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Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy

  Tegoroczną IX Giełdę Promocji Absolwentów Politechniki Częstocho-
wskiej organizujemy po raz pierwszy w tak historycznej chwili jaką 
jest 65-lecie powstania Politechniki Częstochowskiej.
  Dlatego też członkowie Klubu Integracyjno-Promocyjnego pragną przed-
stawić na niej swoje największe osiągnięcia zawodowe.
  Giełda jest przede wszystkim okazją do podtrzymania wspólnoty społec-
zności absolwentów ze swoją Alma Mater, dawnymi profesorami, wy-
chowawcami i przyjaciółmi. 
  W tym roku na Giełdzie Promocji przedstawiamy 30 firm najlepszych 
absolwentów z całej Polski w większości wcześniej nominowanych 
do konkursu Absolwent Roku.
  Wszystkie informacje o nich znajdziecie Państwo w wydanym z tej oka-
zji Katalogu Wystawców, jak również na prezentowanych stoiskach fir-
mowych wystawców.
  Klub Integracyjno–Promocyjny w okresie organizowania dotychczas 
ośmiu Giełd Absolwentów zaprezentował wielu znakomitych naszych ab-
solwentów, ich pasje i osiągnięcia zawodowe. Są to w większości Koleżan-
ki i Koledzy, którzy aktywnie uczestniczą w życiu Stowarzyszenia Wy-
chowanków Politechniki Częstochowskiej.
  Pragniemy bardzo serdecznie podziękować członkom Klubu Integracyj-
no-Promocyjnego za zaangażowanie i trud, który włożyli, by dzisiejsza 
Giełda Promocji Absolwentów godnie uświetniła piękny jubileusz 65-lecia 
powstania najstarszej i największej uczelni technicznej w naszym mieście 
Częstochowa.

Prezes Klubu
Integracyjno-Promocyjnego

Andrzej Szeląg
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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 tra-
dycji zawodu oraz zasad etyki zawodowej. Utrzymuje łączność z Politechniką Częstochowską poprzez 
poszerzanie kontaktów wychowanków z Uczelnią, macierzystymi wydziałami, instytutami i katedrami. 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie stałej współpracy z władzami Uczelni, in-
formowanie wychowanków o działalności Stowarzyszenia, udzielanie pomocy wydziałom, instytutom 
i katedrom Uczelni w badaniach naukowych i pracy dydaktycznej, organizowanie zjazdów koleżeń-
skich, wymianę doświadczeń zawodowych między Uczelnią a przemysłem i biznesem, współpracę 
z instytucjami i osobami mogącymi przyczynić się do rozwoju Stowarzyszenia, prowadzenie działal-
ności wydawniczej, współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze 
działania.

SEKRETARZ
Katarzyna Łazorko

SKARBNIK
Leszek Pustuł

PREZES
Jan W. Pilarczyk 

WICEPREZES
Jerzy Chruściel

WICEPREZES
Krzysztof Dędek

WICEPREZES
Stanisław Kruszyński

WICEPREZES
Elżbieta Bociąga
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Słowo Wstępne

JM Rektor
Politechniki Częstochowskiej
prof. dr hab. Maria Nowicka - Skowron

Szanowni Państwo!

   Tegoroczne uroczyste obchody 65-lecia  Politechniki Częstochowskiej 
mają wyjątkowy i szczególny charakter, przypadają na dzień 1-2.12.2014 r.

 Każdego roku Giełda Promocji Absolwentów organizowana
przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej 
inauguruje uatrakcyjnia program obchodów Święta naszej Uczelni.

   Impreza ta ma na celu utrzymanie i zacieśnienie więzi z Wycho-
wankami Politechniki Częstochowskiej i podtrzymanie ducha wspól-
noty społeczności akademickiej z Absolwentami. Jest doskonałą okaz-
ją do zaprezentowania osiągnięć zawodowych, wymiany doświadczeń, 
przełożenia wykształcenia technicznego na literę sukcesu w biznesie.

 Te wyjątkowe spotkania absolwentów są dowodem na to, 
że Politechnika Częstochowska, to Uczelnia, której dyplom jest prze-
pustką do osiągnięcia sukcesów gospodarczych.

   W tym miejscu chciałam podziękować wszystkim Wystawcom Giełdy 
- naszym gościom za aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym 
Uczelni oraz zachęcić Państwa do zapoznania się z lekturą tego katalogu.

Maria Nowicka - Skowron
Rektor

Politechniki Częstochowskiej
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Szanowni Państwo!

  Przez 65 lat Politechnika Częstochowska wykształciła dziesiątki tysięcy absolwentów, świet-
nie wykwalifi kowanych fachowców. Ma wyjątkowo silny wpływ na rozwój naszego miasta, 
na stałe też wrosła w jego krajobraz, stając się jego nieodłącznym symbolem. 
 Dziś Częstochowa to miasto z mocną historyczną marką, jednocześnie nastawione 
na rozwój gospodarczy i wsparcie przedsiębiorczości, pragnące wykorzystać atuty związane 
z położeniem, terenami inwestycyjnymi - także w strefach ekonomicznych, coraz lepszą in-
frastrukturą,  jakością usług publicznych, konkurencyjnymi kosztami prowadzenia działal-
ności gospodarczej i dobrze wykształconymi kadrami menadżerskimi, wśród których jest tak 
wielu inżynierów, absolwentów Politechniki Częstochowskiej. 

  Częstochowa postrzegana jest obecnie jako miasto z dobrym klimatem dla inwestycji 
i biznesu oraz jako rozwijający się ośrodek naukowy, którego ważnym zapleczem 
są szkoły wyższe. Środowisko naukowe i przedsiębiorcy to grupy społeczne, które mają 
największy wpływ na zmianę wizerunku i priorytetów rozwojowych naszego miasta.    

 W ciągu ostatnich 4 lat, wprowadziliśmy różnego rodzaju ulgi, przede wszystkim 
dla tych, którzy zatrudniają nowych pracowników. Firmy, które inwestują zwalniane są 
z części podatków od nieruchomości; ci, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą mogą 
liczyć na preferencyjne stawki czynszów, miasto obniża też stawki za lokale użytkowe 
w przypadku spadku obrotów. Samorząd – wspólnie ze środowiskiem biznesowym - stworzył 
program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy na lata 2013-2018,
który zakłada w sumie realizację ponad 100 działań stymulujących przedsiębiorczość 
w Częstochowie. 

  Sukcesywnie tworzone są kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
dzięki czemu uwalniamy nowe tereny pod miejskie i prywatne inwestycje, budownictwo 
i usługi. 

  Wielu z tych, którzy aktywnie włączyli się w rozwój miasta to absolwenci Politechniki 
Częstochowskiej. To ludzie sukcesu, właściciele znakomicie prosperujących fi rm, cenieni specjaliści, 
naukowcy, menedżerowie zarządzający dużymi fi rmami i korporacjami. 

  Przyszłość Częstochowy to dobrze wykształceni mieszkańcy, przygotowani na nieustanne 
poszerzanie i aktualizowanie swojej wiedzy. Studia na Politechnice Częstochowskiej 
to doskonały wybór dla tych, którzy chcą wyjść ponad przeciętność, ambitnie kreować swoje 
umiejętności i pasje.  

  Miasto Częstochowa liczy na Wasze wsparcie, na współpracę w umacnianiu marki naszego 
miasta jako ważnego ośrodka akademickiego i gospodarczego. Od tego zależą perspektywy 
rozwoju i przyszłość naszego miasta.

Krzysztof
Matyjaszczyk
Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

Absolwent Roku 2013 Politechniki Częstochowskiej
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Politechnika Częstochowska
42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
tel. 34 361 07 26, 34 325 02 81,
fax 34 361 23 85
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
Prof. 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 Produkcji 
 i Technologii Materiałów,

 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 inżynier-
ską, jej działania to również ważny czynnik wspomagający rozwój mi-
asta 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 27 kierunków studiów ponad 11 tysięcy studentów, którzy 
mają do wyboru ponad 100 specjalności.

6



7



Politechnika Częstochowska
 Wszystkie inżynierskie kierunki studiów oferowane przez Poli-
technikę Częstochowską posiadają akredytację Federacji Naro-
dowych 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 ośrod-
kach 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 eduka-
cyjnych 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: 

- Biotechnology for Environmental Protecion
- Business and Technology
- Computer Modelling and Simulation
- Inteligent Energy
- Management
- Modelling and Simulation In Mechanics
- Computational Intelligence and Data Mining
- Management and Production Engineering

  Uczelnia posiada znakomitą bazę dydaktyczną i infrastrukturę stu-
dencką, nowoczesne laboratoria i sale wykładowe, trzy domy aka-
demickie, a także Bibliotekę Główną i biblioteki wydziałowe, stołówkę 
oraz kluby studenckie.
  Od 1997 roku Uczelni wydaje własne czasopismo środowiska akade-
mickiego „Politechnika Częstochowska”.
 Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej specjalizują się w edy-
torstwie technicznej książki naukowej, publikując monografie, 
podręczniki akademickie, skrypty i pomoce dydaktyczne.
  Politechnikę Częstochowską opuściło dotychczas ponad 71 tysięcy 
absolwentów: inżynierów, magistrów i magistrów inżynierów.
Dzięki szerokiemu profilowi kształcenia oferowanemu przez naszą 
Uczelnię jej absolwenci trafiają do różnorodnych branż przemysło-
wych, zakładając własne firmy lub robią karierę w polityce 
czy administracji.
Politechnika Częstochowska dobrze kształci swoich studentów, 
jej absolwenci są przygotowani do nowych wyzwań, jakie niesie 
ze sobą rozwój nauki i techniki.
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URZĄD MIASTA Częstochowy

Częstochowa to miasto leżące w pobliżu europejskich kory-
tarzy transportowych Północ-Południe i Zachód-Wschód, blis-
ko portów lotniczych Katowice-Pyrzowice oraz Kraków-Balice, 
na historycznym szlaku Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. 
Jest stolicą subregionu północnego województwa śląskiego, 
miejscem przyjaznym dla mieszkańców, atrakcyjnym dla turystów 
i otwartym dla inwestorów. 

  Częstochowę, jako miasto ze słynącym z wielu narodowych i religijnych 
pamiątek klasztorem jasnogórskim, kojarzy niemal cały świat. Miasto 
ma jednak wielokulturowe i różnowyznaniowe tradycje, co wpływa – także 
obecnie - na jego otwartość, charakter a także kulturalną ofertę i sztukę 
tworzoną w miejskiej przestrzeni. Jednym z symboli może być tu  „Wieża 
Babel” – wielki mural stworzony niedawno według projektu znanego często-
chowskiego malarza Tomasza Sętowskiego w samym centrum miasta.  

  Częstochowa stawia na kulturę - zarówno tę wysoką, odpowiadającą 
wyrafinowanym gustom, jak i alternatywną, w której prym wiodą młodzi 
artyści. Sacrum i profanum, cenne zabytki, obiekty muzealne i nowe ośrod-
ki kultury offowej, markowe festiwale, muzyczne kluby, imprezy promu-
jące rozmaite dziedziny sztuki, twórcy coraz częściej wychodzący na ulicę 
- wszystko to tworzy kulturalną panoramę miasta. Częstochowski Festiwal 
Kultury Alternatywnej „FRYTKA OFF”, czy ponad setka tegorocznych im-
prez w ramach akcji „Aleje, tu się dzieje”, to tylko część najważniejszych 
miejskich wydarzeń artystycznych.  

