
świat” to hasło jednego z projektów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w
Kłobucku.
H. Kiepura: To nie tylko tytuł jednego z projektów – staramy się, jako samorząd powiatu kłobuckiego, być otwarci
na współpracę: podpisujemy umowy,

szukamy patronatów, zapraszamy gości,
organizujemy spotkania z młodzieżą
i seniorami. Bardzo się cieszę, że moje
zaproszenia przyjmują – i goszczą u nas
– najwybitniejsi przedstawiciele polskiej
nauki i polityki. Spotkanie naszej młodzieży z profesorem Marianem Zembalą, dyrektorem Śląskiego Centrum
Chorób Serca w Zabrzu, czy wizyta
byłego przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego, profesora Jerzego Buzka,
w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku mają
wiele walorów poznawczych i edukacyjnych. A przecież gościł u nas także prezydent Rzeczpospolitej oraz przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego
Stronnictwa Ludowego – Koalicja Polska, Władysław Kosiniak-Kamysz. Bo
trzeba być otwartym na świat i ludzi. I
właśnie tak jest dzisiaj postrzegany powiat kłobucki.
B&G: Dziękuję za rozmowę.
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„Jurajski Produkt Roku”
i „Jurajskie Olimpy”
I

deą konkursu „Jurajski Produkt Roku”, organizowanego przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie, jest stworzenie
przedsiębiorcom z regionu możliwości promowania
nowoczesnych produktów i usług cechujących się wysoką jakością, oryginalnością i estetyką. Konkurs upowszechnia zasady rzetelnego prowadzenia działalności
gospodarczej, a także wspiera i promuje lokalną przedsiębiorczość i inicjatywy gospodarcze. Daje firmom okazję zaprezentowania ich dorobku i osiągnięć.
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie jest również inicjatorem nagrody „Jurajskie Olimpy”, której celem jest nagradzanie i wyróżnianie osób,
instytucji, organizacji, które poprzez swoją działalność
społeczną i zawodową przyczyniły się do promocji Miasta
Częstochowy i Regionu.
W konkursie „Jurajski Produkt Roku” zostały uhonorowane osiągnięcia aż 20 firm i instytucji, natomiast statuetki „Jurajskie Olimpy” zostały wręczone 4 zasłużonym
osobom promującym nasz region. Lista nagrodzonych
osób dostępna jest na stronie: www.riph.eu.
Galę uświetnił występem Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.
Zarząd i Rada RIPH w Częstochowie pragną serdecznie podziękować wszystkim partnerom wspierającym konkurs „Jurajski Produkt Roku” 2021.
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Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie po raz kolejny przyznała nagrody w konkursie
„Jurajski Produkt Roku”. Jest to
największe wydarzenie gospodarcze
Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Gala XXI edycji
konkursu odbyła się 4 listopada 2021r.
w Hotelu Arche w Częstochowie.

Biznes&Gospodarka

fundacja

retium

Biznes&Gospodarka

9

REKLAMA

ELLMAN – elegancja i wygoda
dla każdego mężczyzny
Z Elżbietą Ziółkowską, przedstawicielem marki Ellman, rozmawiamy o pasji,
z którą od lat buduje markę odzieżową specjalizującą się w produkcji formalnej
odzieży męskiej, m.in. cieszących się uznaniem w całym kraju garniturów.
JURA LIVE: Jak rozpoczęła się pani
przygoda z branżą odzieżową?
Elżbieta Ziółkowska: Zaczęło się od
pasji, za którą stały doświadczenie, upór i
ogromna chęć rozwoju. Z tej pasji powstała
firma handlowa ELLSTONE, przez wiele lat
współpracująca z wieloma polskimi producentami, której inspiracją był dobrze ubrany
mężczyzna. Od 20 lat u jej podstaw leżą dwa
elementy: z jednej strony ogromne doświadczenie, co przekłada się na dbałość o każdy
szczegół, z drugiej – tradycja zawsze eleganckiej i modnej mody włoskiej.
JL: Obecnie to dynamicznie rozwijająca
się uznana polska marka odzieżowa.
E.Z.: Jesteśmy firmą z Częstochowy, lecz
sklepy oraz kontrahentów posiadamy w
całej Polsce. Cieszę się, że nasz trud i praca
zostają docenione. Obecnie specjalizujemy
się w produkcji i sprzedaży klasycznej odzieży męskiej. Nasza firma – grupa odzieżowa
– oparta jest na trzech filarach. Są to: 1. Ellstone – produkcja na potrzeby własne oraz
dla kontrahentów krajowych, 2. dystrybucja
wysokiej klasy odzieży w multibrandowych
sklepach Ellman oraz trzeci, najnowszy filar
– na razie ciągle jeszcze w budowie – sklep
internetowy eFacet.pl, który docelowo będzie oferował szereg artykułów dla mężczyzn i chłopców. Co warte podkreślenia,
nie będą to tylko artykuły odzieżowe. Chcę
podkreślić, że wszystkie nasze kolekcje szyte są w Polsce, w renomowanych zakładach
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produkcyjnych. Uważam, że nie mamy powodów do kompleksów. Tkaniny sprowadzamy od najlepszych producentów z całego
świata, głównie z Włoch i Hiszpanii.
JL: Do jakiej grupy wiekowej skierowane są państwa kolekcje?
E.Z.: Oferowana w naszych salonach
ELLMAN w Częstochowie i Sosnowcu kolekcja jest gwarancją nieskazitelnego wyglądu klienta bez względu na jego wiek czy
sylwetkę. Sprzedawane produkty, m.in. garnitury, marynarki, okrycia i koszule, wykonane są z doskonałej jakości tkanin, które
spełniają najwyższe standardy. Klient, który
do nas trafi, zostanie ubrany od stóp do głów.
I to dosłownie (uśmiech). Może skorzystać
bowiem również z szerokiego asortymentu
spodni, obuwia oraz dodatków: krawatów,
much, poszetek, spinek, pasków, szelek,
skarpet oraz swetrów.
JL: Czyli państwa salon kompleksowo
zaspokoi modowe potrzeby każdego mężczyzny.
E.Z.: Tak, wyróżnia nas bowiem bardzo
szeroki asortyment, a także unikatowość
i współczesne wzornictwo, łączone z linią
biznesową, ślubną i casualową. W ofercie
posiadamy standardowe kolory, jak granat,
niebieski i czerń, oraz bardzo duży wybór
tak modnych obecnie różnorodnych krat na
garniturach, spodniach, kamizelkach oraz

płaszczach. Mężczyźni wybierający zakupy
w naszym salonie ELLMAN w Częstochowie przy ul. św. Rocha 230 A mają do wyboru stylizacje na każdą okazję – obecnie
dużym powodzeniem cieszy się nasza oferta
studniówkowa. Różnorodność fasonów i
dbałość o detale oraz ciekawa kolorystyka
asortymentu są wizytówką marki. Klienci
będą mieli okazję przekonać się o tym także
w lutym podczas Targów Ślubnych w Częstochowie, w których będziemy uczestniczyć
i na które oczywiście zapraszamy nie tylko
nowożeńców, ale wszystkich zainteresowanych modą ślubną.
JL: W państwa salonie bardzo dużą
wagę przywiązujecie również do wysokiej
jakości obsługi klienta.
E.Z.: Naszą dewizą jest indywidualne podejście do klienta. Z przyjemnością zapraszamy na bezpłatne konsultacje wizerunkowe.
Chętnie dzielimy się z klientami naszą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Staramy
się sprostać oczekiwaniom klienta ceniącego
sobie klasykę, ale też nie zapominamy o potrzebach modowych nowoczesnego mężczyzny. Niezwykle istotne jest, aby eleganckie ubranie było idealnie dopasowane w taki
sposób, aby klient czuł się w nim naturalnie,
komfortowo i swobodnie oraz doskonale się
w nim prezentował. Zadowolenie naszego
klienta jest najważniejsze.
JL: Dziękuję za rozmowę.
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Koło lotniska powstaje stacja kolejowa
INWESTYCJA. Port lotniczy w Pyrzowicach obsługuje nasz region
i możliwość wygodnego dotarcia do niego jest sprawą kluczową.
Ogromny krok naprzód został wykonany, gdy powstała autostrada A1.
Ale nie każdy chce lub może dotrzeć na lotnisko samochodem

