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Witam!
Oddaję w Państwa ręce drugą
edycję największego magazynu
biznesowo-gospodarczego w regionie częstochowskim. Zaczynaliśmy go tworzyć w pięknej rzeczywistości, kiedy wskaźniki PKB
w kraju należały do najlepszych
od lat, a polskie firmy odnotowywały kolejne rekordowe zyski.
Nikt wtedy nie przypuszczał, że
wirus z Chin i pandemia przewróci nasze życie do góry nogami.
We wrześniu liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS powoli zbliżała się do poziomów z
lutego, czyli sprzed wybuchu epidemii COVID-19. Może to świadczyć o tym, że przedsiębiorcy nie
ograniczyli swojego potencjału,
tnąc zatrudnienie, ale przeczekali
najgorsze dzięki wsparciu z rządowych tarcz antykryzysowych. To,
że rynek pracy udało się zahibernować na czas zamrożenia gospodarki, widać w danych, które publikował GUS. Co prawda liczba
pracujących spadła w II kwartale
o ponad 151 tysięcy, ale skala tego
spadku mogła być znacznie większa, biorąc pod uwagę, że niektóre
branże wygasiły aktywność nieFot. Shutterstock/Daniel Jedzura

mal do zera. Po wakacyjnym poluzowaniu uczniowie wrócili do
szkół, ludzie znów zaczęli ubierać
się w sieciówkach, spotykać w restauracjach, odwiedzać kina i galerie. Wróciło życie.
Druga fala pandemii koronawirusa uderzyła w Europę w
październiku. Francja, Włochy i
Hiszpania po znaczącym wzroście
zachorowań wróciły do restrykcji. Również Polska wprowadziła nowe obostrzenia, wyłączając
z działalności niektóre branże.
Znów stanęliśmy przed wielką
niewiadomą. Co dalej? Bo choć
teoretycznie większość firm może
swobodnie działać, to w praktyce
wygląda to tak, że ludzi paraliżuje strach i albo z powodu kwarantanny pozostają w domu, albo
świadomie, bojąc się o własne
zdrowie i przyszłość, wstrzymują
się z wydatkami, które mogą niepotrzebnie uszczuplić ich budżet.
Wielka niewiadoma towarzyszy
nam od kilku tygodni. Co będzie
na wiosnę, jak przetrwać jesień
i zimę? – pytają właściciele niektórych, najbardziej dotkniętych
branż. O miejsca pracy drżą także

pracownicy, bo przecież od dalszych losów firmy, w której są zatrudnieni, zależy ich „być albo nie
być”, a większość zatrudnionych
wykorzystała swoje urlopy wiosną, podczas pierwszego uderzenia pandemii.
Sytuacja, z którą obecnie wszyscy musimy się zmierzyć, zdarza
się raz na dziesiątki lat. Choć jest
ona wyjątkowo trudna, wszyscy
musimy się z nią zmierzyć. Pewnie
część firm nie przetrwa stagnacji,
pewnie część z nas będzie przechodzić COVID-19 bardzo ciężko. Wszyscy liczymy jednak na
to, że rządowe wsparcie przyjdzie
z pomocą, tak jak to było wiosną,
a medycy pomogą znaleźć lek na
wirusa, który nie tylko dziesiątkuje ludzkie zdrowie, ale i gospodarkę. Stosujmy się do restrykcji.
Chrońmy siebie i swoich bliskich,
bo choć pieniądze są w życiu bardzo ważne, to nie kupimy za nie
ludzkiego zdrowia.

Magdalena Kurzak,
redaktor naczelna
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PROMOCJA

Odkryj piękniejszą wersję siebie
Rozmawiamy z panią Karoliną Puto, właścicielką kliniki medycyny estetycznej Esthetic Zone w Częstochowie.
ul. Kilińskiego 9, 42-200 Częstochowa
tel. 505712315
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STYL ŻYCIA
Redakcja: Pani Karolino, czym jest
klinika Esthetic Zone?
Karolina Puto: Klinika Esthetic Zone
to miejsce, które stworzyłam z pasji do
piękna. Łączymy tutaj 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. Nasz gabinet jest
wyposażony w najnowsze technologie
z zakresu odmładzania i modelowania
sylwetki. Stosujemy terapie łączone, co
jest bardzo istotne, jeśli chce się uzyskać
spektakularne efekty zabiegowe.
Red.: Czy w gabinecie można skutecznie wymodelować sylwetkę?
K.P.: Oczywiście, że tak. W Esthetic
Zone wykorzystujemy synergię działania
wielu urządzeń. Posiadamy najnowszą
kriolipolizę Clatuu Alpha 360. W sposób
nieodwracalny usuwa ona zbędną tkankę
tłuszczową. Następnie bardzo ważny jest
drenaż i rozbicie uszkodzonych komórek
tłuszczowych, o czym w wielu gabinetach
się zapomina.

wiele sekund supermaksymalne skurcze
mięsni. W czasie jednego zabiegu wywoływanych jest około 20 tysięcy niezwykle
intensywnych skurczów.
Red.: „Ty leżysz, a twoje mięśnie
ciężko pracują” to motto firmy. Czyli
posiadacie bardzo bogaty park maszynowy, pozwalający pozbyć się niedoskonałości ciała?
K.P.: Tak, mamy jeszcze w ofercie Maximusa oraz Ultraformera, czyli pogromców tłuszczu.
Red.: A co z twarzą? Jakie terapie polecacie swoim pacjentom?
K.P.: W naszej klinice z każdym pacjentem przeprowadzamy bezpłatną
konsultację oraz wykonujemy mu analizę
twarzy urządzeniem Visia firmy Canfield. Urządzenie skanuje twarz i analizuje ją pod katem wielu problemów. Mamy
pełną analizę. Następnie, po przeprowadzonych zabiegach, znowu dokonujemy
skanowania twarzy. Możemy wtedy do-

skonale pokazać pacjentom, jak zmieniła
się np. gęstość, jędrność czy nawodnienie
skóry twarzy.
Red.: Z jakimi problemami pacjenci
przychodzą najczęściej?
K.P.: Najczęściej problemem jest starzenie się skóry. Walczymy z upływającym czasem. Pomaga nam w tym pełen
zakres zabiegów medycyny estetycznej:
zastosowanie botoksu, kwasu hialuronowego, nici, stymulatorów tkankowych
takich jak Profhilo, Nucleofill, Sculptra,
Crystalis oraz szereg innych kroków.
Red.: Czy na starzenie się skóry stosowana jest tylko igła?
K.P.: Oczywiście nie. Mamy gamę
urządzeń, które pozwolą zapobiec starzeniu się skóry i zniwelują różnego rodzaju
jej defekty. Hitem w naszej klinice jest
Ultraformer, czyli technologia hifu, Vivace, czyli Rf frakcyjny, oraz laser frakcyjny
Emerge. To pogromcy oznak starzenia
się skóry.

Red.: Jakie technologie proponują
państwo w takim przypadku?
K.P.: Falę uderzeniową Storz Medical, która rewelacyjnie rozbija tkankę
tłuszczową i niweluje cellulit. Oczywiście
bazą wszelkich zabiegów na ciało jest endermologia LPG. Jedyna oryginalna endermologia na rynku. W klinice Esthetic
Zone wykonujemy najnowszą endermologię LPG Alliance. Dzięki zastosowanym w niej innowacyjnym rozwiązaniom już po trzecim zabiegu widzimy
znaczą różnicę w strukturze skóry i redukcji cellulitu i co najważniejsze, dzięki
wibracjom zabieg nie jest bolesny.
Red.: Czyli każdy w waszej klinice
znajdzie coś dla siebie, jeśli chodzi o
modelowanie sylwetki?
K.P.: Tak, oczywiście. W Esthetic Zone
mamy, jako jedni z pierwszych w Europie,
urządzenie EmBody firmy BTL! To idealny zabieg dla osób marzących o szczupłej
i wysportowanej sylwetce! Urządzenie
wykorzystuje zaawansowaną technologię
elektromagnetyczną o wysokiej częstotliwości – HIFEM (High-Intensity Focused
Electromagnetic Technology). Energia ta
jest skuteczna w rozbudowie mięśni, ponieważ potrafi wywołać i utrzymać przez
Biznes&Gospodarka

6

Red.: Ostatnio tak modne są zabiegi
powiększania ust i inne poprawiające
urodę. Wykonujecie je państwo?
K.P.: Oczywiście, usta to nasz konik.
Pełne, jędrne i kształtne usta są synonimem kobiecości. Wykonujemy je wieloma technikami, dostosowując je do twarzy i ust pacjentek.
Red.: Czym wyróżnia się wasza klinika na tle innych – oprócz tego, że macie tak bogaty park maszynowy?
K.P.: W naszej klinice mamy cykle różnych dni otwartych. Co miesiąc
mamy tzw. Krwawe Dni, z osoczem bogatopłytkowym i innymi zabiegami krwiopochodnymi. Cieszą się one ogromnym
zainteresowaniem. Pacjenci wiedzą, że
osocze bogatopłytkowe to naturalny stymulator, który genialnie odmładza. W
połączeniu z terapiami laserowymi czy
Rf frakcyjnym rewelacyjnie sprawdza się
też w redukcji blizn i rozstępów.
Red.: A co z uśmiechem, o którym
wspominała pani na początku?
K.P.: Doktor Jacek Kimel i doktor
Bożena Puto-Kimel dbają o uśmiechy
naszych Pacjentów. Doktor Jacek Kimel
specjalizuje się w licówkach porcelanowych i implantoprotetyce. Wyczarowuje piękne uśmiechy i często nowe życie.
Zęby to częste źródło ogromnych kompleksów pacjentów.
Red.: Co chciałaby pani powiedzieć
czytelnikom na koniec?
K.P.: Chciałabym na pewno zachęcić
do dbania o siebie. Bardzo często pacjentki w ferworze pracy, obowiązków i
zajęć zapominają o sobie. Warto znaleźć
czas dla siebie i podarować sobie zdrowszy, młodszy i piękniejszy wygląd. To
bardzo podnosi samoocenę, poprawia
nasz nastrój i daje nam siłę do działania. Dla wszystkich czytelników, którzy do końca listopada odwiedzą nas z
tym wydaniem B&G, przygotowaliśmy
20-procentowy rabat na wybrany zabieg oraz zabieg kwasem Sessderma za
49 zł zamiast 200 zł. Bardzo serdecznie
zapraszamy po piękniejszą wersję siebie
do klinki Esthetic Zone.
Red.: Dziękuję za rozmowę.
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Jemy coraz
zdrowiej,
wybieramy
coraz
świadomiej

P

onad 2 lata temu w II Alei
powstało bistro „Pan Sałata”. Obecnie miejsce to może
się pochwalić największym
wyborem sałatek na gastronomicznej mapie Częstochowy, bo jest
ich aż kilkadziesiąt rodzajów. Przyciąga
to zarówno ludzi bardzo młodych, jak i
nieco starszych. Restauracja zdobyła sobie przez ten czas grono klientów, którzy
przede wszystkim na co dzień dokonują
świadomych wyborów. Chcą żyć zdrowo,
lekko i przede wszystkim długo
W restauracji przy II Alei 30 wypijemy
zielone smoothie, ale przede wszystkim
zjemy zdrowe śniadanie, a w porze lunchu
świeżą sałatę, pożywną ciecierzycę czy
kaszotto z mnóstwem warzyw, ziarnami,
zielonymi kiełkami, rybą czy drobiem.
Koncept „Pan Sałata” 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
Biznes&Gospodarka

Przez te 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 – mówi Agata Tokarska, szef kuchni.

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 te
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, zupach, które
dodawane są 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.

I dla wegan, i dla łasuchów
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 grillowane 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.
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Codziennie w bistro można zjeść
także krewetki. I to już od 7.30 rano, na
śniadanie, 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
tagliatelle, 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 sałatce lub jaja w pomidorowej shakshuce.

Szybko i tanio
Średni czas oczekiwania na danie – to
maksymalnie 15 minut.
– Zdarza się, że przy większym ruchu czas ten nieco się wydłuża, zawsze
jednak staramy się, aby danie wyszło z
naszej kuchni jak najszybciej, ponieważ

Niech was nie zmyli nazwa „Pan Sałata”. Choć w lokalu obsługa odbywa się naprawdę szybko, to
jego wnętrze w niczym nie przypomina bistro. Swoim wystrojem i klimatem nawiązuje do starych
wnętrz częstochowskich kamienic.

zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci
to głównie osoby, które wpadają do nas
porze lunchu, w przerwie w pracy lub w
drodze do niej – podkreśla Ewa Chojnacka, manager bistro.
Na 100 metrach kwadratowych znajduje się około 40 miejsc. Oprócz tych trady-

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.

cyjnych, siedzących, zabiegani mogą również zjeść, stojąc przy wysokich stolikach
barowych. W oczekiwaniu na posiłek można też poczytać świeżą prasę, wypić świetną kawę i zjeść domowe ciasto – szarlotkę,
marchewkowe albo przepyszne bakaliowe
z jabłkami i orzechami włoskimi, które
również wypiekane jest na miejscu, w piecu
na sali, więc klienci na własne oczy mogą
zobaczyć, jak „rośnie w oczach”.
– Ostatnio dużym hitem są nasze zdrowe i bardzo pożywne shaksuki, podawane
w żeliwnych patelniach. Można je zjeść zarówno na śniadanie, jak i na obiad – mówi
Ewa Chojnacka. – Mamy ich w naszym
menu aż kilka rodzajów, w tym wegańską
z pieczonym tofu – podkreśla.
Każde z dań w godzinach od 11.00 do
19.00 można zamówić z dostawą do domu.

Al. NMP 30, Częstochowa
godziny otwarcia:
pn-sb. 7.30-19.00
nd. 12.00-18.00
Dziękujemy za pomoc w realizacji materiału prasowego:
wizaż: Agnieszka Piątkowska, Studio „Inside” aleja Tadeusza Kościuszki 14/11a Częstochowa
fotografia: Marta Godawiec
www.yesidostudio.pl
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Najlepiej zacząć od jutra!
Biznes&Gospodarka
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STYL ŻYCIA

STYL ŻYCIA. Rozmowa z Łukaszem Czajkowskim,
trenerem personalnym w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Scaut Częstochowa, dietetykiem sportowym,
instruktorem kettlebell i Flexible Steel
Biznes&Gospodarka: Jak w dzisiejszm, niezwykle zabieganym
świecie, kiedy brakuje nam czasu
na wszystko, rozpocząć w swoim
życiu zmianę?
Łukasz Czajkowski: Przede wszystkim sami musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: czego chcemy? Każdą
zmianę powinniśmy zacząć od postawienia sobie konkretnego celu.
Wszystko zaczyna się w naszej głowie.

B&G: No dobrze, mamy cel: chcemy schudnąć, zacząć dbać o swoją sylwetkę. To chyba najczęstsze
postanowienie noworoczne. Co
dalej? (uśmiech)
Ł.CZ.: Najważniejsze jest to, aby po
rozpoczęciu realizacji swojego planu
nauczyć się cieszyć z każdego małego zwycięstwa. Wiele osób rozpoczynając zmianę, od razu nastawia
się na spektakularne efekty i liczy, że
w ciągu kilku tygodni czy miesięcy
będzie miało superwysportowaną
sylwetkę. Niestety, to wymaga dużo
pracy i czasu i z taką świadomością
powinniśmy wchodzić w swój cel, bo
inaczej po pierwszej, drugiej porażce poddamy się bez walki.

B&G: Nastawienie to jedno, a ży11

cie drugie. Często przerywamy
dietę, bo zjemy fast fooda, albo
odpuszczamy kontynuację treningów przez chorobę, wyjazd
czy nadmiar pracy i nie wracamy
już do nich, bo „przecież i tak już
nic z tego nie będzie”.
Ł.CZ.: Dlatego z góry powinniśmy
się nastawić, że podczas tej drogi nie
będzie wyłącznie zwycięstw, będą
też upadki i ból. Po każdym takim
upadku należy jednak się podnieść i
następnego dnia znów iść do przodu po swój cel. Najważniejsza jest
zasada: „zacząć – iść do celu”. Jeśli się potkniemy, to znów: „zacząć
– iść do celu”. Musimy się nauczyć
tego, aby wygrywać każdego dnia.
Pewien amerykański przedsiębiorca
i couch Andy Frisella bardzo fajnie
to przedstawia. W myśl jego zasady powinniśmy życie traktować jak
grę. Tak naprawdę ludzie grający w
80 procentach przegrywają. A mimo
tego grają dalej, poświęcając na to
mnóstwo czasu, bo daje im to frajdę.
Podczas pewnego eksperymentu badacze podzielili ludzi na dwie grupy. Dali im zadanie. Pierwsza grupa
miała wykonać je jako sprawdzian,
druga potraktować jako grę. Okazało się, że druga grupa wykazała się
większą skutecznością, bo potrakto-

wała to jako grę, zabawę. Nasze życie również powinniśmy traktować
trochę jak grę i uczyć się wygrywać
każdego dnia.

