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Już po raz kolejny Klub Integracyjno-Promocyjny Stowarzyszenia organizuje „Giełdę Promocji 
Absolwentów Politechniki Częstochowskiej”.
Jak co roku, tradycyjnie odbywa się ona w dniu ważnego Święta – powstania naszej  
ALMA MATER.
Jest to wyjątkowa okazja, by wzorem lat ubiegłych przedstawić osiągnięcia zawodowe 
naszych absolwentów.
Giełda Promocji Absolwentów to możliwość zaprezentowania studentom, pracownikom  
uczelni, mieszkańcom Częstochowy, a szczególnie młodzieży szkół średnich najlepszych 
wychowanków Politechniki Częstochowskiej wraz z ich osiągnięciami zawodowymi. 
Młodzieży szkolnej Giełda daje możliwość spotkania się z potencjalnymi pracodawcami. 
Jest też okazją, by zapoznać się z bogatą ofertą dydaktyczną naszej uczelni.
W tym roku na Giełdzie prezentujemy 21 firm naszych absolwentów z całej Polski, w tym po raz 
pierwszy osiągnięcia firmy naszego kolegi z Chicago.
Giełda ma również za zadanie utrzymanie łączności naszych absolwentów z Politechniką,  
ma poszerzyć więzi wychowanków z macierzystymi wydziałami, instytutami i katedrami.  
Ponadto ma służyć wymianie doświadczeń między koleżankami i kolegami wystawcami, 
dzięki której mogą oni nawiązywać nowe biznesowe kontakty, rozszerzać współpracę,  
czy nawet tworzyć nowe obiecujące inicjatywy gospodarcze.
Jak co roku, szczególne słowa gorących podziękowań należą się kadrze naukowo 
-dydaktycznej Politechniki – jej Profesorom – za właściwe przygotowanie i przekazanie  
najlepszej wiedzy ekonomiczno-technicznej naszym absolwentom. Dzięki tej wiedzy  
i zdobytemu w murach uczelni doświadczeniu mogą oni osiągać sukcesy, zajmować prestiżowe 
stanowiska, rozwijać swe przedsiębiorstwa i wpływać na rozwój gospodarczy naszego kraju.
Oddajemy do rąk Państwa katalog naszej Giełdy, który zawiera wiele cennych informacji  
o naszych wystawcach i oferowanych przez nich produktach.
Wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy prezentują osiągnięcia swoich firm i pracowników 
na naszej Giełdzie, pragnę serdecznie podziękować za wkład pracy i zaangażowanie  
w rozwój sprawdzonej już w praktyce inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki 
Częstochowskiej. Działania te podnoszą wiarygodność naszych organizacji wśród studentów, 
władz uczelni i szerokiego grona mieszkańców Częstochowy.
Państwa zapraszam do zapoznania się z przygotowanymi stoiskami naszych absolwentów, 
a absolwentów zapraszam do przygotowywania szczególnej oferty na Giełdę, która odbędzie 
się z okazji 65-lecia Politechniki Częstochowskiej.

Andrzej Szeląg
Prezes 

Klubu Integracyjno – Promocyjnego.

Andrzej Szeląg
Prezes Klubu
Integracyjno 
Promocyjnego

SWPCz
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Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej jest organizacją społeczną o charakterze  
naukowo - technicznym i koleżeńskim.

Stowarzyszenie to organizacja, która skupia absolwentów w ramach Stowarzyszenia Wychowanków  
Politechniki Częstochowskiej dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej, pielęgnowania tradycji 
zawodu oraz zasad etyki zawodowej. Utrzymuje łączność z Politechniką Częstochowską poprzez poszerzanie 
kontaktów wychowanków z Uczelnią, macierzystymi wydziałami, instytutami i katedrami. Stowarzyszenie re-
alizuje swoje cele poprzez prowadzenie stałej współpracy z władzami Uczelni, informowanie wychowanków 
o działalności Stowarzyszenia, udzielanie pomocy wydziałom, instytutom i katedrom Uczelni w badaniach 
naukowych i pracy dydaktycznej, organizowanie zjazdów koleżeńskich, wymianę doświadczeń zawodowych 
między Uczelnią a przemysłem i biznesem, współpracę z instytucjami i osobami mogącymi przyczynić się do 
rozwoju Stowarzyszenia, prowadzenie działalności wydawniczej, współpracę z krajowymi i zagranicznymi or-
ganizacjami o podobnym charakterze działania.

Dyrektor - Sekretarz
Stanisław Kruszyński

Wiceprezes SWPCz
Prezes Klubu
Integracyjno - Promocyjnego
Andrzej Szeląg

Wiceprezes ds. finansowych
Leszek Pustuł

Prezes
Jan W. Pilarczyk

Wiceprezes
Kazimierz Łyczko 

Wiceprezes
Jerzy Chruściel

SWPCz
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Turystyczny Rajd Samochodowy
Od 15 lat Stowarzyszenie organizuje tą imprezę 
dla absolwentów i sympatyków Politech-
niki Częstochowskiej. Uczestnicy rajdu jadą 
trasą po pięknych zakątkach Jury Krakowsko-
Częstochowskiej do mety wg otrzymanej 
mapy.  Na mecie można pokrzepić się wiejskim 
chlebem, kiełbaską i kaszanką z grilla oraz  
staropolskim żurem i odpocząć w pięknych 
sceneriach jury, zabytkowych pałaców  
i ogrodów. W tym roku sponsorem był 
Marek Wróblewski, właściciel firmy „Marek”,  
a zakończenie odbyło się w Pałacu Czarny Las.  
W rajdzie wzięło udział 16 załóg.

Giełda Promocji Absolwentów
organizowana od 2005 r. impreza promuje 
firmy absolwentów. Pokazują studentom,  
uczniom  i mieszkańcom naszego mia-
sta dorobek naszych absolwentów. Pokazuje,  
że Politechnika jest dobrą uczelnią, po skoń- 
czeniu której można osiągać sukcesy gos- 
podarcze, że warto kształcić się w Częstochowie.

Konkurs “Absolwent Roku” 
Pomysł przyznawania tytułu “Absolwent Roku” Politechniki Częstochowskiej powstał  
z inicjatywy  SWPCz,  aby  nadawać taki tytuł osobom, które działając na forum
gospodarczym, społecznym lub politycznym akcentują, że są absolwentami naszej 
Uczelni, umacniając w ten sposób jej autorytet. Impreza ta uzyskała ogromne popar-
cie środowiska. Przedstawienie sylwetek najlepszych absolwentów to także sposób  
na wskazanie naszym studentom drogi do osiągnięcia sukcesu zawodowego. 

SWPCz

4



Hutnicze Spotkanie pod Kadzią
Stowarzyszenie od 2005 roku wraz  z Wydziałem Inżynierii 
Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej organizuje   
tą znaną  i lubianą od lat imprezę, integrującą pracownikó 
w Uczelni i ludzi z przemysłu.  Na spotkaniu przy piwie 
zakąszanym kiełbasą, przy wspólnych śpiewach pogłębiają 
się więzi osobiste, kształtują nowe przyjaźnie, kontakty towa-
rzysko - zawodowe.

Program stypendiów i praktyk dla wyróżniających się  
studentów - absolwenci-właściciele firm - członkowie Klubu 
Integracyjno-Promocyjnego Stowarzyszenia  od 3 lat fundują 
stypendia i praktyki  dla studentów.  Stypendia wręczane  
są przy okazji Święta Politechniki Częstochowskiej. 
Absolwenci , członkowie Stow. dofinansowują  także działania 
Uczelni. Są to darowizny, remonty Uczelni, organizacja  
konferencji, wyposażenie laboratoriów.

Narty
Po raz dziesiąty wspólnie z KU AZS zorganizowano Mistrzos-
twa Narciarskie połączone z dwudniowym wyjazdem na 
narty  do Czech. W zawodach wzięło udział wielu studentów  
i absolwentów Politechniki Częstochowskiej.

Wydział Zarządzania i Stowarzyszenie organizują cykle 
wykładów z praktycznego biznesu dla studentów.  
Członkowie Stow. wygłaszają na terenie Uczelni prelekcje 
dla studentów nt. sukcesu w biznesie i sugestii drogi kariery.  
Wielu z nich zasiada w wydziałowych radach biznesu 
(Społeczna Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Infor-
matyki, Rada Doradcza Przedstawicieli Biznesu Wydziału 
Zarządzania)
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42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
tel. 34 361 07 26, 34 325 02 81, 
fax 34 361 23 85

http://www.pcz.pl

Władze Uczelni w kadencji 2012-2016: 
prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron – Rektor 
prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz – Prorektor ds. nauki 
prof. dr hab. inż. Andrzej Rusek – Prorektor ds. nauczania 
dr hab. inż. Jacek Przybylski prof. PCz – Prorektor ds. rozwoju    
mgr inż. Katarzyna Pikuła – Kanclerz

O UCZELNI
Politechnika Częstochowska jest uczelnią z 65-letnią tradycją, najstarszą i największą 
w regionie. Posiada 6 Wydziałów:

- Wydział Budownictwa, 
- Wydział Elektryczny, 
- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki,
- Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej,
- Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii,
- Wydział Zarządzania.

