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Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy

    Na wstępie jako nowo wybrany na stanowisko Prezesa Klubu Integracyjno-Promocyjnego  
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej, chciałbym serdecznie podziękować 
za dotychczasową współpracę Panu Prezesowi Andrzejowi Szeląg, jednocześnie życząc samych suk-
cesów w dalszej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
 Już po raz XI Klub Integracyjno-Promocyjny Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki 
Częstochowskiej organizuje „Giełdę Promocji Absolwentów”. Wydarzenie to już na stałe zostało 
wpisane do corocznego harmonogramu imprez organizowanych przez Stowarzyszenie  
i jak co roku odbywa się przy okazji naszego święta, powstania ALMA MATER.  Z roku na rok można 
zauważyć coraz większe zainteresowanie tym wydarzeniem, o czym świadczy zwiększająca się liczba 
wystawiających się firm, jak i wzrastająca liczba odwiedzających.
Warto tutaj wspomnieć, że pomysłodawcą Giełdy jest kol. Jerzy Dobrowolski, wlaściciel firmy 
produkujacej pojazdy specjalistyczne dla gospodarki komunalnej, lotnisk i Ministerstwa Obrony 
Marodowej , wielokrotny wystawca tych pojazdów na Giełdzie.
   Giełda Promocji Absolwentów to doskonała okazja do spotkania  wszystkich środowisk 
związanych z Politechniką Częstochowską w jednym miejscu. To możliwość zaprezentowania 
studentom oraz uczniom szkół średnich osiągnięć  jakich dokonali Wychowankowie naszej  
uczelni. Giełda Promocji  to również sposobność do integracji pomiędzy przedsiębiorstwami  
a uczelnią,  jak i nawiązania nowych kontaktów biznesowych między  samymi przedsiębiorstwami.
     Jak w poprzednich latach odwiedzający będą mogli zapoznać się z dokonaniami osób, które 
w przeszłości ukończyły częstochowską uczelnię, a obecnie wraz ze swoimi przedsiębiorstwami 
osiągają sukcesy na skalę międzynarodową. Dzięki takiemu wydarzeniu młodzi ludzie mogą się 
naocznie przekonać, że warto zainwestować swój czas na to aby rozpocząć naukę na Politechnice 
Częstochowskiej.
    Ponadto Giełda Promocji Absolwentów to również możliwość  uzyskania szeregu informacji na te-
mat wielu przedsiębiorstw z naszego regionu pod kątem przyszłej pracy. Domeną Wychowanków 
Politechniki Częstochowskiej, którzy zainwestowali w prowadzenie własnej działalności gospodarc-
zej w regionie jest stała integracja ze środowiskami związanymi z uczelnią, w tym pozyskiwanie nowej 
kadry. Dlatego serdecznie zachęcam młodzież do odwiedzenia wszystkich stoisk w celu pogłębienia 
wiedzy na temat prowadzonych działalności przez Naszych Wychowanków oraz uzyskania  przydat-
nych informacji, niezbędnych w przyszłym poszukiwaniu pracy. Tradycyjnie już  z pośród wystawców 
Giełdy wybrany zostanie  w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Absolwent Roku.
       Po raz kolejny oddajemy do Państwa rąk katalog promujący Giełdę. Znajdziecie w nim Państwo 
wiele ciekawych informacji dotyczących naszych Wystawców oraz wyrobów produkowanych 
przez nich. Katalog jest również formą prezentacji Politechniki Częstochowskiej oraz osiągnięć jej  
Wychowanków. Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.
Mam nadzieję spotkać się z Państwem podczas zwiedzania stoisk Absolwentów Politechniki 
Częstochowskiej.

Prezes Klubu
Integracyjno – Promocyjnego
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Imprezy integracyjne dla absolwentów:
Konkurs Absolwent Roku Politechniki
Giełdy Promocji Absolwentów
Zjazdy Absolwentów w USA
Zjazdy Absolwentów w Politechnice 
Częstochowskiej
Mistrzostwa Narciarskie
Turystyczne Rajdy Samochodowe
Mistrzostwa Absolwentów w Tenisie ziemnym
Hutnicze Spotkania pod Kadzią
Stypendia fundowane dla studentów,
Program praktyk studenckich

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej jest organizacją społeczną 
o charakterze naukowo-technicznym i koleżeńskim. Integruje absolwentów w ramach
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej dla utrzymania i stałego
pogłębiania więzi koleżeńskiej, pielęgnowania tradycji zawodu oraz zasad etyki zawo-
dowej. Podtrzymuje łączność z Politechniką Częstochowską i współpracuje dla dalszego 
jej rozwoju, w szczególności poprzez poszerzanie kontaktów wychowanków z Uczelnią. 
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Klub Integracyjno-Promocyjny Stowarzyszenia
Działa od 2001 r, zrzeszając absolwentów liderów w działalności 
gospodarczej, społecznej i politycznej z Polski, Europy i Stanów 
Zjednoczonych. Członkowie wspierają działania Stowarzysze-
nia i Uczelni na rzecz integracji absolwentów z Uczelnią. Spo-
tkania klubowe odbywają się dwa razy w roku: w Sali Senatu 
Politechniki Częstochowskiej przy okazji konkursu Absolwent 
Roku oraz we wrześniu. Z inicjatywy Klubu odbywają się Giełda 
Promocji Absolwentów oraz program stypendiów i praktyk dla 
studentów Politechniki Częstochowskiej.
Stowarzyszenie to organizacja, która skupia absolwen-
tów w ramach Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki 
Częstochowskiej dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi
koleżeńskiej, pielęgnowania tradycji zawodu oraz zasad etyki 
zawodowej. Utrzymuje łączność z Politechniką Częstochowską 
poprzez poszerzanie kontaktów wychowanków z Uczelnią.
Realizuje swoje cele poprzez prowadzenie stałej współpracy  
z władzami Uczelni, informowanie wychowanków o działa-
lności Stowarzyszenia, udzielanie pomocy wydziałom w 
badaniach naukowych i pracy dydaktycznej, organizowanie 
zjazdów koleżeńskich, wymianę doświadczeń zawodowych 
między Uczelnią a przemysłem i biznesem.

Wykłady z biznesu dla studentów
Członkowie Stowarzyszenia, liderzy biznesu w kraju i zagranicą,
wygłaszają na terenie Uczelni prelekcje dla studentów nt. 
sukcesu w biznesie i sugestii drogi kariery zawodowej.

Nasze dotychczasowe działania
* Organizacja Jubileuszu 60 lecia Politechniki Częstochowskiej
* Organizacja Jubileuszu 65 lecia Politechniki Częstochowskiej
* Zjazdy Absolwentów i Walne Zjazdy Stowarzyszenia
* Złote Dyplomy- uhonorowanie najstarszych absolwentów
* Wmurowanie tablicy pamiątkowej Wydziału Włókienniczego
* Wielki Bal 60 lecia
* Współorganizacja 60 lecia Wydziału Budowy Maszyn
* Współorganizacja 60 lecia Wydziału Metalurgicznego
* Medal Zasłużony Absolwent
* Stowarzyszenie współorganizowało przez wiele lat z Kołem 
Piecowników Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej  
i Fizyki Stosowanej (dawniej Metalurgicznego ) obozy nauko-
we w Sielpii Wielkiej w Muzeum Techniki, przy pomocy finan-
sowej i materiałowej członków Klubu Integracyjno-Promocyj-
nego
* Bogata działalność wydawnicza ( historia działalności Stowa-
rzyszenia, Kto-Kim, albumy okolicznościowe, katalogi z Giełdy, 
Historia Politechniki Częstochowskiej tom 2, liczne wydania
na DVD

Przy Stowarzyszeniu działa 21 Kół Terenowych skupiających 
w swoich szeregach łącznie ok. 500 absolwentów Polite- 
chniki Częstochowskiej. Członkowie Kół biorą czynny udział we 
wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 
Koła dążą do regionalizacji, nawiązują kontakty między  
absolwentami Uczelni oraz umożliwiają wymianę informacji 
biznesowych. Powstało również Koło Absolwentów PCz  
w USA oraz Koło w Montrealu  zrzeszające 16 absolwentów 
pracujących w Kanadzie.
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Słowo wstępne

JM Rektor
Polite owskiej
prof. dr hab. Maria Nowicka - Skowron

SZANOWNI PAŃSTWO!

66 Święto Politechniki Częstochowskiej stanowi doskonałą okazję do przypomnienia historii  
Politechniki Częstochowskiej, do przywołania pamięci ludzi i zdarzeń, którzy współtworzyli   
na przestrzeni dziesięcioleci historię naszej Alma Mater. Święto Uczelni stwarza również 
możliwość wyrażenia uznania i podziękowań za zaangażowanie, wytrwałość i pracę 
naukowo-dydaktyczną wszystkim Pracownikom Politechniki Częstochowskiej. 
Trudno przecenić tutaj rolę i znaczenie Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki 
Częstochowskiej i organizowanej corocznie Giełdy Promocji Absolwentów. 
Impreza ta tradycyjnie już inauguruje i uatrakcyjnia program obchodów Święta naszej  
Uczelni. Priorytetowym celem Giełdy jest podtrzymywanie i rozwijanie więzi pomiędzy  
Wychowankami Politechniki Częstochowskiej oraz kontynuowanie ich łączności z macierzystą 
Uczelnią. To również znakomita okazja do zaprezentowania własnych dokonań zawodo- 
wych, sukcesów osiągniętych w różnych dziedzinach swojej aktywności, zarówno gospodarczej,  
naukowej, jak i społecznej.
Spotkania w gronie Absolwentów Politechniki Częstochowskiej, będące  promocją ich  
zawodowych osiągnięć, dowodzą, że dyplom naszej Uczelni stanowi najlepszą przepustkę 
do biznesowego sukcesu.  
Korzystając z okazji, serdecznie dziękuję wszystkim Wystawcom Giełdy za tak aktywne 
włączenie się w obchody Święta Politechniki Częstochowskiej i zachęcam Państwa do lektury 
tego katalogu.

Maria Nowicka - Skowron
Rektor

Polite owskiej
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Krzysztof
Matyjaszczyk
Prezydent Miasta
Częstochowy

Szanowni Państwo!
 
Zawsze z wielką radością odnotowuję sukcesy absolwentów Politechniki Częstochowskiej w wielu 
różnych dziedzinach, przede wszystkim w tych gospodarczych, ale także naukowych czy społeczno-
politycznych. 
To dobry przykład dla tych, przed którymi dopiero wybór ścieżki edukacji i zawodowej kariery, ale też dla 
studentów, którzy zastanawiają się, jak poradzą sobie w na rynku pracy.
   Uczelnia z kilkudziesięcioletnia tradycją może pochwalić się dziesiątkami tysięcy absolwentów - 
świetnie wykwalifikowanych fachowców, którzy mają wielki wpływ na rozwój naszego miasta i regionu. 

  Częstochowa to stolica subregionu północnego województwa śląskiego, przyjazna dla biznesu, 
stale podnosząca jakość infrastruktury i usług publicznych dla mieszkańców. W ciągu zaledwie 5 lat,  
z miejsca kojarzącego się głównie z centrum pielgrzymkowym, udało się ją mocniej wypromować jako 
ośrodek gospodarczy i akademicki, otwarty dla inwestorów i nastawiony na rozwój. Jednocześnie - 
dzięki swojemu dziedzictwu religijno-kulturowemu - pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
polskich miast w Europie. 
           Dorobek częstochowskiego samorządu w ostatnich latach to m.in. realizacja wielu kluczowych miejskich 
inwestycji, takich jak choćby nowa linia tramwajowa, węzły drogowe i wiadukty na DK-1, Korytarz Północny, 
rewitalizacja Alei NMP, Hala Częstochowa czy przebudowa Filharmonii; ale też znacząca poprawa stanu 
dróg; przygotowanie i uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych, skuteczna batalia o włączenie nowych 
częstochowskich gruntów do specjalnych stref ekonomicznych (Katowicka SSE i SSE Euro-Park Mielec)  
czy przygotowanie i realizacja – wspólnie ze środowiskiem biznesowym i akademickim – „Programu  
wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy na lata 2013-2018”. 
   Istotny nacisk położyliśmy poza tym na modernizację bazy sportowej, rekreacyjnej i oświatowej, 
ale również na rozwój programów zdrowotnych dla mieszkańców, wsparcie ekonomii społecznej, 
reaktywację szkolnictwa zawodowego i profilowanie kierunków kształcenia pod kątem potrzeb lokalne-
go rynku. Zwiększony został zakres współrządzenia mieszkańców, m.in. dzięki konsultacjom społecznych  
i realizacji budżetu obywatelskiego. Znacznie poszerzona i zróżnicowana została miejska oferta kulturalna,  
co – mam nadzieję - zauważają studenci i kadra akademicka. 
     Tereny specjalnych stref ekonomicznych z preferencyjnymi warunkami dla działalności gospodarczej,  
liczne ulgi i zachęty inwestycyjne, zaplecze kadrowe i konkurencyjne koszty – to czynniki, które sukcesy-
wnie podnoszą atrakcyjność Częstochowy dla biznesu. A to niezwykle ważne dla młodych ludzi, którzy 
zechcą wiązać swoją przyszłość z naszym miastem -  do czego zresztą gorąco zachęcam. 
    Miasto jako ośrodek akademicki ma dobrze przygotowanie zaplecze kadrowe, wielu znakomitych  
fachowców. To między innymi - a nawet przede wszystkim - absolwenci Politechniki Częstochowskiej. 
Licząc na współpracę jestem przekonany, że razem zbudujemy nowoczesne, dobrze prosperujące miasto. 

Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy
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42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
tel. 34 361 07 26, 34 325 02 81, 
fax 34 361 23 85

http://www.pcz.pl
Władze Uczelni w kadencji 2012-2016: 
prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron – Rektor 
prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz – Prorektor ds. nauki 
prof. dr hab. inż. Andrzej Rusek – Prorektor ds. nauczania 
dr hab. inż. Jacek Przybylski – 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:

Politechnika Częstochowska jest nowoczesną i dobrze wyposażoną Uczelnią posiadającą 
bogatą ofertę dydaktyczną i wysoki poziom kształcenia. Politechnika Częstochowska nie 
tylko kształci kadrę inżynierską, jej działania to również ważny czynnik wspomagający 
rozwój miasta i regionu, dzięki potencjałowi intelektualnemu, prowadzonej współpracy 
z gospodarką, przemysłem, władzami samorządowymi oraz organizacjami kulturalnymi 
w regionie. 
Wszystkie Wydziały Politechniki Częstochowskiej mają uprawnienia do nadawania  
stopnia doktora, a pięć z nich  - do nadawania stopnia doktora habilitowanego. 
Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się obecnie w ramach 28 kierun-
ków studiów około 11 tysiący studentów, którzy mają do wyboru ponad   
100 specjalności. 

www.pcz.pl

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
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POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej I Fizyki Stosowanej

Wydział Zarządzania
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Wydział Elektryczny



POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Co roku w Politechnice Częstochowskiej przybywa kilka nowych kierunków. W 
2015/2016 roku uruchomiono dodatkowy  kierunek turystyka i rekreacja.
Wszystkie inżynierskie kierunki studiów oferowane przez Politechnikę Częstochowską 
posiadają akredytację Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI)               
w Brukseli, co oznacza, że po ukończeniu studiów absolwenci mogą uzyskać tytuł 
inżyniera europejskiego. 
Na naszej Uczelni, wzorem większości szkół wyższych w krajach Unii Europejskiej, 
obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów, dzięki czemu studenci mogą 
odbywać część studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich. Taką możliwość daje 
przede wszystkim uczestnictwo w programach europejskich. 
Dzięki uczestnictwu Politechniki Częstochowskiej m.in. w 7. Programie Ramowym,              
w Mechanizmie Norweskim oraz w programach edukacyjnych LLP ERASMUS, studenci 
mogą wyjeżdżać na studia do partnerskich uczelni zagranicznych.
Politechnika rozszerza swoją ofertę dydaktyczną dla tych, którzy chcą studiować w 
języku angielskim, zarówno młodzieży zagranicznej, jak i znających języki obce Polaków 
w zakresie:  
- Biotechnology for Environmental Protection, 
- Business and Technology, 
- Computer Modelling and Simulation 
- Intelligent Energy,
- Modelling and Simulation in Mechanics
- Computational Intelligence and Data Mining
- Management,
- Logistics,
- Management and Production Engineering
Uczelnia posiada znakomitą bazę dydaktyczną i infrastrukturę studencką, nowoczesne 
laboratoria i sale wykładowe, trzy domy akademickie, a także Bibliotekę Główną i bibli-
oteki wydziałowe, stołówkę oraz kluby studenckie.
Od 1997 roku Uczelnia wydaje własne czasopismo środowiska akademickiego „Politech-
nika Częstochowska”. 
Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej specjalizują się w edytorstwie technicznej 
książki naukowej, publikując monografie, podręczniki akademickie, skrypty i pomoce 
dydaktyczne.
Politechnikę Częstochowską opuściło dotychczas ponad 75 tysięcy absolwentów: 
inżynierów, magistrów i magistrów inżynierów. 
Dzięki szerokiemu profilowi kształcenia oferowanemu przez naszą Uczelnię jej absol-
wenci trafiają do różnorodnych branż przemysłowych, zakładają własne firmy lub robią 
karierę w polityce czy administracji. 
Politechnika Częstochowska dobrze kształci swoich studentów, jej absolwenci są przy-
gotowani do nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą rozwój nauki i techniki.
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POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Wydział Budownictwa

Wydział Inżynierii Mechanicznej  i Informatyki

www.pcz.pl
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Krzysztof
Matyjaszczyk
Prezydent Miasta
Częstochowy

Jarosław Marszałek
Zastępca Prezydenta  Miasta
Częstochowy

URZĄD MIASTA
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MARKA CZĘSTOCHOWA – KIERUNEK GOSPODARKA

Częstochowa – 230-tysięczna stolica subregionu północnego województwa śląskiego - 
szanując historyczne tradycje, przełamuje historyczne stereotypy. Promuje się jako  
miasto przyjazne dla biznesu, podnoszące jakość infrastruktury i usług publicznych dla 
mieszkańców. 

Atrakcyjność inwestycyjna, konkurencyjne koszty

Ubiegłoroczne włączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec 34,4 
hektarów częstochowskich pohutniczych terenów należących do Agencji Rozwoju 
Przemysłu (w rejonie ul. Korfantego i Koksowej),  a także poszerzenie dotychczasow-
ych terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o 36 hektarów gruntów  
w obszarach Skorki i Kusięcka (działki Miasta i Skarbu Państwa), dało miastu pozycję 
mocnego „gracza” na giełdzie strefowych nieruchomości.

Tereny specjalnych stref ekonomicznych z preferencyjnymi warunkami dla działalności 
gospodarczej, liczne ulgi i zachęty inwestycyjne, zaplecze kadrowe i konkurencyjne  
koszty – to czynniki, które sukcesywnie podnoszą atrakcyjność inwestycyjną 
Częstochowy m.in. dla firm z branży Automotive. Na przyłączonych w 2014 r. do stref 
ekonomicznych terenach ruszyły już inwestycje (w ciągu roku wydanych zostało 10  
nowych pozwoleń na działalność w strefach). 
Miasto jako ośrodek akademicki i edukacyjny ma zaplecze kadrowe, a średnie  
koszty pracy są tu niższe niż np. w aglomeracji śląskiej. Konkurencyjne są również inne 
koszty prowadzenia działalności biznesowej w Częstochowie (m.in. w zakresie cen 
nieruchomości, stawek wynajmu hal, lokali użytkowych, powierzchni biurowych oraz 
mieszkań). W Częstochowie działa obecnie ok. 27 tysięcy firm i sukcesywnie rośnie  
ostatnio zarówno liczba małych firm, jak i spółek, w tym z kapitałem zagranicznym. 
Niewątpliwym walorem Częstochowy jest także jej położenie i skomunikowanie, 
które będzie jeszcze lepsze po realizacji kolejnych miejskich inwestycji drogowych 
planowanych m.in. z udziałem środków unijnych oraz budowy odcinka autostrady A1 
Częstochowa-Pyrzowice. 

Ulgi podatkowe i obsługa inwestora 

Lokowanie na terenach specjalnych stref w Częstochowie daje obecnie inwestorom 
możliwość skorzystania z ulg podatkowych w wysokości: 25% - w przypadku dużych 
firm, 35% - średnich i 45% - małych. Poza szansą na „strefowe” ulgi, Częstochowa 
oferuje wyjątkowo korzystne zwolnienia z podatku od nieruchomości. Pomoc  
w tej postaci  mogą otrzymać przedsiębiorcy rozwijający się i zatrudniający nowych  
pracowników, firmy inwestujące na terenie specjalnych stref ekonomicznych oraz  
deweloperzy, budujący w Częstochowie biurowce o standardzie B+ lub wyższym  
i tworzący tzw. centra usług wspólnych.
Oprócz tych ulg miasto oferuje wsparcie organizacyjne przy realizacji inwestycji 
oraz przejrzystą procedurę zakupu gruntów, dedykowaną konkretnej inwestycji.  
W Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta można liczyć na rozpoznanie potrzeb firmy,  
dostosowanie oferty do jej zamierzeń, przedstawienie  szczegółów lokalizacyjnych –  
w tym parametrów działki i jej uzbrojenia. Standardem są wspólne oględziny terenów 
inwestycyjnych, doradztwo w kwestii podziału geodezyjnego, przedstawienie pro- 
cedury administracyjnej oraz umożliwienie  bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami 
stref i gestorami mediów. Częstochowskie COI pomaga w trakcie postępowania admi- 
nistracyjnego, procesu inwestycyjnego i po jego zakończeniu, pośredniczy  
w pozyskaniu pracowników, informuje o dostępności ewentualnych ulg  związanych  
z zatrudnieniem. Współpracuje z uczelniami oraz szkołami zawodowymi w celu przygo-
towania kadr pod potrzeby konkretnych inwestorów.
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Inne formy wsparcia przedsiębiorców

W Częstochowie można obniżyć stawki 
czynszów w miejskich lokalach użytkowych 
w przypadku remontów skutkujących 
utrudnieniami dla przedsiębiorców. 
Szeroko wykorzystywane są instrumenty 
Funduszu Pracy w ramach programów  
realizowanych przez Powiatowy Urząd Pra-
cy, przedsiębiorców wspiera także Agencja 
Rozwoju Regionalnego, oferując m.in. 
pożyczki, dotacje i doradztwo dla osób 
zakładających firmy. Przy Agencji działa 
Akademia Biznesu, Ośrodek Europejskiego 
Funduszu Społecznego czy Centrum Tran-
sferu Technologii z Inkubatorem Techno-
logicznym. Miasto i Agencja organizują 
branżowe konferencje oraz comiesięczne 
śniadania z lokalnymi przedsiębiorcami w 
celu identyfikacji ich problemów oraz kon-
sultacji probiznesowych zamierzeń. 
Dla podmiotów gospodarczych zain-
teresowanych rozwojem działalności  
w Częstochowie stworzony został Poradnik 
Inwestora i Poradnik dla Przedsiębiorcy. 
Na stronie e-usług Miasta Częstochowy 
dostępny jest także Geoportal Inwestora. 

Wiarygodność finansowa, sprawne 
zarządzanie 

Jako jedno z ciągle niewielu miast  
w Polsce Częstochowa posiada aktualny 
międzynarodowy rating finansowy (Fitch 
Rating na poziomie BBB) - z perspektywą 
pozytywną, co jest dowodem wiarygodności 
finansowej miasta i gwarancją jego 
możliwości rozwojowych.
Certyfikat ISO, który ma Urząd Miasta 
Częstochowy oraz kolejne wyróżnienia 
Quality International – Usługi Najwyższej 
Jakości i Zarządzanie Najwyższej Jakości, 
poświadczają sprawność stosowania pro-
cedur administracyjnych oraz procesów 
zarządczych.
Coroczne badania satysfakcji interesantów 
wskazują, że ok. 90% ankietowanych pozyty- 
wnie ocenia standardy obsługi w Urzędzie 
Miasta Częstochowy.  
Miasto promuje i utrwala markę Invest in
Częstochowa, ze szczególnym uwzglę-
dnieniem promocji terenów inwestycyjnych 
w specjalnych strefach ekonomicznych, 
stara się sukcesywnie poprawiać komfort 
prowadzenia działalności gospodarczej,  
a szerzej – życia w mieście.
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BANK BGŻ BNP PARIBAS

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jest bankiem uniwersalnym, notowanym na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank oferuje klientom 
indywidualnym produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką 
gamę kredytów, natomiast przedsiębiorstwom (mikro, MŚP i korpora-
cjom) dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na 
rynku polskim i międzynarodowym. Bank kieruje swoje usługi również do 
przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Specjalizuje się w finanso-
waniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. 
Klientom Bankowości Osobistej dedykuje szeroką ofertę produktową oraz 
indywidualny serwis świadczony przez Osobistego Doradcę. Dla klientów 
Bankowości Prywatnej ma kompleksową ofertę w zakresie ochrony, opty-
malizacji i pomnażania oraz sukcesji majątku, a także usługę doradztwa 
inwestycyjnego i zarządzania portfelem inwestycyjnym.
Bank BGŻ BNP Paribas dysponuje szeroką siecią oddziałów zarówno 
w dużych aglomeracjach, jak i mniejszych miastach. Klienci mają do 
dyspozycji nowoczesne i wygodne rozwiązania bankowe. Dostęp do 
usług odbywa się poprzez zaawansowane technologie informatyczne - 
bankowość internetową oraz bankowość mobilną z wykorzystaniem sieci 
komórkowych.
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jest członkiem wiodącej międzynarodowej 
grupy bankowej BNP Paribas.