  Miasto to spory ośrodek akademicki, z ośmioma uczelniami i zróżnico-
waną ofertą edukacyjną, w coraz większym stopniu profilowaną 
pod kątem  potrzeb lokalnego rynku pracy. Atutem Częstochowy 
jest to, że nie trzeba  tu tracić czasu na długie dojazdy do pracy czy
do szkoły, a życie nie jest drogie - za zakupy i usługi płacimy mniej 
niż w dużej metropolii, taniej kupimy też lub wynajmiemy dom 
czy mieszkanie. Subregion częstochowski od kilku lat zajmuje wysokie 
pozycje w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej, a sama Częstochowa, 
jako jedno z najbardziej rozpoznawalnych w świecie polskich miast, jest 
jednym z krajowych liderów pod względem siły miejskiej marki. Miasto, 
stawiając na rozwój gospodarczy, oferuje szereg udogodnień dla przed-
siębiorców, tworząc właściwe warunki do rozwoju firm, o czym świad-
czy chociażby przyjęcie przez samorząd, stworzonego wspólnie ze śro-
dowiskiem gospodarczym, “Programu wspierania przedsiębiorczości 
i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013-2018”.   
  W trosce o kondycję i zdrowie mieszkańców realizowane są programy 
zdrowotne i profilaktyczne finansowane z budżetu miasta, jak choćby 
szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom i grypie, rehabilitacja 
seniorów czy - funkcjonujący już trzeci rok - program dofinansowania 
zabiegów in vitro.

Krzysztof
Matyjaszczyk
Prezydent Miasta
Częstochowy

Jarosław Marszałek
W-ce Prezydent Miasta
Częstochowy

10



 fot. T.Gebus

  Na atrakcyjność Częstochowy 
dla mieszkańców i turystów znacząco 
wpływają również jej walory rekreacy-
jne i otoczenie przyrodnicze. 
W jurajskie plenery prowadzi z  Często-
chowy 13 rozpoczynających się w mieś-
cie szlaków turystycznych. Od wieków 
symbolami Jury są malownicze, osta-
tnio częściowo rekonstruowane, ruiny 
średniowiecznych zamków, tzw. ,,orlich 
gniazd”. Każdego roku na Jurę ściąga-
ją rzesze amatorów turystyki pieszej, 
wycieczek rowerowych i jazdy konnej, 
miłośników wspinaczki, eksplorac-
ji jaskiń i lotniarstwa. Na grotołazów 
czeka największe w kraju skupisko 
jaskiń. Wspinaczkę skałkową uprawiali 
na Jurze wszyscy najwybitniejsi polscy 
taternicy, alpiniści i himalaiści.

fot.W. Wojcik

 fot. T.Gebus

www.czestochowa.pl
www.facebook.com/czewa
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Al Hamad Group

Sahawneh Farhan
Absolwent Wydziału 
Budownictwa
1992 r.

  Farhan Sahawneh  absolwent Wydziału Budownictwa Politech-
niki Częstochowskiej w roku 1992, po studiach rozpoczął pracę 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w firmie budowlanej Al-Hamad. 
Pośród wielu projektów, które zrealizował w początkowym okresie pracy 
w Al-Hamad to między innymi budynki handlowe, rezydencje i szkoły. 
  Po roku awansował na stanowisko kierownika projektu, a po dwóch 
latach na  szefa konstrukcji w  projektach o większych rozmiarach.  
  Nowa era w przemyśle budowlanym  rozpoczęła się w roku 1997, 
gdy Zarząd firmy zdecydował o integracji  zakładów przemysłowych 
wchodzących w skład firmy. Został dyrektorem generalnym  zarządzają-
cym wszystkimi zakładami  w sektorze przemysłowym  takimi jak: 
- fabryka szkła, 
- huta, 
- produkcja aluminium, 
- betonu,
- drewna i innych materiałów.   

  Zarządzanie  całą firmą  Al Hamad Industrial Company L.L.C  
jak również  pełnienie funkcji kierownika projektu w  firmie  Al Hamad 
Building Contracting Company było jego największym osiągnięciem 
zawodowym.

  W wyniku rozwoju firm towarzyszących   zostały utworzone 21 firmy 
podwykonawcze  i  utworzona struktura organizacyjna została nazwa-
na All Hamad Group of Companies, do której wchodziły firmy z takich 
krajów jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Jordania, Egipt 
i Arabia Saudyjska.  W nowej strukturze awansował na stanowisko  
dyrektora branżowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.  
   All Hamad Group of Companies stała się drugą co do wielkości firmą 
budowlaną w  Zjednoczonych Emiratach Arabskich i posiada najwyższą 
klasyfikację. Fakt konsolidacji firm umocnił ich pozycję rynkową, 
na którym są rozpoznawani jako  “The Tower Builders of the Future”. 
   Zatrudniają ok. 35000 pracowników. 
 Jeden z naszych „drapaczy chmur  „A 23 Marina”  jest drugim 
z najwyższych budynków na świecie i posiada 90 pięter.
 W 2007 r.  firma  została nagrodzona nagrodą  MRM Award 
przez Jego Wysokość  Sheika Mohmmeda Bin Rashida Al Maktouma.
   W konkursie Absolwent Roku 2012 organizowanym  przez Stowarzyszenie 
Wychowanków Politechniki Częstochowskiej otrzymał  tytuł Absolwenta 
Ambasadora. 
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Częstochowa 1 grudnia 2014 r

Rektor
Politechniki Częstochowskiej

Prof. dr hab. Maria Nowicka - Skowron

Wiceprezes
Stowarzyszenia Wychowanków
Politechniki Częstochowskiej

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga

PPodziękowanie
dla Pana

Sahawneha Farhana
All Hamad Group of Companies

w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

za
ufundowanie stypendiów

10-ciu najlepszym studentom10-ciu najlepszym studentom
Politechniki Częstochowskiej
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ALMET
Firma Wielobranżowa ALMET istnieje od 1989 roku i jest zakładem pro-
dukcyjno-handlowym o szerokiej gamie wzornictwa wyrobu ze srebra. 
Nasza oferta biżuterii srebrnej obejmuje pełen asortyment wytwarzany 
z wykorzystaniem wszystkich znanych technik jubilerskich. W ofer-
cie 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 biżute-

rii pełne inwencji i oryginalnego połączenia form odlewanych z elementa-
mi 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.

Leszek Pustuł
Wydział Metalurgiczny
1974 r.

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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Agencja Rozwoju Regionalnego 
w Częstochowie

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A jest spółką, której 
właścicielem jest Gmina Miasto Częstochowa.  Agencja dąży  do osiągnię-
cia pozycji najbardziej kompetentnej instytucji otoczenia biznesu 
w regionie, zdolnej do tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju społe-
cznogospodarczego Częstochowy, między innymi poprzez realizację proje-
któw  w zakresie podnoszenia jakości życia mieszkańców, rozwoju rynku pra-
cy, zwiększenia poziomu przedsiębiorczości, innowacyjności gospodarki, edu-
kacji i integracji społecznej. 
Agencja realizuje także profesjonalne działania wspierające samorząd 
w zakresie pozyskiwania inwestorów, w szczególności z kapitałem 
zagranicznym.  W ramach tych działań zajmuje się między innymi promocją 
inwestycyjną Miasta,  w tym  gruntów na terenach specjalnych stref eko-
nomicznych. 

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie 

W Częstochowie mamy obecnie dwie specjalne strefy ekonomiczne:  
Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną i Specjalną Strefę Eko-
nomiczną Euro-Park Mielec.  Są to niezwykle atrakcyjne, wydzielone 
i w pełni przygotowane grunty z uprzywilejowanymi zasadami prowadzenia 
działalności. 
Strefy oferują korzystne ulgi w podatku dochodowym,  natomiast 
Miasto Częstochowa ma dla inwestujących na swoim terenie dodat-
kowe ulgi w podatku od nieruchomości. Oba te czynniki plus oczywiste 
atuty lokalizacyjne Częstochowy sprawiają, że oferta stref działających 
na terenie Miasta w pełni odpowiada  oczekiwaniom  inwestorów poszuku-
jących  dobrych i opłacalnych ekonomicznie lokalizacji, które zarówno 
pod względem organizacyjnym,  jak i infrastrukturalnym, spełniają wszystkie 
najwyższe standardy. 
Do zagospodarowania są obecnie w Częstochowie trzy lokalizacje strefowe:
przy ulicy Korfantego – zarządzana przez Euro-Park Mielec, a także 
przy ulicy Leśnej i ulicy Kusięckiej  – należące do Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.  Każdy z terenów jest uzbrojony, a ich zróżnicowa-
nie pod względem infrastruktury technicznej  i lokalizacji jest dodatkowym 
atutem zapewniającym możliwość wyboru osobom poszukującym gruntów 
o określonych parametrach. 

Marcin Kozak
Absolwent Wydziału 
Zarządzania
2002 r.

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W CZĘSTOCHOWIE S.A.
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa, 

www.arr.czestochowa.pl , arr@arr.czestochowa.pl, 
tel. +48  34 360 56 88, fax. +48  34 360 57 47

NO HAU STUDIO - Logo Invest In Częstochowa 
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BODEKO HOTELE

Janusz Koclęga
Absolwent Wydziału 
Metalurgiczny
1978 r.

Firma „BODEKO HOTELE” Sp. z o.o. zarządza obiektami: Hotel Ostaniec*** 
w Podlesicach koło Kroczyc oraz Hotel STOK**** w Wiśle. Świadczy usługi 
na rynku regionalnym.

  Hotel STOK**** SKI&SPA w Wiśle to nowoczesny i wysokiej klasy kompleks 
hotelowo-rekreacyjny, położony w malowniczej Dolinie Potoku Jawornik w Wiśle. 
  Do dyspozycji gości przygotowane jest 430 miejsc noclegowych w 205 kom-
fortowo wyposażonych pokojach 1 i 2-osobowych oraz w pokojach typu studio 
i apartament.
  Oferuje także wspaniała kuchnię, która zaspokoi gusta najwybredniejszych 
smakoszy. Menu obejmuje bogatą listę dań tradycyjnej kuchni regiona-
lnej, polskiej oraz europejskiej. Eleganckie wnętrza restauracji, wyjątkowa 
atmosfera i profesjonalna obsługa, zachęcają do organizacji bankietów, przy-
jęć weselnych i romantycznych kolacji. Karczma góralska i kominki plenerowe 
to miejsca, gdzie przy muzyce góralskiej zasmakować można specjałów kuch-
ni regionalnej i wyśmienitych dań z grilla. W hotelu organizowane są zabawy 
sylwestrowe dla rodziców z dziećmi, wieczorki taneczne, pikniki, wycieczki, kuligi, 
koncerty, imprezy regionalne, imprezy przy ognisku i grillu, okolicznościowe, 
integracyjno-firmowe, biesiady, bankiety.
  Hotel dysponuje 3 restauracjami, salą bankietową dla 320 osób, barami dzien-
nymi i klubem nocnym z dyskoteką, własną karczmą góralką oraz  2 kominkami 
plenerowymi na 150 i 400 miejsc.
  Hotel Stok**** poza pobytami wypoczynkowymi dla osób indywidualnych 
i rodzin, zapewnia również kompleksową obsługę pobytów konferencyjnych, 
kongresów i szkoleń. Hotel posiada 14 sal konferencyjnych mogącymi pomieścić  
w zależności od ustawienia od 15 do 430 osób, wyposażonych w nowoczesny 
i profesjonalny sprzęt oraz nagłośnienie.
 W czasie wolnym, proponujemy skorzystanie z szerokiej oferty naszego SPA i 
krytego basenu.   
  Hotel STOK**** jako jedyny obiekt w Beskidach, posiada własne wyciągi nar-
ciarskie KICZERA, zlokalizowane przy samym hotelu. 