Politechnika Częstochowska jest nowoczesną i dobrze wyposażoną Uczelnią posiadającą 
bogatą ofertę dydaktyczną i wysoki poziom kształcenia. Politechnika Częstochowska nie 
tylko kształci kadrę inżynierską, jej działania to również ważny czynnik wspomagający 
rozwój miasta i regionu, dzięki potencjałowi intelektualnemu, prowadzonej współpracy 
z gospodarką, przemysłem, władzami samorządowymi oraz organizacjami kulturalnymi 
w regionie. 
Wszystkie Wydziały Politechniki Częstochowskiej mają uprawnienia do nadawania  
stopnia doktora, a pięć z nich  - do nadawania stopnia doktora habilitowanego. 
Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się obecnie w ramach 28 kierun-
ków studiów około 11 tysiący studentów, którzy mają do wyboru ponad   
100 specjalności. 
Co roku w Politechnice Częstochowskiej przybywa kilka nowych kierunków. Dwa lata 
temu uruchomione zostały nowe kierunki studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy, 
inżynieria chemiczna i procesowa, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna 
oraz recykling materiałów. Natomiast rok temu nowymi kierunkami były automatyka 
i robotyka na Wydziale Elektrycznym oraz przedsiębiorczość w internecie na Wydziale 
Zarządzania.

www.pcz.pl

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
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POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej I Fizyki Stosowanej

Wydział Zarządzania
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POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Politechnika Częstochowska otrzymuje również z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego środki na kształcenie zamawiane na kierunkach technicznych w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
Wszystkie inżynierskie kierunki studiów oferowane przez Politechnikę Częstochowską 
posiadają akredytację Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) 
w Brukseli, co oznacza, że po ukończeniu studiów absolwenci mogą ubiegać się o tytuł 
inżyniera europejskiego. 
Na naszej Uczelni, wzorem większości szkół wyższych w krajach Unii Europejskiej, 
obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów, dzięki czemu studenci mogą 
odbywać część studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich. Taką możliwość daje 
przede wszystkim uczestnictwo w programach europejskich. 
Dzięki uczestnictwu Politechniki Częstochowskiej m.in. w 7. Programie Ramowym,              
w Mechanizmie Norweskim oraz w programach edukacyjnych LLP-ERASMUS, studenci 
mogą wyjeżdżać na studia do partnerskich uczelni zagranicznych.
Politechnika rozszerza swoją ofertę dydaktyczną dla tych, którzy chcą studiować 
w języku angielskim, zarówno młodzieży zagranicznej, jak i znających języki obce  
Polaków. 
W ramach European Faculty of Engineering prowadzony jest nabór na studia w języku 
angielskim w zakresie: 
- Computer Modelling and Simulation, 
- Business and Technology, 
- Intelligent Energy, 
- Biotechnology for Environmental Protection. 
Uczelnia posiada znakomitą bazę dydaktyczną i infrastrukturę studencką, nowoczesne 
laboratoria i sale wykładowe, trzy domy akademickie (jeden obecnie w remoncie), 
a także Bibliotekę Główną i biblioteki wydziałowe, stołówkę oraz kluby studenckie.
Od 1997 roku Uczelnia wydaje własne czasopismo środowiska akademickiego „Polite-
chnika Częstochowska”. 
Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej specjalizują się w edytorstwie technicznej 
książki naukowej, publikując monografie, podręczniki akademickie, skrypty i pomoce 
dydaktyczne.
Politechnikę Częstochowską opuściło dotychczas ponad 70 tysięcy absolwentów: 
inżynierów, magistrów i magistrów inżynierów. 
Dzięki szerokiemu profilowi kształcenia oferowanemu przez naszą Uczelnię jej absol-
wenci trafiają do różnorodnych branż przemysłowych, zakładają własne firmy lub robią 
karierę w polityce czy administracji. 
Politechnika Częstochowska dobrze kształci swoich studentów, jej absolwenci są przy-
gotowani do nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą rozwój nauki i techniki.
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POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Wydział Budownictwa

Wydział Inżynierii Mechanicznej  i Informatyki

www.pcz.pl
9

Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii



Krzysztof
Matyjaszczyk
Prezydent Miasta
Częstochowy

Jarosław Marszałek
W-ce Prezydent Miasta
Częstochowy

URZĄD MIASTA Częstochowy
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Szanowni Państwo!

   Od trzech lat jestem prezydentem Częstochowy. To duże wyzwanie, któremu  z pomocą 
moich współpracowników i mieszkańców staram się sprostać. Wiem, że wiele się udało, 
ale jeszcze więcej przed nami. 

   Jednym z naszych sukcesów jest widoczna już zmiana wizerunku Częstochowy –  
z miasta kojarzącego się dość powszechnie wyłącznie z centrum pielgrzymkowym,  
na miasto otwarte dla inwestorów, ośrodek gospodarczy i akademicki. 
   Powstają warunki i klimat do inwestowania. Przygotowywane są tereny pod inwestycje, 
na część prac związanych z uzbrajaniem i budową infrastruktury  pozyskano środki  
z RPO Województwa Śląskiego. Wiele miejskich inwestycji, także drogowych  
realizowanych jest ze wsparciem środków unijnych. Realne staje się poszerzenie filii  
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także wnioskowane już objęciem  
w Częstochowie gruntów – granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. 
   Zachęcamy przedsiębiorców do tworzenia miejsc pracy, np. poprzez ulgi  w podatku  
od nieruchomości czy w czynszach za miejskie lokale użytkowe. Przygotowaliśmy 
– wspólnie ze środowiskiem biznesowym – „Program wspierania przedsiębiorczości  
i tworzenia nowych miejsc pracy na lata 2013-2018”.   
   Wiele dzieje się też w sferze ekonomii społecznej – tworzymy warunki do 
działalności centrów integracji społecznej i spółdzielni socjalnych, w zamówieniach  
publicznych wykorzystujemy klauzule społeczne, dzięki którym zwiększane są szanse 
na wyjście z bezrobocia. Dobrze układa się współpraca z uczelniami wyższymi  
i organizacjami pozarządowymi. Sporo działań skierowanych jest do ludzi młodych, którzy  
z Częstochową chcą związać swoje życie.
Wielkim wyzwaniem są zaniedbywane przez lata drogi. Te remonty to duże utrudnienia 
dla mieszkańców, ale wierzę, że warto. Pozyskujemy środki europejskie na kluczowe  
inwestycje, modernizujemy bazę sportową, kulturalną i oświatową, rozwijamy ofertę 
kulturalno-rozrywkową miasta, m.in. dzięki szerszej współpracy ze środowiskiem 
twórczym oraz właścicielami klubów, lokali gastronomicznych. Inicjujemy programy 
zdrowotne i profilaktyczne, z których korzysta coraz więcej częstochowian, dbamy  
o rozwój fizyczny zwiększając środki na sport dzieci i młodzieży, ale wspieramy także sport  
wyczynowy. I co też niezwykle istotne - w ważnych sprawach pytamy o głos mieszkańców, 
organizując konsultacje społeczne, czy też zwiększając wpływ mieszkańców na to co się 
wokół nas dzieje, choćby przez ostatnio realizowany projekt - budżet partycypacyjny.
   Częstochowa jest bardzo interesującym miastem dla przedsiębiorców pod względem 
kosztów gruntów, kosztów prowadzenia działalności czy kosztów pracy. Jest zorientowana 
na sukces i  jest doskonałym partnerem biznesowym. 

Krzysztof Matyjaszczyk
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Jasne, że Częstochowa!
Częstochowa to miasto otwartych możliwości, o dużym potencjale rozwojowym, jeden 
z największych ośrodków miejskich w Polsce. 
Położenie w transeuropejskim korytarzu transportowym Północ-Południe, przy  
realizowanej autostradzie A-1, doskonałe skomunikowanie z układem dróg krajowych 
oraz bezpośrednie sąsiedztwo międzynarodowych portów lotniczych w Katowicach 
(Pyrzowice) i Krakowie (Balice), to atuty przemawiające za podjęciem w Częstochowie 
nawet najbardziej śmiałych inicjatyw gospodarczych. 
Miasto liczące 240 tys. mieszkańców, jest jednym z prężniejszych ośrodków  
gospodar-czych w Polsce, światowym centrum pielgrzymkowym, związanym 
z Sanktuarium Jasnogórskim. Dodatkowym jego atutem są unikalne walory  
krajobrazowe otaczającej je Jury Krakowsko-Częstochowskiej - krainy białych skał  
i gotyckich zamków, przyciągających licznych turystów.
Inwestycyjne atuty Częstochowy od lat docenia kapitał zagraniczny, lokujący 
w Częstochowie znaczące inwestycje m.in. w branży motoryzacyjnej (koncern  
TRW Automotive, Brembo), energetycznej (fińskie Fortum), metalurgicznej  
(ISD - huta Częstochowa) oraz szklarskiej (Guardian Industries Polska Sp. z o.o.,  
Stölzle Glass Group). Łącznie na terenie miasta działa obecnie 387 firm z udziałem 
kapitału zagranicznego.
Działające na terenie Częstochowy ośrodki naukowe z Politechniką Częstochowską 
na czele kształcą kompetentnych i dobrze wykwalifikowanych fachowców, tworząc  
zaplecze kadrowe dla każdego rodzaju aktywności gospodarczej. Stosunkowo tania siła 
robocza  w połączeniu z doskonałymi kwalifikacjami pracowników, stanowi dowód na 
wysoką konkurencyjność częstochowskiego rynku zatrudnienia. 
Na terenie miasta znajdują się, atrakcyjne i dobrze skomunikowane tereny inwestycyjne  
typu green i brown field, o łącznej powierzchni ponad 600 ha.
Istniejąca infrastruktura techniczna pozwalają sprostać zapotrzebowaniu nawet 
największych inwestycji przemysłowych.  
Częstochowa jest przy tym wyjątkowym ośrodkiem przemysłowym - „zielonym  
miastem”, gdzie konsekwentnie realizowana zasada zrównoważonego rozwoju 
chroni jakość czystego powietrza i jednej z najzdrowszych w Polsce wód pitnych.  
Walory krajobrazowe i jakość środowiskowa to zachęta do rozwoju inwestycji  
w sferze usług hotelarskich, turystycznych, rekreacyjnych czy kulturalnych. Ponad  
4 miliony turystów corocznie odwiedzających Częstochowę, to odbiorcy usług  
kreowanych przez potencjalnych inwestorów na oferowanych przez Miasto 
nieruchomościach w ścisłym centrum miasta. Wszyscy inwestorzy mogą liczyć  
na lokalne ulgi w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości. Możliwe jest także 
objęcie większych inwestycji pomocą w ramach specjalnej strefy ekonomicznej.  
Dla naszego samorządu kreatywność przedsiębiorców jest niezbędnym elementem  
rozwoju miasta oraz regionu. Władze miasta są fundamentalnie zainteresowane 
tworzeniem klimatu dla rozwoju inwestycji  w mieście. 

www.czestochowa.pl
Zapraszamy!!!

URZĄD MIASTA Częstochowy
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ALMET

Leszek Pustuł
Wydział Metalurgiczny
1974 r.

Firma  Wielobranżowa ALMET istnieje od 1989 roku i jest zakładem 
produkcyjno-handlowym o szerokiej gamie wzornictwa wyrobu ze srebra.
Nasza oferta biżuterii srebrnej obejmuje pełen asortyment wytwarzany 
z wykorzystaniem wszystkich znanych technik jubilerskich. W ofercie 
znajdują się kolczyki, bransoletki, pierścionki, broszki, naszyjniki, zawieszki, 
łańcuszki, medaliki, krzyżyki, obrączki różańcowe i inne.
Do  naszych wyrobów stosujemy różne kamienie m.in. cyrkonie białe  
i kolorowe, uleksity, kamienie rekonstruowane jako koralowiec, malachit, 
turkus, imitacje akwamaryna, granat, kwarc różowy, onyx, opal mleczny, 
masę perłową itp.

