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Szanowni Państwo!
Przez cały rok świętuje-

my stulecie niepodległości. 
Ta rocznica przypomina, że 
marzenia się spełniają – także 
te dzielone przez wielu ludzi 
i dotyczące spraw najważ-
niejszych. Niepodległość była 
bowiem takim – spełnionym 
niestety dopiero po 123 latach 
zaborów - marzeniem naszych 
przodków. Marzeniem o suwe-
rennej państwowości i wszyst-

kim, co się z nią wiąże. Niepodległość to m.in. 
możliwość decydowania o kształcie państwa czy 
pielęgnowania naszego kul-
turowego dziedzictwa. Dziś 
to mamy, choć zapewne w 
codziennej gonitwie nie za-
wsze doceniamy wartość, 
jaką jest wspólna niepodle-
głość i osobista wolność. Ten 
szczególny rok jest po to, aby 
ponownie sobie ich wartość 
uświadomić, bo to one stwa-
rzają nam niezbędne warun-
ki do realizacji naszych celów, aspiracji i marzeń. 

W Częstochowie trwa ,,rok Niepodległej”. 
Wiele wydarzeń i uroczystości z nim związa-
nych już za nami. Odbył się więc m.in. ,,Bieg 
Orlików” dla dzieci czy spotkanie z wnuczką 
Józefa Piłsudskiego Joanną Onyszkiewicz. Po-
nad setka młodych ludzi tańczyła poloneza na 
,,Bieganie”, uroczysty charakter miało niedawne 
święto stworzonego na terenie Częstochowy 27. 
Pułku Piechoty. Nasze Muzeum otworzyło wy-
stawę ,,Retroprzedmioty”, przypominając sprzęty 
codziennego użytku z minionego wieku. Orga-
nizowane są wykłady, prelekcje oraz promocje 
wiążących się z tematyką stulecia niepodległości 
publikacji, przygotowanych także przez często-
chowskich autorów. 

Aby informacje o obchodach rocznicy były ła-
two dostępne, pod adresami www.100.czestocho-

wa.pl oraz niepodlegla.czestochowa.pl urucho-
miliśmy w czerwcu specjalną stronę internetową. 
Do jej administratorów można zgłaszać wszelkie 
wydarzenia wpisujące się w rocznicę – w ten spo-
sób strona stanie się dobrym źródłem informacji 
o tym, co w związku z ,,Rokiem Niepodległej” ro-
bimy w Częstochowie. Przed nami bowiem kolej-
ne inicjatywy –  warto wspomnieć na przykład o 
pomyśle Młodzieżowej Rady Miasta, która zapro-
si swoich rówieśników z częstochowskich szkół 
do wspólnego śpiewania hymnu. Planowane są 
kolejne rekonstrukcje i widowiska historyczne. 
Zwieńczeniem miejskich obchodów będzie rzecz 
jasna 11 listopada. Czas, który pozostał do tego 

najważniejszego tegorocznego 
święta, na częstochowskiej stro-
nie odlicza symboliczny zegar. 
Mamy lato, ale już teraz serdecz-
nie namawiam Państwa, aby w 
Narodowym Święcie Niepodle-
głości i innych jubileuszowych 
wydarzeniach wziąć udział jak 
najliczniej. W duchu otwartego 
patriotyzmu i w atmosferze ra-
dości z tego, co nas łączy i co jest 

niezaprzeczalną wartością dla nas wszystkich.  
11 listopada sprzed stu lat był możliwy, bo lu-

dzie reprezentujący różne światopoglądy potra-
fili osiągnąć porozumienie w sprawach najważ-
niejszych. I właśnie w tym powinniśmy twórców 
naszej niepodległości naśladować. Dogadywać 
się wszędzie tam, gdzie chodzi o dobro wspólne, 
także w wymiarze lokalnym. Nasz świat kształ-
tuje się najlepiej poprzez porozumienie między 
ludźmi i osiąganie wspólnego sukcesu. 

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Miasta Częstochowa

Niepodległość to m.in. 
możliwość decydowania 
o kształcie państwa czy 
pielęgnowania naszego 

kulturowego dziedzictwa.
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Biuro Obsługi Interesanta Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej TBS realizuje procedurę dobrowol-
nej zamiany lokali mieszkalnych uwzględniając przy 
tym osobiste wymagania i potrzeby interesantów 
oraz ich możliwości finansowe. Celem jest stworze-
nie możliwości efektywnego porozumienia pomię-
dzy stronami deklarującymi chęć zamiany lokalu, 
a także:

– poprawa ogólnych warunków mieszkaniowych 
oraz sytuacji życiowej mieszkańców lokali gmin-
nych,

– dostosowanie lokalu po względem wielkości, 
standardu oraz wysokości opłat,

– pomoc przy całkowitej spłacie zadłużenia zaj-
mowanego lokalu, w przypadku zamiany z innym 
najemcą gotowym spłacić obecne zadłużenie,

– redukcja liczby dłużników,
– redukcja liczby osób, które oczekują na lokal 

socjalny,
–  stworzenie możliwości ubiegania się o doda-

tek mieszkaniowy osobom zajmującym obecnie zbyt 
duże lokale.