 
Zapraszamy do oddziałów Banku BGŻ BNP Paribas w Częstochowie:

 
Al. NMP 43, tel. 34 370 46 02
ul. Popiełuszki 2 tel. 22 893 45 50
Pl.  Daszyńskiego 9/10 tel. 22 737 46 00



Agata Przesłańska
Dyrektor Oddziału Banku BGŻ 
BNP Paribas w Częstochowie, 
ul. Popiełuszki 2

Absolwentka Policealnego Studium 
Menedżerskiego Częstochowskiej 
Szkoły Menedżerów w Częstochowie
1994 r.

 

Joanna Bigaj
Dyrektor Centrum Bankowości 
Prywatnej w Katowicach 
ul. Chorzowska 6

Renata Ostrowska
Dyrektor Oddziału Banku BGŻ 
BNP Paribas w Częstochowie, 
Al. Najświętszej Maryi Panny 43

Absolwentka  Wydziału
Zarządzania
2010 r.

Dagmara Dworecka
Dyrektor Oddziału Banku BGŻ 
BNP Paribas w Częstochowie, 
pl. Daszyńskiego 9/10

Absolwentka  Wydziału
Zarządzania
1999 r.
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Andrzej Siennicki
Absolwent Wydziału
Budowy Maszyn
1971 r.

CLOOS POLSKA
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Dlaczego CLOOS?
Już dawno roboty spawalnicze wyszły poza ramy przemysłu samochodowego i stały się 
naturalnym elementem wyposażenia małych i średnich firm produkcyjnych. Wszędzie 
tam, gdzie istotna jest jakość pracy oraz powtarzalność działań, robotyzacja udostępnia 
gotowe rozwiązania. Dzięki robotyzacji wydajność pracy rośnie, a koszty w przelicze-
niu na wyprodukowaną jednostkę znacznie maleją. Należy przy tym podkreślić, iż nie 
dotyczy to wyłącznie dużych, złożonych konstrukcji, ale również, lub wręcz przede 
wszystkim małych kilkuelementowych produktów wykonywanych przez setki małych 
i średnich przedsiębiorstw. 

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

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

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

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

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

Firma CRS powstała w 1980 roku w niemieckim Bochum, od początku wiążąc 
swoje usługi z przemysłem samochodowym.Dwadzieścia lat później, w roku 2000,  
CRS zawitała do Polski – powstała niezależna spółka Control +  Rework Service Polska 
sp. z o.o. – pionier wśród dostawców usług sortowania oraz kontroli jakości w naszym 
kraju. Do dziś pozostajemy liderem w swojej branży pod względem podejścia do  
pracownika oraz jakości wykonywanych prac. Potwierdzeniem powyższych słów jest 
owocna współpraca z trzema największymi producentami samochodów w naszym 
kraju od ponad 10 lat. Jak do tej pory jesteśmy jedyną firmą z branży kontroli jakości, 
która może się tym faktem pochwalić. 

Dlaczego WARTO U NAS PRACOWAĆ?

Praca jako kontroler jakości to idealny start dla osób, które chcą związać swoją 
przyszłość z   przemysłem motoryzacyjnym. Początkowy zakres obowiązków  nie 
jest zbyt szeroki, ale dla osób chcących się rozwijać, mamy przygotowaną atrakcyjną 
ścieżkę kariery. Kontroler może awansować na stanowisko lidera, a   nawet kiero-
wnika oddziału. Jeśli wolisz kontakt z klientem zagranicznym, być może rozwiniesz 
skrzydła pracując jako rezydent, a jeśli to dla ciebie zbyt mało – istnieje możliwość 
awansu na stanowiska przygotowane bezpośrednio przez naszych klientów, którzy 
cenią umiejętności i doświadczenie nabyte w pracy dla CRS Polska.  

Poznaj branżę automotive razem z nami!

Jeśli nie wiesz, czy dasz sobie radę – zaryzykuj i wyślij do nas swoje CV, na pewno  
oddzwonimy!

Wejdź na www.crspolska.com/kariera

Co robimy?

Od początku naszej działalności specjalizujemy się w kontroli części samochodowych 
oraz wyrobów gotowych. Przez nasze ręce przechodzi szeroki wachlarz produktów 
– od śrub, aż po gotowe samochody. Codziennie ponad 1000 pracowników   firmy  
CRS Polska w całej Polsce dba o najwyższą jakość kontrolowanych komponentów  
i dokłada swoją cegiełkę do sukcesu firmy.
Jesteśmy świadomi, że nasza praca jest niezwykle odpowiedzialna, ponieważ 
bezpośrednio przekłada się na jakość oraz bezpieczeństwo produktu finalnego,  
czyli samochodów.  Praca w CRS Polska to nie tylko sortowanie części i ich naprawa, 
zakres świadczonych przez nas usług jest szerszy.
Popularnym rozwiązaniem wśród naszych klientów pozostaje usługa przedstawiciel-
stwa technicznego, tak zwanej rezydentury – która polega na dbaniu o najwyższą 
jakość produktów dostawcy części na terenie fabryki klienta. Praca rezydenta wymaga 
doskonałej znajomości produktu klienta oraz rozwiniętych zdolności interperson-
alnych, ze względu na konieczność stałego kontaktu z dostawcą i samym klientem, 
najczęściej w języku obcym. Dodatkowo,  praca przedstawiciela technicznego wymaga 
-od czasu do czasu- podróży służbowych do siedziby dostawcy, najczęściej za granicą. 
Jest to okazja do nawiązania nowych kontaktów służbowych i poznania specyfiki klien-
ta zagranicznego. 
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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 Ośrodku zajmującym się problemami, Jakości Wyrobów Hutni-
czych. W 1988 roku wyjeżdżam na krótki staż do Belgii gdzie wspólnie  
z współpracownikami 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 FLORIAN w Świętochłowicach,  
ZGODA w Świętochłowicach, Huta ZAWIERCIE oraz innych  
mniejszych zakładach. 
Od 1997 roku jestem stałym członkiem amerykańskiej organizacji 
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  
uczelniami i instytutami. 
Obecnie główna działalność to opracowanie technologii wraz  
z wykonaniem odkuwek matrycowych i swobodnie kutych między 
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 induk-
cyjnego (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. 34 365 90 00 
tel. kom.: 792 330 730
e-mail: info@degropol.pl 
www.degropol.pl
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EKO-GWAJM

Jerzy Stępień
Absolwent Wydziału
Budowy Maszyn
1974 r.

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

Od samego początku swojej działalności firma koncentruje się na rynku gospodaro-
wania odpadami. Zajmujemy się zbieraniem, transportem oraz przetwarzaniem 
odpadów przemysłowych świadcząc usługi podmiotom gospodarczym na terenie 
całego kraju. Czyniąc to pomagamy kompleksowo wywiązywać się z ustawowych 
obowiązków dotyczących ochrony środowiska w sektorze gospodarki odpadami.  
Z nami przestajecie Państwo myśleć o problemie odpadów.

Specjalizujemy się także w pracach polegających na demontażu materiałów  
budowlanych zawierających azbest. W tej dziedzinie EKO-GWAJM Sp. z o.o. została  
laureatem konkursu “Jurajski Produkt Roku 2011” organizowanego przez Regionalną 
Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie.

Świadczymy usługi doradcze w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych zgodnie 
z wymaganiami umowy europejskiej ADR oraz ustawy o przewozie towarów niebez-
piecznych. Zgodnie z wymienionymi przepisami  każde przedsiębiorstwo, którego 
działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych lub związane z nim pako-
wanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, ma obowiązek wyznaczenia na swój 
koszt jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów 
niebezpiecznych.

Zgodnie z naszą wizją profesjonalnego i rzetelnego przedsiębiorstwa zapewniającego 
kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w sektorze gospodarki odpadami 
świadczymy naszym Klientom usługi o najwyższej jakości, przy zapewnieniu najmniej-
szego negatywnego oddziaływania na środowisko. U nas przede wszystkim liczy się 
Klient - w codziennej pracy kreatywnie myślimy o Państwa potrzebach i potrafimy się 
do nich dopasować.

Zapraszamy do współpracy!

EKO-GWAJM Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Kościuszki 212, 42-440 Ogrodzieniec

Biuro Częstochowa: ul. Wały Dwernickiego 117/121 p.319, 
42-200 Częstochowa

tel. 32 673 41 33, 32 673 21 50, fax: 32 673 21 50
e-mail: biuro@eko-gwajm.pl, www.eko-gwajm.pl
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EKOMAL

Zabiegała Marian
Absolwent Wydziału 
Budowy Maszyn
1971 r.

Michałek Agata
Absolwentka 
Wydziału Budowy 
Maszyn
1997 r.

Szanowni  Państwo!

Firma „ EKOMAL” jest rodzinną firmą działającą od 1994 roku. 
Siedziba firmy mieści się w Wieluniu przy ul. Wincentego Baranowskiego 10.

Ze względu na ogromne doświadczenia jednego z Właścicieli zdobyte w Zakładzie Urządzeń 
Galwanicznych i Lakierniczych Zugil w Wieluniu, firma EKOMAL posiada długoletnią tradycję  
w branży urządzeń do nakładania powłok lakierniczych.
W tym ponad dwudziestoletnim okresie działalności firmy wykonaliśmy dla naszych klientów  
w kraju i za granicą szereg urządzeń i linii dla technologii lakierowania.

Świadczymy kompleksowe usługi tzn. 
- prowadzimy doradztwo techniczne w zakresie nakładania powłok lakierniczych
- wykonujemy projekty techniczno-technologiczne linii czy urządzeń, 
- produkujemy urządzenia  we własnym zakładzie produkcyjnym,
- prowadzimy kompleksowe montaże i uruchomienie u klientów
- sprawujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny naszych urządzeń.
 
Doświadczona w tej branży kadra właścicielska i projektowo- produkcyjna, gwarantuje wysoką 
jakość i jest wiarygodnym oraz rzetelnym partnerem dla swoich kolejnych klientów. 

W zakresie najnowocześniejszych technik do natrysku farb ciekłych i proszkowych 
współpracujemy z firmami ze światowej czołówki  - WAGNER – Niemcy, GEMA – Szwajcaria, 
NORDSON – Szwecja.  

W zakresie podzespołów kooperujemy z firmami:

- KLINGENBURG – Niemcy – instalacje odzysku ciepła z kabin lakierniczych,
- DESOTEC, EKO-DOM,  EKOINWENTYKA – instalacje oczyszczania powietrza 
  wyrzucanego  lakierni (redukcja LZO),
- RIELLO – Włochy – instalacje ogrzewania powietrza – olejowe i gazowe.

Zakres Oferty firmy EKOMAL

1. Wykonanie projektów technicznych linii i urządzeń lakierni.
2.  Produkcja urządzeń:
•   do chemicznego przygotowania powierzchni przed lakierowaniem - mycie zanurzeniowe, 
     natryskowe (ręczne i mechaniczne),
•   kabin lakierniczych do farb ciekłych i proszkowych,
•   suszarek i pieców do polimeryzacji farb,
•   instalacji i zespołów automatycznego sterowania pracą urządzeń i linii. 
 3.  Instalacje odzysku farb proszkowych.
4.  Instalacje odzysku ciepła ze spalin i z powietrza wyrzucanego z lakierni.
5. Systemy transportu elementów w czasie lakierowania – podwieszony lub podłogowy.
6.  Instalacje redukcji zanieczyszczeń organicznych powietrza (LZO).
7.  Instalacje ogrzewania powietrza suszarek i pieców oraz ogrzewania kąpieli myjących.
8.  Instalacje oczyszczania kąpieli myjących.
9.  Montaż i uruchomienie dostarczonego wyposażenia.
10. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
11. Dopuszczamy możliwość współrealizacji  z INWESTOREM na różnych etapach prac inwesty
        cyjnych.  