“Bodeko Hotele” Sp.z o.o.,
43-460 Wisła, ul.Jawornik 52 a
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Hotel Ostaniec położony jest w samym sercu malowniczej Jury Krakowsko-Częstochowskiej u podnóża Rezer-
watu Góra Zborów - mekki dla grotołazów i wspinaczy. Wśród niezapomnianych widoków białych, wapiennych 
skał, kontrastujących z sosnowym lasem i zielenią jałowców, z dala od wielkomiejskiego zgiełku. 
Naszym gościom proponujemy noclegi w komfortowych pokojach 1,2 osobowych oraz w rodzinnych studiach, 
łącznie dla 114 osób. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienkę, telewizję satelitarną, bezprzewodowe łącze 
internetowe, telefon. 
  Hotel Ostaniec dzięki wyjątkowemu ukształtowaniu terenu jest doskonałym miejscem nie tylko na rodzinny 
wypoczynek ale także na  organizację szkoleń, konferencji.
  Posiadamy 5 sal konferencyjnych – największa dla ok. 90 osób z możliwością podziału na 2 mniejsze 
oraz 3 mniejsze sale szkoleniowe. Każda z nich wyposażona jest w nowoczesny sprzęt konferencyjny.
  Restauracja Hotelu Ostaniec poleca swoim gościom wykwintne dania kuchni polskiej oraz europejskiej, 
które z pewnością zaspokoją kulinarne gusta naszych Gości.
  Do Państwa dyspozycji pozostawiamy klimatyzowaną salę restauracyjną połączoną z ogrodem zimowym ide-
alną do organizacji wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych.  
Bezpośrednio do Ogrodu zimowego  przylega letni taras, gdzie polecamy wyśmienite desery przy dobrej kawie 
oraz orzeźwiające drinki.  
  Na spotkania towarzyskie w kameralnym gronie zapraszamy do przytulnego wnętrza drink baru z kominkiem 
dla 30 osób.
  Ponadto w jednym z naszych dwóch kominków plenerowych można zasmakować regionalnych dań z grilla.
  Rozległy teren przy hotelu jak również wykwalifikowana kadra pracownicza sprawia, iż jest to idealne miejsce 
na organizację wszelkiego rodzaju biesiad, pikników rodzinnych i firmowych. Zajmujemy się profesjonal-
nym organizowaniem imprez firmowych - głównie w formie pikników firmowych w plenerze. Dysponujemy 
rozległym, oświetlonym terenem z odpowiednią infrastrukturą techniczną, kompletnym i bogatym zapleczem 
gastronomicznym oraz noclegowym.
  Nasze doświadczenie, wiedza i zaplecze pozwalają nam sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom.
Unikalne walory przyrodnicze i krajobrazowe najbliższej okolicy oraz gęsta sieć szlaków turystycznych, sprzyjają 
uprawianiu różnych form czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu, tj.: wspinaczka skalna, eksploracja 
jaskiń, kolarstwo górskie, spływy kajakowe, przejażdżki bryczkami, wycieczki autokarowe i piesze, nocne kuligi. 
Urokliwe skalne wzgórza, okoliczne lasy i polne ścieżki zachęcają do pieszych wędrówek, marszów na orienta-
cję, nordic walking, narciarstwa biegowego. 
  Wszystkim Gościom, którzy dbają o sprawność fizyczną oddajemy do dyspozycji:
kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne, saunę, siłownię, wypożyczalnię rowerów górskich możliwość wypożycze-
nia kijów do Nordic Walking, tenis stołowy.
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CLOOS POLSKA

Dlaczego CLOOS?
 Już dawno roboty spawalnicze wyszły poza ramy przemysłu samocho-
dowego i stały się naturalnym elementem wyposażenia małych i śred-
nich firm produkcyjnych. Wszędzie tam, gdzie istotna jest jakość pracy 
oraz powtarzalność działań, robotyzacja udostępnia gotowe rozwiąza-
nia. Dzięki robotyzacji wydajność pracy rośnie, a koszty w przeliczeniu
na wyprodukowaną jednostkę znacznie maleją. Należy przy tym pod-
kreślić, iż nie dotyczy to wyłącznie dużych, złożonych konstrukcji, 
ale również, lub wręcz przede wszystkim małych kilkuelementowych pro-
duktów wykonywanych przez setki małych i średnich przedsiębiorstw.
Nasza produkcja, czyli zrobotyzowane i zautomatyzowane stanowiska 
spawalnicze, mają charakter jednostkowy. Każde stanowisko jest projek-
towane dla konkretnego produktu naszego klienta. Oczekiwania klientów 
to przede wszystkim: kompleksowość proponowanego rozwiązania 
technologicznego, stanowiska, wysoka wydajność, wysoka i powtarzal-
na 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 stano-
wiska spawalnicze w Polsce. Obecnie każdego roku wdrażamy od kilku 
do kilkunastu zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych. Przygotowane 
przez nas aplikacje spawają detale o różnych gabarytach, o różnej 
grubości blachy, w różnych warunkach i przy różnych ograniczeniach pro-
dukcyjnych.

Kompleksowość oferty
 Nasza oferta robotyzacji jest kompleksowa. Począwszy od analizy 
potrzeb, prób spawania, oferty funkcjonalnej, projektu narzędzi pery-
feryjnych poprzez wykonanie wszystkich komponentów wchodzących 
w skład stanowiska takich jak obrotniki, jezdnie, odciągi pyłów i dymów 
aż po programowanie robota i uruchomienie stanowiska. 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 komponenty pochodzą od jednego sprawdzonego 
dostawcy w znacznym stopniu ułatwia integrację wszystkich najważniej-
szych elementów stanowiska zrobotyzowanego.

Roboty do prac spawalniczych
Roboty firmy Cloos to urządzenia przeznaczone typowo do prac spawal-
niczych. Posiadają wiele funkcji, które predestynują je właśnie do zasto-
sowania w aplikacjach spawalniczych.

Andrzej Siennicki
Absolwent Wydziału
Budowy Maszyn
1971 r.
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Częstochowskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą 
w Sobuczynie wpisane jest przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer-
em 0000051670. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25 890 000,00 zł 
(dwadzieścia pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset 
złotych) opłacony w całości.

Zarządzanie Spółką opiera się o wdrożone i certyfikowane Zintegrow-
any System Zarządzania ISO w zakresie jakości, środowiska i bhp 
oraz system zarządzania środowiskowego EMAS, co oznacza, 
że szczegółowo zdefiniowane zostały wszystkie aspekty środowis-
kowe oraz wdrożone zostały procedury ich monitorowania. Tym samym 
możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko została ograni-
czona do minimum.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

gospodarka odpadami w zakresie:
         - zbierania, odbierania, magazynowania, i transportu,
         - unieszkodliwiania poprzez składowanie,
         - odzysku i recyklingu,
         - odzyskiwania i zagospodarowywania,
         - zarządzania systemem gospodarowania odpadami,

utrzymanie i zagospodarowanie nieruchomości w zakresie:
           - utrzymania porządku na terenach miejskich w ramach zleconych   
             zadań własnych gminy Częstochowa,
           - zagospodarowanie nieruchomości stanowiących własność Spółki,

działania inwestycyjne w zakresie:
          - inwestycji niezbędnych dla spełnienia wymogów prawnych 
             związanych z gospodarką odpadami,
            - inwestycji w ramach zleconych zadań własnych gminy Częstochowa,
          - inna działalność zgodna z aktem założycielskim Spółki.

ul. Konwaliowa 1, 
Sobuczyna, 42-263 Wrzosowa
tel.:  34 327-53-20, fax.: 34 327-52-66
www.czpk.czestochowa.um.gov.pl
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DEGROPOL
 Prace rozpocząłem na Politechnice Częstochowskiej, jako stażysta 
w Katedrze Przeróbki Plastycznej.
  W 1985 roku przeniosłem się do pracy w NOT - SIMP Katowice w Ośrod-
ku zajmującym się problemami, Jakości Wyrobów Hutniczych. W 1988 
roku wyjeżdżam na krótki staż do Belgii gdzie wspólnie z współpracow-
nikami z Belgii i Polski zawiązuje firmę DEGROPOL.
  W 1992 roku, jako samodzielny właściciel przekształcam ją w Ośrodek 
Badawczo Rozwojowy, którego celem jest wdrażanie prac naukowo-
badawczych w hutach kopalniach odkrywkowych i elektrowniach. 
  Od 1987 roku, jako jeden z pierwszych w Polsce rozpocząłem wdrażanie 
Systemu Zapewnienia Jakości wg ISO 90001-4 w takich firmach jak Huta 
ANDRZEJ w Zawadzkiem, Huta CEDLER w Sosnowcu, Huta FERRUM 
w Katowicach, Huta BAILDON w Katowicach oraz jej spółkach, 
Huta FLORJAN w Świętochłowicach, ZGODA w Świętochłowicach, 
Huta ZAWIERCIE oraz innych mniejszych zakładach. 
 Od 1997 roku jestem stałym członkiem amerykańskiej organizac-
ji WIRE ASSOCIATION INTERNATIONAL z BOSTONU USA i uczestniczę 
w konferencjach oraz spotkaniach organizowanych w USA, Brazylii, 
Włoszech oraz innych krajach. Cały czas współpracuje z polskimi uczel-
niami i instytutami. 
  Obecnie główna działalność to opracowanie technologii wraz z wyko-
naniem odkuwek matrycowych i swobodnie kutych miedzy innymi 
dla PGE BEŁCHATÓW, TURÓW, ADAMÓW, KONIN i innych o masie od 2kg 
do 3Mg. Wykonujemy również prace wdrożeniowe w zakresie wyciszania 
maszyn urządzeń oraz hal (PGE Bełchatów). 
  Prowadzimy także prace badawcze w zakresie hartowania indukcyj-
nego (tzw. masowe) wraz z wykonaniem stanowiska dla kół jezdnych 
przeznaczonych dla koparek w PGE Bełchatów. Wykonujemy trzpienie 
dla walcy hutniczych z nakładanymi pierścieniami z węglików spiekanych. 
  Ponadto oferujemy także bimetaliczne alternatywy dla przewodów 
z czystej miedzi w postaci drutów bimetalicznych, miedzi z aluminium 
oraz miedzi ze stalą w postaci drutu oraz linek. 
  Niezależnie od w/w prac prowadzimy działalność usługową w zakresie 
produkcji nietypowych przewodów hydrauliki siłowej.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.

Zygmunt Bogulak
Absolwent Wydziału
Metalurgii i Inżynierii 
Materiałowej 
1982 r.