D

ojazd na lotnisko pociągiem to
jedna z możliwości dojazdu tam
prywatnym autem. W niektórych
przypadkach może to być nawet rozwiązanie lepsze. Komunikacja publiczna w tym
zakresie ma szansę znacznie się poprawić.
Bo w ramach inwestycji PKP Polskie Linie
Kolejowe SA powstaje stacja Pyrzowice
Lotnisko.
Inwestycja – wspierana środkami unijnymi – jest elementem przebudowy linii
Tarnowskie Góry – Zawiercie. Te dwie
stacje końcowe na przebudowywanej linii
to też istotne punkty dla naszego regionu.
Z Częstochowy jest dojazd do Zawiercia.
Linie kolejowe z powiatu kłobuckiego
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biegną w kierunku Tarnowskich Gór.
Można dyskutować na temat dostępności
pociągów dzisiaj, ale… linia, z której będą
korzystały pociągi, to podstawa. Rozkłady
jazdy zawsze mogą się zmieniać i być uzupełniane. Ponadto taka linia to też dostępność przewozu towarów na lotnisko, co
może się liczyć dla logistyki firm.
Stacja nieopodal lotniska w Pyrzowicach
jest kluczowym elementem całej inwestycji. Takiej stacji brakowało, choć przecież
lotnisko istnieje od lat. Dziś planuje się to
od razu tak, aby było wygodnie. Powstaje przejście podziemne, którym podróżni
bezpiecznie dostaną się na nowo budowane perony. Dziś widoczna jest już część

konstrukcji nowego obiektu, a także ściany peronowe. Wcześniej zdemontowano
stare tory.
Przebudowa całej linii ma dopasować jej
parametry do współczesnych wymagań i
oczekiwań. Pisaliśmy o niej już wcześniej.
Obecnie rozpoczęła się już np. budowa
wiaduktu kolejowego nad autostradą A1.
To potrwa do trzeciego kwartału 2022
roku. Podobnych obiektów technicznych
powstaje więcej. Po docelowej trasie na
lotnisko dojedzie się z Tarnowskich Gór
w niespełna 20 minut, a z Zawiercia w 23
minuty. Dojazd z Częstochowy czy Katowic zajmie łącznie około godziny. (jar)
Biznes&Gospodarka
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Fizjopasja – miejsce, które leczy
Rozmawiamy z Moniką Borczuch, właścicielką Centrum „Fizjopasja” w Częstochowie
14
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B&G: Fizjopasję tworzą wspaniali, ale
przede wszystkim doświadczeni ludzie.
Monika Borczuch: Jestem dumna, że
udało mi się stworzyć zespół złożony ze
świetnych fizjoterapeutów z dużym doświadczeniem oraz empatią wobec ludzi.
Nasz zespół nieustannie się szkoli i rozwija swoje umiejętności, aby skutecznie
i z troską pomagać wszystkim pacjentom. Każdy z nas ma swoją indywidualnie wypracowaną metodę pracy. Dzięki
temu jesteśmy zdolni podjąć działania w
absolutnie każdym obszarze fizjoterapii.
Jako zespół wysoko wykwalifikowanych
specjalistów mamy jeden nadrzędny cel –
pragniemy, aby nasze centrum było miejscem otwartym dla ludzi, w którym każdy pacjent czuje się jak w domu i gdzie
powrót do formy i zdrowia stawiany jest
na pierwszym miejscu.
B&G: Dysponujecie też państwo
bardzo dobrym sprzętem pomagającym zwalczyć dysfunkcje fizyczne.
M.B.: Jeśli chodzi o sprzęt do fizykoterapii, to dysponujemy bardzo nowoczesną i innowacyjną aparaturą. Należą
do niej: fala uderzeniowa Rosetta ESWT,
laser z aplikatorem skanującym, aparat
do elektroterapii i ultradźwięków, ale najważniejszym i najbardziej nowatorskim
sprzętem jest Game Ready. Jest to aparat do miejscowej krioterapii, stworzony
w technologii kosmicznych skafandrów
NASA. Zapewnia terapię przerywanych
ucisków pneumatycznych z jednoczesnym dostarczeniem terapii chłodzenia
uszkodzonego, kontuzjowanego miejsca.
Game Ready został stworzony w oparciu
o badania naukowe nad kontrolowaniem
ciśnienia i temperatury w elastycznym
materiale oraz badania lekarzy sportowych na temat kontuzji występujących
w sporcie. Produkt ten pozwala ludziom,
w dużej mierze sportowcom, szybko powrócić do zdrowia po urazie lub
Biznes&Gospodarka

operacji. Przyspiesza okres regeneracji
komórek układu mięśniowego i szkieletowego, przez co skraca czas rehabilitacji
i odnowy biologicznej. Jako ciekawostkę powiem, że używa go piłkarz Messi
(uśmiech).
B&G: Czyli w państwa centrum swoje urazy mogą również leczyć sportowcy.
M.B.: Oczywiście! Drugi ważny aparat to DOCTOR TECAR. W tej terapii
wykorzystujemy falę radiową wysokiej
częstotliwości; jest to nowatorska metoda, która początkowo stosowana była
tylko przez wysokiej klasy sportowców,
takich jak Ronaldo czy piłkarze AC Milan i FC Barcelona. Ostatnio ukazał się
też w prasie artykuł z udziałem Marii
Andrejczyk, wicemistrzyni olimpijskiej
w rzucie oszczepem, która opowiada o
terapii TECAR i o tym, że zawdzięcza jej
medal olimpijski. Metodę tę wykorzystuje się w terapii chorób kości, urazów
wiązadeł i mięśni. Jest skuteczna w leczeniu przykurczów, naciągnięć, obrzęków, bólów mięśni, uszkodzeń wiązadeł,
zapaleń ścięgien, kaletki maziowej oraz
skóry. Efekty terapii, czyli zmniejszenie
bólu i opuchlizny, widoczne są już po
pierwszym zabiegu. Dlatego też ta metoda jest tak popularna wśród sportowców. Pozwala bowiem na szybki powrót
do sprawności, nawet po poważnych
kontuzjach.
B&G: Wspomniała pani o swoim zespole i wspaniałej pracy, jaką wykonuje. Oprócz bardzo dobrego sprzętu to
ludzie są jednak najważniejsi.
M.B.: Tak, bez dobrego zespołu niemożliwe byłoby wykonywanie tych
wszystkich zabiegów, które pomagają
wielu osobom odzyskać sprawność. Jeśli
chodzi o rehabilitację manualną, czyli pracę rękami, które leczą, to naszym

największym atutem jest indywidualne i
holistyczne podejście do pacjenta. Specjalizujemy się w rehabilitacji sportowej,
ortopedycznej i neurologicznej, chociaż
większy nacisk stawiamy na rehabilitację
ortopedyczną pacjentów pooperacyjnych i po urazach, ze zwyrodnieniami
stawów, rwą kulszową, bólami i zwyrodnieniami kręgosłupa. Z neurologii
zajmujemy się nerwobólami i porażeniami nerwu twarzowego. Jedną z terapii
– którą wykonujemy jako nieliczni – to
rehabilitacja stomatologiczna, inaczej
rehabilitacja stawów żuchwowo-skroniowych. Obecnie około 50 procent naszego społeczeństwa zmaga się z patologią
stawu żuchwowo-skroniowego. Istotnym
elementem naszej oferty jest także terapia cranio-sacralna (czaszkowo-krzyżowa). Jest to metoda osteopatyczna, która
zyskała akredytację Światowej Organizacji Zdrowia i jest stosowana przez przeszkolonych terapeutów na całym świecie.
Ponieważ jej oddziaływanie na organizm
ludzki jest wszechstronne, może być stosowana u pacjentów z różnorodnymi
problemami i dolegliwościami, takimi
jak zaburzenia snu i koncentracji, chroniczne zmęczenie, bóle głowy, lęki, nerwice czy depresje. Ponadto w gabinecie
SPA oferujemy masaże relaksacyjne,
peelingi całego ciała, liftingujący masaż
twarzy Kobido czy tajski masaż stóp.
B&G: W swojej ofercie macie państwo również leczenie blizn.
M.B.: Tak, zajmujemy się także terapią
blizn. Blizny mogą negatywnie wpływać
na jakość życia, mogą powodować ból,
swędzenie, ale mogą także ograniczać
funkcjonowanie, wywołując przykurcze.
Nie wspominając już o estetyce. Przy
terapii blizn wykorzystujemy manualną
mobilizację blizny oraz techniki narzędziowe – pinoterapię, terapię IASTM,
bańki silikonowe, suche igłowanie czy
kinesiotaping.
B&G: Sprawdza się przysłowie „Niedaleko pada jabłko od jabłoni”. Pani
córka idzie w pani ślady (uśmiech).
M.B.: To prawda (uśmiech). Moja
córka Natalia bardzo mi pomaga w działalności. Całe wakacje i wolne chwile
spędza w centrum. Natalia interesuje się
bardzo rehabilitacją, a jej marzeniem jest
zostać ortopedą traumatologiem. Pomaga u nas na zasadzie wolontariatu.
B&G: Dziękuję za rozmowę.
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Uwolnij się od swojego nałogu
Jura Live: Skąd pomysł na otwarcie ośrodka?
Mateusz Czupryna: Ośrodek powstał z chęci pomagania ludziom
uzależnionym, w związku z naszymi doświadczeniami osobistymi i
rodzinnymi. Chcemy mówić głośno
o uzależnieniach, ponieważ wiemy,
jak stygmatyzowane są osoby zmagające się z alkoholizmem, narkomanią czy hazardem. Jeśli otworzymy
oczy, mamy szansę zauważyć, że ten
problem obejmuje osoby z każdego
środowiska i nie powinniśmy tego
lekceważyć. Tylko w taki sposób je16 16