B&G: Okazuje się, że nie jest to
takie proste w praktyce, inaczej
wszyscy wygrywalibyśmy każdego dnia, a wiemy, że tak nie jest.
Ł.CZ.: Zen Jaskiniowca w swoim
podcaście fajnie to wyjaśnia, mówiąc, że istnieje coś takiego jak trzy
stany skupienia: stan umysłu, stan
ciała i stan kontakt. I na tym powinniśmy się skupiać w swoim życiu.
Istnieje zasada „5 zadań każdego
dnia”, które powinniśmy zapisać sobie odręcznie poprzedniego wieczora. Dobrze, jeśli będą one dotyczyły każdego ze stanów. Czyli np. „10
minut medytacji”, „trening”, „zdrowy posiłek z rodziną”, „telefon do
znajomego” itd., itd. Najlepiej, aby
nasze cele nie zajmowały nam więcej niż 2-3 godziny i aby wykonać
je od razu, rano. Oczywiście zdaję
sobie sprawę, że rozkład dnia każdego z nas jest inny, ale jeśli możemy sobie na to pozwolić, nigdy nie
odkładajmy naszych celów na jutro,
poniedziałek czy kolejny tydzień.
Jeśli uda się zrealizować wszystkie
Biznes&Gospodarka

Najważniejsze jest to, aby po rozpoczęciu realizacji swojego planu nauczyć się cieszyć z każdego małego zwycięstwa. Wiele osób
rozpoczynając zmianę, od razu nastawia się na spektakularne
efekty i liczy, że w ciągu kilku tygodni czy miesięcy będzie miało
superwysportowaną sylwetkę. Niestety, to wymaga dużo pracy i
czasu i z taką świadomością powinniśmy wchodzić w swój cel.

Biznes&Gospodarka
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cele dnia – skreślamy je i zwyciężamy. Najważniejsze, aby wygrać 6 z 7
dni w tygodniu, wtedy wygrywamy
tydzień. Jeśli wygramy 3 z 4 tygodni,
wygrywamy miesiąc.

B&G: Na co dzień zajmuje się
pan treningami personalnymi.
Ile osób poddaje się i nie osiąga
swojego wymarzonego celu?
Ł.CZ.: Niestety większość. Część
osób jednak zostaje, bo widzi frajdę
z treningów, ale nie trzyma diety i
niestety nie osiągnie takich efektów,
jakie można uzyskać po połączeniu
obu tych elementów. Są również
osoby bardzo zdeterminowane z
którymi współpracuje od lat. Chcę
jednak podkreślić, że sam trening
również poprawia jakość życia i ma
korzystny wpływ na nasze zdrowie,
nastrój i wygląd.

B&G: Najczęściej głównym demotywatorem do przerwania diety są chyba jednak odstępstwa od
niej. Przerywamy, bo przerwaliśmy kawałkiem pizzy, kebabem
czy lodami.
Ł.CZ.: Dlatego tak ważne jest cieszenie się ze zwycięstw, a nie rozpamiętywanie porażek. „W porządku, nie jadłem dziś zbilansowanego,
zdrowego obiadu, ale przyszedłem
i zrobiłem trening”. Zwycięstwo.
Tak naprawdę jedyne, co jest w stanie zmienić człowieka, to ból. Jeżeli robimy coś, czego nie lubimy, to
nas to zmienia, to pomaga nam się
stać lepszymi. Możemy leżeć przez
cały wieczór na kanapie i jest nam
przyjemnie, ale to nie przybliża nas
do osiągnięcia celu. Jeśli zrobimy
trening, który, niestety, boli – to jesteśmy kolejny krok bliżej naszego
zwycięstwa.Trening i dieta to tylko
dodatki do naszego życia, które mają
sprawić, że będziemy czerpać z niego satysfakcję. Dzisiaj masz ochotę
na kawałek fast fooda? OK, ale jutro
zaplanuj sobie deficyt kaloryczny i
wykonaj swój plan.

B&G: Właśnie jutro, a nie w poniedziałek (uśmiech).
Ł.CZ.: Dokładnie tak, bo jeśli odło13

żymy swój cel o kolejne dni, to
nasz cały tydzień będzie przegraną
i znów będziemy dalej od naszego
zwycięstwa.

się czujemy w swoim ciele – ale to,
jak myślimy, również ma wpływ na
to, jak wyglądamy. Nasze ciało jest
odzwierciedleniem naszego umysłu.

B&G: Specjalizuje się pan w treningach siłowych. To dobry sposób na redukcję masy ciała?

B&G: A to nie jest po prostu kwestia silnej woli, której nam brak?

Ł.CZ.: Uważam, że to nie tylko dobry, ale najlepszy sposób na rozwój
i kształtowanie sylwetki oraz polepszenie funkcjonowania fizycznego
człowieka. Wraz z innymi trenerami
pracujemy głównie na podstawowych wzorcach ruchowych i staramy
się, aby na tym skupiał się każdy trening. Trening siłowy jest najlepszym
sposobem, aby gołym okiem zobaczyć progres u trenującej osoby.

B&G: Taki trening musi być wycieńczający, aby dać efekty?
Ł.CZ.: Tak naprawdę dzięki kilku
podstawowym ćwiczeniom w podstawowych ruchach jesteśmy w stanie kształtować naszą sylwetkę. Najważniejsza jest objętość treningowa,
czyli z treningu na trening powinno
być coraz ciężej, ponieważ nasz organizm bardzo szybko się adaptuje i
przyzwyczaja do ciężaru czy wysiłku. Wiadome jest, że kiedyś dojdziemy „do ściany” i nasz organizm nie
będzie w stanie już więcej udźwignąć, ale wtedy wchodzimy w drugi
etap i rozpoczynamy pracę z trenerem, który nauczy nas, jak iść dalej,
pomimo że nasze możliwości siłowe
zostały już wyczerpane.

B&G: Często to, jak wyglądamy,
przekłada się na to, jak się czujemy psychicznie.
Ł.CZ.: Tak, ale to działa w dwie strony. Okazuje się, że to, jak myślimy,
jak się zachowujemy, ma bardzo duży
wpływ na to, jak wyglądamy. Jeśli w
głowie cały czas toczymy jakąś walkę sami ze sobą, to ciężko nam się
zebrać i iść na trening. Jeśli mamy
problemy z równowagą psychiczną,
żyjemy pod presją, hormon stresu
również utrudnia nam uzyskanie
wymarzonej sylwetki. Dlatego zgadzam się. Nasze złe samopoczucie
psychiczne często wynika z tego jak

Ł.CZ.: Również. Jednak jeśli ktoś
nie ma w sobie chęci zmiany pomimo tego, że czuje się źle, wygląda
źle, to w jego głowie musi toczyć
się jakaś inna walka. Nie spotkałem
się jeszcze z osobą, która jest otyła
i czuje się z tym dobrze. Wszyscy
raczej dążymy do zgrabnej i przede
wszystkim zdrowej sylwetki. Dlatego wszystko zaczyna się w głowie.
Początkiem zmian jest postawienie sobie jasnego celu, stoczenie
ze sobą walki i założenie, że będzie
ciężko. Musi być ciężko, bo inaczej
nie ma frajdy. Ale na końcu będzie
satysfakcja. Gdyby do celów dochodziło się na skróty, to kosz do gry
w koszykówkę nie byłby zawieszony
3 metry nad ziemią, tylko ustawiony na parkiecie (uśmiech). I to nie
dotyczy tylko sportu, ale całego naszego życia. Duże rzeczy nie przychodzą łatwo.

B&G: Warto więc zacząć od duszy, dopiero potem przystąpić do
fizycznego osiągnięcia celu?
Ł.CZ.: Warto zacząć od tych dwóch
rzeczy równocześnie. Od razu, najlepiej od jutra. Bo jeśli usiądziemy
i będziemy przez tydzień albo miesiąc toczyć walkę w głowie, to nic z
tego nie wyniknie. Jeśli będziemy
to odwlekać, to przegrywamy następny tydzień, miesiąc, szukając
wymówek w postaci nieodpowiednich butów, niefajnej koszulki albo
tego, że najpierw musimy schudnąć,
bo wszyscy na siłowni będą na nas
patrzeć. 80 procent ludzi, którzy
przychodzą na siłownię, nie wygląda tak, jak by chcieli, i właśnie
dlatego tu są. Aby to zmienić. I jeśli taka osoba przychodzi do nas, to
my, trenerzy, staramy się jej pomóc
i podpowiadamy, jak to zrobić. Nikt
nikogo nie ocenia.

B&G:

Media

społecznościowe
Biznes&Gospodarka

STYL ŻYCIA
zwiększają świadomość ludzi, aby
dbali o siebie i swoje zdrowie, wychodzili na siłownię. Czy to tylko
moda przejęta od celebrytów?
Ł.CZ.: Obecnie świadomość ludzi
jest bardzo duża. Przychodzą na siłownię czy klubu fitness nie tylko po
to, aby schudnąć, ale też aby poprawić swoją mobilność, kondycję i tan
zdrowia. Trzeba pamiętać, że coraz
więcej jeździmy samochodami, wykonujemy siedzący tryb pracy. Dlatego prowadzimy również zajęcia,
które poprawiają jakość ruchową w
naszym codziennym życiu.

B&G: Jak powinien zareagować
dobry trener, kiedy widzi, że ktoś
traci motywację?
Ł.CZ.: Każdy trener ma swoje sposoby trenowania i motywowania. Ja
uważam, że to powinno wychodzić
od osoby, która przychodzi do mnie
na trening. Mogę zmotywować taką
osobę raz, drugi, ale nic z tego nie
będzie, jeśli po wyjściu z siłowni ta
praca nie będzie kontynuowana i
do kolejnego treningu będą same
przegrane. Mogę kogoś motywować przez godzinę treningu, ale nie
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wiem, co dzieje się za drzwiami sali
treningowej. Nie da się pracować na
siłę, podobnie jak lekarz nie wyleczy
pacjenta, który nie chce przyjmować
leków i stosować się do jego zaleceń.

B&G: Przywiązuje pan dużą uwagę
do zdrowego odżywiania, co mnie
nie dziwi w tym zawodzie. Czy jednak każdy z nas jest w stanie tak
zbilansować sobie posiłki, aby były
one zdrowe i przede wszystkim
przynosiły efekty w redukcji wagi?
Ł.CZ.: Oczywiście, że tak. Wszystko
zależy od zakładanego deficytu kalorycznego. Jeśli będzie on ujemny,
to chudniemy. To bardzo prosta matematyka. Nie jestem zwolennikiem
gotowych diet. Często mówimy: „jestem na diecie”, i tak naprawdę czekamy tylko, aż ona się skończy, aby
znów móc rzucić się na śmieciowe
jedzenie. I to jest największy błąd,
który popełniamy. Dieta to styl życia. Dlatego wychodzę z założenia,
że zmieniając swoje nawyki żywieniowe, najlepiej wybierać sobie samemu składniki, bo każdy z nas lubi
co innego. Powinniśmy się nauczyć
zdrowego stylu życia, a swój organizm traktować trochę jak świątynię.

Nie jesteśmy przecież śmietnikiem,
to po co w niego wrzucać śmieci?
Oczywiście wszystko jest dla ludzi
i czasem każdy z nas może sobie
pozwolić na jakiegoś fast fooda, ale
należy pamiętać, aby trzymać swój
deficyt kaloryczny i nie przekraczać
go w tym dniu.

B&G: Czyli 5 zdrowych posiłków
dziennie.
Ł.CZ.: Niekoniecznie 5. Tak naprawdę najważniejszy jest bilans kaloryczny. Jeśli zjemy 3 bardziej kaloryczne posiłki, będziemy chudnąć
tak samo, jeśli zjemy ich 4 czy 5 o tej
samej kaloryczności. Trzeba jednak
pamiętać, że to, że jesteśmy na deficycie kalorycznym, nie oznacza, że
będziemy wyglądać dobrze. Dlatego
trening z dietą to najlepsze połączenie, ponieważ wtedy zmienia się
kompozycja naszego ciała co w skrócie można powiedzieć, że tłuszcz zamieniamy w mięśnie.

B&G: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Magdalena Kurzak

14

Sport plus biznes
INICJATYWA. W Kłobucku liczą na dobre kontakty i współpracę między środowiskiem biznesu i sportem. Jest to inicjatywa o skali regionu
Mowa o Partnerskich Klubach Biznesu. To inicjatywa, której celem jest
budowanie współpracy między biznesem i sportem, scalanie ich w sposób
obustronnie korzystny. W Kłobucku odbyło się spotkanie poświęcone tej tematyce, w którym wzięli udział m.in. prezes
zarządu Partnerskich Klubów Biznesu
Radosław Rogiewicz, burmistrz Jerzy
Zakrzewski oraz przedstawiciele klubów sportowych. Przedstawiano przede
wszystkim korzyści płynące z działania
w ramach klubów biznesu oraz sposoby
pozyskiwania sponsorów i otrzymania
sprzętu sportowego.
15

Dla przedsiębiorców taki klub biznesu jest dobrym miejscem do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.
Szansą na zwiększenie sprzedaży produktów czy usług. Z kolei kluby sportowe mogą zyskać nowych sponsorów,
zainteresowanych reklamą, promocją i
innymi biznesowymi działaniami. Także w naszym lokalnym sporcie podobne
współdziałanie biznesu i sportu mogłoby być receptą dla pokonania pewnej
bariery, na którą tutejsze kluby natrafiają w zasadzie regularnie, gdy za sportowymi sukcesami i awansami nie idzie
wystarczające wsparcie i środki, by taki

sportowy sukces dawał szansę na jeszcze
większy rozwój, a nie stawiał klubu w
sytuacji zagrożenia niewypłacalnością.
Po kłobuckim spotkaniu o charakterze bardziej informacyjnym kolejnym
krokiem ma być spotkanie już z udziałem właścicieli firm. Tam można oczekiwać ofert lub co najmniej wskazówek,
jakiego rodzaju kontakty biznesowe ze
sportem wchodzą w grę. Byłoby dobrze,
gdyby ten „mecz” o rozwój lokalnego
sportu zakończył się zwycięstwem. Na
razie piłka jest w grze. A Kłobuck pomógł tę grę rozpocząć. (jar)
Biznes&Gospodarka
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Promocja

Przemyślane decyzje i stabilny rozwój
Rozmowa ze Starostą Częstochowskim Krzysztofem Smelą

Redakcja: Panie Starosto, nie da się
ukryć, że powiat częstochowski rozwija się niezwykle prężnie, jest o was głośno w lokalnych i krajowych mediach.
Mam wrażenie, że powoli wysuwacie
się na pozycję lidera subregionu północnego województwa śląskiego. Skąd
ta dynamika?
Krzysztof Smela: Sukces to nie wynik
zbiegu okoliczności czy efekt działania
nieznanej, magicznej siły. Sukces to efekt
ciężkiej pracy sztabu ludzi oddanych
sprawie. Zarząd Powiatu Częstochowskiego i pracownicy Starostwa Powiatowego w Częstochowie to świetni fachowcy, zaangażowani w realizowane zadania.
Jesteśmy największym, zarówno pod
względem ludności, jak i obszaru, powiatem subregionu północnego. Miniony rok
był czasem wielu ważnych inwestycji.
Suma wydatków związanych z modernizacją dróg powiatowych, których mamy
Biznes&Gospodarka

aż 577 km, wyniosła 20 374 278,85 zł.
Na bieżąco modernizujemy i udoskonalamy bazę dydaktyczną naszych placówek oświatowych. W ubiegłym roku
– w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 – RIT, poddziałanie
12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – dokonaliśmy przebudowy
budynku warsztatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu przy ul.
Szkolnej 44 w celu przekształcenia go w
zespół pracowni zajęć praktycznych dla
czterech kierunków zawodowych: mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie, mechanik pojazdów
samochodowych i kierowca-mechanik.
Koszt całkowity wyniósł 2 541 164 zł.
Natomiast w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku
powstało 5 pracowni specjalistycznych:

pracownia rękodzieła artystycznego,
pracownia krawiecko-dziewiarska, pracownia techniczna (ceramika, stolarstwo,
metaloplastyka), pracownia ogrodnicza i pracownia kucharza, o łącznej powierzchni użytkowej 453,38 m2. Wartość
realizacji wyniosła 2 787 270 zł. Są to pojedyncze przykłady. Należy podkreślić,
że za każdym razem planując realizację
inwestycji, staramy się o to, by udział
środków zewnętrznych pokrył w całości
wartość zadania. Istotna jest minimalizacja obciążenia budżetu z jednoczesnym
uniknięciem ograniczenia liczby podejmowanych prac. Z satysfakcją mogę
powiedzieć, że udaje nam się to bardzo
dobrze.
Red.: Nie wspomniał pan o zajęciu III
miejsca w Ogólnopolskim Konkursie
Jakości Prac Scaleniowych, organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa
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i Rozwoju Wsi. To też był sukces?
K.S.: W warunkach polskich wiele gospodarstw użytkuje liczne, rozproszone
działki rolne. Dla wzmocnienia konkurencyjności polskiego sektora rolnego
niezbędne są działania na rzecz poprawy
struktury obszarowej gospodarstw. Robimy to poprzez wsparcie scaleń gruntów rolnych i leśnych. Scalenie gruntów
polega na wydzieleniu nowych działek
ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu
doprowadzenia do zmniejszenia liczby
małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo oraz do powiększenia ich średniej wielkości. Bardzo nas cieszy, że minister i jego służby
zauważają efekty naszej pracy. W 2019
roku prowadziliśmy sprawy z zakresu
scaleń gruntów na trzech obiektach scaleniowych. Były to: Lubojna, Lubojenka
i Lubojenka Majątek (gmina Mykanów).
Zrealizowany został trzeci i czwarty
etap prac scaleniowych wraz z nadzorem geodezyjnym; wartość tych prac
wyniosła 1 141 263,22 zł. Na obiektach
Zawada, Zberezka i Śliwaków (gmina
Kłomnice) zrealizowany został czwarty i piąty etap prac scaleniowych wraz
z nadzorem geodezyjnym; wartość tych
prac wyniosła 1 323 856,07 zł. Poprzez
decyzję z dnia 11 grudnia 2019 r. Starosta Częstochowski zatwierdził projekt
scalenia gruntów obrębu ewidencyjnego
obiektów Zawada, Zberezka i Śliwaków (gmina Kłomnice). Na obiekcie
Widzów (gmina Kruszyna) zakończony
został pierwszy etap prac geodezyjnych
wraz z nadzorem geodezyjnym; wartość
tych prac wyniosła 229 088,97 zł. Na
obiekcie Nakło (gmina Lelów) podpisano porozumienie z wykonawcą projektu
scalenia, tj. Częstochowskim Biurem
Geodezji i Terenów Rolnych. Prace geodezyjne rozpoczną się w bieżącym roku.