Nasza pracownia wzorcarska na bieżąco wprowadza nowe wzory biżuterii 
pełne inwencji i oryginalnego połączenia form odlewanych z elemen-
tami pracy ręcznej. Stale pracujemy nad poszerzeniem oferty handlowej,  
co znajduje odzwierciedlenie w szerokiej gamie oferowanych wzorów. 
Jesteśmy w stanie sprostać bardzo złożonym wymaganiom naszych 
klientów. Posiadamy własną linie odlewnicza, co pozwala nam realizować 
zamówienia indywidualne Klientów według wzorów zleconych lub zapro-
jektowanych przez nas na zlecenie, takich jak znaczki okolicznościowe itp.
Biżuteria nasza ze względu na swój urok, prostotę oraz dobrą jakość cieszy 
się wielkim zainteresowaniem naszych Partnerów handlowych.

Nasze atuty to przede wszystkim:
- duża różnorodność oferowanych wzorów,
- możliwość realizacji serii długich, krótkich jak i jednostkowych zamówień,
- wysoka jakość oferowanych produktów
- krótkie terminy realizacji

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Partnerów handlowych, 
proponujemy Państwu niskie ceny i korzystne warunki współpracy.
Zapraszamy do współpracy z nami. Do Państwa dyspozycji pozostaje 
oczywiście personel naszej firmy, który udzieli rzetelnych i dokładnych  
informacji. 

Firma Wielobranżowa ALMET
mgr inż. Leszek Pustuł

Adres:
ul: Brzeźnicka 84
42-200 Częstochowa
tel: 34 325 38 62, fax: 34 325 52 08
www.almet-srebro.pl
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Firma Wielobranżowa ALMET
mgr inż. Leszek Pustuł

Adres:
ul: Brzeźnicka 84
42-200 Częstochowa
tel: 34 325 38 62, fax: 34 325 52 08
www.almet-srebro.pl



IMPULSO Sp. z o.o. 
I Spółka Sp. Komandytowa

Jerzy Bojanek
Absolwent  Wydziału
Budowy Maszyn
1978 r.

Dom, w którym czujesz komfort...
Przestrzeń, która rodzi spokój...
Okna, które wszyscy podziwiają...

Impulso Sp. z o.o. i Spółka Komandytowa zajmuje się produkcją  
i sprzedażą systemów aranżacji okien.
Spółka IMPULSO powstała 01.01.2008 roku jako podmiot kontynuujący 
ponad 20 letnią działalność Panów Andrzeja Bojanka i Jerzego Bojanka 
w zakresie produkcji i sprzedaży karniszy pod marką BOJANEK oraz rolet 
tekstylnych i plis pod marką P+R.

Karnisze i akcesoria BOJANEK to szeroka gama produktów, pozwalająca 
na zastosowanie różnych rozwiązań aranżacyjnych w różnych warunkach.
Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu znamy dobrze rynek  
i potrzeby naszych klientów. Naszą ofertę charakteryzuje bogata gama 
kolorów, stylów i zastosowanych materiałów. W zależności od potrzeb 
karnisz może być pojedynczy lub podwójny, sufitowy lub ścienny, 
drewniany, plastikowy lub metalowy. Uzupełnieniem oferty jest  
szeroki wybór zakończeń, które sprawiają, że karnisze BOJANEK pasują  
zarówno do nowoczesnego, jak i tradycyjnego designu. Solidne wykonanie,  
unikatowe wzornictwo i funkcjonalne zastosowanie karniszy BOJANEK 
dają gwarancję satysfakcji z ich posiadania.

Rolety oraz plisy tekstylne sygnowane logiem P+R to grupa produktów 
w systemach aranżacji okien zapewniająca skuteczną ochronę przed 
nadmiernym nasłonecznieniem i spojrzeniami ciekawskich sąsiadów. 
Produkty P+R wykonane są z komponentów najwyższej jakości, co  
gwarantuje dużą odporność na promienie słoneczne. Oferowane rolety 
i plisy odznaczają się bogatą kolorystyką i wzornictwem. W sprzedaży 
są zarówno wyroby gotowe – program P+R do it yourself, jak i produkty 
wykonane na indywidualne zamówienie klienta – program P+R made 
to measure.
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Dlaczego CLOOS?
Już dawno roboty spawalnicze wyszły poza ramy przemysłu samochodowego i stały się 
naturalnym elementem wyposażenia małych i średnich firm produkcyjnych. Wszędzie 
tam, gdzie istotna jest jakość pracy oraz powtarzalność działań, robotyzacja udostępnia 
gotowe rozwiązania. Dzięki robotyzacji wydajność pracy rośnie, a koszty w przelicze-
niu na wyprodukowaną jednostkę znacznie maleją. Należy przy tym podkreślić, iż nie 
dotyczy to wyłącznie dużych, złożonych konstrukcji, ale również, lub wręcz przede 
wszystkim małych kilkuelementowych produktów wykonywanych przez setki małych 
i średnich przedsiębiorstw. 

Nasza produkcja, czyli zrobotyzowane i zautomatyzowane stanowiska spawalnicze, 
mają charakter jednostkowy. Każde stanowisko jest projektowane dla konkretnego 
produktu naszego klienta. Oczekiwania klientów to przede wszystkim: kompleksowość 
proponowanego rozwiązania technologicznego, stanowiska, wysoka wydajność, 
wysoka i powtarzalna jakość spoin  wykonywanych na stanowisku.
Poniżej kilka powodów dla których warto współpracować z nami przy robotyzacji  
procesów spawalniczych:

Doświadczenie
Jesteśmy jedną z pierwszych firm wdrażających zrobotyzowane stanowiska spawal-
nicze w Polsce. Obecnie każdego roku wdrażamy od kilku do kilkunastu zrobotyzo-
wanych stanowisk spawalniczych.   Przygotowane przez nas aplikacje spawają detale 
o różnych gabarytach, o różnej grubości blachy, w różnych warunkach i przy różnych 
ograniczeniach produkcyjnych.

Kompleksowość oferty
Nasza oferta robotyzacji jest kompleksowa. Począwszy od analizy potrzeb, prób 
spawania, oferty funkcjonalnej, projektu narzędzi peryferyjnych poprzez wykonanie 
wszystkich komponentów wchodzących w skład stanowiska takich jak obrotniki, 
jezdnie, odciągi pyłów i dymów  aż po programowanie robota i uruchomienie stano-
wiska. Po wdrożeniu oferujemy wielostopniowy system szkoleń dla operatorów oraz 
zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Pełna integracja
Nasze stanowiska budowane są w oparciu o najwyższej jakości roboty, źródła prądu, 
palniki i osprzęt produkowany przez firmę Cloos.   Fakt, że niemal wszystkie kompo-
nenty pochodzą od jednego sprawdzonego dostawcy w znacznym stopniu ułatwia 
integrację wszystkich najważniejszych elementów stanowiska zrobotyzowanego.

Roboty do prac spawalniczych
Roboty firmy Cloos to urządzenia przeznaczone typowo do prac spawalniczych. 
Posiadają wiele funkcji,  które predestynują je właśnie do zastosowania w aplikacjach 
spawalniczych.

Andrzej Siennicki
Absolwent Wydziału
Budowy Maszyn
1971 r.

CLOOS POLSKA
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EKO GWAJM

Jerzy Stępień
Absolwent Wydziału
Budowy Maszyn
1974 r.

Firma EKO-GWAJM Sp. z o.o. działa na rynku krajowym od 2001 roku. Siedziba główna 
mieści się w m. Ogrodzieniec k/ Zawiercia.

Od samego początku swojej działalności firma koncentruje się na rynku gospodarki 
odpadami. Obecnie zajmujemy się zbieraniem, przetwarzaniem oraz transportem 
odpadów przemysłowych świadcząc usługi podmiotom gospodarczym. Czyniąc to 
pomagamy Państwu wywiązywać się z ustawowych obowiązków dotyczących ochro-
ny środowiska w sektorze gospodarki odpadami.

Ponadto EKO-GWAJM Sp. z o.o. oferuje również  liczne usługi outsourcingowe, takie 
jak: doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania odpadami niebezpiecznymi, 
doradztwo w zakresie transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. Analizu-
jemy praktyki gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwach oraz pomagamy przy 
skutecznej ich optymalizacji. Przygotowujemy także wnioski niezbędne do uzyskania 
decyzji administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami, jak również dla 
naszych klientów prowadzimy raportowanie środowiskowe.

Specjalizujemy się również w pracach polegających na demontażu, usuwaniu i unie-
szkodliwianiu materiałów zawierających azbest. Usługę wykonujemy szybko, solidnie  
i zgodnie z wymogami prawa. Za szczególne osiągnięcia w tym zakresie EKO-GWAJM 
została laureatem konkursu “Jurajski Produkt Roku 2011” organizowanego przez 
Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie.

Naszym celem jest

“Dostarczanie klientom usługi o najwyższej jakości, przy zapewnieniu najmniejszego 
negatywnego oddziaływania na środowisko.”

W codziennej pracy stosujemy następujące zasady:
każdy Klient jest dla nas ważny
kreatywnie myślimy o potrzebach Klienta i się do nich dopasowujemy.
Jednocześnie stale poszerzamy swoją wiedzę i kompetencje, aby w profesjonalny 
sposób sprostać wymaganiom stawianym w branży gospodarki odpadami.  
Dla realizacji naszej misji stale powiększamy ofertę usług niezmiennie dostosowując  
ją do wymagań rynku.
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EKO-GWAJM Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 212, 42-440 Ogrodzieniec
tel. +48 32 673 21 50, fax +48 32 673 21 50
e-mail:biuro@eko-gwajm.com.pl 
http://www.eko-gwajm.com.pl



EKOPRODUKT
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Ekoprodukt Marek Kubara sp. j. to firma, która powstała w 1993 roku z wielkiej pasji do
zdrowego stylu życia, naturalnych produktów i stałego obserwowania wpływu diety na
samopoczucie człowieka. Dziś stworzona przez Marka Kubarę firma ma w swojej  
ofercie wysokiej jakości żywność ekologiczną, ekologiczne produkty dla dzieci, 
żywność bezglutenową, naturalne suplementy diety oraz żywność funkcjonalną.