steśmy w stanie pomóc naszym bliskim i znajomym.
JL: Co wyróżnia wasz ośrodek
spośród innych?
Martyna Czupryna: Staramy się
łamać stereotypy i zmieniać postrzeganie tego typu placówek w Polsce,
ponieważ uważamy, że zgłoszenie się
po profesjonalną pomoc to akt odwagi, a nie powód do wstydu. Nasi
pacjenci cenią sobie przede wszystkim domową atmosferę i wsparcie,
które dostają już przy pierwszym

kontakcie. Skuteczność terapii osiągamy dzięki równowadze między
empatią i zrozumieniem a jasno postawionymi zasadami i granicami.
Chcemy, aby terapia była skuteczna
i robimy to za pośrednictwem rozwoju psychicznego, jak i fizycznego.
JL: Jakimi uzależnieniami zajmuje się państwa ośrodek?
M.Cz.: W naszym ośrodku znajdą pomoc osoby dorosłe, powyżej
18 roku życia, zmagające się z uzależnieniami od substancji psychoakBiznes&Gospodarka

tywnych, tj. alkoholu, narkotyków,
dopalaczy, uzależnieniami behawioralnymi, jak hazard czy seksoholizm, oraz z zaburzeniami na tle
emocjonalnym.
JL: W jakim wieku był najstarszy
pacjent ośrodka?
M.Cz.: To była 70-letnia kobieta.
Nigdy nie jest za późno na zmianę;
ważne, aby przyznać się samemu
przed sobą, że potrzebujemy pomocy, bo sami nie potrafimy wyrwać się
ze szponów nałogu. Alkoholikiem
może się stać każdy, bez względu na
wiek i wykształcenie. To choroba,
którą na szczęście można leczyć w
takim ośrodku jak nasz.
JL: Ile osób po terapii w waszym
ośrodku wraca do nałogu?
M.Cz.: Możemy pochwalić się
bardzo wysoką skutecznością. Część
z naszych pacjentów po zakończonej
terapii kontynuuje leczenie w częstochowskiej Poradni Leczenia Uzależnień, z którą współpracujemy na
stałe. Dowodem tego jest duża liczba
osób, która po skończonej terapii u
nas zgłasza się właśnie do poradni,
aby nie przerywać swojego zdrowienia. Dodatkowo, aby utrzymywać
kontakt z naszymi pacjentami, organizujemy spotkania, zloty, jak i imprezy bezalkoholowe.
JL: Ale są jednak osoby, które po
wyjściu wracają do nałogu.
M.Cz.: Oczywiście, to bardzo
indywidualna sprawa i po każdej
zakończonej terapii istnieje ryzyko
powrotu do picia, hazardu czy zażywania substancji odurzających.
Bardzo dużo zależy od determinacji,
nastawienia osoby, która podejmuje
terapię. Ważne jest, czy zostaje do
terapii przymuszona przez członków
rodziny, czy sama się decyduje podjąć leczenie, bo chce sobie pomóc.
Proszę pamiętać, że nałóg to bardzo
trudny przeciwnik i trzeba włożyć
wiele walki, aby go całkowicie zniszczyć. I my z naszymi specjalistami
właśnie to robimy w „Wyspie SOZO”,
tylko trzeba uwierzyć i nam zaufać.
Biznes&Gospodarka

JL: Obiekt jest zamknięty, jego
pacjenci nie mogą wychodzić na
zewnątrz.
M.Cz.: Takie są zasady. Podczas
terapii pacjentom dostarczane są
zakupy oraz wszystkie potrzebne
rzeczy. Odwiedziny członków rodziny odbywają się raz w tygodniu, w
niedzielę. Ze względu na pandemię
robimy to obecnie z zachowaniem
reżimu sanitarnego.
JL: Jak można się do państwa
zgłosić?
M.Cz.: Zazwyczaj odbywa się
to telefonicznie. Podczas rozmowy
przeprowadzamy podstawowy wywiad o pacjencie – jakie leki przyjmuje, z jakim uzależnieniem się
zmaga i jak długo to trwa. Na tym
etapie bardzo ważna jest szczerość
osoby, która chce podjąć terapię. W
przypadku osoby uzależnionej od alkoholu lub np. leków kluczowe jest
dla nas to, jakie ilości tych substancji
spożywa. To ważne, aby przewidzieć
reakcję organizmu po ich odstawieniu i zastosować odpowiednią pomoc. Czasami bywa, że pacjent musi
zostać hospitalizowany w szpitalu.
Nie dzieje się to często, ale musimy
być przygotowani na każą ewentualność.
JL: Do ośrodka zgłasza się więcej
kobiet czy mężczyzn?
M.Cz.: Nie ma reguły. Zarówno
kobiety, jak i mężczyźni padają ofiarą uzależnień. Faktem jest jednak,
że kobiety mają większy problem z
przyznaniem się do swojej słabości.
Utarty przez lata kult Matki Polki
powoduje, że jest im wstyd mówić
o swojej chorobie, bo często mają
rodziny, dzieci, które zaniedbywały w swoim nałogu. Fakt jednak, że
trafiają do nas, świadczy, że chcą coś
zmienić, podjąć walkę, i to jest najważniejsze.
JL: Korzystacie państwo ze
współpracy z lekarzami?
Marek Czupryna: Oczywiście.
Warto podkreślić, że nasz ośrodek
jest podmiotem leczniczym zarejestrowanym na liście zakładów lecz-

niczych w Polsce. Na stałe współpracują z nami psychiatrzy, lekarze
i aż 4 specjalistów certyfikowanych
z 30-letnim doświadczeniem, co
naprawdę nie zdarza się często. Na
stałe współpracuje z nami również
opiekun, który organizuje podopiecznym czas po zakończeniu zajęć, czyli po godz. 18.00.
JL: Jak wygląda taki dzień terapii w „Wyspie SOZO”?
M.Cz.: Rozpoczyna się śniadaniem, następnie po godz. 9.00 startują zajęcia, które trwają, z przerwami
na posiłki, do godz.18.00. Chciałbym
podkreślić, że w naszym ośrodku
zajęcia odbywają się w dwóch grupach, maksymalnie 12-osobowych.
To bardzo ważne, bo terapeuta ma
większą szansę skupić się na jednostce, efektowniej pracować. Pacjencie mają na miejscu całodniowe wyżywienie, mieszkają w domkach lub
pokojach 2- i 4-osobowych. Na terenie ośrodka mają dostęp do siłowni,
zajęć fitness, relaksacyjnych, nauki
tańca. Wokół jest mnóstwo terenów
zielonych, cisza, spokój potrzebne
do odzyskania równowagi i wsłuchania sie w swoje myśli. Naprawdę
nie ma czasu na nudę (uśmiech).
JL: Prowadzicie państwo ośrodek rodzinny i widać, że wkładacie
w to mnóstwo serca.
M.Cz.: Nie ukrywam, że ta praca stała się dla nas poniekąd misją.
Moje dzieci mieszkają na terenie
ośrodka, aby w razie potrzeby być
jak najbliżej naszych pacjentów, ja
jestem tu codziennie. Każdego pacjenta znamy osobiście, z każdym
łączą nas rozmowy, opowiedziane
historie życiowe. Każdy wyleczony
pacjent, który wraca do nas na odbywającą się w soboty grupę wsparcia,
daje nam niesamowitą satysfakcję i
poczucie, że jesteśmy we właściwym
miejscu naszej drogi zawodowej.
JL: Dziękuję za rozmowę.
Wyspa SOZO /Zawady, ul. Piwna 7 / 42110 Popów / tel. 48 884 831 831, 48 502 222
626 / www.wyspasozo.pl
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Otwarcie DP 1056 S w Poczesnej. (fot. Patryk Jeziak)

