
Szanowni Państwo!

Zbliża się koniec roku 
i moment, kiedy ostateczny 
kształt przyjmie miejski bu-
dżet na rok kolejny – pod-
stawowy plan dochodów 
i wydatków miasta. Radni 
mogą zgłaszać do niego 
swoje poprawki i propo-
zycje, a później czeka nas 
debata nad jego uchwale-
niem, ale – projekt już jest.

1 mld 320 mln zł – tyle wynoszą zaplanowane w tym 
projekcie przyszłoroczne wydatki miasta. Nie podwyż-
szamy lokalnych opłat i podatków (w tym podatku od 
nieruchomości), kolejny rok nie przyniesie więc do-
mowym budżetom większych obciążeń z tego tytułu. 

Dbamy o stabilność naszych publicznych finansów, 
o to, aby zadłużenie miasta pozostawało na bezpiecz-
nym poziomie. Cały, gromadzony 
przez długie lata (ale i sukcesyw-
nie spłacany) dług miasta nie prze-
kroczy 39% rocznych dochodów, 
a to bardzo daleko do ustalonego 
dla samorządów maksymalnego 
pułapu. Częstochowa jest obec-
nie wśród miast o umiarkowanym 
zadłużeniu, co potwierdzają spe-
cjaliści oceniający wiarygodność 
finansową miasta. Z kredytu ko-
rzystamy wyłącznie wtedy, kiedy 
jest kumulacja dużych inwestycji, w tym kluczowych 
dla Częstochowy unijnych projektów, których z docho-
dów własnych miasto nie byłoby w stanie sfinansować. 

Trzymamy się więc zasady, że z kredytu finansu-
jemy miejskie inwestycje, które stanowić mają aż 20% 
ogółu wydatków budżetowych miasta w 2018 r. To 
kwota ok. 262 mln zł na zadania zarówno nowe, jak 
i kontynuowane. Największe pod względem planowa-
nych przyszłorocznych kosztów inwestycje to m.in.: 
budowa węzłów przesiadkowych przy dworcach, kolej-
ne docieplenia szkół i innych budynków publicznych, 
rozpoczęcie rozbudowy DK-46 (Główna, Przejazdo-
wa, obejście ul. św. Barbary), start wielkiej przebudo-
wy alei Wojska Polskiego/DK-1, a także pierwszy etap 
budowy oczekiwanego przez wielu częstochowian od 
lat parku wodnego czy kolejny etap zagospodarowa-
nia parku Lisiniec – lubianego terenu rekreacyjnego. 

Nie zapominamy o poprawie komfortu mieszkań-
ców poszczególnych dzielnic – nadal będziemy prze-
budowywać lokalne drogi, a także m.in. realizować 
duże projekty odwodnienia Grabówki i Kiedrzyna.

W budżecie zabezpieczamy też środki na kontynu-
ację wszystkich dotychczasowych programów na rzecz 
mieszkańców – w obszarach ochrony zdrowia, pomo-
cy społecznej, sportu, rekreacji czy kultury. Dzieci będą 
korzystać ze szczepień ochronnych czy badań wykry-
wających wady słuchu bądź postawy. Znajdą się środki 
na częściowe pokrycie kosztów pobytu najmłodszych 
w żłobkach niepublicznych czy klubach dziecięcych, 
a także dla seniorek i seniorów czy na profilaktykę an-
tynowotworową kobiet i mężczyzn. Obok zdrowia waż-
ne miejsce w budżecie ma szeroko pojmowana pomoc 
społeczna – wsparcie dla osób w rozmaitych życiowych 
kryzysach, które przecież mogą dotknąć każdego z nas. 
Cztery razy więcej pieniędzy z budżetu chcemy prze-

znaczyć na miejską zieleń, co w po-
łączeniu z innymi działaniami pro-
ekologicznymi na pewno sprawi, że 
nowych drzewek, kwiatów, rabatów 
i zielonych miejsc w pejzażu Czę-
stochowy nie powinno zabraknąć.