Red.: Odbiegając od kwestii inwestycyjnych – czy powiat częstochowski
jest przyjaznym miejscem do mieszkania? Czy chce się tu żyć, jak mówiło
hasło promocyjne jednego z miast?
K.S.: Od początku istnienia Starostwa
Powiatowego w Częstochowie liczba wydawanych pozwoleń na budowę
oscylowała w okolicach 1 500 na rok.
W roku ubiegłym liczba ta osiągnęła
wartość 2 160. Duża część inwestycji to
nowe budynki mieszkalne jednorodzinne, których liczba wzrasta rokrocznie.
Myślę, że te liczby są bardzo wymowną
odpowiedzią na pytanie pana redaktora.
Jesteśmy atrakcyjnym obszarem. Powiat
częstochowski powoli przestaje być „sypialnią Częstochowy”, coraz więcej ludzi
znajduje tu zatrudnienie, spędza tu wolny
czas, organizuje spotkania towarzyskie
itp. Kwitnie także aktywność obywatelska: działają liczne stowarzyszenia,
koła gospodyń wiejskich, orkiestry dęte,
mamy 114 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, powołaliśmy do życia
Forum Sołtysów Powiatu Częstochowskiego. Nasi mieszkańcy angażują się w
życie swoich miejscowości. Są inicjatorami wielu wspaniałych wydarzeń. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców naszego regionu na cykl imprez
przygotowanych na rok 2020.
Red.: Mówi pan o aktywności obywatelskiej mieszkańców. Czy to nie jest
tak, że może ona być motywowana
chęcią zdobycia wyróżnienia? W końcu nie tak dawno było głośno o Statuetkach Starosty Częstochowskiego „Zasłużony dla Powiatu”. Może to efekt
walki o prestiż związany z nominacją?
K.S.: Byłbym daleki od takiej oceny. Największym bogactwem naszego powiatu
jest kapitał ludzki – wspaniali mieszkań-

cy, którzy kochają swoją małą ojczyznę.
Myślę, że pracują dla niej, bo czują taką
potrzebę, bo są po prostu wartościowymi
ludźmi. Co do wspomnianych przez pana
redaktora statuetek, są one formą podziękowania, wyrażenia wdzięczności i docenienia tych, którzy szczególnie wyróżnili
się w pracy dla powiatu. Niestety, nie jesteśmy wstanie podziękować wszystkim,
ale to chyba dobrze, bo to świadczy o
ogromnej rzeszy ludzi zaangażowanych
społecznie. Tegoroczna gala była faktycznie wyjątkowa. W Filharmonii Częstochowskiej zgromadziło się ponad 900
osób, a chętnych do wzięcia udziału było
znacznie więcej. Ograniczyła nas pojemność budynku, ﬁlharmonia po prostu nie
jest wstanie przyjąć więcej osób.
Red.: Może warto pomyśleć o własnym
obiekcie, który będzie w stanie pomieścić dużo więcej osób i będzie służył nie
tylko wydarzeniom i imprezom Starostwa, ale także innym.
K.S.: Racjonalność wydatków to bardzo
ważna sprawa, zarówno w planowaniu
budżetu domowego, jak i samorządowego. Każdy wydatek, tak jak w domu,
powinien być przemyślany. Wydając
pieniądze, a w szczególności publiczne,
zawsze należy wybiegać o trzy kroki w
przód, tak aby przewidzieć późniejsze
skutki. W naszym przypadku budowa takiego obiektu obecnie byłaby niecelowa.
Narażałoby to budżet na poważne obciążenie z jednoczesnym brakiem gwarancji, że obiekt będzie przynosił dochody.
Jesteśmy oszczędni i odpowiedzialni w
wydatkowaniu pieniędzy. Nie ma przypadkowych decyzji.
Red.: Marzenia są bardzo ważnym elementem życia. Czy da się bez nich żyć?
Serdecznie dziękuję panu za rozmowę!
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140 milionów na drogi w Śląskiem
DROGI. Kolejne miliony na drogi trafią do samorządów w ramach nowej edycji
Funduszu Dróg Samorządowych. O realizacji poprzednich edycji programu i uruchomieniu konkursu na 2021 rok mówił wojewoda śląski Jarosław Wieczorek
– Rozpoczynamy postępowanie konkursowe na 2021 rok. Kwota, która jest
w dyspozycji województwa śląskiego
zarówno na zadania powiatowe, jak i
gminne, będzie wynosiła w granicach
140 mln zł. To są naprawdę bardzo duże
środki – zapowiedział wojewoda śląski
Jarosław Wieczorek.
– Jeżdżąc i odwiedzając część samorządów, mam okazję również odwiedzać te
inwestycje i mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że skala tych inwestycji drogowych, infrastrukturalnych w gminach i
w powiatach jest naprawdę na bardzo dobrym i wysokim poziomie – zaznaczył.
Środki na 2021 rok zostaną rozdysponowane w ramach konkursu. Na złożenie
wniosków samorządy będą miały 30 dni.
Następnie wojewodowie dokonają ich
oceny i przekażą listy projektów prezesowi
Rady Ministrów.

Jak podkreślił wojewoda Jarosław
Wieczorek, szczególnie istotne jest, że
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych realizowane są zarówno inwestycje o wartości kilkudziesięciu milionów
złotych, jak i te będące lokalnymi potrzebami samorządów i mieszkańców,
które oscylują w kwotach kilkuset tysięcy złotych. W Śląskiem najmniejszym
projektem dofinansowanym w ramach
programu była przebudowa kilkuset
metrów drogi w gminie Wielowieś.
Jego wartość wynosiła 150 tys. złotych
i otrzymał on dofinansowanie przekraczające 50% tej wartości, w wysokości
80 tys. złotych. Z kolei największy projekt, który jest w trakcie realizacji, to
projekt obwodnicy w Gliwicach o wartości 40 mln złotych, z czego prawie 12
mln stanowi dofinansowane z Funduszu
Dróg Samorządowych. Największe dofi-

nansowanie trafi natomiast do powiatu
częstochowskiego na zadanie wieloletnie polegające na przebudowie ponad
15 km dróg powiatowych w gminach
Kuszyna, Kłomnice i Mykanów – będzie
to ponad 16 mln złotych.
W województwie śląskim z Funduszu Dróg Samorządowych wykonano
lub wykonuje się inwestycje drogowe
(budowy, przebudowy) oraz remonty
na 216 km dróg gminnych i powiatowych. Oprócz dróg powstają również
chodniki (85 km) oraz ścieżki rowerowe (20 km). Modernizowane są też
obiekty mostowe (16).
W poprzednich edycjach programu
dla województwa śląskiego dostępnych
było: 234 mln złotych (w tym na zadania
wieloletnie 57 mln złotych) w 2019 roku i
141 mln zł (w tym na zadania wieloletnie
57 mln złotych) w 2020 roku. (as)

Kwota, która jest w dyspozycji województwa śląskiego zarówno na zadania powiatowe, jak i gminne, będzie wynosiła w granicach 140 mln zł. To są
naprawdę bardzo duże środki – zapowiedział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.
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Autostrada przejezdna
do Łodzi w tym roku
KOMUNIKACJA. Dobre wieści od drogowców. Choć z autostradowej obwodnicy Częstochowy korzystamy już regularnie, to przejazd stąd
na północ, gdzie budowany jest odcinek A1 w kierunku Łodzi, jest
problematyczny. Ale potrwa to już niedługo
Biznes&Gospodarka
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obwodnicy Częstochowy mamy już doświadczenie, że z autostrady
można korzystać nawet
jeszcze przed całkowitym ukończeniem prac. Różne roboty dodatkowe i uzupełniające mogą
wtedy spokojnie być prowadzone aż
do finału i niemal zupełnie niezależnie od ruchu kołowego. Coś podobnego czeka nas jeszcze w tym roku
na odcinku A1 w kierunku Łodzi.
Jest to bardzo dobra wiadomość od
drogowców – choć i tu na początek zastosowane będzie rozwiązanie
tymczasowe.

Otworzą pasy w obu kierunkach
Budowa A1 na północ od Częstochowy jest o tyle trudna, że odbywa
się po istniejącym śladzie drogi krajowej – od dawna i bez budowlanych
utrudnień i tak bardzo zatłoczonej.
Termin ukończenia całego tego odcinka to dopiero rok 2022. Trzeba by
więc jeszcze długo czekać na poprawę przepustowości tego szlaku komunikacyjnego. Drogowcy realizują
jednak plan, który umożliwi w miarę
dobre korzystanie z niego już w tym
roku. Jak?
– Odbędzie się to na zasadach
tymczasowej organizacji ruchu, ale
najważniejsze, że będzie bardziej
komfortowo i bezpieczniej – komunikuje zespół prasowy łódzkiego
oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.
Na autostradowej obwodnicy
Częstochowy byliśmy nie tak dawno
świadkami tego, że drogowcy potrafią dotrzymać słowa i oddać drogę
do użytkowania w nadspodziewanie
krótkim terminie. Nawet jeśli część
prac nadal będzie kontynuowana
obok oddanych kierowcom jezdni.
Coś w pewnym sensie podobnego
nastąpić ma wkrótce na odcinku autostrady między Częstochową i podpiotrkowskim Tuszynem.
– Docelowo A1 będzie mieć tutaj
po trzy pasy w każdą stronę. Teraz
postanowiliśmy jednak zawiesić sobie poprzeczkę wysoko i chcemy, aby
do końca tego roku kierowcy mogli skorzystać już z pierwszej nowej
jezdni. Na zasadach tymczasowej or21
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ganizacji ruchu wykorzystamy trzy
pasy ruchu oraz pas awaryjny i udostępnimy kierowcom po dwa pasy
ruchu w obu kierunkach. To ambitny
plan, ale w przypadku autostrady A1
i obwodnicy Częstochowy już pokazaliśmy, że takie trudne założenia
potrafimy realizować – zapowiadają
drogowcy.
Jedna jezdnia, ale za to z czterema
pasami, po dwóch o każdym kierunku, pozwoli na korzystanie z drogi w
praktyce zbliżone jak w przypadku
drogi dwujezdniowej. Czyli przede
wszystkim ruch powinien odbywać
się tu w miarę płynnie. Nawet jeśli
tymczasowa organizacja będzie wymagała ograniczenia prędkości jazdy
poniżej docelowego autostradowego
limitu.

Praca wre
Na kilku odcinkach budowanej
tutaj A1 już dziś kierowcy korzystają
częściowo z nowych autostradowych
jezdni. Uzyskanie przepustowości na
całej długości budowanej autostrady, choć wstępnie na jednej jej jezdni z pasami w obu kierunkach, jest
więc chyba najlepszym w tej chwili
kierunkiem kontynuacji inwestycji.
Możliwe, że tak samo, jak wcześniej
na Gwiazdkę kierowcy dostali do
użytku autostradę koło Częstochowy, tak teraz dostaną do dyspozycji
cztery pasy na jednej jezdni w stronę
Łodzi i w stronę Częstochowy.
Na odcinku budowanym w województwie śląskim, czyli od graniczy
z województwem łódzkim do Częstochowy, we wrześniu zakończono
układanie nawierzchni z betonu cementowego na trasie głównej pierwszej jezdni. Już w czwartym kwartale
tego roku na ten fragment budowanej A1 ma być przekierowany ruch
ze starej DK1. Wtedy ruszy rozbiórka
starej jezdni po „gierkówce”. A potem na jej miejscu pojawi się druga
jezdnia nowej autostrady.
Z kolei na przejezdnej już autostradowej obwodnicy trwają ostatnie
prace przy oświetleniu węzłów i różne inne roboty wykończeniowe. Jeszcze w sierpniu poprawiono usterki,
które okresowo wymusiły wprowadzenie ograniczenia prędkości. (jar)

Budowa A1 na północ
od Częstochowy jest o
tyle trudna, że odbywa
się po istniejącym śladzie drogi krajowej – od
dawna i bez budowlanych utrudnień i tak
bardzo zatłoczonej. Termin ukończenia całego
tego odcinka to dopiero
rok 2022. Trzeba by więc
jeszcze długo czekać na
poprawę przepustowości
tego szlaku komunikacyjnego. Drogowcy realizują jednak plan, który
umożliwi w miarę dobre
korzystanie z niego już w
tym roku. Jak?
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Dostaną
szerokopasmowy
internet
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CYFRYZACJA.
Wciąż jeszcze
jest u nas wiele miejscowości, do których internet
wysokiej jakości nie dotarł.
A choćby tegoroczne wydarzenia pokazały,
że dostęp do internetu w
domu to także
bezpieczeństwo, możliwość
pracy i nauki zdalnej.
Wielu spraw nie załatwimy już bez dużego kłopotu, jeśli nie mamy możliwości załatwienia ich
przez internet. To
medium po prostu jest
niezbędne
23

To jest taki szerzej zakrojony
projekt, w ramach którego internet
dotrze do szeregu wykluczonych
cyfrowo miejscowości w siedmiu
województwach. Trwa już budowa potrzebnej do tego sieci światłowodowej i jest ona finansowana
z Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa. Dzięki temu projektowi
szerokopasmowy internet dotrze
do ponad pół miliona gospodarstw
domowych. Infrastruktura, która
powstanie, będzie też udostępniana innym dostawcom usług telekomunikacyjnych. Być może nie powstanie więc sytuacja, jak w części
powiatu kłobuckiego, gdzie rynek
zdominował jeden usługodawca,
który dyktuje abonentom ceny wedle uznania. A ci, chcąc mieć internet w domu – co po prostu jest
dziś niezbędne – nie mają możliwości wyboru innej firmy, choćby
w efekcie musieli płacić więcej niż
użytkownicy internetu w miastach,
gdzie działa konkurencja.
Wspomniany projekt budowy
sieci światłowodowej obejmie obszary wcześniej pozbawione dostępu do internetu szerokopasmowe-

go. Całość łącza oparta będzie tu o
światłowody – co uniezależnia działanie internetu od warunków pogodowych.
W gminie Przystajń trwają prace projektowe, by szerokopasmowy
internet mógł tu dotrzeć między
innymi do Dąbrowy i Kamińska. Te
miejscowości są tu wciąż wykluczone cyfrowo z powodu braku odpowiedniej sieci. Sekretarz Bogusław
Leszczyński apeluje do mieszkańców o zainteresowanie, czy ich adres
jest objęty projektem. I prosi o wyrozumiałość w związku z możliwymi uciążliwościami w toku realizacji
projektu.
Większość prac związanych z budową sieci będzie prowadzona przy
drogach. W przypadku potrzeby
przejścia kabli przez prywatne posesje będzie to uzgadniane. Nie ulega
wątpliwości, że przychylność mieszkańców wobec budowy sieci ma
tu znaczenie. Na szczęście dziś już
chyba każdy rozumie, że internet
jest potrzebny tak samo, jak ponad
pół wieku temu wszędzie potrzebne
i celowe było doprowadzanie prądu.
(jar)
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Błękitne paliwo
popłynie w kłobuckim
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Powiat kłobucki był do zeszłego roku białą plamą na mapie sieci gazowej w województwie śląskim. Pierwsze
plany budowy sieci gazowej na tym terenie pojawiły się już w latach 90. ubiegłego wieku. Konkretne działania zostały podjęte na przełomie lat 2010/2011, gdy ówczesna Górnośląska Spółka Gazownictwa podpisała
umowy z projektantami, których zadaniem było zaprojektowanie sieci gazowej na terenie powiatu kłobuckiego, a konkretnie w Kłobucku, we Wręczycy Wielkiej, w Opatowie i Krzepicach

Pierwotne zamierzenia zakładały
budowę gazociągu wysokiego ciśnienia z węzła zlokalizowanego w Aleksandrii do Pierzchna, gdzie miała
powstać stacja redukcyjno-pomiarowa. Gazociąg wysokiego ciśnienia
wraz ze stacją w Pierzchnie miał stanowić „kręgosłup” gazyfikacji, zasilający wszystkie sieci dystrybucyjne
w powiecie.