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI wśród
najlepszych w Polsce
Znane już są samorządy terytorialne, które zostały polskimi
liderami w gospodarowaniu środkami finansowymi w 2020 roku.
Powiat Częstochowski został sklasyfikowany na 20 miejscu
wśród 314 powiatów ziemskich!
W 2018 r. Powiat Częstochowski
znalazł się na 67 miejscu, tracąc do lidera – Powiatu Poznańskiego – 33,4%.
Po publikacji danych za 2019 r. Powiat
Częstochowski awansował o 42 miejsca
(na 25), tracąc 19% do zwycięzcy, Powiatu Wrocławskiego. Najnowszy ranking
przyniósł awans na 20 pozycję! Strata do
lidera wynosi już tylko 17%!
18

Opracowanie, oparte na zestawieniu parametrów finansowych, obejmuje wszystkie
jednostki samorządu terytorialnego. Naukowcy zbadali ich sposób gospodarowania
pieniędzmi, korzystając z oficjalnych sprawozdań finansowych, jakie samorządy składają do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dla celów metodologicznych został

zbudowany syntetyczny indeks będący
pochodną siedmiu składników:
• udziału dochodów własnych samorządu w dochodach ogółem,
• relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów,
• udziału wydatków inwestycyjnych
w wydatkach,
Biznes&Gospodarka
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obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
udziału środków europejskich w wydatkach,
relacji zobowiązań do dochodów,
udział podatku dochodowego od osób
fizycznych w dochodach bieżących.

Przodujemy w inwestycjach
Na uwagę zasługuje bardzo wysokie, 5 miejsce w kategorii „udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach”.
W województwie śląskim wskaźnik
ten daje Powiatowi Częstochowskiemu
1 miejsce. Im wyższa relacja, tym dana
jednostka wykazuje się większą działalnością inwestycyjną, ukierunkowaną na
rozbudowanie nie tylko infrastruktury technicznej, ale także infrastruktury
społecznej. Wysoka wartość wskaźnika
oznacza także, iż podejmowane decyzje
finansowe sprzyjają powiększania majątku danej jednostki, zwłaszcza trwałego. Co więcej, wysoki udział wydatków
inwestycyjnych w wydatkach ogółem
oznacza zwiększoną atrakcyjność jednostki z punktu widzenia potencjalnych
inwestorów. Jednostka staje się również
odpowiednim miejscem do różnego
rodzaju przejawów działalności kulturalnej i społecznej. Znaczny udział
wydatków inwestycyjnych świadczy
również o zdolności obsługi zadłużenia

w przyszłości oraz sięgania do różnych
źródeł finansowania inwestycji.
Jedną z ostatnio zakończonych inwestycji jest odcinek drogi DP-1056-S na ciągu DK-1–PoczesnaMazury–Młynek–Wąsosz–DW-908 o długości 3100 m. Nowa
jezdnia wykonana z asfaltobetonu ma
teraz 6 m szerokości. Piesi zyskali nowy
chodnik o długości 2 800 m, a mieszkańcy
zjazdy do posesji z kostki brukowej, przebudowaną sieć gazową, wodociągową,
sanitarną i telekomunikacyjną w obrębie
ronda oraz kompleksowe odwodnienie
drogi rowami otwartymi krytymi. Inwestycje sfinansowano z środków UE oraz
budżetu powiatu i gminy.

Wydatki na walkę z pandemią
W roku 2020 samorządy musiały zabezpieczyć nieprzewidziane w planie wydatki
na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Były to wydatki o charakterze tymczasowym, zostały one jednak
w omawianym raporcie wyodrębnione
i wskazane oddzielnie. W klasyfikacji ujętej w raporcie Powiat Częstochowski pod
względem wydatków na ten cel w przeliczeniu na jednego mieszkańca znajduje się
na miejscu 10 na 314 powiatów ziemskich
w Polsce. Natomiast w wydatkach ogółem
poniesionych w trakcie roku zajmuje 3 lokatę w kraju. Wydatki z budżetu własnego poniesione na cele walki z COVID-19
wyniosły 1803601,67 zł i były największe
wśród powiatów Województwa Śląskiego.

Koszt przebudowy DP 1056 wyniósł 6,7ml i był finansowany z UE oraz budżetów
powiatu i gminy. (fot. Patryk Jeziak)
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Niezależnie od środków pochodzących z dochodów własnych powiat miał
do dyspozycji również środki zewnętrzne, z Budżetu Państwa oraz Urzędu Marszałka Województwa Śląskiego. Tych
środków ogółem, przekazanych w formie
dotacji oraz z tytułu uczestnictwa w projektach organizowanych z racji pomocy
powiatom, uzyskano 1655737,82 zł.

Łącznie więc na cele zwalczania COVID-19 Powiat Częstochowski wydatkował środki w wysokości 4009531,99 zł.
– Mając na uwadze tylko obiektywne
wskaźniki finansowe wybrane przez naukowców, tym bardziej cieszy fakt tak
dobrej oceny Powiatu Częstochowskiego.
Zmiana realiów, z jaką mieliśmy do czynienia w trakcie pandemii, była trudna
do przewidzenia, ale działania Zarządu
i Rady Powiatu Częstochowskiego dają
prawo do optymizmu. Ranking może
być również świetnym narzędziem dla
mieszkańców powiatu, którzy mogą
w prosty sposób sprawdzić, jak publicznymi pieniędzmi gospodarują ich lokalne władze – komentuje Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.
Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce przygotowała
Fundacja Instytut Studiów Wschodnich
(organizator Forum Ekonomicznego
w Karpaczu) we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Nowe drogi w powiecie znacząco zwiększają mobilność w całym subregionie.
(fot. Patryk Jeziak)
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SZTUKA W PRODUKCJI I DEKORACJI SZKŁA
NAJWIĘKSZA Z 7 FIRM NALEŻĄCYCH DO
STOELZLE GLASS GROUP
JEDEN Z LIDERÓW ZATRUDNIENIA
W CZĘSTOCHOWIE
PRODUKCJA PRESTIŻOWYCH OPAKOWAŃ
SZKLANYCH DLA NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH
MAREK Z BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ,
SPIRYTUSOWEJ I SPOŻYWCZEJ

WWW.STOELZLE.COM/STC

Powiat częstochowski na weekend
Jura Krakowsko-Częstochowska to idealne miejsce na rodzinny wyjazd wypełniony atrakcjami.
Region oferuje wiele możliwości spędzania czasu w sposób aktywny, na przykład rowerowe
wycieczki czy skałkowe wspinaczki. Kusi też miejscami, których próżno szukać gdzie indziej.
Chcąc poznać Jurę Krakowsko-Częstochowską, trzeba poświęcić na to więcej
niż kilka dni urlopu. Dzisiaj zapraszamy na
niezwykle malownicze tereny powiatu częstochowskiego. Podróż rozpoczynamy po
Złotej Krainie Pstrąga (gmina Janów), która
zachęca turystów wieloma atrakcjami. Liczne ostańce skalne z intrygującymi nazwami,
takimi jak Brama Twardowskiego czy Diabelski Most, budzą ciekawość i nawiązują
do przeszłości. A przeszłość terenów gminy
Janów jest bardzo bogata. W Złotym Potoku
znajduje się dworek Zygmunta Krasińskiego, gdzie mieszkał kiedyś poeta. Dworek był
także siedzibą Potockich i Raczyńskich. Dziś
jego drzwi są otwarte dla zwiedzających.
Dodatkową atrakcją są tajemnicze podziemne jaskinie i średniowieczne warownie. Jedna z legend związana z zamkiem
w Ostrężniku sięga czasów powstania styczniowego. Oddział Chmieleńskiego rozbił
rotę carską i przejął przewożone złoto. UchoBiznes&Gospodarka