Przez klientów firma jest ceniona za wysoką jakość produktów, ich doskonały smak oraz
oryginalne receptury. Poszukując nowych propozycji dla klientów, Ekoprodukt był 
pierwszą firmą, która wprowadziła na rynek len mielony- nową, łatwiej przyswajalną  
i wygodniejszą w użyciu formę popularnego siemienia lnianego. 

Wśród innych produktów firmy warto wyróżnić Amarantuski - słodkie i chrupiące 
talarki wytwarzane z najbardziej wartościowego zboża na świecie – amarantusa 
oraz Otrębusie, czyli ciasteczka stworzone na bazie otrąb i jogurtu, które zawierają 
najwyższą zawartość błonnika na rynku (17%). Otrębusie od 2008 roku są także produ-
kowane bez dodatku cukru, w wersji dla diabetyków.

Ofertę firmy Ekoprodukt tworzą cztery grupy produktów – szeroka gama wyrobów 
ekologicznych:
- ekoProdukt; seria produktów bezglutenowych
- Amarello; wartościowe przekąski, ciastka i produkty śniadaniowe
- Dobra Kaloria oraz len i suplementy diety. 

Wspólnym mianownikiem dla całej oferty firmy jest stosowanie wyłącznie naturalnych 
składników oraz wysoka jakość produktów. 

Większość wyrobów powstających w rodzinnej firmie w Częstochowie produkowanych 
jest ręcznie, tradycyjnymi metodami, choć firma sięga także po nowe rozwiązania 
wpływające na podwyższenie jakości swoich produktów, jak choćby prażenie ziaren, 
bez tłuszczu za pomocą gorącego powietrza, w zamian smażenia ich na oleju. 
Autorskie receptury firmy udowadniają także, że to, co wartościowe dla naszego  
organizmu może być równocześnie rozkoszą dla podniebienia.

EKOPRODUKT 
Marek Kubara sp. j., 
ul. Bema 32, 
42 – 202 Częstochowa, 
tel./fax. 34/365 08 52, 
www.ekoprodukt.pl

Marek Kubara
Absolwent Wydziału
Metalurgicznego
1975 r.
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EKOPRODUKT 
Marek Kubara sp. j., 
ul. Bema 32, 
42 – 202 Częstochowa, 
tel./fax. 34/365 08 52, 
www.ekoprodukt.pl



“Eliko” to Firma z 30 – letnią tradycją na rynku polskim, jeden z największych w Polsce producentów 
elementów grzejnych rurkowych i specjalistycznych urządzeń grzejnych.
“Eliko” produkuje:
- grzałki nurkowe, 
- grzałki z termostatami do grzejników łazienkowych i bojlerów, 
- grzałki rurkowe do saun, basenów i szeroko pojętej branży transportowej,
- grzałki stosowane są również w przemyśle spożywczym,  rolnictwie,  kolejnictwie oraz inwestycjach 
deweloperskich, 
- grzałki do trakcji tramwajowej
- grzałki z przeznaczeniem do pieców C.O.
- produkujemy grzałki dla największych firm branży AGD w Polsce i Unii Europejskiej
- grzałki na indywidualne zamówienie różnej mocy
“Eliko” w swojej 30-letniej działalności  otrzymało wiele nagród i wyróżnień m.in.:
-  Medal Europejski  przyznany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Business Centre Club, 
organizacji przedsiębiorców założonej w 1991 roku. Firma Eliko została zaproszona do współpracy 
jako rzetelna i wiarygodna, przestrzegająca zasad etyki kupieckiej, akceptująca zasady kodeksu  
honorowego.
- Certyfikat TÜV wydany przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska
- Znak jakości EQual potwierdzający  zgodność z normami ISO 9001:2001
- Statuetka za wkład w rozwój klubu GLKS “Lot” Konopiska, otrzymana 29 listopada 2003 r.
- Statuetka “Za wybitne zasługi dla Gminy Konopiska”, otrzymana w 2007 roku
- Wyróżnienie “Za wybitne zasługi dla Powiatu”
- Nagrody i wyróżnienia “Przedsiębiosrtwo Fair Play”:  
- Certyfikat,
- Brązowy Certyfikat,
  Srebrny Certyfikat, 
  Złoty Certyfikat, 
  Złota Statuetka 
  i “Brązowe Laury Przedsiębiorstwo Fair Play” za 6-krotne wyróżnienie nagrodą Fair Play.
- Wyróżnienie “Gazele Biznesu” przyznawany przez “Puls Biznesu” w 2009 roku
- Medal “Zasłużony dla Gminy Konopiska” przyznany 18 listopada 2010 roku
- Wyróżnienie “Newsweek Polska” w kateorii “Laureat Rankingu Firm Rodzinnych 2011” przyznane  
20 czerwca 2011 roku. 
- Pani Prezes Elżbieta Mońka uzyskała nagrodę “Kobieta Roku 2011” w kategorii “Kobieta Biznesu”  
w Gminie Konopiska, uzyskując większość głosów nie tylko z Polski, ale i osób z całego Świata, min. 
USA, Kanady, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Czech.
- Korzystając ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowaliśmy projekt: 
“Organizacja linii technologicznej produkcji grzałek w firmie ELIKO”. Zakupiliśmy w 2011 roku całą  
linie do produkcji grzałek z firmy Oakley Industries z USA, co umożliwiło nam podwyższenie 
możliwości wytwórczych, oraz podniesienie jakości wyrobów.
- Na dzień dzisiejszy zatrudniamy ponad 50 osób, wśród których większość to mieszkańcy Gminy 
Konopiska i okolic. Większość  z nich, to ludzie z 30-letnim stażem, przekazujący swoje umiejętności 
kolejnym pokoleniom. Możemy się poszczycić faktem zatrudnienia w “Eliko” całych  rodzin,  
z pokolenia na pokolenie.
- Należymy do różnych organizacji” non profit”, które mają na celu pomagać osobom potrzebującym 
i instytucjom. Nie jesteśmy obojętni na krzywdę ludzką.

Dalekowzroczna wizja rozwoju Firmy, pozwala nam sięgać po rozwiązania niekonwencjonalne  
i  wyprzedzające o krok konkurencję.

Podsumowując mijający 2013 rok;
Stwierdzamy, że droga którą obraliśmy w dążeniu do sukcesu, okazała się trafną i przynoszącą 
mnóstwo satysfakcji naszym Klientom i Odbiorcom.

Do zobaczenia za rok na kolejnej Giełdzie Promocji Absolwentów Politechniki Częstochowskiej.

ELIKO

Roman Mońka
Absolwent  Wydziału
Elektrycznego 
1975 r.

Elżbieta Mońka
współwłaściciel Firmy 
ELIKO Sp.j
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EXACT SYSTEMS

Lider w branży
Exact Systems jest czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości, czyli 
selekcji, naprawy i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych dla 
przedstawicieli branży motoryzacyjnej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. 
Extranet, Dział Kontroli Wewnętrznej czy sub-assembling to tylko przykłady  
nowatorskich rozwiązań, których nikt wcześniej w tej branży nie stosował. 
Firma kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług oraz na rzetelność  
i stabilność we współpracy ze swoimi kontrahentami. Współpraca 
z Exact Systems pomaga osiągnąć najwyższe standardy jakości oraz wspiera 
organizację procesów produkcyjnych. 
Exact Systems został wyróżniony wieloma nagrodami i wyróżnieniami  
przyznawanymi przez środowiska biznesowe i rządowe, m.in. otrzymał „Gazelę  
Biznesu”, tytuł „Ambasadora Polskiej Gospodarki oraz „Medal Europejski”.

Międzynarodowy charakter
Exact Systems został założony w 2004 r. i w ciągu 10 lat działalności,    
z kilkuosobowej spółki urósł do międzynarodowego gracza w obszarze kontroli 
jakości. Obecnie poza Polską spółka ma swoje przedstawicielstwa w ośmiu 
państwach, tj. w Niemczech, Rosji, Czechach, Słowacji, Rumunii, Turcji oraz  
w Wielkiej Brytanii. 

Spółka aktywna społecznie
Od początku istnienia firma współpracuje z Politechniką Częstochowską.  
W ramach porozumienia Exact Systems umożliwia studentom odbywanie 
staży oraz służy opieką merytoryczną w trakcie pisania prac dyplomowych o 
tematyce związanej z kontrolą jakości. 
Exact Systems wspiera także kilka drużyn juniorskich i młodzików, które już na 
bardzo wczesnym etapie rozwoju dzieci, przekazują im wartości sportowej ry-
walizacji. Exact Systems jest Sponsorem Tytularnym Klubu Sportowego Norwid 
Częstochowa. Firma wspiera trzykrotnych i obecnych Mistrzów Polski Juniorów 
w siatkówce oraz II-ligowego zespołu koszykarzy WKS Śląsk Wrocław. 

Członek Polskiej Izby Motoryzacji
Od października 2004 r. Exact Systems jest członkiem Polskiej Izby Motoryz-
acji, a od 2007 r. zasiada również w Radzie Nadzorczej PIM. Dzięki aktywnemu 
udziałowi w wydarzeniach organizowanych przez PIM, m.in. w największej kon-
ferencji poświęconej rynkowi Automotive w Polsce - Auto Event, Exact Systems 
współtworzy politykę firm sektora motoryzacyjnego.  

Lesław Walaszczyk
Absolwent  Wydziału
Zarządzania  2001 r.

Obecnie współwłaściciel
i wiceprezes Exact Systems 
Sp. z o.o.
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GREEN PACK

Tadeusz Szymanek
Absolwent  Wydziału
Budowy Maszyn 
1980 r.