Dużo eko-projektów wygrało 
też w głosowaniu na przyszłorocz-
ne zadania z budżetu obywatelskie-
go. Przykładem mogą być pomysły 
na plaże nad Wartą, wodny plac za-
baw na Wrzosowiaku, budki lęgowe 

dla ptaków, foto-pułapki przeciw nielegalnym wysypi-
skom, zakupy stojaków rowerowych i koszów na śmieci.  

Mam nadzieję, że zielony akcent - żywa choinka 
stojąca m.in. na placu Biegańskiego - oraz świątecz-
ne dekoracje i iluminację – zachęcą Państwa do czę-
stych wizyt w centrum Częstochowy. Na cały przed-
świąteczny czas życzę Państwu ciepłej, przytulnej, 
domowej atmosfery, pozostawienia gdzieś na boku 
codziennych spraw i problemów, a nade wszystko – 
serdeczności i samych dobrych emocji dzielonych 
z bliskimi, przyjaciółmi… oraz wszystkimi wokół.     

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Miasta Częstochowa
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Dbamy 
o stabilność 

naszych publicz-
nych finansów



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Czę-
stochowie już w 2014 roku, za blisko 100 tysięcy zło-
tych, zakupił 2 tysiące czujników - w tym 1000 czuj-
ników czadu i 1000 czujników dymu. We współpracy 
ze strażakami z Komendy Miejskiej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Częstochowie urządzenia zamontowa-
no w mieszkaniach, gdzie używane są piece kaflowe 
i węglowe, tj.w dzielnicach: Stare Miasto, Śródmieście 
i Dźbów. Na 2 tysiącach czujek nie poprzestano. ZGM 
TBS zakupił 2,5 tysiąca dodatkowych urządzeń, które 
potem zamontowano w jego zasobach. 

W tym roku ZGM TBS kontynuuje akcję monta-
żu czujek. Decyzję o tym podjęto podczas wspólnego 
spotkania prezydenta miasta Częstochowy Krzysz-
tofa Matyjaszczyka, komendanta miejskiego PSP 
w Częstochowie st. bryg. Jarosława Piotrowskiego 
oraz prezesa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
TBS w Częstochowie Pawła Koniecznego. Dzięki 
temu w zasobach komunalnych pojawi się dodatko-
wych 1250 czujników czadu i 250 czujników dymu.

Przy okazji montażu czujek w miejskich zasobach 
ZGM TBS wraz z KM  PSP w Częstochowie prowadzi 
akcję prewencyjną w ramach pro-
gramu „Mieszkam bezpiecznie”, 
podczas której ostrzega mieszkań-
ców zasobów komunalnych przed 
zagrożeniami wynikającymi z nie-
właściwego użytkowania urządzeń 
w sezonie grzewczym. Powstał już 
spot filmowy, który można obej-
rzeć w Internecie, a w lokalnych 
rozgłośniach radiowych emitowa-
ne są spoty radiowe informujące 
o tym, co zrobić, aby być bezpiecz-
nym i dlaczego warto inwestować 
w czujki.   

Warto podkreślić, że czujniki czadu i dymu są nie-
zwykle skutecznym narzędziem ostrzegania miesz-
kańców. Według danych KM PSP w Częstochowie, 
od trzech sezonów systematycznie wzrasta liczba 
interwencji w sprawach zdarzeń z udziałem czadu, 
co świadczy o tym, że czujki działają prawidłowo, 
ostrzegając przed zagrożeniem zdrowia i życia. Ro-
śnie także świadomość lokalnego społeczeństwa, co 
potwierdza ilość telefonów do częstochowskiej Ko-
mendy z pytaniami o czujki tlenku węgla i dymu. 

Link do spotu filmowego: 
https://youtu.be/13t69uR-RJ0

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Czę-
stochowie kontynuuje akcję montażu czujek cza-
du i dymu. Dotychczas w zasobach komunalnych 
zamontowano 4,5 tysiąca takich urządzeń. 