 DEGROPOL - Ośrodek Badawczo Rozwojowy
ul. Wypalanki 27, 42-200 Częstochowa

tel. 034 365 90 00 / tel. kom.: 792 330 730
e-mail: info@degropol.pl

www.degropol.pl
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DOBROWOLSKI
DOBROWOLSKI SP. Z O.O.
Wschowska spółka zajmująca się produkcją, sprzedażą i serwisem po-
jazdów samochodowych  oraz urządzeń specjalistycznych dla utrzy-
mania dróg i mostów, gospodarki komunalnej, wodociągów  i kanali-
zacji, cystern, a także  pojazdów przeznaczonych dla portów lotniczych 
oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. Grupa Kapitałowa Dobrowolski 
zatrudnia blisko 140 osób od początku swojego istnienia przykłada olbrzy-
mią wagę do jak najlepszego systemu zarządzania. Już w 1997 roku zde-
cydowała się na wdrożenie autorskiego systemu zarządzania zespolonego 
ISO 9001-2008 i AQAP 2110-2009. W trosce o interesy firmy i pracow-
ników w firmie działa Zakładowa Komisja Specjalistów na rzecz ciągłego 
rozwoju i doskonalenia oraz Koła Jakości. Firma współpracuje z Pań-
stwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie w zakresie studiów dualnych.  
 
W relacjach z kontrahentami spółka działa na zasadzie dialogu 
i poszanowania dla partnerów stosownie do maksymy Rozwój Razem. 
Znalazło to odbicie w podpisanych przez firmę umowach partnerskich, 
a wśród partnerów to m.in. firma Fortbrand ze Stanów Zjednoczonych 
– z którą to realizuje innowacyjny w skali krajowej projekt urządzenia 
dla utrzymania zimowego lotnisk na całym świecie. Do końca listopa-
da  2014 roku sfinalizowany zostanie projekt w ramach , którego spółka 
dostarczy 5 takich urządzeń dla Portu Lotniczego Nowosybirsk - głównego 
portu lotniczego na Syberii. Natomiast  w grudniu 2014 sfinalizowana 
zostanie dostawa dla Ministerstwa Obrony Narodowej, w której skład 
wchodzi 15 sztuk cystern ND33 przeznaczonych do transportu paliw 
i tankowania samolotów. Wartość dostawy przekracza 25 mln złotych.         
 
Ambitne plany firmy, to również prowadzenie prac badawczych i wdroże-
niowych  z udziałem Nauki Polskiej na rzecz nowych innowacyjnych tech-
nologii eksploatacyjnych i odnawialnych źródeł energii oraz znacznego 
rozszerzenia bazy laboratoryjnej i doświadczalnej dla kontynuowania 
studiów dualnych.

Jerzy Dobrowolski
Absolwent Wydziłu
Metalurgicznego
1970 r.
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ELIKO
- ELIKO to 33 lata obecności na polskich i zagranicznych rynkach
- ELIKO to marka znana i ceniona w Polsce i na świecie 
- ELIKO to dostawca elementów grzejnych z termostatem do  większości 
  największych producentów podgrzewaczy i bojlerów w Polsce.
- ELIKO to producent grzejników opornicowych do systemów Elektrycznego Ogrze-
  wania Rozjazdów, dla największych Firm i inwestycji kolejowych w Polsce.

WYRÓŻNIENIA
- ELIKO jest Firmą, wielokrotnie nagradzaną nagrodą „FAIR PLAY”, co stanowi 
   gwarancję solidności i wiarygodności dla naszych Dostawców i Kontrahentów
- ELIKO jest posiadaczem otrzymanego w roku 2011 certyfikatu jakości „EQUAL” 
- ELIKO zostało również wyróżnione w 2009 i 2013 roku tytułem „GAZELE BIZNESU” 
   przyznawanym przez „PULS BIZNESU”

FIRMA
 - ELIKO jest  właścicielem całości terenów i infrastruktury Firmy, która sukce-
    sywnie jest rozbudowywana i unowocześniana.
 - ELIKO to  jeden z największych pracodawców w Gminie Konopiska, zatru-
    niającym ponad 50 osób

PRZYSZŁOŚĆ
- umocnienie się na pozycji jednego z liderów w branży elektrycznych urządzeń 
   grzejnych w Polsce.
- poszerzenie europejskich i światowych rynków zbytu. 
- rozwój technologiczny i rozbudowa infrastruktury,  w celu zoptymalizowania pro-
   cesów produkcyjnych i logistycznych.

Roman Mońka
Absolwent Wydziału
Elektrycznego
1975 r.

Elżbieta Mońka
Współwłaściciel Firmy
ELIKO Sp.j
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ENERGOMONTAŻ
ENERGOMONTAŻ - PÓŁNOC to firma z 60-letnią tradycją, od począt-
ku działalności związana z sektorem energetyki, posiadająca kapitał unikalne-
go wyposażenia technicznego wspierany nowoczesnym managementem 
na bazie ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004, PN-EN-
ISO-3834-2 oraz wieloletnie doświadczenie przy prestiżowych inwestycjach 
zadań wg normy PN-EN-1090-1,-2.

OFERUJEMY
Kompleksową organizację przedsięwzięć
na rynku krajowym i zagranicznym, w tym:
- Generalne Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych 
   i obiektów przemysłowych “pod klucz”.
- Elementy rurociągów w pełnym asortymencie Katalogu
- Elementów Rurowych;
- Zbiorniki stalowe dowolnych gabarytów i zastosowań;
- Wszelkiego rodzaju konstrukcje stalowe także powłokowe;
- Usługi montażowe przy budowie, modernizacji, remontach wszelkiego   
  rodzaju ciągów technologicznych
- Montaż szczególnie dużych i ciężkich elementów;
- Wykonanie konstrukcji i urządzeń ze stali nierdzewnych;
- Badania mechaniczne, metalograficzne, radiograficzne, staloskopowe, 
   ultradźwiękowe, urządzeń, elementów stalowych, połączeń spawanych;
- Piaskowanie i malowanie natryskowe elementów wg. dowolnej technologii;“

WAŻNIEJSZE REALIZACJE:
- Dostawa i montaż mechaniczny Instalacji Odsiarczania Spalin bl. nr 1-12
   w Elektrowni Bełchatów na zlecenie firm RAFAKO S.A. oraz HOOGOVENS
   (1992 - 2011).
- Projekt, dostawa i wykonanie uszczelnienia  oraz infrastruktury
   technicznej zbiornika nr 3 składowiska odpadów paleniskowych
   “Zwałowisko” na zlecenie PGE Elektrownia Bełchatów S.A.(2009-2011).
- Budowa układu gospodarki paliwem biomasowym w EC Czechnica
  na zlecenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. 
  (2009-2010).
- Montaż urządzeń oraz rurociągów instalacji technologicznych
  na maszynowni bloku 858MW Elektrowni Bełchatów na zlecenie firmy 
  ALSTOM (2008-2012).
- Wykonanie, dostawy i montaż konstrukcji stalowych dla Instalacji 
  Odsiarczania Spalin bloku 858MW w BOT Elektrowni Bełchatów na zlecenie 
  RAFAKO S.A. (2007-2010).
- Budowa pompowni wody uzupełniającej Chabielice oraz ujęcie i dopro-
  wadzenie  wody z rzeki Krasówki do Elektrowni Bełchatów (2004 - 2006).

Jerzy Chruściel
Absolwent Wydziału
Budowy Maszyn
1975 r.

Tadeusz Głowacki
Absolwent Wydziału
Budowy Maszyn
1975 r.
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ENERGOTECHNIKA
ENGINEERING
Powstałe w 2012 r. Biuro Projektów Energotechnika Engineering Sp. z o.o., 
wchodzące w skład grupy kapitałowej RAFAKO, należy do znaczących 
firm projektowych w kraju, o ugruntowanej pozycji w sektorze energety-
ki zawodowej.

Siedziba Spółki znajduje się na terenie Nowych Gliwic, natomiast 
w Częstochowie na terenie Częstochowskiego Parku Przemysłowo – Tech-
nologicznego funkcjonuje zamiejscowe Biuro Projektowe Budowlano-In-
stalacyjne.    

Firma zatrudnia aktualnie ponad 100-osobowy zespół projektantów, 
posiadających kierunkowe wyższe wykształcenie techniczne: ener-
getyczne, mechaniczne, budowlane, architektoniczne, elektryczne, au-
tomatyczne i instalacyjne oraz co najmniej kilkuletnie doświadczenie 
w pracy w Biurach Projektowych, jak również w koordynacji między-
branżowej na etapie ofertowym, projektowym, jak i w realizacji projek-
tów i budów w systemie „pod klucz”.

Młoda, energiczna i wysokowykwalifikowana kadra wspomagana 
jest przez Zespół Głównych i Generalnych projektantów posiadających 
nawet kilkudziesięcioletnie doświadczenie w projektowaniu oraz rea-
lizacji obiektów energetycznych, zdobyte zarówno na rynku krajowym 
jak i zagranicznym. W zespole inżynierskim posiadamy rzeczoznawców 
budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz elektrycznej 
oraz specjalistów, którzy otrzymali tytuł projektanta roku jak również 
zostali odznaczeni orderami przyznanymi przez IPB za wybitne osiągnięcia 
w projektowaniu.

Energotechnika Engineering oferuje kompleksowe opracowan-
ia projektowe we wszystkich branżach oraz dla wszystkich faz projek-
tu, rozpoczynając od projektów koncepcyjnych i podstawowych, 
a na dokumentacji rozruchowej i powykonawczej kończąc. Celem spółki 
jest tworzenie opracowań projektowych na najwyższym poziomie, częs-
to zawierających innowacyjne rozwiązania, które sprostają wymaganiom 
klienta oraz budowanie długoterminowych stosunków między firmami, 
zbudowanych na rzetelności i zaufaniu. 

Spółka aktywnie uczestniczy w pracach projektowych licznych inwesty-
cji energetycznych w kraju, w tym także dla największych budowanych 
aktualnie nadkrytycznych bloków energetycznych o mocy ok. 900 MW 
dla elektrowni Opole oraz Jaworzno.

Justyna Mirek
Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
1997 r.
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FERMOT
Fabryka Narzędzi Specjalnych Fermot S.A. istnieje od 1999 roku. Powstanie naszej 
firmy połączyło wieloletnie doświadczenia wydziałów narzędziowych dwóch dużych 
skierniewickich przedsiębiorstw - Philips Ferpol Sp. z o.o. i Zakładów Transforma-
torów Radiowych Zatra S.A. Obecnie zatrudniamy 50 osób, a nasz roczny obrót 
kształtuje się na poziomie 2 mln EUR. 

W strukturach organizacyjnych firmy istnieją dwa wydziały - Narzędziownia
oraz Wydział Pras i Wtryskarek, nazywany również Wydziałem Mechanicznym.

• Wydział Narzędziowy specjalizuje się w wytwarzaniu narzędzi precyzyjnych –
 m.in. tłoczników, wykrojników, form wtryskowych i rozdmuchowych,
  form do prasowania proszków, jak również oferuje pełen zakres usług obróbki  
   maszynowej.
• Wydział Pras i Wtryskarek oferuje produkcję detali wtryskowych z tworzyw 
   sztucznych oraz elementów metalowych tłoczonych i wykrawanych na prasach, 
   z wykorzystaniem narzędzi własnej produkcji lub powierzonych.

Ponadto naszym Klientom oferujemy:
• wieloletnie doświadczenie w obróbce węglików spiekanych i stali narzędziowych
 oraz w produkcji elementów wtryskowych i mechanicznych dla przemysłu 
  elektronicznego
• wykwalifikowaną i ciągle doskonalącą się kadrę
• wysoką jakość produktów i usług (firma posiada certyfikat ISO 9001:2000)
• najlepsze materiały i najnowocześniejsze technologie
• wysoką precyzję
• pełen zakres obróbki cieplnej i pokryć powierzchni poprzez współpracę 
   ze światowej klasy specjalistami
• profesjonalną obsługę

Fermot S.A. posiada doskonały park maszynowy: frezarki, tokarki, szlifierki 
uniwersalne oraz drążarki ubytkowe i wycinarki drutowe - zarówno konwen-
cjonalne, jak również nowoczesne CNC takich firm jak Deckel Maho, Dugard, 
Colchester, Jones&Shipman, Agie, Fanuc, Charmilles i inne. 