dzący przed zemstą Rosjan Chmieleński,
świadom ciążącej na nim odpowiedzialności, zdecydował się na ukrycie pieniędzy
w ruinach zamku. Dalszy odwrót był bowiem wielką niewiadomą. Gdzie ów skarb
został ukryty? O tym legenda milczy, a podejmowane próby jego odnalezienia spełzły
na niczym. Oddział wycofał się dalej, już
bez skarbu, w kierunku Koziegłów i okrężną drogą dotarł w okolice Lelowa, gdzie pod
Mełchowem doszło do wielkiej powstańczej
bitwy, w której ranny został w nogę św. brat
Albert, a Chmieleński dostał się do niewoli.
Miłośnicy aktywności mogą miło spędzić
czas na bezdrożach Pustyni Siedleckiej. Piaszczyste wydmy są miejscem idealnym do pustynnych pikników i sportów ekstremalnych.
Pustynia powstała w efekcie eksploatacji piasku formierskiego na potrzeby Huty „Częstochowa”. Legenda jednak podaje, że miejsce to
jest zgoła innego pochodzenia. Według niej
ziemię zamienił w pustynię ogień, który wy-

dostał się przez piekielne bramy, gdy diabeł
chciał do nich strącić Twardowskiego.
W Siedlcu znajduje się jaskinia „Na Dupce” oraz nieczynny Kamieniołom Warszawski, z którego brano kamień na detale architektoniczne odbudowującej się Warszawy.
Dlaczego okolice Złotego Potoku nazywane są Złota Krainą Pstrąga? To tu, w dolinie czystej rzeki Wiercicy, hrabia Edward
Raczyński w 1881 r. założył pierwszą
w Europie hodowlę pstrąga tęczowego.
Pstrągarnia prężnie działa do dziś, można w niej kupić świeże i wędzone pstrągi
oraz karpie, a także zjeść ryby w prowadzonej przy stawach smażalni.
Zapraszamy do powiatu częstochowskiego!
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa
tel. 34 32 29 100
czestochowa.powiat.pl,
facebook@czestochowa.powiat
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MIESZKALNICTWO. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa
Społecznego oraz Miasto Lubliniec
realizują przy ul. płk. Wacława Wilniewczyca 6 inwestycję mieszkaniową.
W dwóch nowoczesnych budynkach
powstaną łącznie 62 lokale mieszkaniowe oraz 2 lokale użytkowe

Powstają nowe bu-

Powstają nowe budynki mieszkalne

W

arta ponad 16 mln zł inwestycja zakłada powstanie dwóch
obiektów, w których znajdą
się 62 lokale mieszkalne o następującej
powierzchni: 16 lokali o pow. 66,92 m2
(3 pokoje), 14 lokali o pow. 63,65 m2 (3
pokoje), 16 lokali o pow. 60,73 m2 (2 po-

koje),14 lokali o pow. 58,44 m2 (2 pokoje), 2 lokale o pow. 39,01 m2 (1 pokój).
Poza mieszkaniami w obiektach znajdą się łącznie także dwa lokale użytkowe
(o pow. 64,83 m2 każdy) oraz 12 garaży.
Inwestor przygotowuje także 93 miejsca
parkingowe w sąsiedztwie obiektów.

Obecnie dostępne są jeszcze 44 lokale mieszkalne. Warunki przydzielenia
mieszkania dostępne są na stronie internetowej MTBS: www.mtbstg.pl. Warto
przypomnieć, że w Lublińcu w 2016 roku
zostały oddane do użytku 2 budynki przy
ul. Wilniewczyca, tj. 40 mieszkań komunalnych o wartości 5,6 mln złotych.
– W Lublińcu chce się mieszkać. To
nowoczesne i prężnie rozwijające się
na wielu płaszczyznach miasto, o czym
świadczy m.in. niedawno opublikowany ranking „Wspólnoty”, podsumowujący wydatki inwestycyjne samorządów
w ostatnich trzech latach (tj. 20182020). Lubliniec w zestawieniu miast
powiatowych (niebędących miastami
na prawach powiatu) zajął 27. miejsce
w Polsce, a tym samym 1. miejsce w
województwie śląskim. Średnie wydatki inwestycyjne na mieszkańca Lublińca wyniosły w ww. latach 1222,98 zł –
podkreśla MTBS. (as)

Warta ponad 16 mln zł inwestycja zakłada powstanie dwóch obiektów, w których znajdą się 62 lokale mieszkalne.
MTBS
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Przystanki do posprzątania
W
Częstochowie już po raz trzeci w tym roku odświeżana jest
infrastruktura przystankowa.
Pierwsze dwie akcje objęły prawie 500
przystankowych wiat. Tym razem umytych zostanie 50 wiat w tych miejscach,
gdzie dochodzi do największej wymiany
pasażerów MPK
Jak informuje Biuro Inżyniera Ruchu
UM, na bieżąco z infrastruktury przystankowej usuwane są nielegalne ogłoszenia, naklejki i pseudograffiti oraz
wszelkie zabrudzenia z dachów, ścian,
siedzisk i gablot. Czyszczenie odbywa się
za pomocą myjek wysokociśnieniowych,
gorącą wodą ze środkami myjącymi lub
ekologiczną chemią w przypadku konieczności zastosowania mocniejszych
preparatów. Podczas prac ekipy myjącej
pasażerowie muszą liczyć się z pewnymi
utrudnieniami. BIR planuje kolejne mycie wiat wczesną wiosną, jeśli nie zajdzie
potrzeba wcześniejszej interwencji. (źródło: UM Częstochowa)

Biznes&Gospodarka

BIR planuje kolejne mycie wiat wczesną wiosną, jeśli nie zajdzie potrzeba wcześniejszej interwencji.
ARCH UM Częstochowa
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Lubliniec najlepszy
w rankingu inwestycji
RANKING. Właśnie ukazał się coroczny ranking Pisma Samorządu
Terytorialnego „Wspólnota”, podsumowujący wydatki inwestycyjne
samorządów. Lubliniec zajął pierwsze miejsce w województwie śląskim
w kategorii miast powiatowych

„Metoda rankingu jest identyczna jak w
ubiegłych latach – informuje „Wspólnota”. – Pod uwagę wzięliśmy całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (w tym przypadku
2018-2020). W ten sposób chcemy uniknąć dużych chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych
jednostek, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być
bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją

ważnej inwestycji, aby potem okresowo
spadać do znacznie niższego poziomu.
Staramy się też uwzględniać wydatki ponoszone przez spółki komunalne.
W tym celu od kilkunastu lat rozsyłamy
ankiety do miast na prawach powiatu.
Wiemy skądinąd, że skala działalności inwestycyjnej spółek komunalnych
w mniejszych miastach jest znaczenie
mniejsza niż w miastach na prawach powiatu, więc skala błędu wynikającego z
oparcia się tylko na danych budżetowych

jest tam mniejsza. Niestety oznacza to, że
wyniki rankingu nie w pełni oddają sytuację w średnich i małych miastach, w
których spółki stanowią istotny element
realizacji strategii inwestycyjnych. No
cóż, nie gromadzimy w Polsce oficjalnych danych, które pozwoliłyby na uzyskanie takiego pełnego, niezniekształconego obrazu” – wyjaśniają organizatorzy
rankingu.
Wyniki przedstawiamy obok. (as)

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków to największa realizowana obecnie inwestycja w Lublińcu.
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Średnie wydatki na mieszkańca w PLN
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Burmistrz znalazł się w gronie 20 nagrodzonych.
UM KŁOBUCK

Burmistrz wyróżniony
WYRÓŻNIENIE. Konkurs „Jurajski Produkt Roku” organizuje Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie. W obecnej edycji
wśród nagrodzonych znalazł się Jerzy Zakrzewski – burmistrz Kłobucka

G

ala konkursu odbyła się 5 listopada. W jego obecnej, 21. edycji,
nagrodzono 20 firm i instytucji.
Wśród tych, którzy otrzymali nagrody,
znalazł się burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, którego doceniono za działal-
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ność na rzecz miasta Kłobuck i powiatu
oraz za współpracę z biznesem. Wśród 20
nagród jeszcze dwie inne dotyczyły samorządów, ale poza naszym powiatem.
Gali konkursowej towarzyszył IV
Jurajski Kongres Gospodarczy, również

organizowany przez Regionalną Izbę
Przemysłowo-Handlową w Częstochowie. Wydarzenia te zostały objęte patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Częstochowa.
(jar)
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PROMOCJA