Czujniki czadu 
i dymu są niezwykle 

skutecznym 
narzędziem ostrzegania 

mieszkańców
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Przed zaczadzeniem 
może ochronić czujnik czadu

Czujnik nie ochroni przed powstaniem czadu, 
ale zwiększy szansę jego wczesnego wykrycia 

W okresie grzewczym częściej niż zwykle 
wietrz pomieszczenia

Co roku w całej 
Polsce docho-

dzi do zatruć 
tlenkiem węgla, 

potrzebna jest 
interwencja 

Straży Pożarnej 

Od 2014 roku 
ZGM TBS kupił 
lokatorom kilka 
tysięcy czujników 
czadu i dymu

Więcej czujek
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Obradom lokatorów przysłuchiwał się prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk

W sumie przy ZGM TBS powstało 6 Rad Lokatorów

24 października o godz. 17 w Teatrze im. Adama Mickiewicza 
odbyła się uroczysta Inauguracja Rad Lokatorów 

utworzonych przy ZGM TBS w Częstochowie. 
W wydarzeniu wziął udział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. 

Inauguracja Rad Lokatorów miała miejsce 
w Teatrze im. A. Mickiewicza

Rady Najemców, 
czyli podmioty o opi-
niodawczo-doradczym 
charakterze, powstaną 
przy Oddziałach Eks-
ploatacji ZGM TBS Sp. 

z o.o.. Ich uczestnikami będą zainteresowani miesz-
kańcy lokali wchodzących w skład zasobu mieszka-
niowego zarządzanego przez ZGM TBS. Uczestnic-
two w Społecznej Partycypacji Lokatorów, w tym 
członkostwo w Radzie Lokatorów, będzie miało cha-
rakter dobrowolny, społeczny i nieodpłatny. 

Społeczna Partycypacja Lokatorów umożliwi 
mieszkańcom uczestnictwo w zarządzaniu zaso-
bem, podejmowanie decyzji dotyczących zamiesz-
kiwanych nieruchomości. W szczególności lokato-
rzy będą mieli wpływ na kwestie bezpieczeństwa, 
ładu przestrzennego, rozwoju społecznego, pomocy 
osobom zadłużonym, przeciwdziałania wyklucze-
niu społecznemu oraz planowanych inwestycji. 

Społeczna Partycypacja Lokatorów ma zachęcić 
osoby dotąd  niezainteresowane sprawami nieru-
chomości do aktywnego działania w tym zakresie. 
W partycypacji, pośredniej, a w określonych przy-
padkach bezpośredniej, pomogą konkretne rozwią-
zania:

Informowanie lokatorów 
- umożliwienie im równego dostępu do informacji 
dotyczących nieruchomości

Konsultacje i dyskusje 
- umożliwienie wymiany informacji, wiedzy i do-
świadczeń z lokatorami, poznanie ich potrzeb oraz 
opinii w zakresie planowanych inwestycji i inicjatyw

Współdecydowanie 
- umożliwienie lokatorom współdecydowania w za-
kresie części spraw odnoszących się bezpośrednio 
do ich nieruchomości, np. w zakresie sposobu zago-
spodarowania określonych środków finansowych. 

Udział w realizacji podjętych decyzji 

Społeczna Partycypacja Lokatorów ma przynieść 
konkretne efekty, między innymi zwiększyć wpływ 
lokatorów na zarządzanie nieruchomościami, po-
budzić aktywność, podnieść satysfakcję lokatorów 
oraz dbałość o stan zasobu dzięki tzw. „efektowi 
współgospodarza”. SPL, dzięki pracy społecznej, 
w przyszłości może też obniżyć koszty  utrzymania 
i zarządzania zasobem. 

Lokatorzy  
współgospodarzami 



Po raz 3. w Politechnice Częstochow-
skiej odbyła się konferencja naukowa pt. 
„Dylematy i wyzwania doskonalenia za-
rządzania organizacjami w teorii i prak-
tyce”.  Jej organizatorami byli: Wydział 
Zarządzania Politechniki Częstochow-
skiej oraz Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej TBS w Częstochowie.