Gazociąg średniego ciśnienia
Z uwagi na wiele problemów natury
formalno-prawnej związanych z projektowaniem gazociągu wysokiego
ciśnienia Polska Spółka Gazownictwa postanowiła zweryfikować swoje
plany i zmieniła koncepcję budowy
źródła zasilania, stawiając na zaprojektowanie i wybudowanie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy
DN 450 relacji Stacja Redukcyjno-Pomiarowa Blachownia – Kłobuck.
Potwierdzeniem tych planów było
uruchomienie w 2018 r. postępowania przetargowego na zaprojektowanie gazociągu oraz podpisanie
31 grudnia 2018 r. umowy z pracownią projektową z Częstochowy
na zaprojektowanie oraz uzyskanie
kompletu decyzji administracyjnych
pozwalających na budowę gazociągu
średniego ciśnienia relacji SRP Blachownia – Kłobuck. Obecnie trwają
intensywne prace projektowe. Termin uzyskania prawomocnych decyzji administracyjnych ustalono na
koniec sierpnia 2020 r. Gazociąg ten
ma w przyszłości pełnić rolę głównego źródła zasilania gmin powiatu
kłobuckiego oraz stanowić podstawę
do dalszej rozbudowy sieci gazowej.

Technologia LNG dla Krzepic
Jednakże, wychodząc naprzeciw
społeczności powiatu kłobuckiego,
25

Polska Spółka Gazownictwa podjęła strategiczną z lokalnego punktu
widzenia decyzję o budowie tymczasowej stacji regazyfikacji LNG (z
ang. liquefied natural gas), która
tymczasowo będzie stanowić źródło
zasilania gazyfikowanych miejscowości powiatu kłobuckiego. Stacja
w Krzepicach jest pierwszą stacją
LNG postawioną w województwie
śląskim, co pokazuje, jak istotny jest
powiat kłobucki w planach gazyfikacji realizowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa. Technologia LNG
polega głównie na dostarczeniu przy
pomocy cystern skroplonego gazu
ziemnego do zbiorników LNG. Istotny jest również fakt, iż skroplony gaz
zajmuje objętość 600 razy mniejszą
niż gaz po regazyfikacji. Po odparowaniu po podgrzaniu w temperaturze ok +7°C gaz jest tożsamy z gazem
ziemnym dystrybuowanym tradycyjną metodą.
Budowa stacji LNG w Krzepicach
pozwoliła na rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych w Krzepicach, które historycznie jako jedna z pierwszych
gmin rozpoczęły starania o dostęp
do błękitnego paliwa. Działania te
doprowadziły do podpisania w dniu
7 grudnia 2018 r. umowy na roboty budowlane związane z realizacją
sieci dystrybucyjnej w Krzepicach.
Prace związane z wykonaniem sieci
gazowej w Krzepicach zakończyły się
z końcem 2019 r., co pozwoliło uruchomić dostawy paliwa gazowego w
Krzepicach.

Dalsze plany gazyfikacji
Kolejnym etapem gazyfikacji jest
ułożenie gazociągów dystrybucyjnych w gminie Opatów. W pierwszej kolejności rozpoczęto działania
budowlane w Iwanowicach Dużych

oraz Opatowie. Są one realizowane
zgodnie z harmonogramem i powinny się zakończyć 30 października
2020 r. Kamieniem milowym tej inwestycji jest uruchomione w czerwcu tego roku postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy
robót budowlanych oraz podpisanie
w III kw. 2020 r. umowy na zrealizowanie sieci gazowej w Złochowicach
oraz Waleńczowie.
Natomiast po zaprojektowaniu gazociągu źródłowego relacji SRP Blachownia – Kłobuck Polska Spółka
Gazownictwa sp. z o.o. przystąpi
do wyłonienia wykonawcy gazociągów dystrybucyjnych w Kłobucku
oraz Wręczycy Wielkiej i rozpoczęcia prac budowlanych. W tym przypadku możliwym terminem startu
prac jest I kw. 2021 r., z terminem
zakończenia planowanym na koniec
2022 r.
Nie sposób nie wspomnieć o pozytywnym aspekcie środowiskowym,
jakim jest zamiana w codziennym
użytkowaniu paliwa o wysokiej zawartości związków szkodliwych dla
zdrowia na „błękitne paliwo”, i pozytywów, jakie płyną z użytkowania
gazu ziemnego.
Kluczowy dla realizacji inwestycji
jest również fakt, iż Polska Spółka
Gazownictwa podpisała 30 listopada 2017 r. z Instytutem Nafty i Gazu
– Państwowym Instytutem Badawczym umowę o dofinansowanie projektu pn. „Gazyfikacja miejscowości
w gminach Kłobuck, Wręczyca Opatów i Krzepice”. W ramach umowy
Polska Spółka Gazownictwa może
pozyskać dofinansowanie w wysokości ok 38 mln zł, co jest o tyle istotne,
że bez dotacji zewnętrznej realizacja
inwestycji o takim zasięgu stanęłaby
pod znakiem zapytania.
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Katowicki port lotniczy

rośnie w siłę!

LOTNICTWO. Trwająca od miesięcy inwestycja powoli zaczyna nabierać kształtów. Dla podróżujących samolotami pyrzowickie lotnisko będzie jednym z najnowocześniejszych w Polsce
Biznes&Gospodarka
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Nowy terminal będzie gotowy na lato
2021. Wiele elementów, tj. nowa elewacja
czy klatki schodowe, jest już gotowych.
Warto przyznać, że stawianie nowej elewacji było skomplikowanym procesem,
ponieważ lotnisko normalnie obsługiwało podróżnych. Aby umożliwić funkcjonowanie terminalu podczas remontu,
dobudowano nowy obiekt o głębokości
kilkunastu metrów, zostawiono starą elewację, a po wyłączeniu działalności operacyjnej obiektu przystąpiono do demontażu starej fasady.

Większy terminal B
Kubatura terminalu B zwiększy się
nie tylko dlatego, że dobudowano sporą
część, ale i dlatego, że przestrzeń zostanie podzielona stropami na piętra. Terminal B to najstarszy obecnie terminal
na lotnisku w Pyrzowicach. Powstał w
roku 2007. Lotnisko obsługuje z niego
głównie pasażerów do strefy Schengen.
Jego przepustowość to 2 mln pasażerów
rocznie. Po przebudowie przepustowość
ma zwiększyć się dwukrotnie. Terminal B mocno odbiegał standardem od
pozostałych terminali w Pyrzowicach.
Remont planowo miał zacząć się w 2018
r., ale przesunięto go na rok 2019 z racji
organizacji w grudniu 2018 szczytu klimatycznego COP w Katowicach.

30 tysięcy metrów kwadratowych terminali
Aktualnie w Katowice Airport funkcjonują trzy terminale pasażerskie.
Terminal pasażerski A o powierzchni
użytkowej 9800 m2 obsługuje ruch wylotowy do krajów nienależących do strefy
Schengen. Z terminalu B o powierzchni
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użytkowej ponad 12 200 m2 korzystają pasażerowie podróżujący do krajów
należących do strefy Schengen. Ostatnim obiektem jest terminal C, w którym
obsługiwany jest cały ruch przylotowy.
Jego powierzchnia użytkowa to prawie 7
000 m2. Łącznie powierzchnia użytkowa
wszystkich terminali pasażerskich to ok.
29 000 m2. Roczna szacunkowa przepustowość całej infrastruktury terminalowej to ok. 6 mln pasażerów. W ciągu 12
lat funkcjonowania terminalu B (od lipca
2007 roku do lipca 2019 roku) obsłużono
w nim około 14 mln podróżnych, w tym
samym czasie z siatki połączeń Katowice
Airport skorzystało około 37,3 mln pasażerów.
Zaczynając od strony parkingów terminal uzyska nową elewację, która architektonicznie będzie spójna z elewacjami
terminali A i C, dzięki czemu poprawi się
estetyka południowej części infrastruktury terminalowej. Istotną zmianą będzie
także przesunięcie o ok. 17,5 metra fasady terminalu pasażerskiego B na południe i zrównanie jej z linią terminalu C, a
to umożliwi połączenie obiektów. Ten zabieg będzie miał wpływ na powierzchnię
parteru hali ogólnodostępnej terminalu
B, która wzrośnie aż o 1 900 m2.

Więcej stanowisk kontroli bezpieczeństwa
Wewnątrz hali ogólnodostępnej także
dojdzie do znaczących zmian, polegających na rozdzieleniu poziomami strefy
stanowisk kontroli biletowo-bagażowej
ze strefą kontroli bezpieczeństwa. Aktualnie obydwie strefy znajdują się na parterze. Zmiana ta będzie możliwa dzięki zabudowaniu otworów pomiędzy parterem
a pierwszym piętrem; w konsekwencji na

pierwszym piętrze uzyskana zostanie dodatkowa powierzchnia i właśnie tam powstanie nowa strefa kontroli bezpieczeństwa. Wzrośnie liczba stanowisk kontroli
z 6 do 8. Uwolniona dzięki temu zabiegowi powierzchnia na parterze zostanie zagospodarowana nowymi stanowiskami
kontroli biletowo-bagażowej, ich liczba
wzrośnie z 18 do 28. Warto podkreślić,
że dwa stanowiska dedykowane będą samodzielnej odprawie biletowej – wraz z
możliwością samodzielnego nadania bagażu rejestrowanego.

Restauracja i sale konferencyjne
W strefie ogólnodostępnej powstaną
również nowa restauracja oraz dwie nowoczesne salki konferencyjne o łącznej
powierzchni 215 m2. Ponadto pomieszczenie Fast Track zostanie powiększone,
wzrośnie jego przepustowość poprzez
zastosowanie dwóch bramek do kontroli
osób. Komunikację pomiędzy parterem
a pierwszym piętrem zapewnią ruchome
chodniki, tzw. travelatory. Po kontroli
bezpieczeństwa na pasażerów też czekać
będą duże pozytywne zmiany. Po pierwsze, znacząco wzrośnie powierzchnia hali
odlotów. Poprzez zabudowanie części
pustej przestrzeni pomiędzy pierwszym
a drugim piętrem w strefie zastrzeżonej
uzyskano dodatkową powierzchnię na
drugim piętrze, na której usytuowane
zostaną Executive Lounge o powierzchni 350 m2 oraz restauracja z widokiem
na płytę lotniska. Od podstaw powstanie strefa sklepów wolnocłowych. Warto
podkreślić, że zarówno na hali ogólnodostępnej, jak i hali odlotów powstanie
nowy, większy system toalet. Wartość realizowanej inwestycji to 77,4 mln zł netto. (źródło:blog.katowice-airport.com)
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Spora farma fotowotaiczna
planowana pod miastem
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INWESTYCJA. Nawet do 40 tysięcy paneli fotowoltaicznych
i łącznie moc do 12 megawatów powstanie pod Kłobuckiem

P

odczas niedawnej sesji
miejskiej padła informacja,
iż trwa procedura zmierzająca do posadowienia
pod Kłobuckiem paneli fotowoltaicznych na dwóch obszarach
w Osokach-Pustkowiu pod Kłobuckiem. Każdy taki obszar pomieściłby
nawet do 20 tysięcy paneli o mocy – w
każdym z tych obszarów – do 6 megawatów. Infrastrukturze tego rodzaju
towarzyszyłyby niezbędne przyłącza
energetyczne, drogi dojazdowe, urządzenia energetyczne i tak dalej. Wiadomo obecnie, że instytucje odpowiedzialne między innymi za ochronę
środowiska, w tym Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, władne oceniać wpływ tego
rodzaju inwestycji na nasze otoczenie, odstąpiły już od przeprowadzania
oceny oddziaływania na środowisko
tej planowanej dużej, dwuczęściowej
farmy fotowoltaicznej.
Podczas obrad poproszono o informacje uzupełniające, dotyczące między innymi tego, kto jest w przypadku
tego przedsięwzięcia inwestorem – z
czyjej inicjatywy ma powstać ta planowana instalacja.
– Sprawy prowadzą firmy specjalizujące się w przygotowywaniu tego
rodzaju dokumentacji. Jak można zauważyć, ochrona środowiska nie widzi
potrzeby tworzenia raportu, z czego
wynika, że są to inwestycje nieszkodliwe. To zresztą nie pierwsza taka
opinia w kwestii fotowoltaiki – wypowiadał się na sesji Jerzy Zakrzewski.
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– Myślę, że są to instalacje dla mieszkańców nieuciążliwe – dodał.
Burmistrz podzielił się też informacją, że jest coraz większe zainteresowanie stawianiem farm fotowoltaicznych i podobne wnioski są i będą też
od innych potencjalnych inwestorów.
Są też po prostu właściciele terenów,
chcący przestrzeń, którą dysponują,

wykorzystywać także pod farmy fotowoltaiczne. Miasto też przy okazji
skorzysta.
– Dla nas jest to o tyle korzystne,
że teren, który był rolniczy, stanie się
terenem przemysłowym, więc wpływy
z podatku będą liczone w innej skali –
zaznaczył Zakrzewski. (jar)

Burmistrz mówi, że jest duże zainteresowanie tworzeniem farm fotowoltaicznych także pod Kłobuckiem. Uważa, że to nie niesie ryzyka dla mieszkańców, a gminie przyniesie znacznie wyższe
wpływy podatkowe.
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Dobiega końca budowa CPP Kucelin
W Częstochowskim Parku Przedsiębiorczości przy ulicy Kucelińskiej
w Częstochowie Operator ARP Sp. z o.o.
finalizuje budowę hali logistyczno-magazynowej. To nowoczesny i funkcjonalny
obiekt wysokiego składowania, dobrze
skomunikowany z DK1, A1 i DK46.
Budowa hali CPP Kucelin rozpoczęła
się w marcu tego roku. W ciągu pierwszych
miesięcy jej realizacji powstały nie tylko
ściany i dach obiektu, ale wykonano
również większość niezbędnych robót
instalacyjnych. W hali i w obrębie
zapleczy socjalnych zamontowano instalację tryskaczową. Są też już wykonane
promienniki i instalacja gazowa, a na
zewnątrz okazały zbiornik przeciwpożarowy. Dach obiektu został wyposażony
w świetliki umożliwiające doświetlenie
wnętrza. Zamontowano też tzw. pluvie
– podciśnieniowe odwodnienie dachu.
Do chwili obecnej większość prac przy budowie obiektu została ukończona. Elewację
hali pokryto wielowarstwowymi płytami.
Cała inwestycja zbliża się ku końcowi. Trwają jeszcze prace w bezpośrednim
otoczeniu hali: przy drogach dojazdowych,
parkingach, niezbędnych zbiornikach
retencyjnych.

Na zdjęciu: ze strony Operator ARP: prezes Mariusz Domeradzki i członek zarządu Andrzej
Broniewski; ze strony KSSE prezes dr Janusz Michałek i wiceprezes Mateusz Rykała.

Hala podzielona jest na trzy segmenty, każdy po 3,3 tys. m² powierzchni
magazynowej i 260 m² pomieszczeń
socjalno-biurowej. Obiekt ma 3 bramy
„zero” i 6 doków rozładunkowych.
Wysokość hali – 12 m. Miejsca parkingowe: 163 dla samochodów osobowych
i 23 dla ciężarowych.
Czwartego sierpnia br. Zarząd Spółki
Operator ARP podpisał porozumienie
z Zarządem Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej o współpracy gospodarczej, zwłaszcza w zakresie komercjalizacji

powierzchni magazynowych w obiekcie
CPP Kucelin. Wydarzenie to spotkało się z zainteresowaniem wiodących
mediów regionu i było relacjonowane
w TVP3 Katowice.
Kiedy tak realnie będzie można użytkować halę przy ul. Kucelińskiej?
– Zakończenie prac o charakterze
budowlanym jeszcze w tym roku, natomiast po odbiorach technicznych
obiekt zostanie oddany do użytkowania
w I kwartale 2021 r. – mówi dyrektor
Operator ARP Jerzy Nowakowski.

Reklama
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W Kolejach Śląskich

zapłacisz kartą lub blikiem
KOMUNIKACJA. Drużyny konduktorskie Kolei Śląskich zostały wyposażone w terminale płatnicze. Za
bilet można zapłacić kartą lub blikiem.

N

a konferencji prasowej zapowiadającej tę oczekiwaną przez pasażerów nowość
uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski i prezes Kolei Śląskich
Aleksander Drzewiecki.
– Możliwość płatności kartą lub
blikiem w Kolejach Śląskich to duże
udogodnienie dla pasażerów, którzy zgłaszali nam potrzebę takiego
rozwiązania. Zachęcam do płatności
bezgotówkowych. Dziś z prezesem
Aleksandrem Drzewieckim przetesto-
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waliśmy to rozwiązanie. Koleje Śląskie rozwijają się, inwestują w sprzęt,
wprowadzają innowacyjne rozwiązania i mocno wierzę w to, że wkrótce
staną się jednym z najnowocześniejszych przewoźników w Polsce – podkreślał Jakub Chełstowski.
Drużyny konduktorskie śląskiego
przewoźnika zostały wyposażone w 300
terminali płatniczych, dostępnych na
wszystkich liniach. Płacić można nie
tylko kartą. Istnieje możliwość skorzystania z transakcji blik. Wystarczy podać
specjalnie wygenerowany sześciocyfrowy kod, a następnie potwierdzić transakcję w aplikacji mobilnej banku. Za
pomocą terminala można uiścić każdą
opłatę za bilet. Nie ma kwoty minimalnej, od której można zapłacić kartą.