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na naszą stronę www.ekomal.pl  
i do bezpośredniej współpracy!     
       Z wyrazami szacunku
              

Właściciele 
Agata Michałek,  Marian  Zabiegała24
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W zakres naszej oferty wchodzi:

- Organizowanie konkursu ofert na zakup energii elektrycznej, w tym: 
   organizowanie i obsługa Grup Zakupowych, pozyskiwanie i weryfikację 
   ofert, całościowa koordynacja procesu zmiany sprzedawcy.

- Organizowanie przetargów na zakup energii elektrycznej dla gmin 
   i powiatów.

- Optymalizacja kosztów usług dystrybucyjnych, w tym: opracowywanie 
   audytu dot. ponoszonych kosztów, analiza parametrów technicznych 
   i handlowych dostawy energii elektrycznej, dobór najkorzystniejszej 
   taryfy dystrybucji energii elektrycznej, dobór optymalnego poziomu mocy 
   umownej.

- Monitoring energetyczny, czyli usługa dotycząca kontroli punktów 
   poboru w zakresie poboru mocy, prawidłowej kompensacji energii 
   biernej, prawidłowego rozliczania energii elektrycznej i usług dystry
   bucyjnych, bieżącego doradztwa energetycznego oraz przygotowywania 
   comiesięcznych raportów.

- Projektowanie i wykonawstwo, w tym projektowanie oświetlenia ulicz-   
   nego, budowa i modernizacje układów pomiarowych, budowa stacji trans
   formatorowych, budowa linii kablowych i przyłączy, budowa i przyłączanie 
   odnawialnych źródeł energii elektrycznej (elektrowni wiatrowych i wod-   
   nych), instalacja farm fotowoltaicznych.

- Kompensacji mocy biernej, w tym analiza parametrów sieci, projektowanie 
   i dobór baterii kondensatorów, montaż baterii kondensatorów. 

Wszelkie działania podejmowane we współpracy z firmą  Elektro-Efekt 
mają na celu wygenerowanie oszczędności poprzez korzystanie 

z uwolnionego rynku energii elektrycznej i dostosowanie parametrów 
dystrybucyjnych oraz tworzenie przyjaznej infrastruktury technicznej.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY!!!

Firma Elektro-Efekt Paweł Masłoń działa w branży elektroenergetycznej  
od 2007 r. Świadczy profesjonalne usługi dla firm i jednostek samorządowych 
w zakresie: opracowywania projektów technicznych 
i budowlanych dot. budowy nowych i modernizacji starych przyłączy, 
odnawialnych źródeł energii elektrycznej; kompensacji energii biernej; 
wykonawstwa oraz doradztwa dot. optymalizacji kosztów usług dystry-
bucyjnych.  

ELEKTRO-EFEKT
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ELEKTRO-EFEKT
ul. Leśna 10, Choroń, 42-360 Poraj

tel.: 516 033 202, FAX: 34 34 301 56



ELIKO PPUH – jest rodzinna Firmą działającą od 1981 roku. 
Właścicielami Firmy są Elżbieta i Roman Mońka – absolwent Politechniki Częstochowskiej – Wydział 
Elektryczny 1975.
Aktualnie ELIKO jest jednym z większych w Polsce producentów elementów grzejnych znajdujących 
zastosowanie w urządzeniach takich jak:
 - zasobniki wody
 - nagrzewnice
 - bojlery
 - termy
 - urządzenia do kąpieli galwanicznych
 - grzejniki łazienkowe
 - systemy ogrzewania rozjazdów kolejowych i tramwajowych

Siedziba główna Firmy mieści się w Konopiskach przy ul. Częstochowskiej 30
Na terenie o powierzchni 11.000 m2 mieszczą się 3 zmodernizowane i wyposażone w nowoczesne 
linie przemysłowe hale produkcyjne oraz  budynki biurowe.  Zmodernizowana w 2015 roku wieża 
i urządzenia do produkcji grzałek, pozwalają na produkcję elementów grzejnych o długości nawet 
do 6,5 metra.

Motorem rozwoju Firmy ELIKO jest przede wszystkim dynamiczne wzbogacanie oferty asorty-
mentowej i stosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań technicznych. Naszą dewizą jest ciągłe  
poszukiwanie optymalnych produktów spełniających wymagania naszych Klientów a także wdrażanie  
i przestrzeganie wymogów jakościowych systemu jakości EQUAL.

ELIKO

Roman Mońka
Absolwent  Wydziału
Elektrycznego 
1975 r.

Elżbieta Mońka
współwłaściciel Firmy 
ELIKO Sp.j
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ul. Częstochowska 30, 42-274 Konopiska
Telefon: 34 328 23 21, 34 328 20 45, 34 328 37 48

Fax: 34 328 20 44 , e-mail: info@eliko.pl 29



ENERGOAUTOMATYKA

Krzysztof Antoszczyk
Absolwent  Wydziału
Elektrycznego 
1978 r.

Energoautomatyka Sp. z o.o. powstała w 2003 roku. Jesteśmy firmą 
specjalizującą się w wykonywaniu prac montażowych z zakresu automatyki, 
sterowań oraz instalacji elektrycznych.
Kadrę firmy stanowi zespół pracowników z wieloletnim doświadczeniem 
zdobytym na budowach obiektów przemysłowych, głównie w energetyce. 
Są to profesjonaliści znający specyfikę budów realizowanych w cyklu  
inwestycyjnym, modernizacyjnym i remontowym. 
Nasi pracownicy posiadają oprócz kwalifikacji zawodowych także odpo-
wiednie uprawnienia wymagane w energetyce, również budowlane. 
Siedziba firmy oraz jej zaplecze techniczne usytuowane jest przy Elektrowni 
Bełchatów. 

Zakres działalności firmy obejmuje kompleksowe wykonanie instalacji  
AKPiA  oraz instalacji elektrycznych, a w szczególności:

   opracowanie dokumentacji projektowej,
   prefabrykację szaf, skrzynek, rozdzielni,
   kompletację i dostawy materiałów i urządzeń,
   montaż urządzeń na obiekcie,
   pomiary i rozruch,
   opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie prace wykonywane są z zachowaniem wysokich standardów 
jakości, co jest potwierdzone stosownym certyfikatem ISO 9001.
Posiadamy własny komputerowy system kontroli i nadzoru – SKIN. Pozwala 
on na zarządzanie w trybie on-line procesem montażu. 

Współpracujemy ze znaczącymi firmami branży energetycznej – m.in.   
   ALSTOM, EMERSON, BABCOCK.

Wybrane ważniejsze realizacje w zakresie AKPiA:

    kompleksowa modernizacja części obiektowej dziesięciu bloków
    energetycznych (3–12) w Elektrowni Bełchatów,
    budowa trzech instalacji odsiarczania spalin na blokach 1–2, 3–4 i 5–6,
     kompleksowa modernizacja trzech stacji regeneracji jonitów w Elektrowni  
    Bełchatów,
    kompleksowa modernizacja (również w części elektrycznej) stacji
    ciepłowniczej D6 w Elektrowni Bełchatów,
    kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody w Elektrowni
    Bełchatów,
    kompleksowa modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w EC Gdańsk,
    budowa instalacji odsiarczania spalin w EC Karolin Poznań,
    udział w modernizacji kotłów 6 i 9 w EC-3 – Dalkia Łódź.
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FREZMET S.C.

32

Firma „Frezmet” jest firmą rodzinną, istniejącą od 1979 roku.
Od samego początku zajmujemy się szeroko rozumianą obróbką metali.
Specjalizujemy się w produkcji elementów do bram przesuwnych takich 
jak rolki jezdne, rolki najazdowe czy rolki prowadzące. Wciąż poszerzamy  
jednak naszą ofertę o nowe produkty tak by znaleźli w niej Państwo elementy 
pozwalające na wykonanie we własnym zakresie bram, ogrodzeń oraz balu-
strad a ich różnorodność pozwoliła sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej 
wymagających klientów.

Zajmujemy się również wykonawstwem bram wjazdowych, ogrodzeń, balu-
strad oraz krat. Wyposażenie warsztatu pozwala na wykonanie większości  
detali we własnym zakresie, a doświadczenie naszej załogi, coraz skuteczniejsze 
technologie i dobór najlepszych materiałów skutkuje powstawaniem produktów 
wysokiej klasy.
Nasze wyroby charakteryzują się wytrzymałością oraz estetyką wykonania, 
każdego nawet najdrobniejszego elementu.

Dodatkowo proponujemy naszym klientom cynkowanie ogniowe oraz malo-
wanie proszkowe gotowych już wyrobów. Naszymi odbiorcami są nie tylko 
klienci indywidualni ale i firmy budowlane, zakłady ślusarskie z terenu całego 
kraju jak i z poza jego granic. Współpracujemy również z firmami deweloper-
skimi oraz biurami projektowymi. Ponad to dzięki naszemu doświadczeniu 
wiele instytucji powierzyło nam renowację oraz rekonstrukcję zabytkowych 
elementów stalowych, co świadczy o wielkim zaufaniu naszych klientów do 
wykonywanych przez nas prac.

Jak widać przy realizowaniu zamówień jesteśmy w stanie elastycznie 
dostosować się do nietypowych potrzeb naszych odbiorców.
Obok działalności produkcyjnej zajmujemy się również dystrybucją, montażem 
oraz serwisem automatyki do bram firmy Nice, Faac i Beninca. W tej dziedzinie 
nasza firma posiada również wieloletniej doświadczenie potwierdzane odpo-
wiednimi certyfikatami oraz wyróżnieniami.

Kazimierz Szczechla
Absolwent  Wydziału
Budowy Maszyn 
1980 r.

Marcin Szczechla
Absolwent  Wydziału
Budownictwa
2005 r.
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Kancelaria Brokerska 
PROSPECTIVE

Artur Skrzyński
Absolwent  Wydziału
Budowy Maszyn
1994 r.
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Kancelaria Brokerska  PROSPECTIVE sp. z o.o. istnieje od 2008 roku. 
Oferuje kompleksową, BEZPŁATNĄ obsługę ubezpieczeń indywidualnych jak  
i firmowych. 
Działa w imieniu i na rzecz  Klienta, reprezentując jego  potrzeby i podejmuje 
działania w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

Brokerski status  kancelarii daje pełną swobodę działania, a przede wszyst-
kim stwarza nieograniczone możliwości   do  tworzenia każdego produktu 
znajdującego się w ofercie dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jesteśmy po to by pomóc Państwu w opracowaniu kompleksowego programu 
ubezpieczeniowego, w negocjacji szczegółowych warunków ubezpieczenia  
i co najważniejsze – w procesie likwidacyjnym i odszkodowawczym!

Oferujemy dla Państwa
•   obowiązkowe ubezpieczenie OC środków transportu,
•  ubezpieczenia dobrowolne AC pojazdów (floty samochodowej),
•   ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności – OC,
•   ubezpieczenia majątkowe,
•   ubezpieczenia finansowe (gwarancje ubezpieczeniowe),
•   ubezpieczenie mienia w transporcie – CARGO,
•   ubezpieczenia zarządów i pracowników firmy,
•   inne ubezpieczenia zgodnie z potrzebami Naszego Klienta.

Kancelaria Brokerska Prospective  współpracuje z największym Brokerem Ubez-
pieczeniowym w Polsce i jednym z największych w Europie Gras Savoye. 
Współpraca ta gwarantuje nieograniczony dostęp do wszelkich rodzajów 
ubezpieczeń na rynku polskim jak i całego świata. 

Aby rozpocząć z nami współpracę wystarczy  telefon lub e-mail.
Tel: 600 499 044, email: biuro@kbprospective.pl,

lub artur.skrzynski@grassavoye.pl

     „Ważną częścią naszej pracy jest pomoc w identyfikacji  zagrożeń, często 
wydałoby się oczywistych ryzyk i obejmowanie ochroną pomijanych wcześniej sfer 

i obszarów działalności Państwa Przedsiębiorstwa.”

Artur   Skrzyński
                                                                                                                            

Prezes Zarządu, Broker Ubezpieczeniowy





GREEN PACK

Tadeusz Szymanek
Absolwent  Wydziału
Budowy Maszyn 
1980 r.