Nasze doświadczenia zastosowało wielu klientów, a wśród nich takie firmy jak:
- Bosch and Siemens Home Appliances / BSH
- Gillette International
- GE Power Controls
- Delphi Automotive
- GKN Driveline
- Danfoss
- Umfotec GmbH
- Ferroxcube
- LG.Philips Displays
- Gerda – Hydomat
- Veka
- Veriplast

Kazimierz Baka
Absolwent Wydziału
Budowy Maszyn
1973 r.
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FRANK-CARS
  Firma „Frank-Cars” Autoryzowany Dealer marki Ford oraz Dealer marki BMW 
działa na rynku częstochowskim od 1999 roku.

  Zajmujemy się sprzedażą samochodów nowych i używanych. Oferujemy  
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, mechaniczny i blacharsko-lakierniczy, 
oraz zabudowy samochodów dostawczych. Prowadzimy wynajem krótko i długo-
terminowy samochodów osobowych i dostawczych, a także komis samochodów 
używanych różnych marek.

  W 2003 roku mając na uwadze specyficzne potrzeby użytkowników pojazdów 
dostawczych stworzyliśmy wyspecjalizowany dział Centrum Pojazdów Dos-
tawczych (CPD), którego zadaniem jest zapewnienie kompleksowej obsługi 
na najwyższym poziomie.

  Jesienią 2004 roku, w odpowiedzi na dynamiczny rozwój rynku samochodów 
dostawczych uruchomiliśmy nowy dział - Centrum Adaptacji Forda Transit, 
gdzie wykonujemy specjalistyczne zabudowy, skrzynie, kontenery, izotermy, 
chłodnie, samochody do przewozu osób niepełnosprawnych, furgony 6-cio 
i 9-cio osobowe, samochody dla Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Policji i Pogotowia. 
Jesienią 20044 roku otrzymaliśmy certyfikat ISO.
 
  W roku 2013 zmodernizowaliśmy obiekt dealerski zwiększając dwukrotnie 
powierzchnię salonu i serwisu, oraz zakończyliśmy budowę i uruchomiliśmy no-
woczesny salon sprzedaży, oraz serwis samochodów marki BMW. Wybudowa-
liśmy również i uruchomiliśmy Profesjonalny Warsztat Nowej Generacji, Autory-
zowany Zakład Napraw Nadwozi. 

Andrzej Dziwiński
Absolwent Wydziału
Metalurgicznego
1979 r.

Krzysztof Syda
Absolwent Wydziału
Metalurgicznego
1980 r.

ul.Jagiellońska 147/151
42-200 Częstochowa
Tel.: +48 34 365 05 75
www.frank-cars.pl 
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HEMAR
  Marek Musialik ukończył Wydział Budowy Maszyn Politechniki Często-
chowskiej w 1974 roku. W czasie studiów był czynnym sportowcem,
kapitanem drużyny piłki nożnej AZS Politechniki Częstochowskiej. 
Był również kierownikiem Klubu Studenckiego „Filutek”. Po studiach roz-
począł pracę w Instytucie Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochow-
skiej 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 gospo-
darczą, zakładając Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe HEMAR.

  W 1989 roku na zakupionym terenie w Woli Hankowskiej, Henryka
i MarekMusialik wybudowali zakład produkcyjny, wprowadzając najno-
wocześniejsze technologie produkcyjne zarówno w branży przetwórstwa 
tworzywsztucznych, 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 prodkowanesą w najnowszych technologiach z wykorzysta-
niem 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 oprogramowanie
CAD/CAM, również w zakresie projektowania ścieżki narzędzi w pięciu
osiach płynnie sterowanych. Proces odbywa się na frezarkach wysoko-
obrotowych Deckel Maho Gildemeister, w tym również na centrum obrób-
czym o pięciu osiach płynnie sterowanych.

 Marek Musialik kontynuuje pracę na Politechnice Częstochowskiej 
prowadząc wykłady na Wydziale Zarządznia, dzieląc się wiedzą
i doświadczeniem z następnym pokoleniem.

Marek Musialik
Absolwent Wydziału
Budowy Maszyn
1974 r.

Henryka Musialik
Absolwent Wydziału
Elektrycznego
1973 r.
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IMPULSO
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 warun-
kach. 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 wyko-
nanie, 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 odznacz ją 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.

Jerzy Bojanek
Absolwent Wydziału
Budowy Maszyn
1978 r.
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Grupa LEW S.A.

Grupa LEW S.A. dział na polskim rynku od 1993 roku. Została założona 
przez Andrzeja Basiaka. Jako jedna z pierwszych wprowadziła na rynek 
sprzedaż doładowań telefonów komórkowych przez Terminal w postaci 
telekodów. Dziś działając pod marką Dobry Punkt jest jednym z najszyb-
ciej rozwijających się dostawców elektronicznych usług sprzedażowych. 
Firma obsługuje ponad 12 000 Terminali w punktach sprzedaży deta-
licznej, dostarcza ponad 15 000 pojedynczych usług elektronicznych, 
miesięcznie rozlicza ponad 1,5 mln transakcji. Wśród klientów firmy znaj-
dują się zarówno zorganizowane sieci handlowe o zasięgu ogólnopolskim, 
jak i indywidualne punkty sprzedaży detalicznej na terenie całej Polski.

Grupa LEW S.A. jest właścicielem następujących marek:

                       Pod  marką  Dobry  Punkt – ELEKTRONICZNE  ROZWIĄ-
                       NIA SPRZEDAŻOWE  oferujemy  szeroki   wachlarz usług                        
                       dostępnych  na  terminalach   płatniczych  dla   punktów 
                       sprzedaży. Dołączając  do  sieci  Dobry Punkt nasi klienci 
                       otrzymują nowoczesne terminale płatnicze wraz z usługami:

 Dobry Punkt: doładowania
 Dobry Punkt: płatność kartą
 Dobry Punkt: płatność rachunków
 Dobry Punkt: Program Bonusowy
 Dobry Punkt: Standardowe Produkty Pre Paid

Dobry Punkt – 
wszystkie usługi dostępne na jednym terminalu w punkcie sprzedaży!
Zajmujemy się kompleksową dostawą usług w postaci elektronicznej
dla Punktów Sprzedaży i Sieci Handlowych na terenie całej Polski, gwa-
rantując wszystkim klientom pełne bezpieczeństwo zawieranych transak-
cji. Działamy wykorzystując terminale płatnicze i systemy kasowe. Do-
datkowo zajmujemy się dystrybucją zestawów startowych i kart pre-paid 
telefonii komórkowej do obsługiwanych punktów sprzedaży.

     Serwis Doładowania.pl umożliwia bezpośre-
             dnie doładowanie każdego konta telefonu na kartę, 
działającego w polskiej sieci telefonii komórkowej (Orange, Plus, Play, 
T - Mobile, Heyah). Konto można doładować dowolną kwotą z dokład-
nością do 1 zł.

Andrzej Basiak
Absolwent Wydziału
Budowy Maszyn
1994 r.
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 Dobry  Punkt  Finansowy  to ogólnopolska  sieć placówek fi nansowo-ubez- 
  pieczeniowych posiadająca zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prow 
 adzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej. Wiodącym 
 produktem Dobrego Punktu  Finansowego jest obsługa płatności ra-
 chunków polegająca na przekazaniu informacji oraz środków pobranych  od  
 Klienta  na rachunek  bankowy  wierzyciela. Poza obsługą płatności rachunków, 
 placówki zapewniają szeroką gamę produktów i usług w zakresie:

 - Realizacji płatności kartowych oraz wypłat gotówki
 - Sprzedaży doładowań i kuponów pre-paid
 - Sprzedaży kart startowych wszystkich operatorów
 - Transferów pieniężnych Western Union
 - Dystrybucji przedpłaconych kart płatniczych
 - Zmiany dostawcy prądu elektrycznego i gazu
 - Płatności internetowych
 - Pożyczek gotówkowych
 - Dystrybucji kart prezentowych oraz programów lojalnościowych
 - Dystrybucji terminali płatniczych
 - Ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, życiowych, assistance

 Grupa LEW S.A. jest większościowym właścicielem mPay S.A., fi rmy techno
 logicznej notowanej na rynku NEWCONNECT. mPay jest twórcą innowacyjnej 
 usługi płatności mobilnych (m-płatności), pozwalającej na realizację i rozlicza
 nie transakcji fi nansowych dokonywanych przy użyciu telefonu komórkowego. 
 W ramach wprowadzanego na rynek systemu płatności mobilnych mPay S.A. 
pełni rolę agenta rozliczeniowego, niezależnego od innych uczestników rynku m-płatności, 
odpowiedzialnego za rozliczanie transakcji oraz defi niowanie i monitorowanie używanych 
w systemie standardów. mPay to innowacyjne usługi płatności mobilnych na telefonach 
komórkowych, oraz rozwiązania walletowe przy współpracy z MasterCard.

Za pomocą telefonu komórkowego możesz opłacić postój swojego samochodu w strefach 
płatnego parkowania. To niezwykle proste i wygodne rozwiązanie, ponieważ:

 - nie potrzebujesz gotówki ani drobnych,
 - nie szukasz czynnego parkomatu,
 - nie martwisz się o to, że w trakcie spotkania skończy Ci się opłacony czas postoju,
 - płacisz dokładnie za wykorzystany czas parkowania, zgodnie ze stawkami opłat
   w danym mieście,
 - oszczędzasz czas,
 - możesz płacić za parkowanie we wszystkich miastach w jakich mPay jest obecny.

Założenie konto w systemie mPay jest bardzo proste. 
Wybierz na klawiaturze swojego telefonu numer:

*145# 
(bezpłatny tryb tekstowy dostępny dla Klientów sieci Orange, Plus i Play, T-Mobile)

i zadzwoń.

Następnie system poprosi Cię o zdefi niowanie kodu PIN mPay, którym akceptujesz płatności. 
W ten sposób utworzyłeś swoje konto w systemie mPay. Teraz musisz zapewnić środki 
na swoim koncie. Możesz wybrać płatności wprost w saldo karty płatniczej za pośrednictwem 
rozwiązania Cardmobie.pl lub korzystać, ze środków zgromadzonych w Portmonetce.