Firma Green Pack istnieje na rynku gospodarczym od 1990 roku.
Specjalizuje się w dystrybucji opakowań oraz artykułów jednorazowego użytku. W swojej ofercie 
posiada bogatą ofertę ponad 1500 opakowań, które zaspakajają potrzeby producentów żywności, 
przemysłu, sklepów, instytucji, klientów indywidualnych. Firma ma swoją siedzibę 
w miejscowości Wierzchowisko, położonej na obrzeżach Częstochowy.
Właścicielem firmy Green Pack jest mgr inż. Tadeusz Szymanek. Od początku 
założenia firmy, tłumacząc jej nazwę na,,Zielone Opakowania”, Tadeusz Szymanek 
ma świadomość, że opierając się na doświadczeniu rynkowym, firma Green Pack rozwija  
i utrwala w świadomości użytkowników, że opakowania mogą być nie tylko funkcjonalne  
i nowoczesne, ale i przyjazne środowisku naturalnemu. Dlatego mając na uwadze dbałość 
o środowisko naturalne wprowadza do oferty handlowej obok opakowań standardowych  
opakowania ekologiczne – degradowalne i biodegradowalne. Ich pozytywny odbiór przez  
konsumentów świadczy, że istnieje świadoma potrzeba wdrażania opakowań na bazie surowców  
m.in. polimerów, pochodzenia naturalnego, połączone z edukacją handlową i użytkową. 
Potwierdzeniem tych działań jest wprowadzenie do obrotu handlowego naczyń jednorazowego 
użytku o nazwie,,Chinet” (produkt Huhtamaki Polska) za promocję, którego firma Green Pack  
w 2002 r. otrzymała prestiżową nagrodę,,Jurajski Produkt Roku 2002”. 
W 2007 r. firma Green Pack została nominowana do nagrody,,Orzeł Agrobiznesu” przez Starostę 
Częstochowskiego, a w 2008 r. – przy rosnącym znaczeniu opakowań degradowalnych – kapituła 
Konkursu przyznała firmie za produkt,,Chinet” nagrodę,,Orzeł Agrobiznesu”. Również w 2008 r.  
na Targach Polagra w Poznaniu wyrób ten otrzymał nagrodę Konsumentów,,Najlepszy Produkt Lata 
2008”.
Tadeusz Szymanek jest świadom społecznej odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej, roli firmy z branży opakowań uwzględniający aspekt wprowadzania opakowań  
do obrotu. Od lat strategia rozwoju firmy oparta jest o specjalnie opracowany Kodeks Wewnętrzny 
Firmy oraz tzw. Procedury Pracy, precyzujące działania wszystkich stanowisk pracy w strukturze 
wewnętrznej jak i kontaktach handlowych, celem profesjonalnej obsługi klientów. Sporządzany Plan 
Firmy na dany rok, uwzględnia role pracowników firmy, ich uprawnienia, motywuje do działania 
odnosząc się do gwarancji szacunku dla zatrudnionych kadr, ich wkładu w rozwój firmy. Plan w swym 
założeniu uwzględnia aspekt oddziaływania produktami na potrzeby klientów budując zaufanie  
do oferowanego produktu, jak i dalsze jego stosowanie ze szczególnym podkreśleniem modyfikacji 
wyrobu w kierunku stosowania surowców degradowalnych, ich odzysku i możliwości wtórnego 
przetwarzania. 
Obecnie w firmie Green Pack wprowadzane są zmiany odnoszące się do przekształcenia 
tradycyjnego sposobu realizacji zadań przez cele, na systemowy udział pracowników  
w wynikach pracy oraz budowaniu wzajemnej, zespołowej świadomości o pomyślności 
firmy. Przekształcenia te można nazwać społecznymi, bowiem u ich podstaw leży  
zmiana m.in. rywalizacji na współpracę, działań indywidualnych na pracę zespołową,  
z narzucanych przez kierownictwo firmy celów zmiana na zaangażowanie pracowników oparte  
o kompetencje i w efekcie zaufanie klienta i jego kolejne zamówienia.
Ulepszanie struktury organizacyjnej firmy, troska o jej przyszłość, wybór właściwych trendów rozwo-
ju jest ustawiczną praktyką zawodową właściciela, ale poszerzoną o dodatkową wartość, jaką jest 
społeczna praca na rzecz środowiska gospodarczego przedsiębiorców.
Firma Green Pack jest członkiem Polskiej Izby Opakowań, co przyczynia się do współpracy mery-
torycznej szerokim gronem przedsiębiorstw z branży opakowań, na aktywne działania i wymianę 
wzajemnych doświadczeń, pozwalających na jeszcze lepsze rozumienie współczesnej roli opakowań 
i rozwoju tej branży dla regionu i rodzimej gospodarki.
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Tadeusz Szymanek jest aktywnym członkiem Rady Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej w Częstochowie.
W uznaniu za działania na rzecz środowiska gospodarczego regionu w 2003 r., Tadeusz Szymanek otrzymał,,Złoty 
Laur Umiejętności i Kompetencji” w Kategorii Liderów Gospodarczych. Dwa lata później Krajowa Izba Gospodarcza 
przyznała mu,,Honorową Złotą Odznakę” za działalność na rzecz rozwoju Samorządu Gospodarczego. Za udział 
w 2006 roku w konkursie,,Pracodawca- organizator pracy bezpiecznej” organizowanym na terenie wojewódz-
twa śląskiego otrzymał od Państwowej Inspekcji Pracy i Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach specjalny  
dyplom. W 2007 roku nominowany przez Starostę Częstochowskiego do otrzymania statuetki,,Za wybitne Zasługi 
dla Powiatu” 
w kategorii Przedsiębiorczość. W 2010 roku Tadeusz Szymanek został ponownie nominowany i nagrodzony przez 
Starostę Częstochowskiego,,Za Zasługi dla Powiatu w kategorii Przedsiębiorczość”. Federacja S.N-T NOT Rada  
w Częstochowie przyznała Tadeuszowi Szymanek w 2010 roku tytuł,,Mistrz Techniki Regionu Częstochowskiego”  
za działania związane z,,Ochroną środowiska w kontekście zwiększania udziału biodegradowalnych produktów  
jednorazowego użytku w powszechnym ich stosowaniu”.
Tadeusz Szymanek na obecną chwilę zarządzając firmą Green Pack, mając świadomość i będąc odpowiedzialnym 
za kształtowanie rynku opakowań podjął decyzję o jej dalszym rozwoju zarówno na rzecz wdrażania i produkcji 
opakowań ekologicznych, degradowalnych, jak i działań szkoleniowo-edukacyjnych. Działania te będące w sferze 
realizacji i ich zewnętrznej akceptacji, wniosą w rozwój branży zwiększenie zatrudnienia, podniosą rangę regionu 
przyczynią się do rozwoju edukacji dotyczącej ekologii stosowania opakowań degradowalnych, jak i świadomości 
społecznej związanej z ich użytkowaniem.
Tadeusz Szymanek jest obecnie - od 2012 roku – prezydentem R.I.P.H. w Częstochowie. Ta zaszczytna, społeczna 
funkcja   jest wynikiem zaufania środowiska przedsiębiorców i wyzwaniem wobec rosnących wymogów  
zw. z prowadzeniem firmy i odpowiedzialności społecznej dla zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców.
Prywatnie ulubionym zajęciem Tadeusza Szymanka jest praca w ogrodzie, doglądanie kwiatów, krzewów i drzew.”
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Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej  
z roku 1982. W czasie studiów był aktywnym członkiem rady domu stu-
denckiego „Bliźniak”. Brał udział w przygotowaniach takich imprez jak turnie-
je wydziałów, turnieje domów studenckich, juwenalia. Realizował też swoje 
pasje sportowe. Przez dwa lata wchodził w skład uczelnianej drużyny piłki 
ręcznej.

Pracę zawodową rozpoczął w Zakładach Papierniczych w Krapkowicach.  
Po odbyciu służby wojskowej od 1984 roku pracował w częstochowskich biu-
rach projektowych na stanowisku asystenta i starszego asystenta projektan-
ta. Był członkiem zespołu projektującego obiekty budownictwa mieszkanio-
wego i przemysłowego na terenie całego kraju. Projekty techniczne sieci  
i instalacji elektrycznych jego autorstwa i współautorstwa zostały zrealizowa-
ne przy budowie osiedla Północ i Parkitka w Częstochowie. 

Od 1994 roku posiada uprawnienia budowlane w zakresie projektowania  
i kierowania robotami w specjalności sieci i instalacji elektrycznych. Od 2002 
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dnia 26 maja 1990 roku został wybrany radnym Rady Gminy w Opatowie. 
W dniu 19 czerwca tego roku Rada Gminy w Opatowie dokonuje jego 
wyboru na stanowisko wójta gminy. Funkcję tą pełni nieprzerwanie do dnia 
dzisiejszego. W okresie ostatnich dwudziestu lat gmina Opatów podlega 
zauważalnemu rozwojowi. Poziomem usług komunalnych i inwestycji nie 
odbiega od innych gmin powiatu kłobuckiego. Warunki życia mieszkańców 
w wielu obszarach wyraźnie się poprawiają. Tak długi staż na stanowisku 
wójta Opatowa to dowód tego, że jego działalność w samorządzie jest 
pozytywnie oceniana przez społeczność gminy. 
Od 1995 roku jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów  
i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach. Od 2010 roku 
działa w Radzie Zatrudnienia przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku 
Ma żonę, dwie dorosłe córki. Jego hobby to literatura popularno-naukowa, 
sport, turystyka górska.

GMINA OPATÓW

Bogdan Sośniak
Absolwent  Wydziału
Elektrycznego 
1982 r.

Urząd Gminy Opatów
ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów

tel.: (34) 319 60 33, (34) 319 60 93, 
fax: (34) 319 60 81

email: sekretariat@opatow.gmina.pl, 
wojt@opatow.gmina.pl, http://www.

opatow.gmina.pl30





HEMAR

Marek Musialik
Absolwent  Wydziału
Budowy Maszyn 
1974 r.

Henryka Musialik
Absolwentka Wydziału
Elektrycznego 
1973 r.

Marek Musialik ukończył Wydział Budowy Maszyn Politechniki Częstocho- 
wskiej w 1974 roku. W czasie studiów był  czynnym sportowcem,  
kapitanem drużyny piłki nożnej AZS Politechniki Częstochowskiej. Był również   
kierownikiem Klubu Studenckiego „Filutek”. 
Po studiach rozpoczął pracę w Instytucie Maszyn Cieplnych  
Politechniki  Częstochowskiej na stanowisku asystenta. Wywodzi się ze szkoły  
prof. J.W. Elsnera, u którego obronił pracę doktorską w 1982 roku. W tym też roku 
wraz z żoną Henryką, absolwentką Politechniki Częstochowskiej i asystentką   
na Wydziale Elektrycznym, podjął działalność gospodarczą, zakładając 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe HEMAR.  