Firma Green Pack istnieje na rynku gospodarczym od 1990 roku, specjalizuje się w produkcji 
toreb papierowych oraz worków foliowych LDPE i PP Cast, dystrybucji i promocji opakowań i 
artykułów jednorazowego użytku. Siedzibą firmy jest miejscowość Wierzchowisko, położona 
na obrzeżu Częstochowy, w gminie Mykanów. Alternatywą wyrobu opakowań dla odbiorców 
jest ich funkcjonalność, niepowtarzalność, dobór wzornictwa wg trendów i oczekiwań os-
tatecznego klienta. Służy temu specjalistyczna wiedza handlowców firmy, oparta na ciągłym 
dokształcaniu i wiedzy praktycznej.
Firma Green Pack prezentuje usystematyzowaną ofertę na różnorodne opakowania i artykuły 
jednorazowego użytku. Każdy użytkownik znajdzie interesujące Go opakowania, dzięki którym 
świadomie może kreować własne potrzeby. Firma Green Pack opierając się na doświadczeniu 
produkcyjnym swoich partnerów i 20 latach własnych doświadczeń marketingowych kieruje 
swoja bogata ofertę ponad - 1500 wzorów opakowań - do:

•   producentów i przetwórców żywności 
•   różnorodnych gałęzi przemysłu 
•   gastronomi, catering 
•   sklepów, biur, szkół, banków 

Firma Green Pack rozwija i utrwala w świadomości użytkowników, że opakowania mogą być 
nie tylko funkcjonalne i nowoczesne, ale i przyjazne środowisku naturalnemu. Dowodem 
na takie działania jest świadoma potrzeba wdrażania opakowań wytworzonych na bazie 
surowców pochodzenia naturalnego, połączone z edukacją handlową. Na wyciągnięcie ręki, 
każdemu, komu bliska jest Natura, może skorzystać z oferty naczyń ekologicznych o na-
zwie handlowej “Chinet”, czy wykonanych z PLA - Bio Ware - kubków na napoje. Zapraszamy 
do zwrócenia uwagi na ofertę firmy handlowej Green Pack, która wprowadza do obrotu 
handlowego i użytkowego różnorodne opakowania, a jednocześnie posiada świadomość 
zachodzących zmian w produkowanych i stosowanych opakowaniach.
Należy podkreślić, iż każde opakowanie wprowadzone do obrotu handlowego posiada sto-
sowny Atest, Certyfikat, Deklarację Zgodności. 
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GRUPA ABS
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Firma „Grupa ABS” - Advanced Business Solutions – tworzy  zaawansowane rozwiązania 
dla biznesu w dziedzinach: informatyki, energetyki, elektroniki. Naszym celem są badania nad 
nowymi produktami i rozwiązaniami z tych trzech obszernych dziedzin. 

Grupa ABS działa na rynku Polskim od 01.10.2010.

Grupa ABS składa się działów: ABS Energia, ABS Informatyk, ABS Pozycjonowanie, ABS 
Elektronik, ABS Badania, ABS Elektronik, ABS Utylizacja. Każdy z tych działów oferuje  
profesjonalne rozwiązania dla Naszych klientów na terenie całej Polski.

ABS Energia – doradztwo energetyczne, zakupy grupowe energii i gazu, sprzedaż energii  
i gazu, optymalizacja parametrów dystrybucyjnych, inteligentne odczyty danych z liczników 
oraz obróbka tych danych w systemie informatycznym.

ABS Informatyk – oprogramowanie szyte na miarę, oprogramowanie pod klienta, aplikację 
mobilne, zaawansowane strony internetowe jak również proste wizytówki, obsługa  
informatyczna firm,  serwery dedykowane, hosting.

ABS Elektronik – naprawa elektroniki, projektowanie elektroniki, montaż powierzchniowy, 
naprawa sprzętu IT, kasy i drukarki fiskalne sprzedaż jak i serwis.

ABS Pozycjonowanie – marketing internetowy, pozycjonowanie organiczne, marketing 
szeptany, prowadzenie klientów kampanie Adwords, copywriting, audyt witryn internetowych 
i optymalizacja.

ABS Utylizacja  –  odbiór poleasingowego sprzętu IT: monitory, komputery, serwery, drukarki .
  
ABS Badania – projektowanie urządzeń elektronicznych z oprogramowaniem pod klienta, 
analiza rynku akcji, energii i gazu i tworzenie modeli biznesowych dla Naszych klientów z dużą 
stopą zwrotu.

Zapraszamy do współpracy.

Grupa ABS Adrian Sadowski
Kusięta 343, 42-256 Olsztyn

Oddział: 
ul. Dojazdowa 2, 42-200 Częstochowa

e-mail: biuro@grupa-abs.pl
www: www.grupa-abs.pl

tel. 34 300 00 79, tel. kom. 790 326 700
NIP: 611-253-78-08
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GRUPA LEW S.A.
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Grupa LEW S.A. działa 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 najszybciej rozwijających 
się dostawców elektronicznych usług sprzedażowych. Firma obsługuje po-
nad 15 000 Terminali w punktach sprzedaży detalicznej, dostarcza ponad  
15 000 pojedynczych usług elektronicznych, miesięcznie rozlicza ponad  
1,5 mln transakcji. Wśród klientów firmy znajdują się zarówno zorganizo-
wane 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 
ROZWIĄZANIA SPRZEDAŻOWE firma oferuje szeroki 
wachlarz usług dostępnych na terminalach płatniczych 
dla punktów sprzedaży. Dołączając do sieci Dobry 
Punkt, Partnerzy otrzymują nowoczesne terminale 
płatnicze wraz z usługami doładowań, płatności kartą, 
płatności rachunków, zakupu kart pre-paid. Wszystkie 
współpracujące z firmą punkty są objęte Programem 
Bonusowym, dzięki któremu każda osoba korzystająca  
z usług może zbierać punkty i wymieniać je na atrakcyjne 
nagrody. 

Grupa LEW S.A. zajmuje się również kompleksową 
dostawą usług w postaci elektronicznej dla Punktów 
Sprzedaży i Sieci Handlowych na terenie całej Polski za 
pomocą terminali płatniczych i systemów kasowych, 
gwarantując wszystkim klientom pełne bezpieczeństwo 
zawieranych transakcji. Dodatkowo zajmujemy się 
dystrybucją zestawów startowych i kart pre-paid telefo-
nii komórkowej do obsługiwanych punktów sprzedaży. 
Dobry Punkt Finansowy to ogólnopolska sieć placówek 
finansowo-ubezpieczeniowych posiadająca zezwo-
lenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie 
działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej. 
Wiodącym produktem Dobrego Punktu Finansowego 
jest obsługa płatności rachunków polegająca na przeka-
zaniu informacji oraz środków pobranych od Klienta na 
rachunek bankowy wierzyciela. Poza obsługą płatności 
rachunków, placówki zapewniają szeroką gamę produk-
tów i usług w zakresie: 

Andrzej Basiak
Absolwent  Wydziału
Budowy Maszyn
1994 r.
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Kolejnym produktem w portfelu Grupy LEW S.A. jest 
serwis Doładowania.pl, który umożliwia bezpośrednie 
doładowanie każdego konta telefonu na kartę, 
działającego w polskich sieciach telefonii komórkowej: 
Orange, Plus, Play, T - Mobile, Heyah. Konto można 
doładować dowolną kwotą z dokładnością do 1 zł. 
Rozwój serwisu zaowocował stworzeniem intuicyjnej 
aplikacji mobilnej o takiej samej nazwie, dostępnej pod 
adresem www.app.doladowania.pl.

Grupa LEW S.A. jest również większościowym 
właścicielem mPay S.A., firmy technologicznej notowanej 
na rynku NEWCONNECT. mPay jest twórcą innowacyjnej 
usługi płatności mobilnych (m-płatności), pozwalającej 
na realizację i rozliczanie transakcji finansowych dokony-
wanych 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 definio-
wanie i monitorowanie używanych w systemie standardów. 
mPay to innowacyjne usługi płatności mobilnych na tele-
fonach komórkowych, oraz rozwiązania walletowe przy 
współpracy z MasterCard. 

- realizacji wszystkich typów płatności na rachunki banków krajowych;
- realizacji płatności kartowych oraz wypłat gotówki;
- sprzedaży doładowań i kuponów pre-paid;
- sprzedaży kart startowych wszystkich operatorów;
- transferów pieniężnych Western Union;
- płatności internetowych;
- pożyczek gotówkowych;
- dystrybucji kart prezentowych oraz programów lojalnościowych;
- dystrybucji terminali płatniczych;
- ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, życiowych, assistance.

Dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej, za pomocą telefonu komórkowego, użytkownik 
może m.in. opłacić postój swojego samochodu w strefach płatnego parkowania lub 
zakupić bilet komunikacji miejskiej w 18 partnerskich miastach. To niezwykle proste  
i wygodne rozwiązanie, ponieważ eliminuje konieczność posiadania gotówki,  
poszukiwania miejsc dystrybucji biletów. Pozwala ono na ogromną oszczędność czasu 
oraz pieniędzy. Aplikacja jest dostępna do pobrania pod adresem www.app.mpay.pl.  
Inwestycja w nowoczesną spółkę stała się impulsem do szukania innowacyjnych 
rozwiązań w dziedzinie płatności, dlatego kolejnymi produktami nad których 
wdrożeniem pracuje Grupa LEW S.A. jest rachunek płatniczy miniBill oraz portfel  
elektroniczny mPay Wallet.



Marek Musialik
Absolwent  Wydziału
Budowy Maszyn 
1974 r.

Henryka Musialik
Absolwentka Wydziału
Elektrycznego 
1973 r.

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

W 1989 roku na zakupionym terenie w Woli Hankowskiej, Henryka i Marek  
Musialik wybudowali zakład produkcyjny, wprowadzając najnowocześniejsze 
technologie produkcyjne zarówno w branży przetwórstwa tworzyw  
sztucznych, jak i artykułów motoryzacyjnych.
Obecnie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HEMAR posiada trzy działy 
produkcyjne, a są to:
- produkcja zabawek, 
- produkcja artykułów metalowych i motoryzacyjnych,
- projektowanie i wytwarzanie narzędzi. 

Produkcja zabawek obejmuje klocki konstrukcyjne, komplety do zabawy  
w piasku takie jak: wiaderka, sitka, łopatki i foremki oraz samochody i traktory  
o futurystycznych kształtach. Firma stara się co roku zwiększać swoją ofertę 
handlową, uwzględniając potrzeby i pragnienia dzieci. Zabawki produkowane 
są w najnowszych technologiach z wykorzystaniem wtryskarek sterowanych  
numerycznie firm Arburg i Krauss - Maffei.
Wszystkie nasze wyroby  posiadają badania zgodne z obowiązującymi normami.
Produkcja artykułów metalowych i motoryzacyjnych obejmuje między  
innymi  artykuły do maszyn rolniczych, drogowych oraz transporterów. 
Odbywa się ona na tokarkach oraz centrach obróbczych opartych 
na nowoczesnych systemach sterowań numerycznych firm Siemens,  
Fanuc, czy Heidenhain. 
Projektowanie i wytwarzanie narzędzi to proces składający się z projek-
towania kształtu detalu, projektowania narzędzi oraz produkcji narzędzi. 
Dla realizacji  tych zadań Firma Hemar posiada oprogramo-wanie CAD/
CAM, również  w zakresie projektowania ścieżki narzędzi w pięciu  
osiach płynnie sterowanych. Proces odbywa się na frezarkach wysokoobro-
towych Deckel Maho Gildemeister, w tym również na centrum obróbczym  
o pięciu osiach płynnie sterowanych.

Firma systematycznie inwestuje w innowacyjne technologie, korzystając ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.42



PPH HEMAR 
Henryka  i Marek Musialik Spółka jawna

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

www.hemar.pl
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IMPOL

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

 
- Dyrektor techniczny: 

e-mail: kijas@impol.pl 
e-mail: impol@impol.pl 
www.impol.pl 
www.galwanizernia.com.pl 

PLASIMET Spółka Jawna

Kijas, Uziębło
Zakład produkcyjny
97-300 Piotrków Trybunalski
ul.Wierzejska 82/90
tel. +48 44 615 58 23
fax. +48 44 615 08 04

Biuro
01-919 Warszawa ul.Wólczyńska 133
tel. +44 22 569 89 22
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IMPULSO BOJANEK

Jerzy Bojanek
Absolwent  Wydziału
Budowy Maszyn
1978 r.

Okno... wizytówka domu

Aranżacja okien to bardzo ważny element nadający charakter całego
wnętrza.

System aranżacji okien to nowoczesny design wymagający perfekcji, 
kreatywności i świeżości. To właśnie te elementy charakteryzują IMPULSO Sp. z o. o.  
i Spółkę Sp. Komandytową.

Trendsetter branży wystroju okien – spółka IMPULSO powstała 01.01.2008 r. 
jako podmiot kontynuujący 20 - letnią działalność Panów Andrzeja Bojanka 
i Jerzego Bojanka w zakresie produkcji i sprzedaży karniszy pod marką  
BOJANEK oraz rolet, plis tekstylnych pod marką P+R. Siedziba firmy mieści 
się w Częstochowie przy ul. Żyznej 9a.