Rusza gazyfikacja Kłobucka!
ROZWÓJ GMINY. W grudniu doszło do podpisania umowy z wykonanie sieci gazociągowej oraz spotkania z inwestorem i władzami
gminy. Budowa gazociągu rozpocznie się za niespełna 4 miesiące
Po wielu latach, gmina Kłobuck doczekała się ostatniego elementu, który
zwiększa komfort życia jej mieszkańców. To długo wyczekiwana gazyfikacja.
– Jestem po rozmowach z wykonawcą, który wygrał przetarg na realizację
sieci. Z moich informacji, które posiadam od dyrekcji spółki gazowniczej w
Zabrzu wynika, że termin budowy nie
jest w tej chwili zagrożony – mówi Jerzy Zakrzewski.
Burmistrz jest w kontakcie z wykonawcą gazociągu, który zresztą sam
przejawia inicjatywę, by realizację inwestycji przeprowadzić tak, aby jak
najmniej kolidowało to z funkcjonowaniem miasta w czasie tej realizacji. W
ratuszu mają też świadomość, że kwestia gazyfikacji to wciąż temat istotny
dla mieszkańców.
Biznes&Gospodarka

Dziś, gdy przepisy wymuszają odchodzenie od najbardziej szkodliwych
paliw, względnie stosowanie wysoko
zaawansowanych kotłów na paliwa stałe, wielu rozważa, czy decydować się na
takie paliwa, czy inwestować w piec na
pellet, czy może w inne rozwiązania.
Skorzystanie z gazu jest wciąż jedną
z możliwości. Czasem – ze względów
technicznych – być może nawet jedyną
sensowną. Problem wysokiej obecnie
ceny bez wątpienia nie działa tu zachęcająco, ale z drugiej strony tradycyjne
paliwa też nie będą tanieć. A cena gazu
w ciągu lat może ulegać zmianom wcale
nie tylko w kierunku mniejszej opłacalności dla użytkowników tego paliwa.
Planowane zakończenie prac przy
gazyfikacji Kłobucka przypada na rok
2023. Realizacja inwestycji stanie się
dobrze widoczna w terenie na pewno
już w przyszłym roku. (jar)

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.
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REKLAMA

PANKI POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 50

ZŁAP
OKAZJE
NA ŚWIĘTA

Dane kontaktowe:

RATY
0%

tel: 34 317 93 83
kom: 509 915 438
mail:
biuro.panki@stollido.com
WWW.STOLLIDO.COM

DARMOWY
TRANSPORT

Godziny otwarcia:
pon - pt: 10:00 - 19:00
sobota: 10:00 - 18:00
niedziela handlowa:
11:00 - 18:00

Wraz z kolejnymi robotami coraz wygodniej korzysta się z autostrady. Inwestycja zbliża się do końca.
GDDKIA

Autostradą coraz wygodniej
KOMUNIKACJA. Już trzy pasy autostrady mają do
dyspozycji kierowcy jadący od węzła Radomsko w kierunku
Częstochowy, do granicy województw. To oznacza,
że oddano im całą planowaną szerokość jezdni

C

oraz bliżej jest oddanie kierowcom gotowych wszystkich pasów
autostrady A1 na jej odcinku na
północ od Częstochowy. Teraz zakończyły się prace na zachodniej jezdni między
węzłem Radomsko i granicą województw
łódzkiego i śląskiego. Kierowcy jadący na
południe mają tu już do dyspozycji trzy
pasy ruchu, czyli całą szerokość jezdni.
Informacja to dotyczy 7 kilometrów A1
w województwie łódzkim i 6 kilometrów
w śląskim. Autostrada będzie mieć tutaj
docelowo po trzy pasy – tak samo jak na
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Górnym Śląsku i o jeden więcej, niż ma
m.in. na obwodnicy Częstochowy.
Na razie jeszcze trzeba tu jednak jechać wolniej. Dozwolona prędkość to
w tej chwili 100 km/h. To dlatego, że
mimo wszystko prace jeszcze trwają.
Jadący na północ nadal będą mogli poruszać się dwoma pasami ruchu, ponieważ tu w dalszym ciągu kontynuowane
są prace budowlane. Na tej jezdni, tej
prowadzącej na północ, jest ograniczenie do 70 km/h.

Drogowcy zapowiadają, że jeszcze
w listopadzie kierowcy pojadą całą szerokością jezdni w kierunku Gdańska,
na 12-kilometrowym odcinku Tuszyn–
Piotrków Trybunalski Zachód.
Łączny koszt robót budowlanych
w celu przebudowy ponad 80 kilometrów
starych odcinków drogi, A1 od Tuszyna
do Piotrkowa Trybunalskiego oraz DK1
od Piotrkowa Trybunalskiego do początku obwodnicy Częstochowy, przekracza
2,8 miliarda złotych. Niemal 1,7 miliarda
to dofinansowanie unijne. (jar)
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PROMOCJA

Volvo C40 Recharge – bardziej stylowy crossover
Nowe Volvo C40 Recharge zapewnia mnóstwo emocji podczas jazdy dzięki
dwóm silnikom elektrycznym o łącznej mocy 408 KM. Model będzie można
testować z początkiem nowego roku w salonie VOLVO CAR Częstochowa.
C40 Recharge jest przyjemnie nieskomplikowany. Nie ma w nim tradycyjnego przycisku startowego. Genialnie intuicyjne rozwiązanie. Dotyczy to również
techniki napędowej opartej na platformie
CMA (Compact Modular Architecture) z jednym silnikiem elektrycznym na
przedniej i drugim przy tylnej osi o łącznej mocy 408 KM.
W całym wnętrzu Szwedzi obywają
się bez skóry. Zamiast tego, do pokrycia
dobrze wyprofilowanych siedzeń użyto
zrównoważonych tkanin mikrotechnicznych. Z drugiej strony, wzorzyste
plastikowe listwy ozdobne na desce rozdzielczej wydają się nieco stonowane.
Ale ponieważ jest to plastik z recyklingu,
chętnie to akceptujemy.
Widoczność do tyłu jest ograniczona
przez wąską tylną szybę oraz szerokie
słupki C. Dziękujemy więc za system kamer 360 stopni o wysokiej rozdzielczości.
A ci, którzy uważają, że Google Maps to
najlepsza nawigacja, mogą się cieszyć.
Oprogramowanie Android Automotive
jest fabrycznie zintegrowane z systemem
multimedialnym.
Póki co, system multimedialny nie
dogaduje się z Apple CarPlay, ale Volvo
zapewnia, że ta niedogodność dla użytkowników telefonów z jabłkiem zostanie
naprawiona przy okazji jednej z najbliższych zdalnych aktualizacji systemu.
Oczywiście nie ma problemu ze zwykłym połączeniem iPhone’a przez Bluetooth lub kablem.
32

Z przodu jest jeszcze przestronnie, ale
z tyłu szybko robi się ciasno, jak to zwykle bywa w kompaktowych crossoverach,
zwłaszcza nad głową dla pasażerów o
wzroście powyżej 1,85 m. To koszt stylistycznego kompromisu spowodowanego
opadającą w C40 linią dachu. Pod tym
względem XC40 wypada minimalnie
lepiej. Także pojemność bagażnika jest
w C40 nieco mniejsza – przy standardowym ustawieniu foteli wynosi 413 l,
a po ich rozłożeniu 1205, podczas gdy w
XC40 – 414 i 1290 l.

Volvo C40 – 4,7 s do „setki”
Volvo dysponuje naładowanym akumulatorem o pojemności 75 kWh (netto). Po wciśnięciu pedału gazu masa
własna wynosząca 2,2 tony staje się nic
nieznaczącą wartością na papierze. C40

katapultuje się w kierunku horyzontu i
potrafi osiągać „setkę” w 4,7 s.
Jeśli chodzi o zasięg, to na przejechanie obiecywanych 420 km można liczyć
jedynie poprzez stonowane używanie
pedału gazu w bogatym w rekuperację
„trybie jednopedałowym” (który da się
aktywować za pomocą wyświetlacza dotykowego) i raczej bez korzystania z pełni
możliwości dwóch silników.