W 1989 roku na zakupionym terenie w Woli Hankowskiej, Henryka i Marek  
Musialik wybudowali zakład produkcyjny, wprowadzając najnowocześniejsze 
technologie produkcyjne zarówno w branży przetwórstwa tworzyw  
sztucznych, jak i artykułów motoryzacyjnych.
Obecnie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HEMAR posiada trzy działy 
produkcyjne, a są to:
- produkcja zabawek, 
- produkcja artykułów metalowych i motoryzacyjnych,
- projektowanie i wytwarzanie narzędzi. 
Produkcja zabawek obejmuje klocki konstrukcyjne, komplety do zabawy  
w piasku takie jak: wiaderka, sitka, łopatki i foremki oraz samochody itraktory  
o futurystycznych kształtach. Firma stara się co roku zwiększać swoją ofertę 
handlową, uwzględniając potrzeby i pragnienia dzieci. Zabawki produkowane 
są w najnowszych technologiach z wykorzystaniem wtryskarek sterowanych  
numerycznie firm Arburg i Krauss - Maffei.
Wszystkie nasze wyroby  posiadają badania zgodne z obowiązującymi normami.
Produkcja artykułów metalowych i motoryzacyjnych obejmuje między  
innymi  artykuły do maszyn rolniczych, drogowych oraz transporterów. 
Odbywa się ona na tokarkach oraz centrach obróbczych opartych 
na nowoczesnych systemach sterowań numerycznych firm Siemens,  
Fanuc, czy Heidenhain. 
Projektowanie i wytwarzanie narzędzi to proces składający się z pro-
jektowania kształtu detalu, projektowania narzędzi oraz produkcji 
narzędzi. Dla realizacji  tych zadań Firma Hemar posiada oprogramow-
anie CAD/CAM, również  w zakresie projektowania ścieżki narzędzi w pięciu  
osiach płynnie sterowanych. Proces odbywa się na frezarkach wysokoobro-
towych Deckel Maho Gildemeister, w tym również na centrum obróbczym  
o pięciu osiach płynnie sterowanych.

Marek Musialik kontynuuje pracę na Politechnice Częstochowskiej prowadząc 
wykłady na Wydziale Zarządzania, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem  
z następnym pokoleniem.
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PPH HEMAR 
Henryka  i Marek Musialik Spółka jawna

Wola Hankowska, ul. Dworska 12, 42-233 Mykanów
tel. 34 328 70 99, e-mail: hemar@hemar.com.pl, 

www.hemar.pl
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IMPOL

Ireneusz Kijas
Absolwent  Wydziału
Budowy Maszyn
1977 r.
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P.P.H.U. IMPOL
Gospodarz 62 • 95-030 Rzgów 
tel / fax: (0-42) 214 15 31

 
Dyrektor techniczny:  
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e-mail: kijas@impol.pl
e-mail: impol@impol.pl
e-mail: ikijas@plasimet.com.pl 
www.impol.pl
www.plasimet.com.pl



MAREK
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Marek Wróblewski jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki 
Częstochowskiej. W okresie studiów w latach 1969-1974 i po ich ukończeniu do 1978 
roku był pracownikiem technicznym w Instytucie Obróbki Plastycznej i Spawalnictwa.
W latach 1978-79 pracował na stanowisku naczelnika wydziału w powołanej wówczas 
do działania Izbie Rzemieślniczej w Częstochowie.
W roku 1979 rozpoczął samodzielną działalność gospodarczą. Przez pierwsze dwa lata 
zakład miał swoją siedzibę w gminie Secemin. Pierwsze zabawki: dzwonki diatoniczne 
(cymbałki) znalazły uznanie indywidualnych klientów a także szkół i przedszkoli. 
Następnie w latach 1981-97 produkcję swojej firmy zorganizował w odpowiednio  
zaadoptowanych pomieszczeniach gospodarczych rodzinnego domu przy ul. Focha  
w Częstochowie. Pozwoliło to powiększyć produkcję o dzwonki chromatyczne, 
marakasy, kastaniety, bębenki.
W roku 1997 ukończył wyższe magisterskie studia uzupełniające w zakresie technologii 
maszyn. Równolegle wprowadzona została produkcja akcesoriów meblowych takich 
jak: zaślepki do rur i profilu, stopek, śrub regulacyjnych, regulatorów wysokości do mebli 
biurowych, podkładek. 
W rozwoju swojej firmy przemierzał typową drogę rzemieślnika nowej generacji i okresu 
przełomów gospodarczych. W roku 1997 zakupił wielkokubaturowy obiekt produkcyjny 
o powierzchni 2000 m2 
przy ul. Żyznej 15 B w Częstochowie, dokąd została przeniesiona cała produkcja 
 i zaplecze gospodarczo-socjalne. Dzięki temu można było zwiększyć asortyment  
i polepszyć warunki pracy. 
Filarowymi wyrobami Firmy „MAREK” są oferowane w bogatym i urozmaiconym zakre-
sie zabawki muzyczne takie jak: dzwonki chromatyczne, dzwonki diatoniczne, altowe  
i sopranowe, kastaniety, marakasy, bębenki, talerze (czynele), tamburyn, flet oraz  
zabawki dydaktyczne takie jak: układanki klockowe z bajkami, z literami i cyframi, piramidy  
logiczne. W produkcji jest też duża taczka do piasku i samochód wywrotka na resorach. 
Dużo artykułów służy jako gadżety reklamowe, są to jo-jo, talerz latający (Frisbee),  
klik-klak, trąbka kibica, gwizdek. 
Ilość produkowanych zabawek to asortyment ponad 50 różnorodnych wzorów.
Obecnie główny nacisk kładziony jest na zwiększenie asortymentu akcesoriów meblo-
wych. Powstają nowe regulatory wysokości do profilu, regulatory wysokości wraz z osłoną 
oraz nowe wzory nóżek i śrub regulacyjnych do dużych obciążeń (regały sklepowe).  
Odbiorcami w/w elementów są największe firmy meblarskie w kraju 
i za granicą.
W ostatnich latach został wymieniony park maszynowy oraz przebudowany teren  
parkingów i placów manewrowych wokół zakładu.
Obecnie produkcja elementów z tworzyw sztucznych oparta jest o nowoczesny  
i precyzyjny park maszynowy wyposażony w pełni automatyczne wtryskarki a sile  
zwarcia 35-200 ton oraz urządzenia peryferyjne.       
Zakład przy ul. Żyznej dysponuje własną narzędziownią, która z powodzeniem służy nie 
tylko macierzystej firmie , ale świadczy także usługi dla innych przedsiębiorstw.
Firma „MAREK” podczas swej wieloletniej obecności na polskim rynku zdobyła sobie 
szacowną renomę 
i zaufanie klientów. Produkty ze znakiem „M” można spotkać we wszystkich sieciach 
handlowych całego kraju. Ponadto wcale niemała część produkcji częstochowskiej firmy 
jest eksportowana do Czech, Słowacji, Holandii, Ukrainy, Rosji, Łotwy i Niemiec.
W tym krótkim obrazie firmy „MAREK” warto również zaznaczyć, że jest ona fundatorem 
wielu okolicznościowych nagród i dotacji dla placówek dydaktycznych, przedszkolnych 
i szkolnych.

Marek Wróblewsk
Absolwent  Wydziału
Budowy Maszyn
1974 r.
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FPHU “Marek”
mgr inż. Marek Wróblewski właściciel
42-204 Częstochowa, ul. Żyzna 15B
tel./fax: +48(34) 369 71 53
+48(34) 369 71 15
e-mail: marek@marek.czwa.com.pl
www.marek.czwa.com.pl



MASKPOL

Krzysztof Dędek
Absolwent  Wydziału
Budowy Maszyn
1980 r.