Konferencje naukowe organizowane w Politech-
nice Częstochowskiej odpowiadają na zapotrzebo-
wanie wielu środowisk, w tym gospodarczego. Jest 
to także szansa dla studentów, którzy chętnie anga-
żują się w ich organizację. 

Konferencję pt. „Dylematy 
i wyzwania doskonalenia zarządza-
nia organizacjami w teorii i praktyce” 
rozpoczął panel dyskusyjny, który po-
święcono problemom rachunkowym, 
podatkowym i prawnym związanym 
z wejściem w życie ustawy z 9 czerw-
ca 2016r. o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń osób kierujących nie-
którymi spółkami. W trakcie panelu 
poruszano kwestie związane ze zmianą podstawy 
zatrudnienia członków zarządu, z możliwościami 
odliczenia podatku naliczonego z tytułu usług za-

rządzania świadczonych przez nich oraz o wpły-
wie treści kontraktu menedżerskiego na obowiązek 
prowadzenia działalności gospodarczej członków 
zarządu ( w świetle regulacji m.in. kodeksu cywil-
nego oraz kodeksu spółek handlowych ). Podczas 

spotkania naukowców i praktyków 
rozmawiano także między innymi 
o budżecie partycypacyjnym jako 
narzędziu zarządzania finansami 
publicznymi w mieście Częstocho-
wa, benchmarkingu jako koncepcji 
współczesnego zarządzania organi-
zacją, nieruchomościach jako do-
brach inwestycyjnych, zarządzaniu 
ryzykiem w mikro i małych przed-

siębiorstwach w Częstochowie oraz znaczeniu od-
nawialnych źródeł energii na przykładzie energetyki 
słonecznej w gminie mieście Częstochowa.

Konferencje naukowe 
organizowane w Politechnice 
Częstochowskiej odpowiadają 

na zapotrzebowanie wielu 
środowisk

O wyzwaniach 
w zarządzaniu organizacjami
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W akcję ZGM TBS pod hasłem „Czyste podwór-
ko” włączają się kolejne podmioty. Tym razem 
Stowarzyszenie SOWA przygotowało konkurs pla-
styczny na plakat pt. ,,Sprzątam po swoim psie” 
promujący akcję sprzątania po czworonożnych 
pupilach  na naszych osiedlach. 

Konkurs odbył się w dniach od 10 do 17 listo-
pada br. w Szkole Podstawowej  nr 36 im. Polskich 
Olimpijczyków. W plastycznych zmaganiach wzięło 
udział ponad 30 uczniów. Największą liczbę głosów 
otrzymała praca nr 25 wykonana przez Michała 
Modlińskiego z kl. VI a. Komisja w składzie Izabella 
Wolnik-prezes Stowarzyszenia SOWA, Małgorzata 
Sosna - nauczyciel plastyki oraz przewodnicząca sa-
morządu uczniowskiego Julia Chudzik wybrała:

- klasy I-IV 
miejsce 3 - praca Zuzanny Butkowskiej kl. III a, 
miejsce 2 - Bartosz Liberda kl. III c, 
miejsce 1 - Emilia Esmund kl. Ib,

- klasy V-VII 
miejsce 3 - Hania Bigdowska kl. VI a, 
miejsce 2 - Alicja Kreduszyńska kl. V a, 
miejsce 1 - Maja Raźniak kl. VI a.

Nagrody dla uczestników zostaną wręczone 18 
grudnia podczas Dni otwartych w Szkole Podstawo-
wej nr 36.

Przypomnijmy, że konkurs zorganizowano 
w ramach akcji Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej TBS w Częstochowie pod hasłem „Czyste po-
dwórko”, która ma uczulić mieszkańców miejskich 
zasobów na problem niesprzątania po swoich pupi-
lach i zanieczyszczania miasta, w tym piaskownic, 
placów zabaw, trawników i chodników. Do udziału 
w akcji zaangażowano już między innymi samych 
mieszkańców, którzy w spocie promocyjnym zachę-
cają właścicieli psów do sprzątania nieczystości po 
swoich pupilach. W ramach kampanii, na skwerach 
i placach, zamontowano również specjalne tabliczki.  