Grupa “LEW” S.A.
ul. Brzeźnicka 46 b, 42-215 Częstochowa

Tel. 34/ 366 52 02, Fax 34/ 325 62 24
www.lew.com.pl
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MAREK
  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 odpowie-
dnio zaadoptowanych pomieszczeniach gospodarczych rodzinnego domu przy 
ul. Focha w Częstochowie. Pozwoliło to powiększyć produkcję o dzwonki chro-
matyczne, 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, reg-
ulatorów wysokości do mebli biurowych, podkładek. 
  W rozwoju swojej firmy przemierzał typową drogę rzemieślnika nowej gene-
racji i okresu przełomów gospodarczych. W roku 1997 zakupił wielkokuba-
turowy obiekt produkcyjny o powierzchni 2000 m2 przy ul. Żyznej 15 B 
w Częstochowie, dokąd została przeniesiona cała produkcja i zaplecze gospo-
darczo-socjalne. Dzięki temu można było zwiększyć asortyment i polepszyć 
warunki pracy. 
 Filarowymi wyrobami Firmy „MAREK” są oferowane w bogatym i urozmaico-
nym zakresie zabawki muzyczne takie jak: dzwonki chromatyczne, dzwon-
ki diatoniczne, altowe i sopranowe, kastaniety, marakasy, bębenki, talerze 
(czynele), tamburyn, flet oraz zabawki dydaktyczne takie jak: układanki kloc-
kowe 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 akce-
soriów meblowych. 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 przed-
siębiorstw.
  Firma „MAREK” podczas swej wieloletniej obecności na polskim rynku zdobyła 
sobie szacowną renomę 
i zaufanie klientów. Produkty ze znakiem „M” można spotkać we wszystkich sie-
ciach handlowych całego kraju. Ponadto wcale niemała część produkcji często-
chowskiej 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 dydakty-
cznych, przedszkolnych i szkolnych.

Marek Wróblewski
Absolwent Wydziału
Budowy Maszyn
1974 r.
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MASKPOL
  Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. znajduje się w strukturach Polskiego Holdin-
gu 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 moż-
na opisać jako prostą wersję starej maski amerykańskiej. Na początku lat dziewięćdziesiątych, 
w trudnych czasach transformacji politycznych i gospodarczych, fabryka wreszcie stała się niezależ-
na od przedsiębiorstwa w Warszawie. Jednakże, istniejący potencjał techniczny był bardzo skrom-
ny 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. Nowocze-
sne linie technologiczne do produkcji, zapewniają nie tylko wysoką jakość produktów, ale również 
ich wysoką wydajność. W MASKPOL zostało opracowanych i wdrożonych do produkcji seryjnej kil-
ka 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 potrze-
by 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 standar-
dowy 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 po-
dejmowanych przez kierownictwo - zawsze zmierzające do zapewnienia jak najwyższej jakoś-
ci towarów wytwarzanych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami ISO i AQAP. 
Wszystkie działania firmy charakteryzują się bardzo dużą skrupulatnością w zapewnieniu er-
gonomii - 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. Generalnie produkty Maskpol są znane w Polsce i cieszą się bardzo dobrą repu-
tacją. 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 najlepszych 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 zapro-
jektowane 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 badawc-
zymi 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.

Krzysztof Dędek
Absolwent Wydziału
Budowy Maszyn
1980 r.

Dominik Mirek
Absolwent Wydziału
Budowy Maszyn
1980 r.
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METAL UNION
  Jesteśmy nowoczesną polską firmą profilarską z dużym doświadczeniem 
produkcyjnym i wdrożeniowym. Stawiamy na technologie innowacyjne 
w skali światowej, jakość i precyzję naszych wyrobów.

  Produkujemy głównie cienkościenne profile z taśm stalowych o grubości 
0,15-0,6 mm i szerokości 30-300 mm – na  potrzeby budownictwa, sektora 
wyposażenia wnętrz, przemysłu AGD. 

  Zajmujemy się także przestrzennym gięciem drutu o średnicy 2,5-8 mm.
Oferujemy również usługi typu: cięcie taśm stalowych i oklein PCV 
oraz oklejanie taśm stalowych i różnego typu profili.

  Atrakcyjną częścią naszej oferty ostatnich lat są profile precyzyjne spawane 
laserowo według innowacyjnej na skale świata technologii – znajdujące 
zastosowanie głównie w produkcji szyb zespolonych.
Od 2005 r. Metal Union posiada certyfikat w zakresie projektowania 
i kształtowania profili z taśm stalowych według normy DIN EN ISO 
9001:2000 oraz inne certyfikaty, nagrody i wyróżnienia, rekomendujące 
nas wymagającym kontrahentom europejskim i krajowym.

  Firma Metal Union posiada 8 tys m2 hal produkcyjnych, magazynowych 
oraz nowoczesne biura, zatrudnia blisko 200 pracowników. 

  Przerabiamy 3,5 tys ton stali rocznie. Wytwarzanymi przez nas profilami 
moglibyśmy corocznie opasać ziemski glob.

Włodzimierz Chwalba
Absolwent Wydziału
Budowy Maszyn
1977 r.

Metal Union sp. z o.o.
ul. Żyzna 11 F, 42-200 Częstochowa
tel. +48 34 3661300, fax +48 34 3661350
www.metalunion.pl
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Częstochowska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa “Nasza Praca”
  Częstochowska Spółdzielna Mieszkaniowa “Nasza Praca” powstała w roku 
1958 i zrzeszała wtedy 514 osób. Po latach inwestycji i rozbudowy osiedli 
mieszkaniowych w dzielnicy Tysiąclecia w Częstochowie, Spółdzielnia rozrosła 
się i liczy ponad 8.000 członków. Jej zasoby zamieszkuje około 20 tys. miesz-
kańców.

 Majątek, którym Spółdzielnia gospodaruje to ponad 10.000 mieszkań 
w prawie 200 budynkach  zlokalizowanych  na terenach o łącznej powierzchni 
blisko 50 ha, wraz z terenami zielonymi, drogami i chodnikami.

  Spółdzielnia administruje budynkami za pośrednictwem Kierownictw Osiedli 
Tysiąclecia “Wschód” i “Zachód”. Administruje ponadto budynkami wspólnot 
mieszkaniowych. Posiada zakład specjalistyczny montażu i obsługi dźwigów 
osobowych, hydroforowni, telewizji kablowej i sieci interaktywnej.
Inne specjalistyczne zakłady i grupy zawodowe zostały sprywatyzowane 
z korzyścią ekonomiczną i organizacyjną dla obu stron.

 Spółdzielnia posiada swoje studio Telewizji „Orion”, za pośrednictwem 
którego przekazuje informacje dotyczące życia codziennego mieszkańców 
miasta.

  Prowadzony Klub spółdzielczy dla naszych mieszkańców jest  jedyną tego 
typu placówką o tak szerokim profilu działania w dzielnicy Tysiąclecia. 
Kluby podejmuje działania o szerokim zakresie, którymi stara się zaspokoić 
potrzeby i oczekiwania naszych mieszkańców, a przede wszystkim dzieci.

Ryszard Szczuka
Absolwent Wydziału
Budownictwa
1977 r.

CZĘSTOCHOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA “NASZA PRACA”
ul. Okólna 113a, 42-200 Częstochowa

CENTRALA: 34 325 73 55
Sekretariat: 34 325 61 41

Fax: 34 325 29 48
www.csmnp.com.pl
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ORICA
  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 nas-
tąpił 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 kon-
cernem 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 ocze-
kiwania w rozwiązywaniu problemów. Oferujemy doradztwo techniczne, 
szkolenia i usługi serwisowe. Inwestujemy w badania, modernizujemy 
produkcję i rozszerzamy paletę naszychproduktów, 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 eks-
ploatacji 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
1978r. 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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OŚ “WARTA” S.A.
  Spółka Akcyjna pn. Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” w Częstochowie eksploatuje dwie 
oczyszczalnie, które obsługują około 250 tys. mieszkańców Częstochowy i trzech gmin – 
Konopiska, Rędziny, Mykanów – oraz kilkaset różnej wielkości zakładów przemysłowych. 
Obie oczyszczalnie łącznie w ciągu roku przyjmują i oczyszczają ok. 17,0 mln m3 ścieków 
komunalnych. 
  Przeprowadzona w latach 2004÷2008 modernizacja COŚ sprawiła, że jest ona jedną 
z najnowocześniejszych oczyszczalni w kraju, spełniającą bardzo wysokie wymagania 
w zakresie usuwania związków biogennych tj. azotu i fosforu – poniżej wymaganych norm 
– a także dzięki przetwarzaniu osadów ściekowych i ich przemysłowemu zagospodarowa-
niu – w poprzednim stanie osady były w znacznej mierze deponowane na składowisku 
odpadów komunalnych, a w części wykorzystywane do  celów rekultywacyjnych. Łączny 
koszt w/w modernizacji zamknął się kwotą pow. 63,0 mln zł.
  W latach 2011÷2016 jest realizowany drugi etap modernizacji mający na celu kom-
pleksową modernizację Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz Centralnej Przepompowni 
Ścieków.
  Przy współpracy z Politechniką Częstochowską opracowano nową technologię budowy 
dróg betonowych z wykorzystaniem stałych odpadów ze ścieków surowych. Poddany 
obróbce odpad stanowi uzupełnienie kruszywa drobnego w produkcji mieszanki beto-
nowej. Otrzymane nagrody i wyróżnienia:
- Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli „EUREKA” 
    - złoty medal, listopad 2011,
- 15 Jubileuszowy Międzynarodowy Salon Wynalazczości i Innowacyjnych Technologii 
   w Moskwie „Archimedes” – złoty medal, marzec 2012,
-  Międzynarodowy Salon Wynalazczości w Genewie „Genewa Inventions”
    – brązowy medal, kwiecień 2012,
- 111 Międzynarodowe Targi Wynalazczości w Paryżu „CONCOURS – LÉPINE” 
    – srebrny  medal, maj 2012.
- 8 Międzynarodowa Wystawia Wynalazków “2012 Taipei Int’l Invention Show & Tech
  nomart”, wrzesień 2012 r - Grand Prix wystawy, złoty medal w swojej kategorii 
  oraz nagrodą Prezesa Zarządu Chinese Innovation & Invention Society. 
- Wyróżnienie za udział w konkursie „Innowacyjne technologie w drogownictwie” Peters
  burg październik 2012
- Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli „EUREKA” 
    - złoty medal, listopad 2012,
- Tytuł „Mistrz Techniki Regionu Częstochowskiego” Konkurs „Mistrz Techniki FSNT-NOT” 
   marzec 2013,
- Nagroda Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Barbarę Kudrycką - marzec 2012 r.  
  i luty 2013 r.  Giełda Wynalazków w Warszawie.
- Grand Prix Międzynarodowe Targi Wynalazków InventaBrasil 2013 w Brazylii. 
    – październik 2013 br.,
- Nagroda Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Lena Kolarska-Bobińska 
   - luty 2014 r.
- Złoty medal, wyróżnienie Korea Invention Promotion Association i Złoty Medal WIIPA  
   Światowej Organizacji Własności Intelektualnej - 25 Międzynarodowa Wystawa Wynala
   zków, Innowacyjności i Technologii ITEX 2014, Kuala Lumpur, maj 2014 r.

  Koniecznie trzeba też dodać, że to nie Spółka jest największym beneficjentem otrzy-
mywanej pomocy, a środowisko naturalne, w tym konkretnym przypadku rzeka Warta.

Rafał Lewandowski
Absolwent Wydziłu
Budownictwa
1977 r.
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PAMAPOL
Historia Pamapol S.A.
Firma Pamapol powstała w 1993 roku z inicjatywy braci Pawła i Mar-
iusza Szataniaków. Spółka prowadzi działalność produkcyjną w zakładzie 
w Ruścu. Nowoczesne hale produkcyjne wyposażone w bardzo wydajne 
linie technologiczne oraz wykwalifikowana kadra czyni go jednym z najno-
wocześniejszych tego typu zakładów w Polsce. Produkty pod marką Pamapol 
od wielu lat cieszą się dużym popytem i uznaniem klientów zarówno w kraju jak 
i za granicą. Wierzymy w tradycyjne podejście do jakości i nowoczesne 
rozwiązania!