Dominik Mirek
Absolwent  Wydziału
Budowy Maszyn
1980 r.
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Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego  MASKPOL S.A. znajduje się w strukturach Polskiego  
Holdingu Obronnego, jest dynamicznie rozwijającym się i wiodącym polskim producentem szerokiej gamy  
indywidualnego wyposażenia ochronnego. Od wielu lat firma dostarczyła wyposarzenie  dla polskich 
Sił Zbrojnych, które uczestniczą w różnych misjach wojskowych, nie tylko w Polsce, ale też na arenie  
międzynarodowej. Firma nieustannie poszerza swój asortyment o nowe typy urządzeń, systemów  
i wzorów. Wszystkie produkty z MASKPOL mają dobrą reputację wśród użytkowników z wojska, policji 
i innych formacji mundurowych. Historia przedsiębiorstwa, położonego w centralnej Polsce, sięga lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Fabryka produkowała  przestarzałe rodzaje masek gazowych i filtrów, 
opracowane w latach czterdziestych ubiegłego wieku. W latach osiemdziesiątych została opracowana 
i wdrożona, nowa konstrukcja maski  przeciwgazowej MP-4. Produkt ten można opisać jako prostą wersję 
starej maski amerykańskiej. Na początku lat dziewięćdziesiątych, w trudnych czasach transformacji 
politycznych i gospodarczych, fabryka wreszcie stała się niezależna od przedsiębiorstwa w Warszawie. 
Jednakże, istniejący potencjał techniczny był bardzo skromny a Wojsko Polskie, przechodzące głębokie 
zmiany, nie było już zainteresowane przestarzałym sprzętem. Zmiana środowiska politycznego była okazją  
do nawiązania bezpośredniego kontaktu nie tylko z decydentami w Siłach Zbrojnych RP, ale z zachodnimi 
przedsiębiorstwami produkującymi podobne wyposażenie na potrzeby sił zbrojnych NATO. 
Dzięki tym kontaktom produkowane obecnie maski przeciwgazowe spełniają światowe standardy 
związane z wymaganym poziomem ochrony oraz ergonomicznym poziomu komfortu. Nowoczesne 
linie technologiczne do produkcji, zapewniają nie tylko wysoką jakość produktów, ale również ich 
wysoką wydajność. W MASKPOL zostało opracowanych i wdrożonych do produkcji seryjnej kilka typów 
odzieży NBC, zapewniających poziom ochrony odpowiadający światowym standardom. Dodatkowo,  
do szerokiego zakresu środków ochrony indywidualnej można zaliczyć produkowany przez MASKPOL  
wydajny system odkażania  IRS-2C, w którym to zostało zastosowane nowoczesna jednostka myjąca  
SANIJET.C921D. 
Drugą ważną, szeroko rozwijającą się grupą towarów dostarczanych przez MASKPOL do potrzeby służb 
mundurowych jest szeroka gama sprzętu do ochrony balistycznej. W 2005 roku, firma opracowała  
i dostarczyła do polskiej armii kompozytowe hełmy bojowe. Hełm ten dał początek serii hełmów  
kompozytowych produkowanych obecnie przez firmę. Wszystkie produkowane przez nas hełmy spełniają 
wymagania polskiej normy, jednak wyniki otrzymywane podczas testów w naszym laboratorium  
balistycznym są znacznie wyższe niż wymagane. Na przykład odporność na standardowy odłamek,  
mierzona wielkością V50, uzyskiwana jest na poziomie 660 m/s. Czerepy hełmów wykonywane są  
z kompozytu aramidowych a dwa rodzaje system ów zawieszenia zapewnia duży komfort użytkownikowi. 
Obecnie firma pracuje nad bardzo ciekawym projektem rozwoju skorupy hełmu hybrydowego opartego na  
polietylenie. Spółka opracowała i dostarczyła do użytkowników również kilka rodzajów kamizelek 
kuloodpornych  modułowych, których miękkie wkłady balistyczne zapewniają ochronę zgodnie  
z obowiązującymi normami. Produkowany przez MASKPOL twarde płyty balistyczne zapewniają 
ochronę klatki piersiowej przed wszystkimi pociskami określonym przez polskie i światowe normy. Płyty 
twarde są produkowane w geometrii 2D lub 3D oraz w kilku klasach kuloodporności chroniących przed  
wielokrotnym trafieniem. Nasze kamizelki zapewniają dużą funkcjonalność i mogą być użytkowane  
w różnych warunkach bojowych. 
Niekwestionowany sukces MASKPOL jest źródłem bezkompromisowych decyzji podejmowanych  
przez kierownictwo - zawsze zmierzające do zapewnienia jak najwyższej jakości towarów wytwarzanych 
zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami  ISO i AQAP. 
Wszystkie działania firmy charakteryzują się bardzo dużą skrupulatnością w zapewnieniu ergonomii - 
mającej na celu zapewnienie maksymalnego komfortu dla użytkowników. W wyniku ścisłej współpracy 
z użytkownikami, szybka reakcja na potrzeby klienta jest zawsze obecny w podejściu firmy. General-
nie produkty Maskpol są znane w Polsce i cieszą się bardzo dobrą reputacją. Jednakże  sukces ten jest 
możliwy tylko dlatego, że zakład posiada bardzo duży potencjał technologiczny. Różnorodne  produkty  
są wytwarzane przy użyciu wysoko zaawansowanego parku maszynowego, z wykorzystaniem najlep-
szych surowców dostępnych na rynku. 
Najistotniejszym elementem potencjału technologicznego jest również:
- dział projektowy dysponujący dużą wiedzą i doświadczeniem,
- nowoczesny dział narzędziowy. Zaawansowane narzędzia potrzebne do produkcji są zaprojektowane  
i wykonane bezpośrednio w firmie.
- nowoczesne i dobrze wyposażone laboratorium chemiczne. 
- w celu skrócenia i usprawnienia prac nad osłonami balistycznymi Maskpol wybudował własną strzelnicę 
oraz laboratorium balistyczne.
Należy podkreślić również, że Maskpol swoje sukcesy osiąga dzięki ścisłej współpracy nie tylko  
z potencjalnymi klientami, ale także z wojskowymi i cywilnymi  instytutami badawczymi takimi jak: 
WAT (Wojskowa Akademia Techniczna, 
WICHIR (Wojskowy Instytut  Chemii i Radiometrii) 
WITU (Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia) 
MORATEX, WITPiS , Politechnika  Częstochowska, Politechnika Warszawska i inne.



Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego 
MASKPOL SA
Konieczki
PANKI, 42-140, Polska
Telefon:  Tel. +48 (34)3179821-22
Tel. +48 (34)3179863-65
Tel. +48 (34)3179743
E-mail:  maskpol@maskpol.com.pl
WWW:  www.maskpol.com.pl



MINOVA ARNALL Sp. z o.o.

MINOVA ARNALL  Sp. z o.o.

Jest  firmą o tradycji sięgającej 1969 roku, kiedy to rozpoczęto wdrażanie wyrobów 
naszej produkcji w kopalni miedzi „ Lubin” należącej do KGHM Polska Miedź S.A.
Produkcję seryjną rozwinięto w 1970 roku na terenie Zakładu  KRŻ „Grodzisko”. 
Znaczny rozwój wynikający z rosnącego zapotrzebowania nastąpił od  
stycznia 1980 roku wraz  z uruchomieniem produkcji  wielkoseryjnej w  Zakładzie  
Obudowy Górniczej Golce. W 1983 roku nawiązana współpraca z wiodącym 
na świecie producentem obudowy górniczej, australijskim koncernem ANI,  
stała się kluczowym etapem dalszego rozwoju Spółki. W latach 1994 - 2008  
firma funkcjonowała pod nazwą ARNALL POLAND. W 2008 roku nastąpiła zmiana  
nazwy na MINOVA ARNALL. Było to spowodowane przejęciem firmy przez grupę  
Minova, będącą częścią światowego lidera w dziedzinie systemów obudowy  
kotwowej i wzmacniania górotworu  (Ground Support Systems) dla sektorów 
branży górniczej, budowy tuneli oraz inżynierii lądowej i wodnej - koncernu Orica.

Naszym Klientom dostarczamy efektywne i bezpieczne rozwiązania oparte na 
profesjonalnych i nowoczesnych technologiach materiałowych. Korzystamy  
z blisko pięćdziesięcioletniego doświadczenia specjalistów z zakresu rozwiązań 
technicznych, inżynierii materiałowej i górnictwa w Europie, USA, Australii i RPA. 
Współpracujemy z naszymi klientami, spełniając ich oczekiwania w rozwiązywaniu 
problemów. Oferujemy doradztwo techniczne, szkolenia i usługi serwisowe.                         
Inwestujemy w badania, modernizujemy produkcję i rozszerzamy paletę naszych 
produktów, co jest gwarancją oferowania najnowocześniejszych rozwiązań.  
MINOVA ARNALL jest aktywnym uczestnikiem globalnego procesu R&D.                                     
Poprzez ścisłą więź z pozostałymi oddziałami i centrami badawczymi zawsze 
odpowiadamy na bieżące potrzeby związane z lokalnymi warunkami, metodami 
eksploatacji i odmiennością przepisów. Realizujemy również własne programy 
badawcze celem pogłębiania wiedzy o poprawności pracy naszych produktów 
w szczególnych warunkach wyrobisk podziemnych. Nasze produkty posiadają 
niezbędne certyfikaty i atesty gwarantujące wyższy poziom bezpieczeństwa pracy. 

Henryk Słomian
Absolwent  Wydziału
Budowy Maszyn
1976 r.

Marian Maślanka
Absolwent  Wydziału
Budowy Maszyn
1978 r.

Minova Arnall Sp. z o.o.
Golce 100
42-134 Truskolasy, 
tel.:  48 (34) 317 66 44, 
48 (34) 317 66 50,
fax.: 48 (34) 319 23 44 , 
www.arnall.com.pl
e-mail: minova.arnall@orica.com 
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42-134 Truskolasy, 
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e-mail: minova.arnall@orica.com 

41



OZE SUN

O FIRMIE
Firma “Odnawialne Źródła Energii - Energia Słoneczna” a w skrócie “Oze-Sun”  
Sp.z o.o. zarejestrowana 18.02.2011r. została powołana na potrzeby realizacji zadań 
związanych z odnawialnymi źródłami energii, w zakresie wdrażania dyrektywy  
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009. 
Głównym zakresem i obszarem działania jest fotowoltaika - wytwarzanie  
energii odnawialnej z promieniowania słonecznego. W wyniku rocznego okresu  
przygotowania struktury firmy, budowy składu osobowego, odbycia cykli szkoleń 
jest gotowa do przyjęcia zleceń na realizację pełnego procesu inwestycyjnego 
związanego z instalacjami fotowoltaicznymi [PV]. Od lutego 2012 firma rozpoczęła 
realizację szeregu prac związanych z instalacjami PV na etapie koncepcji oraz  
dokumentacji projektowej. W chwili obecnej możemy zagwarantować, że  
w przypadku współpracy z nami zrealizujemy Państwa zamierzenia w sposób 
rzetelny i profe-sjonalny, od momentu przygotowania finansowania inwestycji po 
efekt końcowy tj przekazanie instalacji do eksploatacji i sprzedaży energii do sieci 
energetycznej
 
 
OFERTA
ZAKRES USŁUG PROCESU INWESTYCYJNEGO SYSTEMÓW PV  
Proponujemy kompleksowy zakres usług dla procesu inwestycyjnego związanego 
z  budowa systemów PV [instalacji fotowoltaicznch, elektrowni słonecznych] 
dla odbiorców indywidualnych oraz przedsiębiorstw zamierzających prowadzić 
działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej. 
Urządzenia fotowoltaiczne charakteryzuje trwałość, niezawodność, prostota 
konstrukcji oraz obsługi. Zaletą instalacji fotowoltaicznej jest to, że może być  
budowana jako niezależny system od kilku watów do megawatów. Elektrown-
ie słoneczne jako źródło energii odnawialnej są bezpieczne nie emitują hałasu  
nie zanieczyszczają środowiska.
 
Główne cele stosowania instalacji fotowoltaicznych:
redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej obiektów, poprzez jej produkcję
zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa
zapewnienie ciągłości pracy urządzeń w obszarach narażonych na częstą 
awaryjność w dostawie energii wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego  
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

P.P.H.U. “Oze-Sun” Spółka z o.o.