Zgodność ze standardami i miernikami społecznego prestiżu, najwyższa 
jakość, funkcjonalność, indywidualizm oraz bogate wzornictwo to sym-
bol wyrobów IMPULSO. Dzięki zamiłowaniu do odkrywania nowych 
możliwości aranżacji okien, produkowane karnisze i rolety powstały 
na podstawie projektu z myślą o wytwarzaniu kolejnych unikatowych 
produktów.

Podstawą asortymentu są karnisze wykonane z metalu, którą uzupełnia 
również drewno, tworzywo sztuczne oraz rolety tekstylne. Wszystkie 
najwyższej jakości wyroby dostępne są w specjalistycznych sklepach 
zajmujących się designem okien jak i w dużych sklepach sieciowych. 
Głównymi rynkami ekspansji zagranicznej firmy są Ukraina, Rumunia, 
Niemcy, Rosja, Litwa, Łotwa, Słowacja, Czechy oraz Węgry.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą.
Pozwól, aby karnisz, roleta, plisa stały się ekskluzywną biżuterią dla twojego 
okna.
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KABEX

Firma KABEX powstała w 1986 roku. Od tego czasu z małego zakładu 
rzemieślniczego przekształciliśmy się w jedną z największych firm branży drze-
wnej w południowej Polsce. Od 1990 roku eksportujemy nasze wyroby do wszyst-
kich krajów Europy Zachodniej. W chwili obecnej jesteśmy w stanie zrealizować 
każde, nawet najbardziej wyszukane zamówienie.

KABEX Sp. j.
Polska, 42-253 Janów, ul. Żuławska 41

OKNA, PARKIETY, PODŁOGI, drewno budowlane
tel.  +48 34 328 61 12

e-mail: okna@kabex.com.pl

MEBLE DOMOWE, OGRODOWE, KONFEKCJA DREWNIANA
tel. + 48 34 327 80 57

e-mil: kabex@kabex.com.pl

www.kabex.pl

48

Kazimierz Bogunia
Absolwent  Wydziału
Budowy Maszyn
1978 r.
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KUBARA Sp. j
Misja
 
Tworzymy produkty, którymi chcemy się dzielić  z rodziną i przyjaciółmi , na zasadach 
które są nam bliskie – szczerości, odpowiedzialności i szacunku dla natury. 

Wizja 
Jesteśmy firmą, której produkty stanowią wybór nr 1 dla osób ceniących zdrowy styl 
życia. Produkujemy w pełni naturalne i innowacyjne produkty, które podnoszą jakość 
życia - pozwalają na nowo odkryć prawdziwy, naturalny smak żywności, poprawiają 
samopoczucie, urozmaicają codzienną dietę, a także pomagają w rozwiązywaniu pro-
blemów związanych z nietolerancjami pokarmowymi.
Klienci i partnerzy cenią nasze podejście do biznesu, które oparte jest na szczerości, 
odpowiedzialności, pasji i uśmiechu. 
Nasze hasło brzmi: „Naturalnie. Z pomysłem”. Oznacza to, że produkujemy nie tylko 
naturalne produkty, ale także takie, które inspirują klientów do kulinarnych odkryć  
a naszych partnerów do tworzenia ciekawszej oferty.

Opis firmy
Najważniejsze jest dla nas zdrowie - nasze i naszych bliskich. Dlatego tworzymy 
produkty, którymi chcemy się dzielić  z rodziną i przyjaciółmi, na zasadach które są nam 
bliskie - szczerości, odpowiedzialności i szacunku do natury.
We współpracy jesteśmy elastyczni, ale pod kątem jakości nie znamy kompromisów. 
Nie decydujemy się na stosowanie tańszych zamienników jeśli są one gorszej jakości, 
bo zdrowie i zaufanie naszych Klientów jest dla nas zbyt cenne. Wiemy, że klienci 
wymagają od nas więcej, dlatego dbałość o jakość rozpoczynamy od składników, 
które dokładnie sprawdzamy, a nawet towarzyszymy ich powstawaniu od początku, 
współpracując z rolnikami.
W ciągu 20 lat działalności na rynku stworzyliśmy 4 linie produktowe: Dobra Kaloria, 
Ekoprodukt, Amarello oraz produkty z lnu i suplementy diety. Linie te zawierają różne 
produkty i dedykowane są różnym klientom, ale łączy je jedno – naturalne, wysokiej 
jakości składniki.
W naszych produktach znajdują się wyłącznie naturalne składniki i prawdziwy smak 
– coraz częściej zapominany w dobie wysoko przetworzonej żywości, fastfoodów  
i chemicznych dodatków. My gwarantujemy  prawdziwy smak: bez syropu glukozowo-
fruktozowego, polepszaczy, sztucznych dodatków czy GMO. 
Wiemy, że jedzenie to nie tylko wartości odżywcze  i kalorie, ale także istotny  
element naszego życia. Opracowujemy więc produkty, które je ułatwiają  i podnoszą 
jego jakość. Chcemy aby pomagały w przygotowaniu szybkiego a zarazem zdrowe-
go  i pysznego śniadania, inspirowały do  prostych pomysłów na wartościowy obiad 
i  własnych odkryć w kuchni, czy pomagały osobom z nietolerancjami pokarmowymi  
i problemami zdrowotnymi. 
W ciągu ponad 20 lat naszej działalności wiele się zmieniało łącznie z nazwą. Nazwa 
Ekoprodukt Marek Kubara sp.j. zmieniła  się  w KUBARA sp.j. - od nazwiska założyciela  
i właściciela firmy, osobiście zaangażowanego w tworzenie  jej produktów. Tym samym 
chcemy podkreślić nasz bezpośredni związek z wytwarzanymi produktami  i podkreślić 
osobistą odpowiedzialność  za efekty naszej pracy. Dotyczy to w równym stopniu 
każdego z nas. 

KUBARA
Marek Kubara sp. j., 

ul. Bema 32,  42 – 202 Częstochowa, 
tel./fax. 34/365 08 52, 

Marek Kubara
Absolwent Wydziału
Metalurgicznego
1975 r.
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KONSORCJUM STALI

52

Konsorcjum Stali S.A. jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce.  
Jesteśmy liderem w branży produkcji zbrojeń budowlanych, jak również liczącą się 
firmą w produkcji  konstrukcji stalowych oraz wytwórcą taśm i formatek z blachy.
Dysponujemy siecią trzynastu Oddziałów i Biur Handlowych, trzema Zakładami 
produkującymi zbrojenia budowlane, nowoczesnym Centrum Serwisowym Blach  
i dwoma Zakładami Konstrukcji  Stalowych. 

Od momentu  debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych  w Warszawie i po 
połączeniu z firmą  Bodeko Sp. z o.o. z Zawiercia nasza Spółka niezwykle dynamicznie 
rośnie i rozwija swoją ofertę handlową i produkcyjną. Współpracujemy z największymi 
producentami wyrobów stalowych w Polsce i w Europie, dzięki czemu możemy 
przedstawić bardzo atrakcyjne warunki handlowe naszym klientom.  Systematycznie 
powiększamy asortyment sprzedawanych wyrobów hutniczych, dbamy o jakość  
i obsługę naszych klientów , staramy się sprostać największym  wymaganiom rynku. 

Dzięki dobrej współpracy i zaufaniu klientów, Konsorcjum Stali S.A. zdobyło 
ugruntowaną   pozycję na polskim rynku.  Zbudowaliśmy ogólnopolską sieć nowoc-
zesnych magazynów  i oddziałów  handlowych, dzięki czemu jesteśmy bardzo blisko 
naszych  kontrahentów. Rozwijamy usługi przetwórstwa stali, usługi logistyczne dostaw 
wyrobów hutniczych i kompleksową obsługę najbardziej wymagających zamówień.  
Dywersyfikacja działalności, nowoczesne zakłady,  wykwalifikowana kadra i dobra   
organizacja pracy, to tylko niektóre czynniki, które powodują, że Konsorcjum Stali S.A. 
obsługuje największe inwestycje budowlane, drogowe i przemysłowe  w naszym kraju. 
Pozwala to nam skutecznie współpracować zarówno z dużymi jak i mniejszymi  firmami  
z rynku polskiego. 

Wychodzimy z założenia, że na rozwój naszej firmy największy wpływ mają nasi klienci, 
doceniający nasze ciągłe dążenia do oferowania najlepszych produktów w przystępnej 
cenie. To także wynik naszych starań o wizerunek uczciwego i wiarygodnego partnera, 
terminowo realizującego umowy i zamówienia. Jeśli nawet nie wszystko udaje się  
idealnie, to wciąż  doskonalimy naszą organizację i pracujemy ze świadomością,  
że klient jest najważniejszy.

Biuro Zarządu (siedziba firmy):
Konsorcjum Stali S.A.

42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 120
tel.: +48 32 672 16 92   fax: +48 32 672 16 92 wew. 63

e-mail: biuro.zawiercie@ks.mail.pl

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

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



MASKPOL

Krzysztof Dędek
Absolwent  Wydziału
Budowy Maszyn
1980 r.

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



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

Dlatego powstała Polska Grupa Zbrojna.
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METAL UNION Sp. z o.o.

Włodzimierz Chwalba
Absolwent  Wydziału
Budowy Maszyn
1977 r.      

Metal Union jest dynamicznie rozwijająca się polską firmą 
profilarską z dużym doświadczeniem wdrożeniowym  
i produkcyjnym.

Od 1996 r. u podstaw naszej działalnosci leży technologia produkcji 
stalowych profili precyzyjnych metodą formowania na walcach t.j.: 
profile roletkowe, karniszowe, profile do systemów drzwi przesu-
wnych, ramki miedzyszybowe.
Swiadczymy równiez usługi w zakresie ciecia i oklejania tasm  
i profili oraz przestrzennego giecia drutu o srednicy 2,5-8 mm.
Dysponujemy własnym biurem projektowym, siedmioma  
liniami profilującymi, maszynami firm Duespohl i Nordson, 
kilkoma liniami Wafios oraz własnymi halami produkcyjnymi  
magazynowymi o łącznej powierzchni 8000 m .
Proponowane przez nas wyroby świetnie sprawdzają się  
w sektorze budowlanym, wyposażeniowym i przemyśle AGD.
Wytworzonymi przez nas profilami moglibyśmy corocznie opasać 
ziemski glob.
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MULTIMETAL
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Firma MULTIMETAL mieszcząca się w Częstochowie przy ulicy Tartakowej 16 powstała 
w maju 1990r z inicjatywy Bogdana Bojanowicza. Obecnie zarządza firmą  syn  
dr inż. Piotr Bojanowicz absolwent Politechniki Częstochowskiej z roku 1997 .

Multimetal jest producentem okuć budowlanych takich jak: zawiasy i zasuwki, 
narożniki, kątowniki, podpory do łat dachowych oraz okuć do okiennic . Znajdują one 
bardzo szerokie zastosowanie przy montażu ogrodzeń, lekkich konstrukcji ogrodo-
wych, wiat, garaży, domków letniskowych oraz w szeregu różnych dziedzin. Produku-
jemy ponad 130 rodzajów elementów, które są zabezpieczone antykorozyjnie przez 
cynkowanie galwaniczne w kolorze białym i żółtym. 

Jesteśmy producentem w/w wyrobów na rynek Unii Europejskiej i Rosji, z roku na rok 
zwiększamy ilość i asortyment naszej produkcji. W ostatnich latach uruchomiliśmy 
produkcję okuć do mebli tapicerowanych w postaci automatów do rozkładania mebli 
jak zarówno nóg wszelkiego rodzaju.
 Posiadamy również park maszynowy pozwalający na wykonanie narzędzi do produk-
cji wyrobów metalowych. Drugą dziedziną jaką zajmuje się nasza firma są pokrycia  
galwaniczne. 

Długoletnia praktyka właściciela firmy pozwoliła nam na wprowadzenie takich pokryć 
galwanicznych jak:
•   Cynkowanie elektrolityczne z chromianowaniem na kolor żółty, biały, czarny. 
•   Cynkujemy drobne elementy w urządzeniach obrotowych i duże elementy 
w wannach galwanicznych o wymiarach (6m x 1,5m x 1m). 
•   Niklowanie drobnych elementów w urządzeniach obrotowych. 
•   Cynowanie drobnych elementów w urządzeniach obrotowych oraz w wannach. 
Wykonujemy powłoki zgodnie z normą PN-EN 12329, 

Świadczymy również usługi w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych 
konstrukcji stalowych 1,2,3, zgodnie z normą PN-M-69008, wykonywanych ze stali kon-
strukcyjnych niestopowych, następującymi metodami spawania: 
•   MAG drutem elektrodowym litym (135), 
•   TIG z dodatkiem drutu Litego (141), 
•   MAG drutem elektrodowym proszkowym z wypełnieniem metalicznym (138). 