Lider dań gotowych w Polsce
Od roku 2004 Pamapol S.A. jest liderem dań gotowych w Polsce. 
Do głównych produktów spółki w segmencie dań gotowych należą pulpety, klopsiki, 
gołąbki, fasolka po bretońsku, flaki oraz gulasz. Ponadto spółka produkuje kon-
serwy mięsne, pasztety oraz zupy gotowe. Wiemy, że aby najlepiej zadbać o pot-
rzeby Konsumenta, trzeba zawsze być o krok do przodu. Nasze wartości wyrażają 
potrzeby Konsumentów, dostarczając im sprytnych inspiracji na co dzień. 

Grupa Kapitałowa Pamapol
Pamapol S.A. to spółka dominująca w Grupie Kapitałowej Pamapol i wiodą-
cy producent w branży przetwórstwa mięsno-warzywnego. W czerwcu 2006 
roku spółka Pamapol S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie i dzięki pozyskanemu kapitałowi konsekwentnie realizuje strategię 
powiększania Grupy Pamapol, do której należą również takie przedsiębiorstwa jak: 
WZPOW Kwidzyn oraz Mitmar. Portfolio Grupy obejmuje produkty marki Pamapol 
- wieloletniego lidera rynkowego w kategorii dań gotowych, warzywa konserwowe 
i mrożone marki Kwidzyn, pasztety i konserwy mięsne premium pod brandem 
Spichlerz Rusiecki oraz dżemy Sorella.

Nagrody i Certyfikaty
Pamapol S.A. może poszczycić się wieloma nagrodami i certyfikatami
potwierdzającymi wysoką jakość swoich produktów. Zakład produkcyjny 
w Ruścu posiada Systemy Zarządzania Jakością ISO9001/ISO 22000 
oraz Międzynarodowe Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności IFS5/
BRC 5. Do najważniejszych wyróżnień z ostatnich lat można zaliczyć:
– Eurocertyfikat 2007,
– Dobra Firma Łódzka 2007,
– EuroLeader 2007,
– Gazele Biznesu 2007,
– Certyfikat Najlepsza Jakość 2007,
– Nagroda Rzeczpospolitej Dobra Firma 2006,
– Najlepszy Polski Przedsiębiorca Województwa Łódzkiego 2006,
– Quality International 2010.

Mecenas sportu i kultury
Pamapol S.A. jest wieloletnim mecenasem sportu i kultury. Spółka przez wiele 
lat wspierała polską siatkówkę, żużel, skoki narciarskie, rajdy samochodowe, 
wyścigi kolarskie oraz boks zawodowy. Ponadto Pamapol regularnie uczest-
niczy w akcji ,,I ty możesz zostać Świętym Mikołajem’’ wspierając rodzinne 
domy dziecka, przekazuje środki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, 
Rodziny Zastępcze, Szpitale, Straż Pożarną, Domy Dziecka, Ochotnicze Hufce 
Pracy oraz wiele placówek Monaru i Markotu.

Paweł Szataniak
Absolwent Wydziału
Zarządzania
2003 r.

Mariusz Szataniak
Absolwent Wydziału
Zarządzania
2003 r.
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POZYTON

Zbigniew Piętka
Absolwent Wydziału
Elektrycznego
1981 r.
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SEMEX
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 wzbo-
gacanieoferty asortymentowej. To co Nas wyróżnia to szeroka gama ofero-
wanych towarów, fachowa obsługa i doradztwo, stałość cen oraz termi-
nowość dostaw. Aktualnie w magazynach znajduje się ponad 50 000 pozy-
cji 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. 
Zatrudniamy kadrę profesjonalnie wyszkolonych handlowców, których kwali-
fikacje ciągle podnosimy.

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

Roman Huszno
Absolwent Wydziału
Budowy Maszyn
1977 r.

SEMEX:
ul. Jagiellońska 101/105,

42-202 Częstochowa
tel. (34) 39-06-700

e-mail: semex@semex.pl
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SILUM
  „SILUM” jest prywatną Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną 
w roku 1990. Podstawowym kierunkiem działalności firmy jest produkcja 
odlewów ciśnieniowych i kokilowych ze stopów Al-Si i Zn-Al. 

Produkcja odlewów ciśnieniowych i kokilowych 
  „SILUM” rozpoczynał od produkcji drobnych odlewów na dwóch maszynach 
o sile zwarcia 1600 KN, by na przestrzeni 15 lat dojść do posiadania 
siedemnastu maszyn ciśnieniowych od 1600 do 9000 KN oraz kokilarek 
hydraulicznych i ręcznych. 

Maszyny ciśnieniowe od 1600 do 9000 KN
  Aktualnie produkujemy odlewy o masie od paru do 6000 g. Wraz z rozwo-
jem potencjału wytwórczego odlewni rozwijała się infrastruktura związana 
z jej funkcjonowaniem, a w szczególności narzędziownia oraz oddział obróbki 
skrawaniem. 

Odlewy o masie od paru do 6000 g
 W 1997 r. wyodrębniono z „SILUM” dwie nowe firmy.
Są to: Fabryka Narzędzi „SILTOOL”, która produkuje oprzyrządowanie 
odlewnicze oraz „SILBIKE”, wykonujący obróbkę odlewów oraz produkujący 
wyroby metalowe wykonywane technologią obróbki skrawaniem na centrach 
obróbczych oraz innych obrabiarkach sterowanych numerycznie.
Wdrożony w 1999 r. system sterowania jakością oparty o normę ISO 
9001:2000 gwarantuje naszym odbiorcom wysoki poziom jakości produkow-
anych wyrobów, świadczonych usług oraz sprawną obsługę .
Fachowo przygotowana kadra pracownicza począwszy od Zarządu, po-
przez dozór, pracowników obsługi technicznej, administracji, ekonomiczno – 
finansowych, a na pracownikach zatrudnionych w bezpośredniej produkcji 
skończywszy, jest w każdej chwili do dyspozycji naszych Klientów. 

Fachowo przygotowana kadra pracownicza
Profil produkcyjny „SILUM” stanowi asortyment około 350 pozycji odlewów 
ciśnieniowych i kokilowych. Podstawowymi odbiorcami naszych wyrobów 
są zakłady produkujące sprzęt gospodarstwa domowego, osprzęt samo-
chodowy, urządzenia pomiarowe i reduktory gazu oraz wyroby elektro-
techniczne. Kilkadziesiąt procent produkowanych wyrobów sprzedawane 
jest  na export do krajów Unii Europejskiej. 

Kordian Zawadzki
Wydział Metalurgiczny
1959 r.

Igor Zawadzki
Wydział Metalurgiczny
2002 r.
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SK BANK
NOWOCZESNA BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA

Istniejący już od 88 lat SK bank działa na terenie Mazowsza, 
Śląska i Zagłębia dysponując w 100 procentach polskim kapitałem. 
Elastyczną ofertę dostosowaną do potrzeb i możliwości klientów 
łączy z najnowocześniejszymi rozwiązaniami bankowości elektro-
nicznej i bezpośredniej. Obecnie SK bank jest największym bankiem 
spółdzielczym w Polsce. 

Kasa Rzemieślnicza spółdzielnia z o.o., pierwsza instytucja finansowa 
w Wołominie, powstała 12 grudnia 1926 r. Wpisana do rejestru sądowego 
21 maja 1927 r., początkowo gromadziła składki członkowskie, przyjmowała 
wkłady oszczędnościowe, udzielała kredytów, zaciągała pożyczki m.in. z fun-
duszy państwowych, udzielała gwarancji i poręczeń oraz w imieniu członków 
zastawiała papiery i przedmioty wartościowe. Sprowadzała też surowce 
i narzędzia. 

Po zapaści spowodowanej wojną nadeszły trudne lata „władzy ludowej”, 
kiedy prowadzona polityka gospodarcza nie sprzyjała rozwojowi rze-
miosła, rolnictwa czy prawdziwej spółdzielczości. Przemiany, które 
nastąpiły w polityce i gospodarce pod koniec lat 80. XX w., zbiegły się 
z czasem, gdy funkcję dyrektora, a później prezesa zarządu, objął Jan 
Bajno. W 1990 r. zmieniono nazwę na Spółdzielczy Bank Rzemiosła i 
Rolnictwa, a od 2010 r. bank posługuje się nazwą handlową SK bank. 

Dziś działalność SK banku skupia się na obsłudze małych i średnich 
przedsiębiorstw usługowych, handlowych i rzemieślniczych, choć 
z naszej oferty korzystają również duże firmy oraz klienci indy-
widualni. Trafia tu coraz więcej osób rozczarowanych arogancją 
i bezdusznością banków komercyjnych. SK bank do każdego klienta 
podchodzi indywidualnie, dostosowując swoją ofertę do jego potrzeb i 
możliwości. W przeciwieństwie do banków komercyjnych, gdzie klient 
jest traktowany standardowo, a możliwości kredytowe oceniane są za 
pomocą algorytmu, tu każdy wniosek jest dogłębnie badany, wszech-
stronnie są rozpoznawane wszystkie jego aspekty, możliwości rozwo-
ju projektu i spłaty kredytu.

Od początku XXI w. trwa niezwykle dynamiczny rozwój SK banku 
i umacnianie jego pozycji rynkowej: w latach 2008–2013 liczba 
rachunków bieżących wzrosła o ponad 180 procent, a rachunków 
terminowych o 300 procent! W 2013 r. suma bilansowa SK banku 
była blisko 100 procent wyższa w stosunku do roku poprzedniego, pier-
wszy raz w historii banku przekraczając 3,1 miliarda złotych, a fundusze 
własne wzrosły o 76 procent do wysokości ponad 250 mln zł. Obecnie 
ma 41 placówek w 29 miejscowościach województw Mazowieckiego 
i Śląskiego i wg wszystkich istotnych wskaźników branych pod 
uwagę przy ocenie banku, w czerwcu 2013 r. SK bank zdobył pozycję 
największego banku spółdzielczego w Polsce!

Urszula Zug
Absolwent Wydziału
Zarządzania
1999r.
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SK bank nie osiągnąłby tego, gdybyśmy nie był instytucją przyjazną ludziom i na wskroś 
nowoczesną: m.in. jako pierwszy bank spółdzielczy w Polsce zapewnił swoim klien-
tom bezprowizyjny dostęp do bankomatów sieci Euronet i sieci banków spółdzielczych 
oraz ma w ofercie własne karty Master Card. Z kolei eLokata24 pozwala na założenie 
niezwykle atrakcyjnej lokaty przez Internet, wkrótce też w ten sposób będzie można 
założyć konto. Nowoczesna bankowość spółdzielcza – to jest możliwe!

Zarząd SK banku
Jan Bajno – prezes 
Elżbieta Kubuj – wiceprezes
Mieczysław Pruszyński – członek zarządu 
Witold Klepacz – członek zarządu SK baku
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TRUSTNET
Trustnet to firma innowacyjna. Wykorzystanie nowoczesnych technologii 
to dla nas codzienność. Od samego początku działalności (rok 2002) zajmujemy 
się specjalistycznie usługami związanymi z internetem. Nasze podstawowe usługi 
to tworzenie stron i sklepów internetowych (mamy własne studio projektowe), 
hosting (utrzymanie stron na własnych serwerach we własnym datacenter) 
oraz profesjonalny dostęp do internetu. 
Działamy na rynku częstochowskim, niemniej ze względu na globalność internetu, 
do naszych Klientów należą firmy z całej Polski, Włoch, Anglii, USA, Hiszpanii, 
Irlandii, Niemiec.
Firmę tworzy zespół młodych a zarazem doświadczonych specjalistów, posiada-
jących odpowiednie wykształcenie oraz szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu 
rozwiązań programistycznych i technologicznych.
Pozwala nam to na realizację projektów na najwyższym poziomie merytory-
cznym i technicznym, przy wykorzystaniu autorskich, dedykowanych aplikacji in-
ternetowych.
Firma cały czas się rozwija. Realizujemy coraz bardziej zaawansowane projek-
ty internetowe. Na chwilę obecną jesteśmy największą firmą w regionie często-
chowskim zajmującą się projektowaniem stron www. Nasz kilkunastoosobowy 
zespół  projektowy potrafi zmierzyć się z każdym zadaniem.
Zdobyte doświadczenie pozwala nam na oferowanie usług najwyższej jakości, 
dopasowanych do stawianych nam wymagań i zgodnych z najnowszymi trendami 
technologicznymi.