Poniżej prezentujemy nagrodzone prace uczniów: 

Sprzątam 
po swoim psie 
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praca Alicji Kreduszyńskiej 

praca Michała Modlińskiego 

praca Emilii Esmund 

praca Mai Raźniak 

praca Hani Bigdowskiej 

praca Zuzanny Butkowskiej

praca Bartosza Liberdy 
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Lepsza komunikacja 
dzięki unijnym środkom

Wartość projektu związanego z przebudową 
linii tramwajowej w Częstochowie i zakupem no-
wych tramwajów to ponad 208 mln zł. W nowo-
czesnej hali tramwajowej MPK w Częstochowie 
podpisano umowę na unijne dofinansowanie do 
tej miejskiej komunikacyjnej inwestycji.

Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech 
Saługa oraz Mariusz Marciński, zastępca prezesa 
Zarządu MPK, w obecności m.in. prezydenta Czę-
stochowy Krzysztofa Matyjaszczyka podpisali 24 
października umowę o dofinansowanie ze środków 
UE projektu „Przebudowa liniowej infrastruktury 
tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1, 2, 3, 4, 
5a, 6) oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby 
transportu publicznego w Częstochowie”.

- To bardzo 
ważny projekt dla 
całego wojewódz-
twa, nie tylko 
dla Częstochowy 
- przekonywał 
w czasie uroczy-
stości marszałek 
Wojciech Sału-
ga. - Duże ukłony 
dla samorządu 

częstochowskiego 
i prezydenta mia-
sta, że w tym kie-

runku Częstochowa podąża (…). Projekt pokazuje, że 
środki europejskie, jakimi dysponują samorządy, służą 
ludziom – mieszkańcom Częstochowy i tym, którzy do 
miasta przyjeżdżają – podkreślał, mówiąc o spodzie-
wanych efektach inwestycji, wśród których wymienił 
m.in. szybszy dojazd do pracy i szkoły oraz walkę ze 
smogiem.

Całkowita wartość inwestycji, która zakłada grun-
towną modernizację blisko 14 km linii tramwajowej 
i zakup 10 nowych tramwajów - to ponad 208 mln 
zł, a dofinansowanie, o które Miasto zabiegało od 
kilku lat - to ok. 144 mln zł. Pieniądze unijne sta-
nowić będą 85% kwalifikowanych kosztów zadania, 
pozostała kwota, czyli 15% tych kosztów oraz koszty 
inwestycji nie objęte dofinansowaniem unijnym - to 
środki własne miasta. Będzie to jedna z największych 
inwestycji w infrastrukturę tramwajową w historii 
Częstochowy.

Poprawi ona jakość funkcjonowania komuni-
kacji tramwajowej w mieście, ma zwiększyć liczbę 
pasażerów korzystających z transportu publicznego, 

a to z kolei powinno przynieść wymierny efekt eko-
logiczny. Inwestycja wpisuje się w ramy zakrojone-
go na szeroką skalę programu „Lepsza Komunikacja 
w Częstochowie”.

- Dzięki nowym tramwajom i modernizacji linii 
będzie bardziej ekologicznie, bezpieczniej i szybciej – 
zapowiada prezydent Częstochowy Krzysztof Maty-
jaszczyk. – Nasze programy skierowane do mieszkań-
ców – np. darmowych przejazdów dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów, też mają przekonywać 
mieszkańców do komunikacji miejskiej. Jeżeli do tego 
dołożymy modernizację wielu dróg, budowę centrów 
przesiadkowych, również ze środków europejskich, 
a także fakt, że liczymy jeszcze na dofinansowanie 
unijne do kolejnych nowych autobusów, to będziemy 
mieli wkrótce nowoczesny i przyjazny transport miej-
ski, konkurencyjny do jazdy po Częstochowie prywat-
nym samochodem.