Nowe terminale to kolejny krok w
rozwoju spółki. Śląski przewoźnik cały
czas monitoruje i wprowadza innowacyjne rozwiązania również w kwestii
bezpieczeństwa, co jest szczególnie
istotne w dobie pandemii koronawirusa. Wprowadzono szereg nowoczesnych
rozwiązań, które czynią podróżowanie
jeszcze bezpieczniejszym.
– Pociągi są czyszczone specjalnymi
urządzeniami wytwarzającymi suchą
parę o bardzo wysokiej temperaturze, a
na newralgiczne elementy w składzie położona jest specjalna tytanowa powłoka.
Drzwi w pociągach otwierają się automatycznie. Nie ma potrzeby naciskania
specjalnych przycisków. Każdy pociąg
wyposażony jest też w urządzenie AED –
wskazuje Aleksander Drzewiecki (as)
Biznes&Gospodarka
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Woźniki. Zielony Śląsk – miejsce
do zamieszkania i inwestowania

Burmistrz Woźnik
Michał Aloszko

Bogata historia,
walory turystyczne, lokalizacje i tereny
pod inwestycje
– między innymi tym może
pochwalić się
gmina Woźniki.
Warto zainteresować się tym
kawałkiem Zielonego Śląska

Biznes&Gospodarka
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Położenie w oddaleniu od aglomeracji śląskiej, a jednocześnie bardzo
dobra infrastruktura komunikacyjna umożliwiająca szybki dojazd z
największych śląskich miast sprawia, że gmina Woźniki stanowi
atrakcyjną lokalizację jako miejsce
zamieszkania oraz wypoczynku.
Świeże powietrze, duże przestrzenie leśne i obszary rolne, urokliwe
miejsca, ciekawe zabytki, urozmaicona oferta kulturalna – gwarantują dobrą jakość życia i udany wypoczynek. Lubiących aktywne formy
spędzania czasu usatysfakcjonuje
możliwość korzystania z atrakcyjnych tras rowerowych. Chcący zregenerować siły mogą spróbować
wyśmienitej śląskiej kuchni oferowanej przez lokalne restauracje oraz
skorzystać z wysokiej jakości oferty
hotelarskiej.

750 lat miasta
Woźniki mogą szczycić się bogatą
historią, której pozazdrościć może
im niejedno miasto.
– W 2020 roku chcieliśmy się pochwalić naszymi korzeniami i
świętować 750-lecie nadania praw
targowych. Historia tworzy się na
naszych oczach i czasem bywa ka-
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pryśna. Świat, w tym i Polskę, opanowała pandemia koronawirusa,
niosąc ze sobą śmiertelne żniwo.
Nasza gmina również musiała się z
nią zmierzyć. Walcząc z epidemią i
jej skutkami, postanowiliśmy przełożyć celebrowanie 750-lecia na rok
2021 – mówi burmistrz Woźnik Michał Aloszko. – Każdy z mieszkańców zapisuje historię gminy. Zdaję
sobie sprawę z tego, że to, co robimy
teraz, będzie miało znaczenie dla
przyszłych pokoleń. Proces gazyfikacji, przyciąganie przedsiębiorców
i nowych mieszkańców; dbanie o
drogi, bazę sportową, edukację –
to między innymi pobudza rozwój
miasta. Jako burmistrz przykładam
do tego szczególną wagę – dodaje.

Potencjał gospodarczy
Gmina
Woźniki
jest
przede
wszystkim terenem rolniczym,
z małymi ośrodkami przemysłu
lekkiego i przetwórstwa rolno-spożywczego, ale także sektora motoryzacyjno-transportowego i branży
budowlanej. Ważnym czynnikiem
determinującym wzrost potencjału
gospodarczego gminy jest jej położenie w pobliżu uczęszczanych
szlaków komunikacyjnych: auto-

strady A1 z węzłem w Woźnikach,
drogi krajowej nr 1 (E75), obwodnicy miasta Woźniki (DW789) oraz
Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach.
Dziś gmina stoi przed wielką szansą
rozwoju gospodarczego –16 ha jej
obszaru w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy zostało objęte przez
Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, co czyni Woźniki wyjątkowo atrakcyjnym miejscem dla biznesu. Potencjalni inwestorzy mają
do dyspozycji uzbrojone tereny, zarówno w Strefie Ekonomicznej, jak
i w centrum miasta (tereny wraz z
zabudową po byłym PGR).
– Wzajemne zrozumienie i współpraca dla obopólnej korzyści – tak
powinny wyglądać stosunki samorządu z przedstawicielami lokalnych
środowisk gospodarczych. Reprezentując władzę lokalną, rozumiem
i wspieram działania, które mogą
przyczynić się do rozwoju gospodarczego gminy. Wpływają przecież
one na rozkwit, nie tylko finansowy,
naszej społeczności. Zapraszam do
odwiedzenia naszej gminy. Bez wątpienia znajdą dla siebie tu coś zarówno turyści, jak i przedsiębiorcy
– mówi Michał Aloszko.
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Lubliniec kontra koronawirus
Pandemia koronawirusa zmieniła życie każdego z nas. Pojawiły się obostrzenia, zakazy i różnego rodzaju ograniczenia, które nauczyły nas funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Mimo iż zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego znajduje się w gestii rządu,
trudno wyobrazić sobie skuteczną walkę z rozprzestrzenianiem się i zwalczaniem choroby
COVID-19 bez solidarnej mobilizacji sił ze strony samorządu lokalnego i mieszkańców.
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PANDEMIA
Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiczną oraz
znaczny wzrost zachorowań w naszym mieście i powiecie w Urzędzie
Miejskim w Lublińcu, pod kierownictwem Burmistrza Miasta Lublińca, w dniu 15 marca br. został powołany Zespół ds. koordynacji działań
dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19. Na działania
zapobiegawcze związane z zagrożeniem epidemicznym, w ramach rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, uruchomione zostały środki, z
których na chwilę obecną wydano
kwotę 432 085,61 zł, uwzględniającą zakup środków ochrony osobistej,
finansowanie wymazobusów wykonujących testy na obecność wirusa
SARS-CoV-2, koszty związane z pomocą psychologiczną dla mieszkańców, zakup lamp bakteriobójczych
i wirusobójczych dla przedszkoli
miejskich, dotację dla powiatu na respiratory oraz materiały informacyjne dla mieszkańców miasta.
Urząd Miejski w Lublińcu od
początku trwania epidemii zaopatruje mieszkańców, jednostki organizacyjne miasta oraz instytucje
i podmioty gospodarcze, takie jak:
SP ZOZ Szpital Powiatowy (w tym
Oddział Ratownictwa Medycznego), Domy Pomocy Społecznej, Dom
Dziecka, przychodnie medyczne, parafie, Dom dla Osób Bezdomnych
i Najuboższych Markot, sklepy (w
szczególności wielkopowierzchniowe), zakłady fryzjerskie i inne podmioty w sprzęt ochrony indywidualnej i płyny dezynfekcyjne. Łącznie
Urząd Miejski przekazał:
- 1123 litrów płynu do dezynfekcji
rąk,
- 1998 litrów płynu do dezynfekcji
powierzchni,
- 9688 szt. maseczek chirurgicznych,
- 1171 szt. maseczek zwykłych
- 4303 szt. maseczek Sil-Veg-Druk
- 50 szt. maseczek typu FFP3,
- 228 szt. maseczek typu FFP2,
- 19 szt. maseczek FFP1,
- 5 szt. półmasek 3M wraz z pochłaniaczem,
- 3000 szt. czepków - kominiarek z
maską,
- 62 szt. kombinezonów ochronnych,
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- 5891 par rękawiczek nitrylowych
bezpudrowych (rozmiar „L”, „M” i
„S”),
- 852 szt. przyłbic,
- 82 szt. gogli,
- 29 termometrów bezdotykowych
(czołowych),
- 57 dozowników na płyn do dezynfekcji rąk,
- 10 dozowników automatycznych na
płyn.
Z uwagi na duże braki podstawowego sprzętu medycznego w Szpitalu
Powiatowym w Lublińcu, umożliwiającego zwalczanie choroby COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo i
życie mieszkańców, Rada Miejska, na
wniosek Burmistrza Miasta Lublińca, podjęła decyzję o przekazaniu
dotacji celowej dla Powiatu Lublinieckiego, któremu podlega Szpital
Powiatowy, w kwocie 109 998,00 zł
na zakup 2 respiratorów typu Flight
60 DL wraz z wyposażeniem.
W ramach walki z COVID-19
Miasto Lubliniec oraz pozostałe
Gminy Powiatu Lublinieckiego podpisały umowę ze Starostwem Powiatowym na współfinansowanie wydatków związanych z pobieraniem
wymazów do testów na obecność
COVID-19 dla swoich mieszkańców,
u których zachodziło wysokie podejrzenie zarażenia koronawirusem.
Każdy pobrany wymaz w 30% opłacał powiat, a w 70% urzędy gmin.
Łącznie od marca do końca sierpnia
br. karetki wymazowe pobrały 818
wymazów od mieszkańców Lublińca, w tym pensjonariuszy DPS-ów,
na kwotę 65 212, 00 zł.
Urząd Miejski uzyskał również
dofinansowanie z Unii Europejskiej,
w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa, w wysokości
175 tys. zł na zakup 63 laptopów
i 6 modemów dla miejskich szkół
podstawowych, co w znaczący sposób poprawiło realizację nauczania
zdalnego. Szkoły, przedszkola oraz
żłobek miejski wraz z rozpoczęciem
nowego roku szkolnego zostały zaopatrzone w środki ochrony
osobistej, termometry oraz płyny
do dezynfekcji. Dla przedszkoli
miejskich Urząd Miejski zakupił
również 19 lamp bakteriobójczych
i wirusobójczych UV-C.

W ramach pomocy przedsiębiorcom w okresie epidemii na wniosek
Burmistrza Miasta, Rada Miejska w
Lublińcu już w kwietniu br. przyjęła
pakiet uchwał, który otrzymał nazwę
Lubliniecki Pakiet Wsparcia Przedsiębiorców (w skrócie LPWP).
Pierwszy filar LPWP dotyczył
czynszu w miejskich lokalach użytkowych. Firmy zamknięte na mocy
rozporządzenia rządowego mogły
otrzymać 100% zwolnienia z czynszu oraz 50% zwolnienia z czynszu
przez 3 miesiące po wznowieniu
działalności. Pozostałe firmy, które
kontynuowały swoją działalność, a
których płynność finansowa uległa
pogorszeniu, otrzymały możliwość
50% zwolnienia z czynszu. Z tej formy pomocy skorzystało 9 podmiotów gospodarczych, na łączną kwotę
24 421, 02 zł.
Drugi filar pakietu dotyczył czynszu za dzierżawę miejskich nieruchomości. Dzierżawcy nieruchomości – firmy zamknięte na mocy
rozporządzenia mogły otrzymać
100% zwolnienia z opłat, natomiast
po wznowieniu działalności 50%
zwolnienia z czynszu przez 3 miesiące. Dzierżawcy nieruchomości
miejskich, którzy utrzymali swoją
działalność w okresie epidemii mogli skorzystać z 50% zwolnienia z
opłat za czynsz. W ramach tego filaru udzielono pomocy 6 podmiotom,
na łączną kwotę 9 504,70 zł.
Trzeci filar LPWP dotyczył podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.
Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości za miesiące kwiecień, maj
i czerwiec 2020 r., do 30 września
2020 r. skorzystało 90 podmiotów na
łączną kwotę 610 695,00 zł. Ponadto wydano jedną decyzję w sprawie
odroczenia terminu płatności zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości, w której nie ustalono
opłaty prolongacyjnej. Jeden podatnik skorzystał z umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 761,60 zł.
Dużym wsparciem dla działań samorządowych w walce z COVID-19
było powstanie ruchu społecznego
w formie grupy na Facebooku o nazwie Pomoc Koronawirus Lubliniec.
Wolontariusze organizowali pomoc
Biznes&Gospodarka
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i wsparcie w różnych formach dla
mieszkańców Lublińca i okolic, tj.
wspierali służby medyczne, promowali akcję „Nie kłam medyka”, prowadzili zbiórki finansowe i rzeczowe
oraz akcje np. szycia maseczek czy
produkcji przyłbic itd. Grupa organizowała pomoc rzeczową i usługową dla szpitali, placówek oświatowych i opiekuńczych, hospicjów, dla
schroniska dla osób bezdomnych,
osób starszych i niepełnosprawnych
czy ubogich rodzin. Grupa szybko
rozrosła się do blisko 3000 członków i jest pięknym przykładem solidarności i bezinteresownej pomocy
w tym trudnym dla nas wszystkim
czasie.
Nie wiadomo, co przyniesie
nam przyszłość, ale niewątpliwie od
początku epidemii do chwili obecnej, każdego dnia mieszkańcy Lublińca potwierdzają, że w obliczu zagrożenia jesteśmy razem i będziemy
się wzajemnie wspierać.
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37

Biznes&Gospodarka

Krzepice zakupiły i przekazały miejscowemu szpitalowi kilkaset specjalistycznych maseczek. /UG KRZEPICE

Tak Krzepice chroniły
mieszkańców przed epidemią

Zainteresowanie i poziom emocji wokół epidemii COVID-19 dziś już znacznie się obniżyły, choć nie można powiedzieć, że zagrożenie minęło. To jednak dobry czas na pewne
podsumowania. Jak nad zmniejszeniem ryzyka zakażeń pracowano w gminie Krzepice?
PROMOCJA
Biznes&Gospodarka
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Na informacje o rozprzestrzenianiu się
SARS-CoV-2 krzepicki samorząd i urząd
miasta i gminy zareagowały szybko. By
podjąć właściwe działania dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców już od 11 marca 2020 roku organizowane były tu posiedzenia Gminnego
Sztabu Kryzysowego. Udział w nich brali
m.in. dyrektorzy szkół, członkowie Komisji Bezpieczeństwa. To w ramach tych
posiedzeń sztabu kryzysowego ustalano
kolejne działania lokalne i procedury sanitarne. Już od 16 marca wdrożono też
ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu
miejskiego, a w szkołach i przedszkolach
rozpoczęto nauczanie zdalne.
Lista działań władz gminy Krzepice na
froncie walki z COVID-19 jest znacznie
dłuższa. W ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii zamknięto
targowisko i podjęto cykliczne dezynfekcje miejsc publicznych na terenie
gminy. Takich jak parkingi i place przy
ośrodkach zdrowia, szkołach, przy szpitalu, ale także takich, jak uczęszczane
ciągi komunikacyjne czy wiaty przystankowe. Te zabiegi dezynfekcyjne
prowadziły jednostki OSP, dla których
zakupiono – za kwotę 7 826 zł – sprzęt
ochronny zalecany dla służb ratowniczych działających w warunkach zagrożenia koronwairusem. Wyjazdów „w teren” – w celu dezynfekcji miasta i gminy
– odbyło się tutaj w sumie 12.
W bezpiecznym trybie zaczął też funkcjonować gminny samorząd i sam magistrat.
Narady, konferencje, posiedzenia radnych
– wszystko to organizowano w formie
zdalnej. W innych przypadkach zadbano o możliwość zachowania zalecanego
bezpiecznego dystansu. Czasowo ograniczono bezpośrednią obsługę interesantów,
realizowano jednak i wtedy sprawy najpilniejsze i nie cierpiące zwłoki.
Gmina postarała się też o zabezpieczenie
samych mieszkańców. Zakupiono dla nich
maseczki ochronne wielokrotnego użytku
w ilości 8000 sztuk (za kwotę 28 tys. zł).
Wszystkie te maseczki zostały następnie
rozdysponowane wśród mieszkańców
za pośrednictwem radnych, przewodniczących osiedli i sołtysów. Odpowiednie
półmaseczki filtrujące FFP3 w ilości 300
sztuk (za 15 tys. zł) gmina zakupiła też dla
Szpitala Rejonowego dr Anki w Krzepicach, Dofinansowała nadto zakup dwóch
stanowisk do dializoterapii dla pacjentów
z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem COVID-19 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.
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NMP w Częstochowie. Działania te na naszych łamach zapowiadał wówczas w wyprzedzeniem burmistrz Krystian Kotynia.
Po przejściu szkół na naukę zdalną, korzystając ze środków z projektów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” gmina
Krzepice zakupiła 54 sztuki laptopów.
Zostały one użyczone uczniom w celu
umożliwienia im udziału w zdalnym
nauczaniu.
Wsparciem gminy objęci zostali także lokalni przedsiębiorcy. Z myślą o nich na
mocy uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach z 5 maja tego roku wprowadzono
zwolnienia od podatku od nieruchomości. Przedsiębiorcy, którzy zostali objęci
zakazem prowadzenia działalności w
związku z epidemią COVID-19, uzyskali

więc możliwość skorzystania ze zwolnienia za okres od kwietnia do czerwca bieżącego roku. Na tym samym posiedzeniu
rada miejska pojęła również uchwałę o
przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości za kwiecień,
maj i czerwiec do końca września 2020
roku. Oznacza to, że wszyscy przedsiębiorcy, u których epidemia spowodowała
pogorszenie sytuacji finansowej firmy,
mogą ubiegać się o takie przedłużenie.
Na podstawie stosownej uchwały radnych nie będzie naliczana opłata prolongacyjna. Wymienione wyżej uchwały
wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.bip.krzepice.pl w dziale „Prawo
lokalne” pod numerami odpowiednio
17.135.2020 i 17.136.2020. Tam odsyłamy zainteresowanych po szczegóły. (jar)

W szeregu działań mających na celu redukcję ryzyka zachorowań znalazło się też cykliczne odkażanie uczęszczanych miejsc publicznych./UG KRZEPICE
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Powiat Kłobucki – bezpieczeństwo ludzi to priorytet
W czasie epidemii najtrudniejsze zadanie wykonuje służba zdrowia. Elementami,
które decydują o skuteczności jej działań, są przede wszystkim ludzie, sprzęt i wyposażenie placówek ochrony zdrowia oraz dostęp do najnowocześniejszych technologii.
Mając na uwadze to oraz skuteczność
działań na rzecz mieszkańców, Starostwo
Powiatowe zintensyfikowało działania,
włączając wszystkie podległe Powiatowi
jednostki w aktywne zwalczanie negatywnych skutków epidemii. W pierwszym
rzędzie zabezpieczono personel medyczny, walczący z chorobą na pierwszej linii.
W tym celu Zarząd Powiatu podjął szereg
decyzji finansowych obejmujących zakup
sprzętu ochronnego i urządzeń wspomagających walkę z COVID-19.