Strony i aplikacje internetowe 
Zdecydowana większość stron internetowych tworzonych przez naszą firmę 
oparta jest o nasz autorski System Zarządzania Treścią (ang. Content Manage-
ment System, CMS).  Klient może samodzielnie przez przeglądarkę internetową 
dokonywać wszelkich zmian na stronie bez konieczności posiadania specjalisty-
cznej wiedzy z dziedziny programowania. Ze względu na modułową budowę jego 
funkcjonalność może być w każdej chwili rozbudowana o nowe możliwości.

Sklepy internetowe
Na bazie najnowszych technologii programistycznych, opracowaliśmy własną, 
autorską aplikację sklepu internetowego, zaawansowanego, ale jednocześnie wy-
godnego i prostego w obsłudze. 
Naszą ofertę na pewno doceni ktoś, kto już prowadzi sprzedaż internetową 
i widzi ograniczenia aktualnie używanego oprogramowania, które stanowi barierę 
dla jego rozwoju.
Takim Klientom oferujemy aplikacje sklepu zawierające unikalne rozwiązania jak: 
zautomatyzowanie większości czynności,  edycje hurtowe produktów (hurtowa 
zmiana cen, dostępności, promocji), obsługa magazynów (wraz z automaty-
cznym uaktualnianiem stanów od dystrybutorów), listę produktów opartą 
na filtrach i wiele innych.

Wojciech Babicz
Absolwent Wydziału
Zarządzania
1998 r.

Biuro Firmy Trustnet
ul. Partyzantów 1/3, 42-200 Częstochowa
tel. 34 365 22 44
biuro@trustnet.pl
www.trustnet.pl

Agnieszka Babicz
Absolwent Wydziału
Zarządzania
1999 r.
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UDZIAŁOWIEC
   Firma nasza działa na rynku branży poligraficzno-introligatorskiej już od 20 lat. 
Obecnie zatrudnia około 100 pracowników, dysponuje nowocześnie wyposażoną 
przygotowalnią offsetową z cyfrową naświetlarką CTP, maszynami do druku 
cyfrowego i offsetowego oraz nowoczesnymi maszynami i urządzeniami introliga-
torskimi. Specjalizuje się także w usłudze foliowania.

  Nasz potencjał produkcyjny uznawany jest za największy w regionie często-
chowskim. Każdego roku asortyment działalności jest rozszerzany. Jego pod-
stawę stanowi produkcja dla urzędów, firm, biur, wyższych uczelni i szkół. 
Od początku istnienia jest znana  w całym kraju przede wszystkim jako czołowy 
producent kalendarzy. Firma jest dostawcą  swoich wyrobów dla największych 
w Polsce sieci handlowych takich jak: Partner XXI, Biuro Plus; Wydawnictw  
Akcydensowych, Central Zaopatrzenia Szkół, a także dla: Komendy Głównej Polic-
ji i Straży Granicznej, Komend Wojewódzkich Policji, Urzędów Marszałkowskich, 
Urzędów Miast oraz ponad 90 Wyższych Uczelni, między innymi: Uniwersytetów:
im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Jagiellońskiego w Krakowie, Śląskiego, 
Wrocławskiego, im. M. Curie Skłodowskiej w Lublinie, Rzeszowskiego, 
Szczecińskiego, Opolskiego, oraz wielu Politechnik, Akademii i innych. Ponadto 
współpracujemy odbiorcami hurtowymi i detalicznymi we wszystkich większych 
miastach  w Polsce.

 W szerokiej gamie produktów Firmy „Udziałowiec” znajdziecie Państwo:
- druki dla wyższych uczelni, szkół i urzędów, na które posiadamy wymagane 
  certyfikaty,
- druki resortowe dla policji oraz wojska,
- kalendarze: książkowe, planszowe, ścienne, biurowe, popularne 
  oraz reklamowe, wg indywidualnych wzorów,
- segregatory, teczki, torby reklamowe,
- książki, broszury i publikacje,
- artykuły biurowe,
- medale i etui na medale,
- nowoczesne karty plastikowe: VIP, wstępu, lojalnościowe, członkowskie, 
  legitymacje studenckie i nauczycielskie.

 Jako producent, realizujemy zarówno zlecenia na wyroby standardowe, 
jak również zupełnie oryginalne. Nasze zaplecze techniczne umożliwia nie ty-
lko sprostanie indywidualnym potrzebom odbiorców, ale także kontrolę nad 
całym procesem produkcyjnym, by Klienci otrzymali artykuły najwyższej jakoś-
ci. Dodatkową gwarancją jakości świadczonych przez nas usług jest przyznany 
30.08.2006r. Certyfikat ISO 9001:2008 z zakresu „Usług Poligraficzno – Introli-
gatorskich”.
  Od 1997 r. jesteśmy członkiem Business Center Club. W dniu 15.08.1998 r. 
został nam przyznany status Zakładu Pracy Chronionej, dzięki czemu wszyscy 
współpracujący z nami mogą korzystać z ulgi obniżenia wpłat na PFRON.
Dziennik „Puls Biznesu” przyznał Firmie Udziałowiec prestiżową nagrodę Gazele 
Biznesu 2009, 2010 i 2011, przyznawaną najbardziej dynamicznie rozwijającym 
się firmom w Polsce. Ponadto Miesięcznik Gospodarczy Forbes potwierdził naszą 
przynależność do klubu laureatów rankingu „Diamenty Forbesa 2011” – grona 
najbardziej wiarygodnych Firm w Polsce – jednej z 5 w województwie śląskim. 
Jesteśmy także posiadaczem certyfikatów: „Przejrzysta Firma” i „Wiarygodność 
Biznesowa”. Od lat z powodzeniem uczestniczymy w postępowaniach przetar-
gowych dla Firm i Urzędów.

Andrzej Gołaszewski
Absolwent Wydziału
Budowy Maszyn
1984 r.
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Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
  Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków istnieje od ponad 
50 lat jako jeden z działów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. Centralne Laboratorium 
jest jednostką organizacyjną podlegającą bezpośrednio Prezesowi Zarządu 
Spółki. Swoją siedzibę ma w Centrali Przedsiębiorstwa w Częstochowie 
przy ul.Jaskrowskiej 14/20.

 Głównym zadaniem Centralnego Laboratorium jest czuwanie 
nad jakością wody produkowanej przez Przedsiębiorstwo. Przydatność 
wody do spożycia Laboratorium określa poprzez porównanie jej składu 
fizyko-chemicznego i mikrobiologicznego z obowiązującą normą san-
itarną, która ustala dopuszczalne wartości substancji mogących 
występować w wodzie.

 Codzienna kontrola analityczna wody obejmuje:
- stały monitoring wód podziemnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo 
- kontrolę jakości wody podawanej do sieci, magazynowanej w zbiornik
   ach sieciowych oraz wody w sieci wodociągowej, bezpośrednio u odbiorcy
- kontrolę procesów uzdatniania i dezynfekcji wody
- kontrolę sieci wodociągowej po przeprowadzonych naprawach 
  i konserwacjach
- kontrolę jakości wody u odbiorcy w przypadku skarg i reklamacji

Nasze Laboratorium posiada zatwierdzenie systemu jakości 
do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
(Pismo nr NS-HKiŚ.SJ.4560-39/13 z dnia 20.12.2013r).

Centralne Laboratorium wykonuje również badania na potrzeby klientów 
zewnętrznych z takich branż jak: branża hydrogeologiczna, budowlana, 
spożywcza czy związana z ochroną środowiska.

Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków zapewnia swoim klien-
tom wysoką jakość badań, którą potwierdza ustanowionym i wdrożonym 
system zarządzania jakością zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 
ISO/IEC 17025:2005, którego skuteczność jest ciągle doskonalona.

Dbając o wiarygodność, niezależność, bezstronność badań i kompetencje 
techniczne Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków poddało się 
ocenie Polskiego Centrum Akredytacji i uzyskało Certyfikat Akredytacji Nr 
AB 739 w zakresie:
 - pobierania próbek do badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody,  
 - badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody  
 - badań fizyko-chemicznych ścieków

Andrzej Babczyński
Absolwent Wydziału
Budownictwa
1980 r.

Przedsębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie 
ul. Jaskrowska 14/20,Częstochowa
www.pwik.czest.pl
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SPIS TREŚCI:

2. ......... Słowo wstępne - Andrzej Szeląg -
               Prezes Klubu Integracyjno-Promocyjnego SWPCz
3. ......... Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej
4. ......... Rektor Politechniki Częstochowskiej
5. ......... Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk
6. ......... Politechnika Częstochowska
10. ....... Urząd Miasta Częstochowy
12. ....... AL HAMAD GROUP - Sahawneh Farhan 
14. ....... ALMET - Leszek Pustuł 
16. ....... AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W CZĘSTOCHOWIE
              Marcin Kozak 
18. ....... BODEKO HOTELE - Janusz Koclęga 
20. ....... CLOOS - Andrzej Siennicki 
22. ....... CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
24. ....... DEGROPOL - Zygmunt Bogulak 
26. ....... DOBROWOLSKI SP. Z O.O. - Jerzy Dobrowolski
28. ....... ELIKO - Roman Mońka, Elżbieta Mońka
30. ....... ENERGOMONTAŻ - Jerzy Chruściel, Tadeusz Głowacki
32. ....... ENERGOTECHNIKA ENGINEERING - Justyna Mirek
34. ....... FERMOT - Kazimierz Baka
36. ....... FRANK-CARS - Andrzej Dziwiński, Krzysztof Szyda
38. ....... HEMAR - Marek Musialik, Henryka Musialik
40. ....... IMPULSO - Jerzy Bojanek
42. ....... LEW  S.A. - Andrzej Basiak
44. ....... MAREK - Marek Wróblewski 
46. ....... MASKPOL - Krzysztof Dędek, Dominik Mirek
48. ....... METAL UNION - Włodzimierz Chwalba
50. ....... CSM NASZA PRACA - Ryszard Szczuka
52. ....... ORICA - Henryk Słomian, Marian Maślanka
54. ....... OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WARTA - Rafał Lewandowski
56. ....... PAMAPOL - Paweł Szataniak, Mariusz Szataniak
58. ....... POZYTON - Zbigniew Piętka
60. ....... SEMEX - Roman Huszno 
62. ....... SILUM - Kordian Zawadzki, Igor Zawadzki
64. ....... SK BANK - Urszula Zug
66. ....... TRUSTNET - Wojciech Babicz, Agnieszka Babicz
68. ....... UDZIAŁOWIEC - Andrzej Gołaszewski
70. ....... PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
              Andrzej Babczyński
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