Posiadamy Świadectwo Kwalifikacyjne NR 275/1702/I/2014 zgodnie z PN-M-69009.
Obecnie firma nasz przerabia około 300 Mg stali miesięcznie. 
Na dzień dzisiejszy zatrudniamy około 40 osób w tym wielu fachowców z dziedziny 
obróbki metali. 

W przyszłości mamy zamiar rozwinąć dział konstrukcji stalowych aby zwiększyć 
wydajność oraz wprowadzić większy wachlarz pokryć galwanicznych. 
Firma posiada system zarządzania ISO 9001 :2009  od roku 2011 oraz jest w trakcie 
wdrażania systemu ISO 14000.

Piotr Bojanowicz
Absolwent  Wydziału
Zarządzania
1997 r.      
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MULTIMETAL
ul. Tartakowa 16

42-200 Częstochowa
tel. +48 34 366 44 77,



“WARTA“ S.A.
Oczyszczalnia Ścieków

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.

Spółka Akcyjna pn. Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. 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. 16 mln m3 ścieków komunalnych. 

Przeprowadzona w latach 2004÷2008 modernizacja COŚ pozwoliła na 
spełnienie bardzo wysokich wymagań w zakresie usuwania związków biogen-
nych oraz przetwarzanie osadów ściekowych. Łączny koszt w/w modernizacji 
zamknął się kwotą powyżej 63 mln zł.

Spółka w latach 2011÷2015 zrealizowała drugi etap mający na celu 
kompleksową modernizację Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz Centralnej 
Przepompowni Ścieków. Zakres rzeczowy obejmuje sektor mechanicznego 
oczyszczania ścieków i całkowitą przebudowę przepompowni przy ul. Żabiej. 
W tym etapie zmodernizowana została także kompleksowo gospodarka elek-
tryczna i cieplna. Koszt inwestycji zamyka się kwotą ponad 64 mln zł. aby ich 
realizacja była możliwa Spółka uwzględniła udział zewnętrznego finansowania 
instytucji strukturalnie wspierających tego rodzaju inwestycje. 

Nowoczesność i innowacyjność są w Spółce nie tylko hasłami. Przy współpracy       
z Politechniką Częstochowską opracowano nową technologię budowy 
dróg betonowych z wykorzystaniem stałych odpadów ze ścieków suro-
wych. Poddany obróbce odpad stanowi uzupełnienie kruszywa drobnego 
w produkcji mieszanki betonowej. Idea tej technologii zdobyła uznanie na 
wielu międzynarodowych i krajowych targach. Wynalazek posiada atest PZH 
potwierdzający zgodność składu mieszanki z wymogami sanitarnymi oraz 
posiada ochronę Urzędu Patentowego RP pod numerem P. 399996. Decyzja             
o ochronie patentowej przyznana została w dniu 6 maja 2015 r. 

Z okazji 20 - lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, nagrodzonych zostało dwudziestu ekopartnerów. Wśród nich znalazła 
się również Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie za połączenie 
nowoczesnej modernizacji oczyszczalni z propagowaniem efektywności ener-
getycznej m.in. poprzez wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji ener-
gii cieplnej i elektrycznej.
 
Natomiast 9 stycznia 2015 r. Oczyszczalnia została nagrodzona wyjątkową              
i prestiżową nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy jaką jest „PROMO-
TOR CZĘSTOCHOWSKIEJ GOSPODARKI 2014”. Wyróżnienie to jest uznaniem 
działalności Spółki na niwie przede wszystkim ochrony środowiska ale też  
innych obszarach ściśle związanych z szeroko pojętym rozwojem gospodar-
czym, intelektualnym i społecznym Częstochowy.

Koniecznie trzeba też dodać, że to nie Spółka jest największym beneficjentem 
otrzymywanej pomocy, a środowisko naturalne, w tym konkretnym przypadku 
rzeka Warta.
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Rafał Lewandowski
Absolwent  Wydziału
Budownictwa
1977 r.



“WARTA“ S.A.
Oczyszczalnia Ścieków
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Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. 
ul. Srebrna 172/188  42-201 Częstochowa

Sekretariat tel. (34) 361 89 86, (34) 361 93 30, 
fax (34) 361 90 70

e-mail: info@wartasa.eu



64

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 nastąpił od  
stycznia 1980 roku wraz  z uruchomieniem produkcji  wielkoseryjnej w  Zakładzie  
Obudowy Górniczej Golce. W 1993 roku nawiązana współpraca z wiodącym 
na świecie producentem obudowy górniczej, australijskim koncernem ANI,  
stała się kluczowym etapem dalszego rozwoju Spółki. W latach 1994 - 2008  
firma funkcjonowała pod nazwą ARNALL POLAND. W 2008 roku nastąpiła zmiana  
nazwy na MINOVA ARNALL. Było to spowodowane przejęciem firmy przez grupę  
Minova, będącą częścią światowego lidera w dziedzinie systemów obudowy  
kotwowej i wzmacniania górotworu  (Ground Support Systems) dla sektorów 
branży górniczej, budowy tuneli oraz inżynierii lądowej i wodnej - koncernu Orica.

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

Henryk Słomian
Absolwent  Wydziału
Budowy Maszyn
1976 r.

Marian Maślanka
Absolwent  Wydziału
Budowy Maszyn
1978 r.
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PAMPOL
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Paweł Szataniak
Absolwent  Wydziału
Zarządzania
2003 r.

Mariusz Szataniak
Absolwent  Wydziału
Zarządzania
2003 r.
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PGE GiEK S.A.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrownia Bełchatów

Elektrownia Bełchatów powstała w 1975 roku. Od 2010 roku jest jednym z oddziałów 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie. Jest 
największą na świecie elektrownią opalaną węglem brunatnym. Moc pracujących  
tu bloków energetycznych stanowi jedną piątą mocy zainstalowanej w polskiej  
energetyce zawodowej. Roczna produkcja energii, wynosząca ponad 34TWh to pon-
ad 20% produkcji krajowej. Oprócz energii elektrycznej w Bełchatowie produkuje się 
również rocznie ok. 2 TJ energii cieplnej.
W 2011 roku oddany został do użytku blok o mocy 858 MW. Jest to największy  
i najnowocześniejszy blok energetyczny w Polsce o sprawności netto ok. 42%.
Elektrownia Bełchatów to nowoczesny, w wysokim stopniu zautomatyzowany  
i przyjazny środowisku wytwórca energii elektrycznej i ciepła, spełniający wszyst-
kie wymagania i normy obowiązujące w Unii Europejskiej. Produkując energię 
elektryczną o najniższym jednostkowym koszcie wytworzenia w kraju i osiągając 
bardzo wysokie wskaźniki dyspozycyjności, zajmuje wiodącą pozycję w polskiej  
energetyce.
Elektrownia Bełchatów to nie tylko wysokosprawna infrastruktura i urządzenia, ale 
również kompetentni i profesjonalni pracownicy. Wielu z nich to absolwenci uczelni 
technicznych. Należy podkreślić, że obecnie w Elektrowni Bełchatów pracuje prawie 
230 absolwentów Politechniki Częstochowskiej.

W roku bieżącym Elektrownia Bełchatów obchodzi jubileusz 40-lecia istnienia.

Dane techniczne:
Rok uruchomienia bloku nr 1: 
Rok uruchomienia bloku nr 12:  
Rok uruchomienia bloku 858 MW: 
Rodzaj paliwa: 
Liczba turbozespołów:
Liczba kotłów energetycznych: 
Moc elektryczna zainstalowana [MWe]: 
Moc elektryczna osiągalna [MWe]: 
Produkcja energii elektrycznej netto [TWh/rok]:
Moc cieplna osiągalna [MWt]:
Sprzedaż ciepła [TJ/rok]: 
Ilość zużywanego węgla [Mg/rok]:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrownia Bełchatów

Rogowiec, ul. Energetyczna 7
97-406 Bełchatów 5

tel.: + 48 44 632 51 32, + 48 44 632 65 73
fax: + 48 44 735 22 11

e-mail: elektrownia.belchatow.giekelb@gkpge.pl
www.elbelchatow.pgegiek.pl

1981
1988, 
2011
węgiel brunatny
13
13
5298
5400
34
375,6
2 
42 mln
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Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie jest instytucją działającą 
na rzecz integracji jej członków, poprzez wymianę ich wiedzy, doświadczeń 
oraz umiejętności jednocześnie niwelując możliwość pojawienia się barier lub 
utrudnień we współpracy. Usprawnia efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstw 
poprzez udzielanie wszelkiej pomocy dotyczącej prowadzenia działalności  
gospodarczej.
Współpracuje z samorządem terytorialnym oraz administracją państwową  
w zakresie kształtowania korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw. 
Reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych podmiotów wobec władz  
lokalnych i państwowych.
Wspiera nowoczesne formy działalności gospodarczej i odpowiedzialnego  
biznesu. Ponadto dba o zrównoważony rozwój przynależących do niej organi-
zacji oraz ich otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. Tworzy również platformę 
współpracy pomiędzy partnerami krajowymi i zagranicznymi, kształtując trwałe 
relacje i kontakty zarówno w kraju, jak i poza nim.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie jest koordynatorem 
i animatorem trzech klastrów tj.: Regionalnego Częstochowskiego Klastra  
Budownictwa i Infrastruktury Budosfera, Częstochowskiego Klastra Komunalnego 
Aglomeracja oraz Klastra Samochodów Elektrycznych Autofaza. Regionalna Izba 
Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie jest również założycielem i uczestnikiem 
Śląskiego Klastra Eco-Energia oraz Polskiego Klastra Aluminium, który otrzymał 
status Krajowego Klastra Kluczowego.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie jest organizatorem 
Konkursu „Jurajski Produkt Roku”, który uznawany jest za największe wydarzenie 
gospodarcze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Konkurs adreso-
wany jest do przedsiębiorców, którzy mogą zaprezentować swoje wyjątkowe 
produkty i usługi wyróżniające się wysoką jakością, innowacyjnością, nowoczesną 
technologią, estetyką, a także funkcjonalnością.
Wyróżnienie nagrodą „Jurajski Produkt Roku” pozytywnie wpływa na wizerunek 
przedsiębiorstwa w oczach klientów, a dla przedsiębiorców jest znakomitą szansą 
na dotarcie z własnym produktem lub usługą do szerokiego grona odbiorców. 
Dotychczasowi Laureaci Konkursu czerpią korzyści z atutów, które gwarantuje 
im prestiż i logo Konkursu „Jurajski Produkt Roku” rozpoznawalnego nie tylko na  
lokalnym rynku krajowym, ale również zagranicznym jako symbol najwyższej 
jakości.

Czekamy na Twoją firmę!!!

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie 
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 5; 42-202 Częstochowa

e-mail: izba@riph.czest.pl; biuro@riph.czest.pl 
tel.: 34 366 09 67, 34 344 82 58

www.riph.czest.pl

Zbigniew Miszczyk
Absolwent  Wydziału
Budowy Maszyn
1984 r.
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
PÓŁNOC

Jan Lemański 
Absolwent  Wydziału
Elektrycznego

Spółdzielnia Mieszkaniowa PÓŁNOC w Częstochowie powstała w 1979 roku. 
Zasoby Spółdzielni usytuowane są w północnej części Częstochowy i stanowią 
jednolity układ urbanistyczny o powierzchni 100 ha. Przyjęty do realizacji projekt 
i założenia urbanistyczno – lokalizacyjne Spółdzielni zostały w pełni wykonane i 
zakończone w 1987 roku . 

Spółdzielnia posiada 144 budynki mieszkalne; 9 163 mieszkania o powierzchni 
użytkowej wynoszącej 480 350 m2, które zamieszkuje 25 000 mieszkańców. 
Ponad połowa z prawie 100 hektarowej powierzchni terenu zajmowanego przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową PÓŁNOC są to tereny zielone , między innymi parki  
osiedlowe z placami zabaw i placykami  rekreacji ruchowej. Teren dzielnicy Północ 
posiada pełną infrastrukturę drogową , która pozwala na szybką komunikację  
z innymi dzielnicami miasta. Na terenie Spółdzielni istnieje ok. 90 000 m2 parkingów, 
nadal są projektowane i realizowane inwestycje w tym zakresie. Spółdzielnia będąc 
operatorem telewizji kablowej i dostawcą usługi dostępu do Internetu dostarcza 
usługi telekomunikacyjne ok. 5  550 abonentom w zakresie szerokopasmowego  
Internetu i ok. 7 750 abonentów telewizji kablowej udostępniając 137 programów   
w tym 48 jakości  HD. Telewizja w cyfrowej jakości i dostęp do Internetu jest realizo-
wany przez sieć światłowodową której długość wynosi ponad 20 km i jest własnością 
Spółdzielni. Dodatkowo Spółdzielnia zarządza 8 wspólnotami mieszkaniowymi. 
 