Szybkość i skuteczność
Od pierwszego dnia epidemii służby medyczne w powiecie kłobuckim miały pełne
zabezpieczenie osobiste i sprzęt ochronny.
– Szybkie decyzje zakupowe, bardzo kosztowne, były możliwe dzięki dobrej współpracy Starostwa Powiatowego z dyrekcją
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
– mówi Starosta Kłobucki Henryk Kiepura. – Bezpieczeństwo naszych medyków,
pracowników jednostek i mieszkańców od
samego początku jest dla nas priorytetem –
dodaje Starosta.
Jedną z pierwszych decyzji (po zakupie
koniecznego sprzętu) było uruchomienie
w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół nr
1 w Kłobucku produkcji przyłbic ochronnych. Stało się to możliwe dzięki zaangażowaniu finansowemu lokalnego biznesu.

Zakupiono zaawansowany technologicznie
ploter laserowy oraz niezbędne do produkcji materiały. Wyprodukowane przyłbice
są nieodpłatnie przekazywane szpitalom,
placówkom wychowawczym, gminom,
szkołom, pracownikom samorządowym
nie tylko z naszego powiatu oraz innym instytucjom i urzędom, które zwróciły się do
Starostwa z prośbą o pomoc w tym zakresie. Powiat Kłobucki przekazał też przyłbice
oraz inne środki ochrony osobistej do szpitali w Częstochowie i w Torzymiu w województwie lubuskim.

Najnowocześniejsze
ochronie zdrowia

w

Nawiązawszy współpracę z Politechniką Śląską, dzięki szybko podjętej decyzji
Powiat Kłobucki zakupił i zamontował w
Szpitalu Rejonowym w Kłobucku drugą w
Polsce bramkę dekontaminacyjną, zaprojektowaną i wykonaną z udziałem kadry
naukowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Służy ona do odkażania kombinezonów ochronnych lekarzy szpitala i zespołów medycznych pracujących w kłobuckim
pogotowiu. Trzeba podkreślić, że Zespół
Opieki Zdrowotnej, będący jednostką
Powiatu Kłobuckiego, jako jeden z pierwszych w województwie śląskim pobierał –
w odpowiedzi na apel wojewody – wymazy
do testów na COVID-19, w tym również w

Kabina do odkażania jaką zamontowano w kłobuckim szpitalu
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technologie

Starosta Kłobucki Henryk Kiepura

powiatach ościennych.
Dla potrzeb kłobuckiego pogotowia ratunkowego samorząd powiatowy zakupił także
ozonatory do odkażania pomieszczeń.
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
także wspomagają walkę z epidemią, używając m.in. przekazanego przez Starostwo
sprzętu do odkażania przestrzeni publicznej.

Walka wspólnymi siłami
Na stronie www.powiatklobucki.pl Starostwo opublikowało, wraz z podziękowaniami, listę przedsiębiorców, którzy w czasie
epidemii okazali Powiatowi, a zwłaszcza
jego służbom medycznym, trudną do przecenienia pomoc.
– Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się
w walkę z epidemią: medykom, firmom,
pracownikom i mieszkańcom. Każda pomoc jest gestem, który mobilizuje i dodaje
sił – podkreśla Starosta Kłobucki Henryk
Kiepura.
Działania samorządu powiatowego oraz
współpracujących z nim podmiotów pomagają opanować i ograniczyć epidemię
COVID-19 na terenie powiatu kłobuckiego. To szczególnie ważne w sytuacji niedoborów w wyposażeniu i luk organizacyjnych w działaniach ze strony powołanych
do tego celu instytucji państwowych.
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Urząd analizuje wnioski firm
RYNEK PRACY. Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku udziela wsparcia lokalnym przedsiębiorcom – na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników. Kwoty w sumie są całkiem spore

P

omoc ma związek ze stanem
epidemicznym i korzysta ze
środków tarczy antykryzysowej. Wnioski w sprawie pomocy w tym specyficznym
okresie przyjmowane są nie tylko w wersji papierowej, ale i elektronicznej. Ich nabory w PUP w Kłobucku mają charakter
ciągły. Dotyczy to form wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców,
dla samozatrudnionych oraz organizacji
pozarządowych. Nie jest to tylko pomoc
symboliczna. Do tej pory wypłacono jej
już 32,3 mln złotych.

O jakiego rodzaju pomoc ubiegają się
u nas prowadzący działalność gospodarczą? Najczęściej sięga się po możliwość
skorzystania z jednorazowej pożyczka
na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla
mikroprzedsiębiorców i przedsiębiorców
niezatrudniających pracowników oraz
dla organizacji pozarządowych. Złożono dotąd aż 4397 takich wniosków. I z
tego tytułu wypłacono blisko 21,1 mln
złotych. 646 wnioski złożone w PUP dotyczyły dofinansowania części kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej

dla przedsiębiorców samozatrudnionych.
Tu kwota wypłaconych środków to niemal 3,3 mln złotych. Więcej, niemal 7,9
mln złotych, przeznaczono na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i
składek na ubezpieczenia społeczne dla
pracowników
mikroprzedsiębiorców,
małych i średnich przedsiębiorstw. Tego
rodzaju wniosków złożono w urzędzie
dotąd 512. Do kompletu dodajmy 2
wnioski o dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń i składek pracowników organizacji pozarządowych – na około 3
tys. złotych. (jar)

Urząd pracy zajmuje się wnioskami w ramach tarczy antykryzysowej. Wypłaty idą w miliony.
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Powiat Kłobucki wspiera

przedsiębiorców w trakcie epidemii

Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemiczny wpływa w sposób istotny na
sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków, jakie stan
ten wywołuje, Powiat Kłobucki wspiera przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie
powiatu w ramach posiadanych możliwości i środków Tarczy Antykryzysowej
Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku jako
jednostka organizacyjna Powiatu Kłobuckiego realizuje szereg form wsparcia dla
lokalnych przedsiębiorców, które przeznaczone są zarówno na pokrycie bieżących
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorców, jak również na
pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń
składek na ubezpieczenia społeczne.
Od momentu ogłoszenia stanu epidemicznego niemal natychmiast w urzędzie pracy uruchomiono dwie skrzynki podawcze
urzędu oraz infolinię pracującą od 7.00
do 20.00 do obsługi Tarczy Antykryzysowej. Wnioski przedsiębiorców o pomoc
finansową są przyjmowane od początku
pandemii w wersji elektronicznej i papierowej. Na stronie Urzędu udostępniony
został zrealizowany przez PUP film instruktażowy, jak poprawnie należy wypełnić wniosek i skompletować załączniki do
„mikropożyczki”. Urząd nie wydaje negatywnej decyzji, o ile wniosek kwalifikuje się
do poprawy. Pracodawcy zapraszani są do
PUP w celu uzupełnienia wniosków składanych w wersji papierowej. Wnioski składane elektronicznie poprzez e-PUAP lub
podpisem kwalifikowanym obsługiwane są
elektronicznie.
Biznes&Gospodarka

– Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
w Kłobucku z pełnym zaangażowaniem
realizują zadania związane z pomocą dla
przedsiębiorców – mówi Henryk Kiepura,
Starosta Kłobucki. – Zależy nam, aby jak
najefektywniej wykorzystać środki finansowe dla naszych firm – dodaje.
PUP w Kłobucku w ramach naborów,
które prowadzone są w sposób ciągły na
poszczególne formy wsparcia dla mikro-,
małych, średnich przedsiębiorców, samozatrudnionych oraz organizacji pozarządowych, do chwili obecnej łącznie wypłacił pomoc finansową w kwocie 14,2 mln
zł w następujących obszarach:
Aktualnie PUP w Kłobucku weryfikuje
ogrom wniosków przedsiębiorców o pomoc finansową w różnych obszarach działalności w ramach Tarczy Antykryzysowej.
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku oprócz realizacji zadań w ramach
Tarczy Antykryzysowej obejmuje wsparciem przedsiębiorców i umożliwia powstawanie nowych firm, realizując szereg zadań
w ramach programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
dla mikroprzedsiębiorców, w tym przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników:
Liczba złożonych wniosków: 3000
Liczba rozpatrzonych wniosków: 2700
Kwota wypłaconych środków: 12 422 300,00 zł.
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej dla przedsiębiorców
samozatrudnionych:
Liczba złożonych wniosków: 339
Liczba rozpatrzonych wniosków: 336
Kwota wypłaconych środków:
1 090 440,00 zł.
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców:
Liczba złożonych wniosków: 274
Liczba rozpatrzonych wniosków: 107
Kwota wypłaconych środków: 697 535,24 zł.
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla
organizacji pozarządowych:
Liczba złożonych wniosków: 2
Liczba rozpatrzonych wniosków: 2
Kwota wypłaconych środków: 1 020,81 zł.

42

J
Dodatkowy sprzęt

dla służby zdrowia
ZDROWIE. W połowie września starostwo
powiatowe i kłobucki ZOZ podpisały umowę
na dofinansowanie inwestycji w postaci doposażenia powiatowej służby zdrowia w sprzęt
niezbędny do walki z COVID-19
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ak informuje starostwo, środki
na wydatki inwestycyjne pochodzą z budżetów samorządu województwa i samorządu powiatu i
są przeznaczone na walkę z koronawirusem w ramach solidarnościowego programu wsparcia powiatów i miast
na prawach powiatu w zakresie ochrony
zdrowia. Środków tych jest niemało, bo
na doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w sprzęt będzie do
dyspozycji 795,5 tysiąca złotych.
Wiadomo już też, jakie zakupy zostaną dokonane za te pieniądze. Będzie
to więc kupno ambulansu sanitarnego
typu C wraz z kompletną zabudową
medyczną oraz noszami. Typ C oznacza z zasady najbardziej zaawansowany
rodzaj ambulansu, czyli taki, w którym
możliwy jest transport i podtrzymywanie życia pacjentów wymagających intensywnej opieki medycznej. Będzie też
zakup łóżek OIOM, czyli nadających się
dla pacjentów wymagających intensywnej opieki medycznej, będzie też zakup
przenośnych respiratorów szpitalnych.
Ponadto przewiduje się zakup centrali
do monitorowania oraz kardiomonitorów i kardiomonitor przenośny. (jar)
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Gmina Lipie

Maseczka dla każdego mieszkańca, dezynfekcja miejsc publicznych, akcje informacyjne, pomoc w zdalnym nauczaniu, zwolnienia podatkowe - to przykłady przedsięwzięć, jakie samorząd
gminy Lipie podjął w walce z zagrożeniem i skutkami epidemii koronawirusa. Pomimo iż od
kilku miesięcy życie społeczne, gospodarcze i kulturalne w skali całego kraju zostało ograniczone, gmina skutecznie realizuje plany inwestycyjne, gminne programy pomocowe oraz pozyskuje
środki zewnętrzne na kolejne zadania.

Gmina wspiera mieszkańców
Maseczka dla każdego mieszkań-

ca – zakupiono i bezpłatnie przekazano
mieszkańcom gminy 10 000 maseczek

ochronnych wielokrotnego użytku. Maseczki zostały dostarczone do każdego
domu w gminie.
Wsparcie dla OSP – mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa strażakom ochotnikom
podczas
działań
interwencyjno-pomocowych,
przekazano gminnym
jednostkom
OSP
działającym w KSRG

kombinezony
ochrony osobistej,
maseczki, rękawiczki oraz płyny
do dezynfekcji rąk
i powierzchni.
Pomoc dla ZOZ
– samorząd gminy
Lipie włączył się
w akcję wsparcia

Pomoc potrzebującym – w ramach
GOPS uruchomiono dodatkowe dyżury
telefoniczne, pod którymi osoby znajdujące się w potrzebie mogą uzyskać
pomoc i informacje. Dyżury pełnione
są codziennie od 7.30 do 19.00. Od lutego zrealizowano cztery
akcje pomocy żywnościowej dla mieszkańców w ramach POPŻ
2014-2020.
dzięki
pozyskanym
w ramach projektu
Zdalna Szkoła środkom w kwocie prawie
60 tys. zł, zakupiono
dla uczniów szkół gminy Lipie 20 laptopów
wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem, zestawami słuchawkowymi i myszami optycznymi.
W ramach programu Zdalna Szkoła+
złożono kolejny wniosek na kwotę
prawie 55 tys. zł na zakup następnych
zestawów komputerowych dla szkół.

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Kleśniskach – to

Zakupiono 150 sztuk maseczek
ochronnych typu FM 0/11-P2.
Bezpieczne miejsca użyteczności publicznej – prowadzono re-

gularną dezynfekcję miejsc, z których
najczęściej korzystają mieszkańcy, tj.
przystanków, paczkomatów, parkingów
i wejść do takich obiektów jak ośrodki
zdrowia, sklepy, szkoły, placówki bankowe, Urząd, GOK itp.
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W trosce o nieprzerwany dostęp
do bieżącej wody zrealizowano prace
modernizacyjne na gminnych ujęciach
wody w Wapienniku i Parzymiechach.

Wsparcie
uczniów i szkół –

Gmina inwestuje w przyszłość

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w celu doposażenia placówek ochrony zdrowia w specjalistyczne maseczki.

nania nowego ogrodzenia placu dla OSP
w Lindowie.

W ramach modernizacji infrastruktury drogowej wykonano

chodnik łączący istniejące ciągi piesze
w miejscowościach Lindów i Julianów,
zamontowano bariery ochronne przy
drodze gminnej w Brzózkach oraz przeprowadzono naprawy bieżące wszystkich
dróg gminnych.

Poprawa jakości środowiska – w ramach gminnego punktu
konsultacyjnego programu Czyste

zadanie, na które gmina pozyskała
ponad 2 mln zł dofinansowania w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Efektem
inwestycji będzie oddanie w bieżącym roku 11 mieszkań socjalnych
o wysokim standardzie (dla ok. 50 osób).
Będą one służyły mieszkańcom znajdującym się czasowo w trudnej sytuacji.

Kontynuacja remontów obiektów użyteczności publicznej – sposobem gospodarczym realizowane są prace remontowe w budynkach remiz
w Parzymiechach, Albertowie i Zbrojewsku. Zakupiono także elementy do wyko-
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PANDEMIA
powietrze mieszkańcy gminy Lipie na
bieżąco korzystają z pomocy pracownika
Urzędu w wypełnianiu wniosków
o pozyskanie środków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Na bieżąco
przyjmowano także wnioski mieszkańców o dotacje w ramach gminnego

dowy przydomowych oczyszczalni
ścieków. W bieżącym roku, w ramach
programu Gmina Lipie bez azbestu,
przyjęto wnioski mieszkańców na utylizację kolejnych 39 ton wyrobów zawierających azbest.

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów – uruchomiono Gminny
Punkt Wsparcia Rodziny. Dzięki

tej inicjatywie wszyscy mieszkańcy
gminy, którzy zmagają się z różnego
rodzaju trudnościami, w tym również
z problemami będącymi skutkiem
epidemii, mogą skorzystać
z bezpłatnej pomocy psychologa, specjalisty terapii
uzależnień oraz psychologa
dziecięcego.
Ulgi podatkowe –
osoby fizyczne i przedsiębiorcy z gminy Lipie, którzy znaleźli się w trudnej
sytuacji finansowej spowodowanej epidemią koronawirusa, mogą skorzystać

programu do wymiany starych
i nieefektywnych źródeł ciepła.