41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Świerczewskigo 40
tel./fax (32_ 229-30-29
kom. +48 698 635 283
e-mail: biuro@oze-sun.pl42

Janusz Bartosz
Absolwent  Wydziału
Budownictwa
1997 r.
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BANK PEKAO

TRADYCJA, DOŚWIADCZENIE, BEZPIECZEŃSTWO

Bank Pekao S.A. działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji 
finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów 
jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę 
siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest 
liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo 
instytucji finansowych w Europie
Bank Pekao S.A. dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 
placówek w całym kraju) oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci prawie 
6000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy.  
W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce To-
warzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na 
polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i fakto-
ringiem.
Bank Pekao S.A. jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, 
zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2012 roku aplikacja do 
bankowości mobilnej Banku Pekao wygrała w konkursie Mobile Trend Awards, 
Bank Pekao został także uhonorowany po raz czwarty z rzędu tytułem Top  
Employers Poland 2013. Na polu bankowości korporacyjnej Pekao w 2012 
roku otrzymało tytuły Najlepszego Dostawcy Usług Walutowych i Najlepszego 
Banku Finansowania Handlu, przyznawane przez magazyn Global Finance. 
Bank Pekao jest czterokrotnym zdobywcą tytułu Najlepszego Banku w Polsce 
przyznawanego przez magazyn „Euromoney”. Trzykrotnie był uznany za najlep-
szy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”. Bankowość 
korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” 
za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za 
pomocą odcisku palca. 
Bank Pekao S.A. należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących 
międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22 europejskich  
krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia ok. 160 tys. osób. 

Siedziba spółki:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa

Bank Pekao S.A. jest wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego na dzień 28 grudnia 2012 r:  262 
470 034 zł
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Bank posiada szeroką gamę produktów przeznaczoną zarówno 
dla Klienta Indywidualnego oraz Klienta Biznesowego.

Oferta dla Klientów Indywidualnych obejmuje:
- Rachunki rozliczeniowe, oszczędnościowe, 
- Lokaty terminowe, Fundusze inwestycyjne, Programy Systematycznego 
  Oszczędzania,
- Karty płatnicze (kredytowe, debetowe, chargowe, prepaid),
- Pożyczki gotówkowe, kredyty hipoteczne,
- Usługę płatności mobilnych PEO PAY.

Oferta dla Klientów Biznesowych obejmuje:
- Rachunki bieżące, pomocnicze, oszczędnościowe, 
- Lokaty terminowe,
- Karty kredytowe, debetowe oraz obciążeniowe.
- Kredyty obrotowe, Kredyty inwestycyjne, 
- Leasing, Faktoring.
- Transakcje finansowania handlu,
- Terminale POS, Usługę przyjmowania płatności zbliżeniowych PEO PAY mPOS 
Zapraszamy do naszych placówek 

Bank Pekao S.A.  I Oddział w Częstochowie , ul. Kopernika 17/19 czynny w godzinach 08:00 – 19:00
Filia nr 1 ul. Okólna 103, Częstochowa            czynna w godzinach 08:00 – 18:00
Filia nr 2 ul. Zwycięstwa 2, Lubliniec            czynna w godzinach 09:30 – 17:00
Filia nr 3 Al. NMP 61, Częstochowa            czynna w godzinach 09:30 – 17:00
Filia nr 4 ul. Spółdzielczości 4, Częstochowa    czynna w godzinach 09:30 – 17:00
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SEMEX jest rodzinną firmą działającą od 1990 roku, zatrudniającą ponad 120 osób. 
Firma działa w branży metalowej, budowlanej i elektrycznej i BHP. 
Naszym nadrzędnym przesłaniem jest dobro klienta.

Siedziba główna firmy mieści się w Częstochowie, przy ul. Jagiellońskiej 101/105.

Nasze przedsiębiorstwo posiada trzy oddziały:

- w Krakowie, ul. Romanowicza 6
- w Kłobucku, ul. Staszica 29
- w Częstochowie, ul. Nadrzeczna 14

Motorem rozwoju firmy SEMEX jest przede wszystkim sukcesywne wzbogacanie 
oferty asortymentowej. To co Nas wyróżnia to szeroka gama oferowanych towarów, 
fachowa obsługa i doradztwo, stałość cen oraz terminowość dostaw. Aktualnie 
w magazynach znajduje się ponad 50 000 pozycji asortymentowych. Zajmujemy 
się zaopatrywaniem około 600 sklepów i hurtowni w centralnej i południowej 
Polsce, współpracujemy z inwestorami prywatnymi oraz firmami wykonawczymi.

Do szerokiej oferty na materiały budowlane, artykuły metalowe elektryczne i BHP 
wraz z dowozem dołączamy również fachowe doradztwo techniczne. Zatrudnia-
my kadrę profesjonalnie wyszkolonych handlowców, których kwalifikacje ciągle 
podnosimy.

Nasz dział handlowy i marketingowy zapewni państwu fachową, szybką i miłą 
obsługę.

SEMEX:
ul. Jagiellońska 101/105,
42-202 Częstochowa
tel. (34) 39-06-700
e-mail: semex@semex.pl
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Absolwent  Wydziału
Budowy Maszyn
1977 r.

SEMEX
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SLOAN INDUSTRIES, INC

Henryk Słowiński
Absolwent  Wydziału
Budowy Maszyn
1969 r.

Absolwent Ambasador 2006

Tel:  630 350 1614, 
Fax:  630 350 1094  
1550 Michael Drive. Wood Dale, IL 60191,  
www.sloan-industries.com

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę zawodową w Fabryce Urządzeń  
Mechanicznych PORĘBA, na stanowisku konstruktora tokarek średnich. W roku 
1970 zostaje kierownikiem sekcji zajmującej się konstrukcją oraz wdrażaniem 
do przemysłu pierwszych produkowanych w Polsce obrabiarek sterowanych  
numerycznie.
W 1973 roku zostaje kierownikiem montażu obrabiarek ciężkich. Nadzoruje  
i aktywnie uczestniczy w budowie i rozwoju obrabiarek super ciężkich  
z przeznaczeniem dla odbiorców krajowych i zagranicznych.
Uczestniczy w uruchomieniu i produkcji pras karoseryjnych dla krajowego 
przemysłu motoryzacyjnego.
W okresie pracy w FUM PORĘBA zdobył wszechstronne doświadczenie zawodowe  
w zakresie konstrukcji, technologii i organizacji pracy.
Wysoka sprzedaż obrabiarek ciężkich ze znakiem firmowym PORĘBA na rynku 
USA wymagała odpowiedniego zabezpieczenia technicznego. W czerwcu 1975 
roku zostaje oddelegowany do PHZ METALEXPORT, celem zabezpieczenia obsługi 
serwisowej obrabiarek produkowanych przez polski przemysł obrabiarkowy  
i będących w użytkowaniu na rynku północno-amerykańskim. Otrzymuje  
stanowisko doradcy technicznego w Wydziale Ekonomicznym polskiego Konsu-
latu Generalnego w Chicago.
Duża dynamika sprzedaży polskich maszyn do obróbki metali powoduje 
konieczność powołania i uruchomienia polsko-amerykańskiego przedsiębiorstwa 
handlowo-technicznego POLAMCO, którego był wspozałożycielem.  
Rejestracja firmy następuje w lipcu 1976 roku. W latach 1977 - 1983 pełni w POLAMCO  
funkcje wiceprezesa do spraw technicznych, adaptując i wprowadzając na rynek 
USA nowy, ulepszony asortyment obrabiarek do metali.
W 1984 roku rozpoczął własną dzialałność produkcyjną, zakładając firmę SLOAN 
INDUSTRIES INC. W początkowej fazie działalności firma zajmowała się konstrukcją  
i wykonaniem specjalnego oprzyrządowania i modernizacją obrabiarek do metali. 
Dalszy rozwój firmy to rozszerzenie produkcji w asortymencie elementów do 
ciśnieniowego, gorącokomorowego odlewania stopów magnezu. W tej dziedzinie 
firma SLOAN INDUSTRIES INC. ścisle współpracuje z kanadyjską firmą NITREX  
w zakresie powierzchniowego azotowania metali.
Wysoka jakość elementów produkowanych przez firmę SLOAN INDUSTRIES INC. 
znana jest użytkownikom gorącokomorowych maszyn odlewniczych na całym 
świecie.
W ostatnich latach firma rozszerzyla swą działalność w zakresie projektowania, 
wykonywania i wdrażania do produkcji specjalnych urządzeń do elekrodrążarek 
znajdujących zastosowanie w produkcji elementów turbin silników odrzutowych.
Aktualnie firma zatrudnia 32 wysokokwalifikowanych polskich fachowców.
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WŁOMET

Firma “Włomet” s.c. posiada długoletnią tradycję w produkcji różnego typu 
łańcuchów. Działamy na rynku od 1969 roku.
Czterdziestoletnie doświadczenie w produkcji łańcuchów zaowocowało 
wysoką jakością, niezawodnością i solidnością wykonania. Nowoczesny park 
maszynowy, doświadczona załoga oraz wysokowykwalifikowany zespół  
fachowców, gwarantuje wysoką jakość naszych wyrobów.
Oferujemy solidnie wykonane łańcuchy rolkowe, tulejkowe, sworzniowe, 
płytkowe i inne, zgodne z normami: PN, DIN, ISO.
Znaczna część naszej oferty to łańcuchy nietypowe, stosowane w przemyśle 
hutniczym, górnictwie, cukrownictwie, browarnictwie, transporcie,  
przetwórstwie drzewnym, papiernictwie i innych branżach.
Produkujemy także nietypowe łańcuchy, według dostarczonych rysunk-
ów lub wzorów. Wszystkie rodzaje łańcuchów wykonujemy z materiałów  
atestowanych, kupowanych u sprawdzonych dostawców. Produkujemy 
łańcuchy ze stali węglowych, stopowych, nierdzewnych, kwasoodpornych  
i innych materiałów zgodnie z wymogami Klienta.
16 kwietnia 1999 roku certyfikowaliśmy nasz System Jakości przez firmę 
niemiecką TÜV CERT-TÜV NORD i otrzymaliśmy certyfikat o numerze  
rejestracyjnym nr 081002330.
System jakości poddajemy systematycznej ocenie i doskonaleniu aby  
maksymalnie zadowolić użytkowników naszych wyrobów.
Na życzenie Państwa służymy doradztwem w zakresie właściwego doboru,  
projektowania i eksploatowania naszych łańcuchów. Na składane przez 
Państwa zapytania ofertowe wysyłamy materiały informacyjne.
Zapraszamy do ewentualnej wizytacji naszej firmy, liczymy na obopólnie 
korzystną współpracę.
Mamy nadzieję, że dzięki niniejszemu katalogowi nasi Klienci uzyskają 
potrzebne informacje a “Włomet” s.c. wielu zadowolonych nabywców.
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PPHU “WŁOMET” s. c.
Producent Łańcuchów “Galla”
42-300 Myszków, ul. Kościuszki 144c
tel./fax: +48 34 313-24-22
tel.: +48 34 313-24-73, 34 313-24-36
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