Dzięki inwestycji poprawi się również estetyka 
- fragmentu torowiska w Śródmieściu będzie wy-
konany w technologii trawiastej, ale także standard 
wszystkich peronów i przystanków.

Rozstrzygnięto już przetarg na produkcję i dosta-
wę nowych tramwajów, wygrała go bydgoska PESA 
(ona też wyprodukowała wcześniej dla Częstochowy 
twisty). Nowe pojazdy o długości od 28 do 32 metrów 
mają mieć od trzech do pięciu członów i minimum 
70% niskiej podłogi. Pojemność wagonu określono 
na minimum 200 osób. Oferta PESY na dostawę no-
wego taboru opiewa na blisko 89,9 mln zł.

Postępowanie przetargowe dotyczące przebudowy 
starej linii tramwajowej trwa. Wiadomo już, że zgłosi-
ło się trzech oferentów z propozycjami realizacji inwe-
stycji w kwocie od 114,5 do ponad 131 mln zł.

Po podpisaniu umowy inwestycja powinna być 
realizowana w latach 2018-2019, natomiast pierwszy 
tramwaj ma być dostarczony w ciągu 16 miesięcy.

Umowę na przebudowę linii tramwajowej 
i zakup tramwajów podpisano w nowoczesnej 

hali częstochowskiego MPK

Dzięki nowym tramwajom będzie 
bardziej ekologicznie
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W szpitalu przy ul. Bony oddano do użytku dwie nowe windy

Oddział geriatrii zmienił się nie do poznaniaW ostatnich latach zmodernizowano już 
część szpitalnych oddziałów

Na pacjentów czekają 34 miejsca

W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Bony 
otwarto nowo wyremontowany Oddział Geriatrii. 
Przy okazji oddano też do użytku dwie nowe win-
dy, które zastąpiły stare dźwigi.

PiW ramach inwestycji wykonano dokumentację 
projektowo-kosztorysową  oraz roboty budowlane. 
Przebudowano m.in. funkcje pomieszczeń, wymie-
niono tynki, posadzki wraz z podłożami, stolarkę 
okienną i drzwiową, okładziny ścienne wraz z arma-
turą, instalację elektryczną, sanitarną; zamontowa-
no instalacje niskoprądowe (p.poż. informatyczną, 
przyzywowa, itp.) wraz z osprzętem i wyposażeniem 
oraz instalacje gazów medycznych wraz z armatu-
rą i urządzeniami (pompa ssania, sprężarka, itp.); 
pomalowane sale chorych, gabinety, pomieszczenia 
pomocnicze i higieniczno – sanitarne.  Całkowity 
koszt zadania to 1 187 000 zł z czego 1 168 723 to 
dotacja z budżetu miasta, a 18 643 zł środki własne 
szpitala.

Ponadto do szpitala przy ul. Bony dostarczo-
no i zamontowano dwa dźwigi szpitalne. Zadanie 
inwestycyjne obejmowało m.in. demontaż istnie-
jących dźwigów, wykonanie prac budowlanych 
w szybie i maszynowni; wykonanie modernizacji 
instalacji oświetlenia szybu i maszynowni; montaż 
nowych dźwigów; wymianę zasilania elektrycznego 
z rozdzielni do maszynowni; uruchomienie systemu 
łączności ze służbami ratowniczymi. Koszt zadania-

to 476 tys. zł, z czego 468 526 zł to dotacja z budżetu 
miasta.

W ostatnich latach z miejskich środków zmo-
dernizowano już  część szpitalnych oddziałów (we-
wnętrzny, chirurgiczny, rehabilitacji, geriatryczny);  
kupiono także sprzęt medyczny, m.in. sterylizator, 
aparaturę RTG i USG, sprzęt urologiczny; doposa-
żono też salę wybudzeń.