Volvo C40 – naszym zdaniem
Model C40 zaostrza apetyt na elektryczną mobilność. Mocny wygląd, doskonałe wrażenia z jazdy, nowoczesne
rozwiązania komunikacyjne - to nam się
podoba. Wszystko, czego brakuje teraz to
wersja z jednym silnikiem elektrycznym o
mocy 200 KM, która będzie sporo tańsza.
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Premiera
w częstochowskim teatrze

KULTURA. W grudniu na deskach Teatru Adama Mickiewicza w Częstochowie wystawiony
został spektakl, którego główną bohaterką jest...Maria Skłodowska-Curie. Na scenie nie było
dobrze znanych częstochowskiej publiczności aktorów, a młody zespół Teatru Papahema.
Biografii Marii Skłodowskiej-Curie
nie obejmują prawa autorskie. Przynależy ona do strefy publicznej. Możemy jej
używać. Maria jest twarzą feminizmu,
kobietą-mitem, produktem. Podobnie
jak inne ikony popkultury – Madonna,
Marilyn Monroe, Superman – kształtuje
(źrródło: Teatr Adama Mickiewicza)

zbiorową wyobraźnię. Czy jednak Skłodowska-Curie chciałaby ją współtworzyć
jako świadoma jednostka?
Spektakl przewrotnie używa figury Marii, by poruszyć kwestie szeroko
rozumianej wolności, respektowania
praw kobiet, wieloaspektowego prze-

kraczania własnych granic, naruszania
prywatności osób publicznych, przerostu ego i ambicji, a także, przynależnej systemowi edukacji, tendencji do
zamykania ludzkiego życia w banalnych formułkach. Istotne zagadnienia
społeczne konfrontowane są z życiową
postawą noblistki, której przywraca się
prawo do szczerej, intymnej, nierzadko
kontrowersyjnej wypowiedzi. Korzystając z języka teatru ożywionej formy,
twórcy w dynamiczny i groteskowy
sposób przybliżają bogaty w paradoksy fenomen zjawiska, jakim jest Maria
Skłodowska-Curie.
Spektakl adresowany jest do osób powyżej 16. roku życia.
Tekst i reżyseria: Agata Biziuk, scenografia: Katarzyna Pielużek, muzyka:
Natasza Topor, choreografia: Anna Sawicka-Hodun, projekcje: Patryk Bychoski, Reżyseria światła: Maciej Iwańczyk,
konsultacje chemiczne: Marzanna Rutkowska, obsada: Paulina Moś, Helena
Radzikowska, Paweł Rutkowski, Mateusz
Trzmiel.

Biznes&Gospodarka

33

Można się przebadać
w specjalnym kiosku

ZDROWIE. We wszystkich oddziałach wojewódzkich NFZ zostały
stworzone stanowiska ds. profilaktyki i promocji zdrowia. W samoobsługowych
punktach dorośli wykonają na miejscu najważniejsze pomiary medyczne,
które określają ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne.
Będzie też można skorzystać z pomocy doradców

B

ezpłatne programy profilaktyczne
mogą pozwolić na wczesne wykrycie ryzyka chorób cywilizacyjnych
i na zapobieganie im. To zawsze taniej i
lepiej, niż doprowadzić do rozwoju choroby i potem ją leczyć. Na dziś we wszystkich 16 oddziałach wojewódzkich NFZ
zostały uruchomione stanowiska ds. profilaktyki i promocji zdrowia. W każdym
z nich pracuje profesjonalny doradca,
który pomoże skorzystać z programów
ochrony zdrowia oraz podpowie, jak wykonać podstawowe pomiary w samoobsługowym kiosku profilaktycznym.

Kioski do badań

ze sobą i na przykład pokazać swojemu
lekarzowi. Można też będzie omówić z
doradcą na stanowisku ds. profilaktyki i
promocji zdrowia.

Dostępność?
Aby skorzystać z usług doradcy ds.
profilaktyki i promocji zdrowia oraz z
pomiarów w kiosku profilaktycznym,
trzeba zapisać się przez strony internetowe oddziałów wojewódzkich NFZ lub
przez Telefoniczną Informację Pacjenta.

Punkty są czynne w godzinach 9.0012.30 i 13.00-15.30. Nasz wojewódzki –
jest w… Katowicach.
Nasza ocena? Pomysł z kioskami –
świetny. Z dostępem do doradców – również. Dopóki jednak punkt taki będzie
w Katowicach, to nikt tam z Kłobucka
nie pojedzie. Trzeba liczyć, że pomysł się
sprawdzi i podobne miejsca do samobadania się będą co najmniej w większości
powiatów. (jar)

Na razie takie sprytne kioski do samodzielnych badań podstawowych są tylko w oddziałach NFZ – czyli u nas
w Katowicach. Ale może pomysł się sprawdzi i trafią też „pod strzechy”? Oby.
NFZ

Samoobsługowe kioski profilaktyczne
to takie zapewniające prywatność „budki”, do których można wejść dla dokonania podstawowych badań. Zmierzy się
tam wzrost, masę ciała, indeks masy ciała
(BMI), ciśnienie tętnicze oraz skład ciała. O ile wzrost i masę nietrudno zbadać
w domu, o tyle już z pomiarem ciśnienia
jest trudniej. A wiele mówiący o stanie
organizmu pomiar składu ciała wymaga
już odpowiedniego sprzętu. Analiza taka
mierzy poziom tkanki tłuszczowej, mięśniowej oraz zawartości wody w organizmie. Takie badanie potrafi wskazać, gdzie
jest problem. I czy budowa i skład ciała
odbiegają od normy. Z kolei ciśnienie, jak
wiadomo, pośrednio może doprowadzić
do zgonu – a nadciśnienie jest chorobą
często spotykaną, choć niejednokrotnie
w ogóle niezdiagnozowaną na czas. Nieleczone nadciśnienie tętnicze może doprowadzić m.in. do chorób układu krążenia
(w tym zawału serca, niewydolności serca,
arytmii), udaru mózgu, chorób nerek czy
retinopatii. Indeks BMI pozwala oceniać
ryzyko chorób związanych z nadwagą.
To może być cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, miażdżyca.
W kiosku dostanie się wydrukowane
wyniki badań. Można będzie je zabrać
Biznes&Gospodarka

35

SAMORZĄD. Lubliniec kolejny raz zajął
wysokie miejsce w
zaszczytnym rankingu. W 17. edycji prestiżowego zestawienia
„Ranking Samorządów”, prowadzonym
przez „Rzeczpospolitą”, naszemu miastu
przyznano 9. miejsce

Lubliniec kolejny raz zajął wysokie miejsce w zaszczytnym rankingu.
UM LUBLINIEC

Kolejny raz wysoko w rankingu!

W

kategorii „gminy miejskie i
miejsko-wiejskie”
Lubliniec
wyprzedził mi.in. Łowicz
(miejsce 111), Radzionków (miejsce 235),
Woźniki (miejsce 255), Tarnowskie Góry
(miejsce 350), Redę (miejsce 532), Kłobuck (miejsce 692), Dobrodzień (miejsce
749) i Olesno (miejsce 816).

36

W rankingu „Rzeczpospolitej” 2021 brane
jest pod uwagę ok. 50 wskaźników. Większość z nich pochodzi z publicznych źródeł informacji – takich jak dane ze sprawozdań budżetowych udostępnianych
przez Ministerstwo Finansów lub danych
zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny. Ostatnim etapem rankingu są an-

kiety wypełniane i przesyłane przez samorządy. Udział w rankingu jest bezpłatny.
W kategorii gmin wiejskich Boronów uplasował się na 132. pozycji, Kochanowice zajęły 216. miejsce, Herby zajęły 252. pozycję,
na 516. miejscu znalazła się Ciasna, 541.
lokata przypadła gminie Pawonków, a na
7686. miejscu uplasował się Koszęcin. (as)

Biznes&Gospodarka

PROMOCJA

Zespół „Śląsk”
pięknie wita

REKLAMA

MIASTO. Lubliniec ma nowe
witacze. Banery mają przypominać
wjeżdżającym do miasta o 750.
rocznicy jego istnienia, która
wypada w przyszłym roku.
Witacze mają trzy różne wzory
i zostały wyeksponowane w sześciu
różnych lokalizacjach. Są to:
ul. Oleska, ul. Lisowicka,
ul. Skłodowska, ul. Powstańców Śląskich, ul. Częstochowska i Kokotek. (as)
Witacze mają trzy różne wzory i zostały wyeksponowane w sześciu
różnych lokalizacjach.
UM LUBLINIEC
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Boronów gminą dobrą
do życia
RANKING. Gmina Boronów zajęła
26. miejsce na 1592 sklasyfikowanych
gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w
ogólnopolskim rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmina dobra do
życia”. Jak wypadły inne samorządy
ziemi lublinieckiej?