Nieprzerwanie realizowany jest gminny

program dofinansowania do bu-

z pomocy gminy w zakresie ulg podatkowych. Pomoc do-

tyczy podatków lokalnych. Wnioski rozpatrywane są indywidualnie w oparciu
o przedstawiony materiał dokumen-

Ulgi w czynszach
dla przedsiębiorców

NIERUCHOMOŚCI. Jedną z form wsparcia
przez miasto lokalnej gospodarki mierzącej się
z koronawirusowym kryzysem jest możliwość
uzyskania umorzeń opłat czynszowych
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tujący trudną sytuację podatnika i
przepisy o pomocy publicznej.
E-booki – dzięki pozyskanym przez
GBP w Lipiu środkom w ramach programu Kultura w sieci czytelnicy z gminy
Lipie mogą bez wychodzenia z domu korzystać z bogatego księgozbioru na platformie oferującej dostęp do e-booków.

Środki zewnętrzne na dalszy rozwój – z myślą o przyszłości gmina po-

zyskuje środki zewnętrzne na realizację
kolejnych zadań. Wśród planowanych
inwestycji, na które gmina pozyskała
dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020,
znajduje się budowa systemu kanalizacji w Zimnowodzie, wzbogacenie
gminnego zasobu mieszkań socjalnych
o kolejne 8 lokali dzięki przebudowie

budynku po byłej szkole w Zimnowodzie oraz II etap wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

Jeszcze w tym roku gmina złoży wnioski
w ramach PROW na lata 2014-2020
na działania w parku Potockich w Parzymiechach, Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Troniach oraz budowę nowych obiektów rekreacyjnych.

W

odpowiedzi na złożoną
interpelację
radnego
burmistrz
poinformował, że do
magistratu wpłynęło 12 wniosków
o umorzenie opłat czynszowych na
mocy uchwały dającej takie prawo
w ramach wsparcia podczas ograniczeń wynikających z pandemii.
Okazało się konieczne zwrócenie się
do wnioskodawców o uzupełnienie
złożonych wniosków o dokumenty
potwierdzające faktyczną aktualną
ich sytuację. Wniosków z takimi
uzupełnieniami i udokumentowaniem wróciło do magistratu kilka.
(jar)
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Biznesowe spotkanie
ludzi sportu z samorządowcami
GOSPODARKA. W ramach współpracy Partnerskich Klubów
Biznesu i Fundacji ESPA z gminą Kłobuck odbyło się biznesowe
spotkanie dla przedsiębiorców z gminy Kłobuck i z okolic

S

potkanie prowadził prezes
PKB Radosław Rogiewicz
wraz z przewodniczącym Rady
Fundacji ESPA Norbertem Palimąką i burmistrzem Kłobucka Jerzym Zakrzewskim. Przedstawiono
tu korzyści wynikające ze współpracy
z Partnerskimi Klubami Biznesu, które ułatwiają i pomagają w zawieraniu
nowych biznesowych relacji, skracają
dystans pomiędzy firmami. Podczas
spotkania omówiono również bieżącą
sytuację w mieście i możliwości dla
przedsiębiorców z ramienia gminy
Kłobuck. Poruszono szereg tematów
związanych ze skutecznym prowadzeniem biznesu.
Przewidziano także czas na rozmowy biznesowe, podczas których każda
z firm miała możliwość zaprezentowania siebie i nawiązania skutecznych
kontaktów biznesowych.
W spotkaniu wzięło udział wielu
gości z terenu gminy Kłobuck. Ale nie
tylko. Obecni byli również goście z
innych gmin, a nawet z zagranicy – z
Czech.
Przedstawiciele klubów sportowych z terenu gminy, którzy również
brali udział w spotkaniu, zgłosili
chęć pozyskania darmowego sprzętu
sportowego dla dzieci i młodzieży z
klubów od Fundacji ESPA. Oficjalne wręczenie odbyło się tu na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku. Fundacja okazała się bardzo hojna
i przekazała sprzęt firmy Adidas wartości około 130 tys. zł. (red.)
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Partnerskie Kluby Biznesu to organizacja zrzeszająca kilkanaście klubów biznesu z Polski oraz z Czech, w których
działa około tysiąca przedsiębiorców
reprezentujących różne branże. Na co
dzień pomagają swoim klubowiczom w
nawiązywaniu nowych kontaktów, a także w pozyskiwaniu kapitału i inwestorów. W czasie moderowanych spotkań
ich uczestnicy mogą się poznać i porozmawiać o współpracy.
Fundacja ESPA powstała w 1993 roku
i zajmuje się przede wszystkim niesieniem pomocy humanitarnej oraz wspie-

raniem edukacji młodego pokolenia. W
2019 roku fundacja przekazała dzieciom z
różnych klubów sportowych sprzęt o wartości 7 mln zł. Działa na rynku polskim od
28 lat. To miejsce dla każdego, bez względu na pochodzenie czy status społeczny.
Główne zadanie fundacji to rozbudzenie
w młodych ludziach chęci do wszechstronnego rozwoju. Fundacja edukuje, rozwija,
motywuje młode pokolenie do zmiany stylu życia. Wspiera dzieci i młodzież na terenie Polski, ale także na Filipinach, gdzie
prowadzi Akcję „Adopcji serca”. Fundacja
ESPA to wsparcie, wiedza i pomoc. (red.)

Ze spotkania szczególnie
zadowolone mogą być kluby
sportowe, które doposażono
w sprzęt o dużej łącznej
wartości.

Spotkanie dało szansę
nawiązywania cennych
kontaktów biznesowych.
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Kłobuck - warto zamieszkać,
warto zainwestować
Kłobuck jest miastem wspierającym rozwój aglomeracji częstochowskiej. To
miasto, w którym warto zamieszkać, ale i zainwestować. I to nie tylko ze
względu na jego świetną lokalizację czy bardzo dobrą komunikację, którą
w ostatnim czasie zwiększył węzeł Lgota przy wylocie z autostrady A1, ale i
mnóstwo terenów zielonych, które sprzyjają wypoczynkowi po pracy.
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Silni gospodarczo
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
m.in. Hillwood, amerykańska spółka,
która w Polsce koncentruje się na działalności związanej z zakupem, finansowaniem i budową magazynów 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 angażujemy 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
nowej miejsca pracy.
ku do użytkowania.

Dobrze się mieszka
Obecne władze bardzo duży nacisk
kładą również na jakość oświaty i rekreacji. W ciągu kilku ostatnich lat przy
szkołach powstały nowe boiska sportowe, kolejne są już w planach. Kompleksowo zmodernizowane zostały też

szkolne stołówki. W niedługim czasie
gmina rozpocznie budowę sali gimnastycznej i towarzyszącej jej infrastruktury przy Szkole Podstawowej nr 1 w
Kłobucku. Koszt inwestycji to blisko 7
mln zł. W projekcie uwzględniona jest
nie tylko sala gimnastyczna, ale i duży
zakres różnych robót dodatkowych – tj.
prace brukarskie, parkingi, drogi dojazdowe – aby dostęp do sali był pełny i jej
funkcjonowanie nie było narażone na
trudności wynikające z niedostosowanego otoczenia.
Od kilku lat sukcesywnie modernizowany jest również OSiR – największy obiekt sportowy w gminie, gdzie
powstał już skatepark i plac zabaw dla
dzieci. Końca dobiega również modernizacja stadionu wraz z przebudową
boiska sportowego, trybun oraz infrastruktury przyległej.
Władze mają w planach również
podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez dalszą kanalizację dzielnic.
W pierwszej kolejności obejmie ona
Zakrzew, ponieważ w kolejnym etapie
planowana jest modernizacja tamtejszego obiektu zalewowego, z którego latem
korzystają tysiące mieszkańców gminy i

Tylko w ostatnim czasie swoje firmy ulokowali tu tacy międzynarodowi inwestorzy jak m.in. Hillwood, amerykańska spółka, która w Polsce
koncentruje się na działalności związanej z zakupem, finansowaniem i budową magazynów oraz obiektów przemysłowych z przeznaczeniem
pod długoterminowy wynajem.
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Jerzy Zakrzewski, burmistrz Kłobucka, bardzo duży nacisk kładzie na jakość oświaty i rekreacji.
W ciągu kilku ostatnich lat przy szkołach powstały nowe boiska sportowe, kolejne dwa są już
w planach. Kompleksowo zmodernizowane zostały też szkolne stołówki. W niedługim czasie
gmina rozpocznie budowę sali gimnastycznej i towarzyszącej jej infrastruktury przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Kłobucku. Koszt inwestycji to blisko 7 mln zł.

Dla lokalnego biznesu
Gmina dba również o biznes lokalny. W 2014 roku uchwałą rady
miejskiej zwolniono od podatku
od nieruchomości gruntów i budynków wykorzystywanych w celu
działalności gospodarczej tych
przedsiębiorców, którzy utworzą
co najmniej jedno nowe miejsce
pracy w pełnym wymiarze czasu
pracy i utrzymają zwiększony stan
zatrudnienia przez co najmniej 3
lata. Zwolnienie przysługuje na
okres 2 lat. Również uchwałą z 2014
roku zwolniono od podatku od
nieruchomości nowo wybudowane
budynki oraz powierzchnie rozbudowanej części budynku związane z prowadzoną działalnością
gospodarczą i wykorzystywane do
tej działalności. Warunkiem nabycia praw do zwolnienia jest złożenie przez przedsiębiorcę wniosku
w terminie 12 miesięcy od daty decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
budynku lub innego dokumentu
potwierdzającego przyjęcie budyn-

Od kilku lat sukcesywnie modernizowany jest również OSiR – największy obiekt sportowy
w gminie, gdzie powstał już skatepark i plac zabaw dla dzieci.

Końca dobiega modernizacja stadionu wraz z przebudową boiska sportowego, trybun oraz infrastruktury przyległej. Po remoncie obiekt będzie nowoczesny i bezpieczny.
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Rozwój lokalny. Lokalna Grupa Działa

„Zielony Wierzchołek Śląska”
Lokalna Grupa Działania „Zielony
Wierzchołek Śląska” realizując zadania
związane z aktywizacją lokalnej społeczności, uczestniczyła i współorganizowała prawie czterdzieści różnego
rodzaju wydarzeń, w tym również promujących obszar naszej LGD. Braliśmy udział w targach oraz wystawach,
na których nie tylko prezentowaliśmy
walory turystyczne terenu LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”, ale również
promowaliśmy lokalne gospodarstwa
agroedukacyjne, lokalne produkty czy
lokalnych rzemieślników. Stoisko LGD
„Zielony Wierzchołek Śląska” można było spotkać na Targach Turystyki
Weekendowej „Atrakcje Regionów” w
Chorzowie czy na Krajowej Wystawie
Rolniczej w Częstochowie.
Oprócz działalności promującej
nasz region i aktywizującej lokalną
społeczność LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” prowadziła również nabory
wniosków o przyznanie pomocy w kilku zakresach tematycznych. Największym zainteresowaniem cieszyły się
oczywiście nabory wniosków związanych z przedsiębiorczością. Nasi Beneficjenci złożyli jak do tej pory w sumie
52 wnioski zarówno na podejmowanie,
jak i rozwój działalności gospodarczej.
W 2019 roku zrealizowaliśmy również
21 wniosków w ramach tzw. projektów
parasolowych. W ramach tego działania wnioski o przyznanie pomocy
można było składać w kilku zakresach
tematycznych: promocja turystyczna,
rozwój lokalnego kapitału społecznego, ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego,
promocja obszaru poprzez produkty
lokalne. Wnioski w ramach projektów
parasolowych składały osoby fizyczne
oraz organizacje pozarządowe. Dzięki
uzyskanemu dofinansowaniu Beneficjenci projektów parasolowych mogli
Biznes&Gospodarka

sfinansować swoje zadania aż do wysokości 90% kosztów.
W 2019 roku zakończyliśmy realizację projektu współpracy Kreator
Przedsiębiorczości. Projekt realizowany był wspólnie z 23 LGD z woj. świętokrzyskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego oraz ze Słowacji. W ramach
projektu młodzież z ośmiu szkół podstawowych oraz trzech średnich z terenu LGD brała udział w warsztatach
z przedsiębiorczości oraz realizowała
swoje własne biznesplany. Nagrodą
za udział w projekcie był wyjazd na
zimowisko na Słowacji oraz naukowy
obóz letni w Międzywodziu. W sumie
w projekcie wzięło udział 60 uczniów
z obszaru LGD „Zielony Wierzchołek
Śląska”.
Na początku 2020 roku planujemy
kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach takich działań
jak: rozwój przedsiębiorczości – działanie skierowane dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność
dłużej niż 12 miesięcy, maksymalny
poziom dofinansowania to 70% całkowitych kosztów inwestycji; rozwój
infrastruktury kulturalnej – wnioski
składać mogą organizacje pozarządowe oraz samorządy, poziom dofinansowania do 90% całkowitych kosztów
inwestycji; ochrona zasobów dziedzictwa kulturowo-historycznego – działanie skierowane głównie na rewitalizację zabytków, poziom dofinansowania
do 90% całkowitych kosztów inwestycji. Podmioty uprawnione do składa-

nia wniosków to organizacje pozarządowe oraz związki wyznaniowe. W
2020 roku prowadzony również będzie
nabór w ramach projektów parasolowych: promocja obszaru LGD poprzez
produkty lokalne, rozwój produktów
turystycznych, dziedzictwo kulturowe,
historyczne i przyrodnicze, podniesienie wiedzy mieszkańców poprzez
działania sprzyjające budowaniu kapitału społecznego. Nabory na pozostałe
działania będą uzależnione od stopnia
realizacji podpisanych z Beneficjentami umów.
Rok 2020 będzie również ważny ze
względu na dyskusje nad kształtem
funkcjonowania w Polsce programów
UE na lata 2021-2027. LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”, podobnie
jak 320 innych działających w Polsce
LGD, stoi na stanowisku, aby w przyszłej perspektywie finansowania nasi
Beneficjenci mieli do dyspozycji nie
tylko fundusze realizowane w ramach
PROW, ale także środki pochodzące z
funduszu EFS czy EFRR. Taki szeroki wachlarz finansowania pozwoli na
jeszcze efektywniejszy rozwój naszych
lokalnych społeczności.
Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” ma ogromny
wpływ na potencjał gospodarczy naszego regionu. Dlatego zapraszamy
do śledzenia strony www.lgd-klobuck.
pl oraz odwiedzin siedziby biura LGD
zlokalizowanego w Kłobucku przy ul.
Staszica 12 w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wsparcia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
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50 lat dachów
od Majera
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- Gdy ktoś szuka akcesoriów do dachów,
to w naszym regionie
często radzą mu: „jedź
do Majera”. Między
Częstochową i Wieluniem wielu ludzi zna
naszą firmę. Bo od
lat jesteśmy na rynku
i zapracowaliśmy na
taką rozpoznawalność
– mówi Stanisław
Majer, założyciel i
współwłaściciel FPHU
Majerowie z Krzepic

Biznes&Gospodarka

W tym roku, dokładnie 2 kwietnia, rodzinna firma założona przez Stanisława
Majera obchodziła 50-lecie działalności.
Przez pół wieku wrosła silnie w pamięć
klientów, bo zapewniła solidne pokrycie
niezliczonej liczbie dachów budynków w
całym regionie.
- W Częstochowie pokrywaliśmy dachy
bloków mieszkalnych. Pracowaliśmy też na
wielu halach fabrycznych w regionie. Tak
samo na dachach kościołów. Na przykład w
Kłobucku na Zagórzu czy w Wilkowiecku.
Robiliśmy też dachy na domach prywatnych wszędzie w okolicy – wspomina Stanisław Majer. - Dziś koncentrujemy się na
produkcji akcesoriów do dachów. Z tego,
co wytwarza nasz zakład, korzystają różne
firmy, które zajmują się dziś pokryciami
dachowymi. Naszymi klientami też osoby
prywatne – dodaje założyciel firmy.
Jakość produktów – obróbek i akcesoriów dachowych, blachy i blachodachówki,
rynien, sztachet metalowych i ogrodzeń
panelowych – i fachowość, z której słynie
firma, zapewniają jej to wyjątkowe miejsce
na rynku, o którym wspomina jej założyciel. To efekt lat sumiennej pracy, pomysłowości, reagowania na potrzeby rynku.
Zresztą historia firmy to modelowy przykład wytrwałego budowania rodzinnego
biznesu w oparciu o fachowość, pracowitość, przedsiębiorczość i gospodarność.
Warto ją wspomnieć w roku jubileuszu
50-lecia działalności.