Władze Spółdzielni Rada Nadzorcza wraz z Zarządem realizują i wdrażają plany 
pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie zasobów mieszkaniowych 
na poziomie pozwalającym na jak największe ograniczenie negatywnych skutków  
związanych ze zmianami gospodarczymi w kraju . Prowadzone są działania związane 
ze zmniejszeniem zapotrzebowania energii. Opomiarowanie posiadanych zasobów 
zakresie zużycia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania rozpoczęte 
zostało w roku 1994 i w roku 2000 zostało zakończone. Polegało na wyposażeniu 
mieszkań w indywidualne podzielniki kosztów . Obecnie nastąpiła  wymiana podziel-
ników wyparkowych na podzielniki elektroniczne – radiowe. Podobne działania są 
realizowane w zakresie opomiarowania zużycia  wody , gdzie zasoby Spółdzielni 
są w 100% opomiarowane. W 2015 roku zostanie zakończony program termomo-
dernizacji polegający na ociepleniu ścian i stropów ostatniej kondygnacji, wymiany 
okien na energooszczędne w budynkach. Wykonywane prace pozwoliły na realne 
obniżenie kosztów związanych ze zużyciem coraz droższej energii.  

W latach 1995 – 2005 zrealizowano 236 mieszkań w ramach indywidualnego  
finansowania mieszkańców. Spółdzielnia zgodnie z zadaniami zapisanymi w ustawie 
realizuje program społeczno – wychowawczy, posiada dwie placówki w których  
realizowane są różnorodne  programy  kulturalne i oświatowe, kierowane do dzieci 
jak i osób dorosłych.  Spółdzielnia Mieszkaniowa PÓŁNOC posiada wiele nagród 
i wyróżnień, między innymi jest laureatem „Złotego Lauru Instytutu Gospodarki 
Nieruchomościami „ ,  „ Nagrody Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa” , odznaczo-
na „Medalem za zasługi dla Województwa Śląskiego”, wyróżnienie Prezydenta Miasta 
Częstochowy „Mecenas Sportu”. Dwukrotnie otrzymała „Certyfikat Wiarygodności 
Biznesowej”, a  w 2014 roku otrzymała wyróżnienie „ Gazela Biznesu”.

72



73



STOWARZYSZENIE MENEDŹERÓW 
JAKOŚCI  I PRODUKCJI  SMJiP

Stanisław Borkowski
Absolwent  Wydziału
Metalurgii i Inżynierii
Materiałowej

Robert Ulewicz
Absolwent  Wydziału
Metalurgii i Inżynierii
Materiałowej/ 
WydziałuZarządzania

Jacek Selejdak
Absolwent  Wydziału
Metalurgii i Inżynierii
Materiałowej /
Wydziału Zarządzania

Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji swoją siedzibę ma w Częstochowie 
i działa przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Obecnie wśród 
członków stowarzyszenia są zarówno profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni z nauk 
technicznych i ekonomicznych, doktorzy i młodzi adepci nauk. Stowarzyszenie  
gromadzi również specjalistów czynnie działających w różnych branżach przemysłu, 
co sprawia, że zarówno zakres współpracy, jak i oferta działań jest bardzo szeroka. 
Członkowie Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji posiadają między  
innymi udokumentowane kwalifikacje w zakresie wykonywania audytów Systemu 
Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania środowiskowego, Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, co jest niezmiernie pomocne w usługach  
doradztwa podczas wdrażania i certyfikacji Systemów Zarządzania (również  
Zintegrowanych Systemów Zarządzania). Członkowie SMJiP posiadają kwalifikacje 
do wykonywania badań i ekspertyz w różnych obszarach nauki, w tym ekspertyzy  
techniczne, materiałowe i ekonomiczne. 

Obszary działalność Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji (SMJiP)  
obejmuje:

- pomoc w określeniu ważność czynników misji organizacji w planowaniu strategii 
  rozwoju przedsiębiorstwa,
- metody ujawniania problemów produkcyjnych/usługowych metodami VSM,
- wsparcie operacyjne w procesach wyrównanie obciążenia maszyn, ludzi – 
  poziomowanie produkcji,
- wsparcie w operacjach standaryzacji zadań, procesów, wyrobów,
- ocena skuteczności metod kontroli jakości,
- wdrażanie koncepcji Lean (Lean Manufacturing, Lean Production, Lean Manag- 
  ement) w oparciu o możliwości zastosowania narzędzi wspomagających szczupłe 
  zarządzanie w odniesieniu do branży i zakresu działalności organizacji,
- doradztwo w zakresie doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych 
  oparte na wiedzy teoretycznej i doświadczeniu,
- współpraca w procesie doskonalenia technologii i procesów wytwórczych/
  usługowych,
- usługi consultingowe w zakresie wdrażania i oceny Systemów Zarządzania 
  Jakością itd.
Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji (SMJiP) od wielu lat jest 
współorganizatorem Międzynarodowych Konferencji Naukowych „Toyotarity in 
the European culture”, QPI „Quality Production Improvement” (cyklicznie co rok), 
HPM „Human Potential Management in a Company”, „Colloquium on Advanced  
Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry” (cyklicznie co kilka 
lat). Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi Konferencje umożliwiają spotkanie  
specjalistów z całego świata. Od 2013 roku Stowarzyszenie Menedżerów Jakości 
i Produkcji (SMJiP) wraz z podlegającą mu oficyną wydawniczą jest głównym 
wydawcą czasopisma „Production Engineering Archives” (ISSN 2353-5156), które 
cieszy się dużym zainteresowaniem i uznaniem wśród czytelników i autorów  
licznych publikacji.
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Firma TOOLMEX SERWIS A.Badurak istnieje od 2001 roku i jest zakładem 
oferującym usługi w zakresie transportu wewnętrznego. 
Z dniem 10.10.2013 r. firma została przekształcona w spółkę jawną o nazwie  
TOOLMEX SERWIS A.Badurak,G. Bulski sp.j o numerze KRS: 0000480178.
Przedstawiam krótką charakterystykę działalności handlowo-serwisowej naszej 
firmy. 

Oferujemy w sprzedaży pełny asortyment podnośników widłowych zarówno  
o napędzie z silnikami elektrycznymi, gazowymi, jak  i  diesla. Dostarczamy 
podnośniki widłowe z masztem czołowym, bocznym, jak i obrotowym o udźwigu 
od 500 kg do 50 000 z oprzyrządowaniem. 

Oferujemy także wózki paletowe o udźwigu 2 500 kg i długości wideł od 800 mm 
do 1 150 mm (w standardzie). Inne na specjalne zamówienie.

Jesteśmy dealerem firmy HYUNDAI, ZHEJIANG HANGCHA, NOBLIFT, TEREX  
i ARMANNI.
Zajmujemy się też sprzedażą wózków widłowych używanych różnych marek,  
istnieje także możliwość skorzystania z leasingu.

Oferujemy wynajem wózków widłowych o  wielkości podnoszenia od  1 000 kg  
do 5 000 kg. 

Firma zajmuje się kompleksową obsługą serwisową wózków widłowych takich 
firm jak HYUNDAI, ZHEJIANG HANGCHA, NOBLIFT, TEREX, ARMANNI, CARR 
EFFE,  MITSUBISHI, CATERPILLAR, LINDE, JUNGHEINRICH, TOYOTA, CTC . 
Nasi pracownicy zapewniają usługę sprawną i szybką, zarówno na miejscu jak 
i u klienta. Posiadamy również własną bazę remontową oraz  magazyn części  
zamiennych tj. opony, widły, łańcuchy na koła, pługi do odśnieżania oraz części 
zamienne.

Zajmujemy się również regeneracją i odsiarczaniem baterii trakcyjnych.

Oferujemy naszym klientom naprawy bieżące, remonty główne oraz przeglądy 
techniczne okresowe i przeglądy główne.

Nasi serwisanci posiadają uprawnienia UDT do konserwacji wózków 
podnośnikowych oraz urządzeń  przenoszenia kontenerów.
Istnieje możliwość udostępnienia wózka zastępczego na czas remontu.
W ramach serwisu można również podpisać umowę serwisową.

Liczymy, że nasza oferta znajdzie uznanie w Państwa ocenie. 

z poważaniem
Adolf Badurak, Grzegorz Bulski

Współwłaściciele
mobile + 48 698 949 601, 602 727 845

e-mail: toolmex@arg.pl

Adolf Badurak
Absolwent  AGH
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Toolmex Serwis
A.Badurak, G.Bulski Sp.J

Service Department:

ul. Lenartowicza
41-219 Sosnowiec
POLAND
tel./fax +48 32 264 04 13
tel. +48 32 269 09 08
mobile +48 698 949 601

Office:

ul. Zimorowicza 3/5 m 3
42-200 Częstochowa
POLAND
tel./fax +48 34 368 05 06
 mobile +48 602 727 845

Representative: 

HYUNDAI 
HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.

ZHEJIANG HANGCHA
ENGINEERING MACHINERY CO. 
LTD.
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Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” 

Zbigniew Cierniak
Absolwent  Wydziału
Zarządzania
2007 r.

Zespół Pieśni i Tańca “Śląsk” im. Stanisława Hadyny 
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin

tel. +48 34 310-64-15; fax: +48 34 310-64-16; 
e-mail: info@zespolslask.pl, www.zespolslask.pl

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY
Zespół „Śląsk” powstał 1 lipca 1953 roku. Swój wyjątkowy charakter zawdzięcza 
założycielowi i twórcy Stanisławowi Hadynie - śląskiemu kompozytorowi i litera-
towi. To instytucja kultury o ogromnych możliwościach wykonawczych, realizująca 
ok. 120 koncertów rocznie. O artystyczną wartość Zespołu troszczy się 120 arty-
stów chóru, baletu i orkiestry. „Śląsk” - Ambasador Polskiej Kultury koncertował 
ponad 8 tysięcy razy dla 25 milionów widzów w 44 krajach świata. Repertuar to 
wielka skarbnica polskiej kultury, z której Zespół czerpie inspiracje już przeszło 
sześć dekad. Wśród sukcesów jest także 11 płyt wydanych w Złotej Kolekcji „Śląska” 
- pięć z nich posiada status Złotych, jedna Platynowej, kilka było nominowanych 
do „Fryderyków” - Nagrody Polskiej Akademii Fonograficznej. Poziom artystyczny 
„Śląska” przyniósł mu uznanie na całym świecie, liczne nagrody i dyplomy hon-
orowe. 

EDUKUJEMY ARTYSTYCZNIE  - m.in. poprzez Śląskie Centrum Edukacji Regional-
nej, którego zadaniem jest działalność edukacyjna upowszechniająca i promująca 
wartości kulturowe. 
ANIMACJA KULTURY- dzięki znakomitej kadrze i możliwościom logistycznym 
„Śląsk” realizuje działalność producencką, organizując w regionie koncerty i im-
prezy plenerowe. W ciągu całego roku w wydarzeniach uczestniczą setki tysięcy 
ludzi. 

PAŁAC W KOSZĘCINIE - siedzibą „Śląska” od początku jego istnienia jest Zespół 
Pałacowo - Parkowy w Koszęcinie - jeden z największych w Polsce z okresu neoklasy-
cyzmu, zaliczony do I kategorii zabytków. W czerwcu 2014 roku zakończyła się jego 
całościowa rewitalizacja.

NOC W PAŁACU  -  istnieje możliwość komfortowego wypoczynku w niepowtar-
zalnej atmosferze historycznego miejsca. W siedzibie Zespołu znajduje się ok. 100 
miejsc noclegowych. 

SALONOWE SPOTKANIA - stylowe sale Pałacu oraz park to doskonałe miejsce 
organizacji spotkań: bankietów, konferencji, szkoleń oraz wielkoformatowych im-
prez plenerowych. Reprezentacyjne sale gotowe są pomieścić ok. 200 gości. 

KUCHNIA „ŚLĄSKA” - spotkania, uroczystości lub konferencje wzbogaci 
wykwintne jedzenie, serwowane przez profesjonalną obsługę w eleganckich 
wnętrzach. 
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