W zestawieniu gmina Boronów zajęła 26. miejsce na 1592 sklasyfikowanych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast do 5 tys. mieszkańców
oraz drugie miejsce w województwie śląskim.
UG BORONÓW

R

anking Serwisu Samorządowego PAP „Gmina dobra
do życia” badał jakość życia w każdej z 2477 gmin
w Polsce, a opracowany został przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk. Wszystkie
gminy były oceniane według 48 wskaźników, do których
należały między innymi: dochody własne budżetów gmin
na jednego mieszkańca, wydatki inwestycyjne, walory estetyczne krajobrazu, potencjał zabytków, infrastruktura kulturalna, liczba zarejestrowanych bezrobotnych na 100 osób
w wieku produkcyjnym, atrakcyjność migracyjno-osadnicza, warunki mieszkaniowe, infrastruktura wodociągowa i
kanalizacyjna, miejsca w przedszkolach na 1000 dzieci w
grupie wiekowej 3-6 lat, dostępność opieki zdrowotnej oraz
jakość i dostępność edukacji. Jednocześnie po raz pierwszy

w tak szerokim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych
danych środowiskowych.
W tym kompleksowym zestawieniu gmina Boronów zajęła
26. miejsce na 1592 sklasyfikowanych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast do 5 tys. mieszkańców oraz drugie
miejsce w województwie śląskim. Lokaty poszczególnych
gmin powiatu lublinieckiego przedstawiamy w tabeli.
Lubliniec zajął 215. pozycję w rankingu w ujęciu ogólnopolskim – na 2477 sklasyfikowanych jednostek samorządu.
Honorowy patronat nad rankingiem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Związek Miast Polskich,
Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz
Unia Metropolii Polskich. (as)
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Gmin wiejskie i miejsko-wiejskie oraz miasta
do 5 tys. mieszkańców
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Bezrobocie jeszcze zmalało
RYNEK PRACY. Nie ma śladów po koronakryzysie
na rynku pracy. W październiku liczba zarejestrowanych
bezrobotnych w powiecie jeszcze zmalała. Dziś bez
pracy jest nawet mniej ludzi niż przed pandemią

J

eszcze we wrześniu mieliśmy w powiecie 2388 zarejestrowanych bezrobotnych. To dokładnie tyle, ile w
lutym tuż przed pandemią. A teraz, w
październiku 2021 roku, takich osób jest
jeszcze mniej. Dane Powiatowego Urzędu
Pracy w Kłobucku, podsumowujące październik, mówią o 2306 zarejestrowanych
bezrobotnych. W ostatnich miesiącach
liczba ta malała o kolejne dziesiątki osób
bez pracy.

Dokładnie rok temu bez pracy i zarejestrowane w PUP były u nas 2452
osoby. Choć wtedy nie było piku „fali”
koronawirusa. A teraz mowa o tym,
że takową mamy. Epidemia najwyraźniej nie wpływa już na rynek pracy w
sposób widoczny poprzez liczbę bezrobotnych. Natomiast nie można powiedzieć, że wcale nie widać, że była.
Dokładnie dwa lata temu, w ostatnim
październiku przed koronawirusem,

Coraz mniej ludzi bez pracy. Coraz częściej znów praca szuka człowieka. To wszystko mimo pandemii i mimo sporego napływu pracowników z zagranicy.

było w powiecie 2102 bezrobotnych.
Te około 200 osób to zauważalny skutek kryzysu. Zresztą gdyby nie pandemia, bezrobocie pewnie nadal by stale
malało i dziś, kto wie, może bylibyśmy
już poniżej dwóch tysięcy zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie.
(jar)

Dobrze wykorzystują wodę
WYRÓŻNIENIE. Lubliniec zajął drugie miejsca w rankingu
„Water City INDEX 2021”. Ranking dotyczył efektywności
wykorzystania zasobów wody w polskich miastach
– Przyznanie nam tej nagrody to szczególny dowód na to, jak istotną rolę w
naszym mieście odgrywa woda. Tegoroczny ranking osobno klasyfikuje metropolie, miasta na prawach powiatu oraz
miasta niebędące miastami na prawach
powiatu, posiadające co najmniej 20 tysięcy mieszkańców – podkreśla wiceburmistrz Anna Jonczyk-Drzymała.

Autorzy raportu poddali „wodnej”
analizie w sumie 218 polskich miast w ramach 4 obszarów: życie, kultura i ludzie,
zagrożenie, gospodarka i biznes.
– W naszym przedziale ocenie poddano 152 samorządy, podkreślając ich
ogromną wartości m.in. w oddolnych
działaniach ekologicznych. Pod lupę
wzięto 15 kategorii według 30 wskaźni-

ków. Baza danych wykorzystanych do
obliczeń pochodziła z GUS, Bazy Danych
Obiektów Topograficznych, Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” – wyjaśnia wiceburmistrz.
Z informacji przekazanych bezpośrednio podczas uroczystości wynika, że
nagrody nie przyznawała kapituła; wyłoniono ją z obliczeń, na których podstawie
system zliczał punkty w oparciu o konkretne wskaźniki.
Inicjatywa „Water City INDEX” pozwala mierzyć, analizować i wyciągać
wnioski. Określa trendy w 4 analizowanych obszarach oraz stopień zrównoważenia rozwoju miast w zakresie „woda
w mieście”. Jak podkreślają organizatory
rankingu, jest to doskonały materiał wyjściowy do analiz, które posłużą miastom
do identyfikacji miejsc problemowych.
(as)

Lubliniec zajął drugie miejsca w rankingu „Water City INDEX 2021”.
UM LUBLINIEC
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REKLAMA

CAŁKOWICIE ELEKTRYCZNY

Volvo XC40 Recharge
P8 AWD

Wyłącz wtyczkę
i w drogę!
Żadnych kompromisów
XC40 Recharge nie zmusza Cię do wyboru między
mocą a odpowiedzialną jazdą. Po prostu wsiądź, wybierz bieg i ciesz się komfortem jazdy przy użyciu tylko
jednego pedału oraz imponującą siłą napędu elektrycznego przy zerowej emisji spalin.

Ładowanie w trasie
Na trasie możesz szybko
naładować XC40 Recharge
w wersji Twin od 10% do
80% w około 37 minut.

Ładowanie w domu
W celu zapewnienia wygodnego ładowania w domu
zalecamy zainstalowanie
ściennej stacji Wallbox.

Autoryzowany Salon i Serwis Volvo Car Częstochowa, ul. Jagiellońska 48, tel. 34 399 40 00
www.volvocarczestochowa.pl

REKLAMA

Uwolnij się od swojego nałogu
Jest takie magiczne miejsce niecałe 30 km od Częstochowy, w którym odzyskasz
utraconą wolność. To „Wyspa SOZO” – jedyny taki prywatny ośrodek leczenia
uzależnień w regionie. Położone pośród lasu miejsce, w którym panuje totalna
harmonia i rodzinna atmosfera. Miejsce, w którym zrozumiesz, że nałogi można pokonać i znów cieszyć się życiem pełną piersią.
SOZO – greckie słowo oznaczające uzdrowienie, uwolnienie i powodzenie. Tym właśnie jest ośrodek leczenia uzależnień znajdujący się w Zawadach pod Częstochową. „Wyspa SOZO” – to ośrodek, w którym znajdziecie profesjonalną diagnozę, wiedzę,
a przede wszystkim skuteczną pomoc, by móc zmienić w życiu to, co przeszkadza w osiągnięciu zdrowia i szczęścia. Ośrodek z
wielką pasją prowadzony jest przez rodzinę Czuprynów, z której członkami rozmawiamy o filozofii związanej z tym niełatwym
biznesem i misji przyświecającej im każdego dnia w pracy z podopiecznymi.

KONTAKT

Wyspa SOZO /Zawady, ul. Piwna 7 / 42-110 Popów / tel. 48 884 831 831, 48 502 222 626 / www.wyspasozo.pl