Obecny oddział geriatrii przy ul. Bony powstał 
w grudniu 2015 roku w wyniku adaptacji dawnego 
oddziału geriatrii i pododdziału wewnętrznego, co 
spowodowało zwiększenie ilości miejsc  - w sumie 
34 miejsca. Na adaptację przekazano wówczas środ-
ki finansowe z budżetu miasta w wysokości ok. 292 
000 zł, w tym 250 000 zł na modernizację oraz 42 
000 zł na zakup łóżek.

Geriatria odnowiona 

Nie zabrakło uroczystego otwarcia



 
 

ODDZIAŁY EKSPLOATACJI:
ul. Orlik-Rückemanna 35/37 ------- (34) 361 89 25             
ul. Wały  Dwernickiego 101/105 --- (34) 361 16 86
Al. Niepodległości 27 --------------- (34) 363 12 70
ul. Nowowiejskiego 26 -------------- (34) 368 26 90
ul. Tuwima 6 ------------------------- (34) 368 25 28
ul. Łukasińskiego 26 ----------------- (34) 323 20 33
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Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Ma-
teriałów Politechniki Częstochowskiej organizuje 
bezpłatne warsztaty naukowe dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 

W roku akademickim 2017/2108 pracownicy na-
ukowi Politechniki Częstochowskiej organizują cykl 
zajęć, których tematyka związana jest z profilem pro-
wadzonych badań naukowych w dziedzinie inżynierii 
materiałowej, przeróbki plastycznej metali, odlew-
nictwa i metalurgii ekstrakcyjnej. Udział w zajęciach 
pozwoli także na poszerzenie wiedzy z zakresu fizyki 
i chemii poprzez praktyczne wykonywanie doświad-
czeń. Spotkania z naukowcami 
będą również okazją do uzyskania 
informacji na temat aktualnej oferty 
kształcenia na Wydziale Inżynierii 
Produkcji i Technologii Materiałów. 

Dla uczniów szkół średnich 
proponowane są zajęcia z zakresu: 
Fizyki, Chemii, Metalurgii, Techno-
logii odlewniczych, Odlewnictwa 
artystycznego, Właściwości mate-
riałów odkształcanych plastycznie, 
Inżynierii materiałowej, Diagnosty-
ki urządzeń grzewczych, Organiza-
cji i zarządzania, Inżynierii bezpie-
czeństwa i higieny pracy, Programowania sterownika 
PLC.  Czas zajęć: ok. 60 min., w zależności od rodzaju 
zajęć. Zgłoszenia do udziału w zajęciach można prze-
syłać w formie elektronicznej. Wszelkie informacje 
dostępne są na stronie internetowej: www.wip.pcz.pl, 
w zakładce: Współpraca, pod: Oferta edukacyjna dla 
szkół średnich.

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii 
Materiałów posiada doskonałe zaplecze kadrowe 
oraz badawczo-laboratoryjne. Na uwagę zasługuje bo-
gata oferta dydaktyczna, która obejmuje kształcenie 
specjalistów z zakresu: wytwarzania i przetwórstwa 
metali, inżynierii materiałowej, odlewnictwa, inżynie-
rii produkcji, technologii wytwarzania szkła, inżynierii 
biomedycznej, fizyki technicznej, optometrii, inżynierii 
chemicznej, bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). In-

żynierskie kierunki studiów posiadają akredytację Fe-
deracji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich FE-

ANI, co oznacza, że po ukończeniu 
studiów absolwenci mogą uzyskać 
tytuł inżyniera europejskiego. 

Studenci mają możliwość: od-
bywania płatnych praktyk i staży 
we współpracy z partnerami prze-
mysłowymi, realizacji prac badaw-
czych, uczestnictwa w konferen-
cjach naukowych. Nowością jest 
kształcenie w zakresie technologii 
wytwarzania szkła. Jest to szczegól-
nie istotne dla regionu, ponieważ 

obok już istnie-
jących hut szkła, 
planowane są 
nowe inwestycje np. budowa drugiego zakładu w Czę-
stochowie przez firmę Guardian.

Zostań inżynierem 
przyszłości !

Skorzystaj 
z oferty edukacyjnej 
i zostań inżynierem 

przyszłości !