Z pracy rąk
Lata siedemdziesiąte, gdy powstała firma, to nie był czas sprzyjający dla ludzi
przedsiębiorczych. W tamtej epoce „prywaciarzom” nie ułatwiano działalności.
- Początki były trudne. Do transportu
miałem tylko wózek do ciągnięcia za rowerem. Takie były możliwości 50 lat temu!
Potem kupiłem sobie mały motor. Przede
wszystkim problemem był dostęp do potrzebnych maszyn i urządzeń – wspomina
założyciel firmy.
Kilka dekad temu praca blacharza i dekarza wymagała nie tylko umiejętności, ale
i siły. Materiały docinało się ręcznie. Bez
pomysłowości nie można się było obejść.
Pan Stanisław wspomina dziś, że na początku do gięcia blach używał masywnego
stołu z dwoma blatami. A lutownicę do łączenia elementów rozgrzewał w domu w
zwykłym piecu. Trzeba było dużo samozaparcia. Ale i gruntownej znajomości fachu,
żeby w tak skromnych warunkach wykonywać niełatwą profesję.
- Uczyłem się w tym zawodzie od czter-

nastego roku życia. Już kilkadziesiąt lat
temu zdałem egzamin mistrzowski. Mam
zachowane te wszystkie dyplomy. Potem
sam uczyłem innych. Miałem tych uczniów
przez lata czterdziestu trzech. Kilku dziś
prowadzi własne podobne zakłady – opowiada Stanisław Majer. - Dziś już niewielu
potrafiłoby wykonać takie roboty blacharskie, jakie dawniej były codziennością. Dziś
pomagają maszyny – dodaje.
W czasach, gdy powstawała rodzinna
firma Majerów, trudno było nie tylko o maszyny, ale i o sam podstawowy surowiec – o
blachę. Trzeba było wykazywać się niezwykłą przedsiębiorczością, aby działalność na
rynku w ogóle była możliwa. Do tego potrzebna była pracowitość, jaką dziś rzadko
się spotyka.
- Żeby zdobyć niezbędny materiał, kupowałem blachę odpadową. Na przykład
po beczkach. Potem, po pracy, razem z
żoną po kilka godzin dziennie kręciliśmy tę
blachę na rynny. A rano wstawałem przed
czwartą i to wszystko lutowałem. I już koło
szóstej ludzie to sobie odbierali – wspomina założyciel firmy.
Dziś czasy są inne. Dziś do Majerów
blachę jako surowiec przywożą tonami. W
różnych wariantach, zabezpieczoną antykorozyjnie, już pomalowaną. Maszyny zakładu przetwarzają ją na gotowe produkty.
Rynny, sztachety, akcesoria dachowe itp.
I ilość produkcji wzrosła o kilka rzędów
wielkości. Nie są rzadkością klienci, dla
których realizowanie są zamówienia, przy
jakich zużywa się nawet kilometry blachy.

Coraz lepsze maszyny
Dziś w rodzinnej firmie Majerów pracę wykonuje się przy użyciu sterowanych
komputerowo maszyn. W ciągu 50 lat park
maszynowy zmieniał się już wiele razy. Zawsze na nowszy, lepszy, bardziej efektywny,
gwarantujący jakość produktu. Tak jest od
samych początków firmy.
- Pamiętam, jak jeszcze w latach siedemdziesiątych wziąłem dwa tysiące kredytu –
wtedy duże pieniądze – i pojechałem na
drugi koniec Polski, gdzie kupiłem zwijarkę
i krawędziarkę. Obie metrowej szerokości.
Dziś maszyny mają szerokość po kilka metrów. Wtedy takie metrowe kawałki trzeba było jeszcze łączyć. Obecnie pracy jest
znacznie mniej – mówi pan Stanisław.
Złotą zasadą było tu zawsze inwestowanie w rozwój firmy. Dzięki maszynom
pracowano na dochód, który inwestowano
w kolejne maszyny – nowsze, lepsze, bardziej efektywne. Czasem trzeba było po te
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maszyny jeździć za granicę – i to w czasach, gdy granice nie były tak otwarte jak
obecnie. Tym sposobem w pół wieku firma
przeszła od pracy na zasadach manufaktury do możliwości nowoczesnego zakładu,
gdzie i skala produkcji jest nieporównywalnie większa, i technologia korzysta z osiągnięć ostatnich lat. Pan Stanisław zachował
na zapleczu kilka generacji maszyn do obróbki blachy. To historia zakładu. Dziś w
hali pracują urządzenia o możliwościach
nieporównywalnych z tymi sprzed lat.
Zresztą u Majerów ciągle myśli się i planuje
kolejne wymiany i unowocześnienia sprzętu. Tylko miejsce na działce przy ulicy Kościuszki 41 w Krzepicach powoli się kończy.
- Na razie jeszcze planujemy rozbudowę
zakładu tutaj, ale w przyszłości, może za kilka lat, chcielibyśmy się przenieść na tereny
inwestycyjne pod miastem. Czekamy tylko,
kiedy będą w pełni dostępne i przygotowane do tego, by tam inwestować – zdradza
plany właściciel firmy.

Rodzinna firma
Firma pana Stanisława od początku
była biznesem rodzinnym, a na pomoc
członków rodziny zawsze można było liczyć. Choć większość prac wykonywał sam
założyciel.
- Na początku robiło się nie tylko akcesoria do dachów, ale i wiele przedmiotów
codziennego użytku, na które było zapotrzebowanie. Samodzielnie robiłem wiaderka, konewki, sitka, kociołki. To wszystko wymagało zawodowych umiejętności,
które dziś rzadko są już spotykane – mówi
szef firmy.
Z czasem zakład pana Majera był coraz
lepiej rozpoznawalny w regionie, a solidność wykonywanej roboty przekładała się
na dobrą opinię klientów. Skala działalności ciągle rosła. Jeszcze na przełomie wieków założyciel zakładu razem z żoną miał
całą firmę na głowie. Pomógł też obu swoim zięciom w założeniu własnej działalności. Do dziś losy potoczyły się w ten sposób,
że zakład na Kościuszki 41 prowadzi w
ramach rodzinnej spółki cywilnej jeden z
tych zięciów.
- To, że jesteśmy firmą rodzinną, ma
plusy. Bo dobrze się rozumiemy i dogadujemy się bez problemu. Możemy się zastępować. Przede wszystkim ważne jest dla
mnie, że firma ma kontynuację na przyszłość. I ciągle się rozrasta – podsumowuje
pan Stanisław.
Stara szkoła solidności
Choć dziś większość prac wykonują w
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zakładzie maszyny, ciągle liczy się tu znajomość podstaw zawodu blacharza i dekarza.
Stanisław Majer zdobywał te podstawowe
umiejętności już jako nastolatek i potem
rozwijał przez długie lata pracy. To dlatego
jeszcze dziś u Majerów potrafią zrobić takie blacharskie elementy, których niektórzy
słabi fachowcy od dachów, jakich się czasem spotyka na rynku, nie potrafią nawet
używać. Bo dziś niektórzy idą na łatwiznę.
W zapomnienie idzie kunszt tego zawodu,
a wraz z nim – jakość wykonania. Założyciel firmy wciąż jednak sięga po te coraz
rzadsze dziś umiejętności. To taka stara
szkoła solidności, która każe robić rzeczy
trwałe, mocne, służące potem ludziom
przez lata. Z niej bierze się też szczególne
hobby pana Stanisława.
- Moją życiową pasją zawsze było blacharstwo. Ale nie tylko. Mam klika odrestaurowanych starych pojazdów. Są to na
przykład motory z lat pięćdziesiątych. Ja te,
niemieckiej firmy Awo, napędzane wałem
kardana. Mamy też pięknego mercedesa.
Samochód z 1954 roku. Drugiego z 1962
roku – zdradza nasz rozmówca.
Jest szczególny powód tego upodobania założyciela rodzinnej firmy Majerów
do techniki sprzed lat. Odsłania on pewną
ważną prawdę.
- Te stare pojazdy, któregokolwiek by
nie wziąć za przykład, to piękne i niepowtarzalne dzieła techniki. Tego dziś już nikt
nie potrafi zrobić. Dziś dominuje masowa,
bezduszna produkcja. A te sprzed lat, to są
motory i samochody z duszą – mówi Stanisław Majer.
Jeśli spojrzeć na tradycje zakładu, który
pół wieku temu założył pan Stanisław, to i
tu zawsze liczyło się to poszanowanie dla
reguł sztuki zawodu, który się wykonywało. Tu dotąd ceni się jakość i precyzję roboty. I na nią u Majerów ciągle się stawia.

Choć w naszych czasach i w tej dziedzinie
gospodarki – tak jak w motoryzacji – coraz
częściej w wielu zakładach produkcja idzie
w ilość, a nie jakość.
- Dziś często produkuje się rzeczy może
i ładne, ale nietrwałe. Samochody czy motory teraz produkowane nie doczekają takiego wieku, jak te zabytki, które mamy odrestaurowane. Dla mnie ciągle jednak liczy
się ta dawna solidność. To, że przedmioty
produkowane przed laty mogły służyć nawet kilku pokoleniom – mówi.
To podejście widać też w działalności
firmy Majerów.
- We wrześniu był u nas klient. W czasie rozmowy powiedział mi: „panie Majer,
do tej pory mam u siebie rynny, które pan
zrobił lata temu”. To było solidnie polutowane. Ręcznie wykonane kolanka, narożniki, haki. To celowo robione było tak, aby
dobrze służyło przez lata – wspomina założyciel zakładu.
Jest jeszcze jedno źródło sukcesu firmy.
To swoiste przykazanie, którym może się
kierować każdy, kto poważnie myśli o rozwoju swojego biznesu i o tym, by jego marka zyskała takie uznanie na rynku, jakim
cieszy się rodzinna spółka FPHU Majerowie z Krzepic.
- Zawsze powtarzałem, że jeśli masz coś
do zjedzenia dzisiaj, to lepiej odłóż to na jutro. A jeśli masz coś do zrobienia na jutro,
to zrób to dzisiaj. Bo nigdy nie wiadomo,
jak się sprawy potoczą, i to obowiązki powinny stać zawsze na pierwszym miejscu
– mówi Stanisław Majer.
To podejście, jesteśmy przekonani, od
lat dostrzegają też klienci firmy. Nie jest
więc przypadkiem, że gdy ktoś w regionie
ma coś do zrobienia z dachem, to najczęściej „jedzie do Majera”. Po prostu wie, że to
najlepszy adres. (jar)

Dziś urządzenia pracujące w zakładzie sterowane są komputerowo.
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GOSPODARKA

Miasto
chce
budować
swój
PSZOK
INWESTYCJE.
Lubliniecki
magistrat planuje
wybudować własny punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych. Inwestycja ma ograniczyć
wzrost kosztu
odbioru odpadów
Biznes&Gospodarka

Wójt podpisał dokumenty dotyczące gminnej komunikacji publicznej.

N

a sesji w miniony czwartek radni mieli podjąć uchwałę w sprawie
uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta w rejonie ul.
Spokojnej.
– Uchwała związana jest z budową
własnego, miejskiego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, którą chcemy zlokalizować w
bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. Liczymy, że takim
działaniem uda nam się zahamować

wzrost opłaty śmieciowej w przypadku jeżeli Rząd i Parlament RP nie
wypracują trwałych i systemowych
rozwiązań dotyczących zagospodarowania i utylizacji odpadów, przerzucając chociażby koszty utylizacji
opakowań na ich producentów – informuje Anna Jonczyk-Drzymała,
zastępczyni burmistrza.
W głosowaniu uczestniczyło 21
radnych. Oddano 17 głosów „za”,
0 głosów przeciwnych i „4” głosy
wstrzymujące. (as)
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Budowa odwodnienia

na Północy trwa

INFRASTRUKTURA. Trwa obecnie kolejny już etap budowy
odwodnienia na terenie częstochowskiej dzielnicy Północ

Częstochowski ratusz informuje
o trwających już pracach przy budowie odwodnienia dzielnicy Północ, gdzie roboty połączone są z
przebudową ulic św. Brata Alberta
oraz Hiacyntowej i Lawendowej.
Aktualnie remontowane odcinki
dróg uzyskały już pierwsze warstwy
nowej nawierzchni. Równolegle
prowadzi się układanie chodników,
wymianę oświetlenia w rejonie inwestycji.
Cała inwestycja będzie jeszcze
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realizowana w najbliższych miesiącach. Jej ukończenie zapowiedziane
jest na okres przyszłorocznej wiosny. To wtedy będzie można w pełni
korzystać z nowej, wyremontowanej
ulicy św. Brata Alberta.
Całe zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach programu
Lepsza Komunikacja w Częstochowie. Zaangażowana tu kwota to 12,5
miliona złotych. Wchodzi w jej skład
dofinansowanie zewnętrzne, pochodzące ze środków unijnych, które

pozyskano za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ratusz przestrzega, że mimo widocznego w terenie zaawansowania
prac poruszanie się w terenie, gdzie
są prowadzone – czyli formalnie
jeszcze po placu budowy – możliwe
jest jedynie z zachowaniem szczególnej ostrożności i za zgodą kierownika budowy. Przyda się więc
jeszcze nieco cierpliwości. (jar)
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Kolejny odcinek A1 oddany kierowcom
KOMUNIKACJA. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada oddanie
jednej w pełni przejezdnej w obu kierunkach jezdni nowej autostrady na budowanym
odcinku na północ od Częstochowy jeszcze w tym roku. Z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. 22 października oddano kierowcom kolejne 8 kilometrów tej nowej trasy
– Zgodnie z planami przekładany
jest ruch na kolejne odcinki nowej, betonowej jezdni przyszłej autostrady A1
pomiędzy Tuszynem i Częstochową.
Kierowcy do dziś korzystali z 26 km, a
łącznie z właśnie udostępnionym fragmentem od mostu na Warcie do 406
km trasy w okolicy Kruszyny będzie to
około 34 km – podaje w biurze prasowym GDDKiA. – W listopadzie ruch
zostanie przełożony na kolejne około
20 km nowej jezdni – zapowiadają.
Ta trasa jest jedną z najbardziej
uczęszczanych w kraju i ograniczenie ruchu, które siłą rzeczy powoduje
budowa autostrady w śladzie dawnej
„gierkówki”, stanowi poważny problem. Stąd właśnie zamiar oddania najpierw jednej jezdni i pełna jej przejezdność w obu kierunkach. Drugą jezdnię
będzie można wtedy budować „na spokojnie” obok tej, na której już czterema
pasami będzie się odbywał ruch.
Drogowcy podkreślają, że to postępujące oddawanie kolejnych odcinków
do dyspozycji kierowców to wynik
wspólnej determinacji, zaangażowania
i odpowiedzialnych decyzji instytucji i
firm realizujących kontrakt.
– Udostępniony 22 października
ośmiokilometrowy odcinek łączy województwa łódzkie i śląskie. W województwie łódzkim liczy około dwóch
kilometrów, ale to wyjątkowo ważny
odcinek. Obejmuje bowiem kilkusetmetrowy most na Warcie. Jednocześnie
jest to ostatni brakujący fragment nowej jezdni na odcinku od Radomska
do granicy województwa łódzkiego i
Biznes&Gospodarka

śląskiego – dodają w GDDKiA.
Warto przypomnieć, że udostępnianie gotowych odcinków autostradowej
jezdni rozpoczęło się tu już latem. Potem dodawano do tego kolejne gotowe
kilometry trasy. Teraz – następne osiem.
W przypadku tego odcinka przyszłej autostrady A1 łączne zaawansowanie prac
zbliża się do 65 procent. Na terenie województwa śląskiego, na północ od Częstochowy, to ponad 60 procent.
Obecnie na całym oddawanym do
dyspozycji kierowców fragmencie w
obu województwach, czyli na ośmiu
kilometrach nowej, betonowej jezdni,

będzie obowiązywała niemal identyczna
organizacja ruchu, czyli 2+1.
– Na odcinku w województwie łódzkim dwa pasy ruchu wyznaczone będą
w kierunku Śląska i jeden w stronę Łodzi, a na odcinku w województwie śląskim odwrotnie – dwa pasy ruchu wyznaczone będą w kierunku Łodzi i jeden
w stronę Częstochowy. Ze względów
technicznych wdrażanie nowej organizacji ruchu na odcinku śląskim potrwa
dwa dni i kierowcy przez ten czas będą
korzystać z nowej jezdni przyszłej A1 i
odcinka starej DK1 – dodają drogowcy.
(jar)

Dodatkowe osiem kilometrów już oddawanej kierowcom autostradowej jezdni to kolejne minuty zaoszczędzone na transporcie do i z Częstochowy./GDDKiA
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Zestawy Świąteczne
Win Reńskich

Zestaw Prezentowy

GOLD

Zestaw Prezentowy

SIMPLE

Zestaw składa się z jednej (dowolnie wybranej) butelki wina i dwóch kieliszków
(przeznaczonych do wybranego rodzaju wina). Całość zapakowana w kosz
z plisowanej tektury, przyozdobiny świątecznym klimatem
oraz specjalną dwustronną zawieszką z możliwością umieszczenia
na niej swojego logotypu i dowolnej treści.

Zestaw składa się z jednej (dowolnie wybranej) butelki wina, którego szyjkę
przyozdobiliśmy świątecznym klimatem oraz specjalną dwustronną zawieszką
z możliwością umieszczenia na niej swojego logotypu i dowolnej treści.

Wszyscy lubimy prezenty.

INFORMACJE / ZAMÓWIENIA
TELEFON
+48 696 926 165
+48 505 741 649
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WINA@RENSKIE.PL
WWW.RENSKIE.PL

@winarenskie
@winarenskie

UL. POKOJU 48
NIP: 575 189 84 41
Biznes&Gospodarka