 O dobrowolną zamianę lokalu mogą ubiegać się 
najemcy gminnych lokali mieszkalnych, najemcy 
innych zasobów,  właściciele lokali mieszkalnych 
oraz osoby zadłużone wobec których prowadzona 

jest procedura 
windykacyjna.

W przypad-
ku zamiany po-
między lokato-
rami mieszkań 
k o m u n a l n y c h 
a lokatorami in-
nych zasobów 
wymagana jest 
pisemna zgoda 
dysponenta loka-
lu. Koniecznym 
warunkiem do 
spełnienia przy 
zamianie lokali 
mieszkalnych jest 
to, aby jeden z za-
mienianych loka-
li był własnością 

gminy miasta Czę-
stochowy. W celu 
ubiegania się o do-
browolną zamianę 
lokalu mieszkalne-
go sam zaintereso-
wany jest obowią-
zany zgłosić swój 
d o t y c h c z a s o w y 
lokal mieszkalny 
w Biurze Obsługi 
Interesanta miesz-
czącym się przy 
ul. Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej 
24 w pokoju nr 5, 
od poniedziałku 
do piątku w godz. 
7:00 – 15:00.

Na tej podsta-
wie Biuro Obsługi 
Interesanta pro-
wadzi bazę danych 
lokali do zamiany, 
która jest dostępna 
również w formie 
internetowej Wy-
szukiwarki Zamiany Mieszkań.

Komplet dokumentów dotyczących zamiany 
przekazywany jest do Urzędu Miasta Częstochowy 
w celu uzyskania zgody na zamianę. Odpowiedź na 
wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego udzielona 
jest w terminie 1 miesiąca od złożenia wniosku.

Biuro Obsługi Interesanta Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie nie 
jest pośrednikiem zamiany mieszkań, a jedynie uła-
twia kontakt obu stronom chcącym zamienić swo-
je mieszkania. Biuro Obsługi Interesanta Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. nie po-
nosi żadnej odpowiedzialności za ustalenia, jakich 
dokonali między sobą kontrahenci oraz ewentualne 
szkody wynikłe z tych ustaleń. Wszystkie czynności 
związane z zamianą lokalu mieszkalnego prowadzo-
ne przez Biuro Obsługi Interesanta są dokonywanie 
bezpłatnie.

Lokatorze, masz za duże mieszkanie? Opłaty za nie przewyższają 
Twoje możliwości finansowe? Przyjdź do Biura Obsługi Interesanta 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS, skorzystaj z internetowej 
Wyszukiwarki Zamiany Mieszkań i zamień swój lokal na mniejszy.  

Dobrowolna 
zamiana mieszkań  
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Tuż przed wakacjami konferencję „Smart city. Spo-
łeczna partycypacja lokatorów w zarządzaniu zasobem 
mieszkaniowym. Eksploatacja i modernizacja budyn-
ków” zainaugurowali prezydent Krzysztof Matyjasz-
czyk, prorektor ds. zarządzania i marketingu prof. dr 
hab. inż. Arnold Pabian oraz dziekan Wydziału Budow-
nictwa Politechniki Częstochowskiej dr hab. inż. prof. 
nadzw. Maciej Major. Uczestnicy konferencji rozmawia-
li przede wszystkim o nowych technologiach i trendach, 
dzięki którym miasta, w znaczący sposób, mogą się roz-
wijać. Wśród poruszanych tematów nie zabrakło takich, 
które dotyczą budownictwa i zasobu komunalnego. 
Dyskutowano m.in. o systemowej eksploatacji i termo-
modernizacji budynków mieszkalnych, o modernizacji 
i wzmocnieniu konstrukcji budowlanych  w kontekście 

wymagań eksploatacyjnych, 
a także o precyzyjnej infor-
macji o obiekcie, która jest 
podstawą do efektywnego 
zarządzania.

Konferencja miała duże 
znaczenie w kontekście 
utworzenia na Wydziale Bu-
downictwa nowego kierun-
ku studiów: budownictwo 
z wykorzystaniem techno-
logii BIM. BIM (ang. Buil-
ding Information Modeling) 
to modelowanie informacji 
o budynku, umożliwia ciągły 

i natychmiastowy dostęp do informacji o kosztach pro-
jektu i harmonogramach, dzięki czemu proces projekto-
wy staje się zdecydowanie łatwiejszy.

- BIM to nie tylko szansa na rozwój budownictwa 
mieszkaniowego, ale również dróg czy mostów. To szansa 
na kompleksowy i nowoczesny rozwój Częstochowy - po-
wiedział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Naukowcy przekonują, że za kilka lat BIM będzie 
wiodącą technologią w projektowaniu, wykonawstwie 
czy eksploatacji obiektów budowlanych. W niektórych 
krajach już stosuje się ją obligatoryjnie w przypadku 
zamówień publicznych. Niewykluczone, że już wkrótce 
podobnie będzie także w Polsce.

Wydział Budownictwa i Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 
ZGM „TBS” oraz Urząd Miasta Częstochowy po raz kolejny łączą siły. 
Efektem współpracy jest  konferencja naukowa z cyklu „Smart city”, 

poświęcona społecznej partycypacji lokatorów w zarządzaniu zasobem 
mieszkaniowym oraz eksploatacji i modernizacji budynków.

 Jak być SMART CITY 



Zgłoś zadanie 
do V edycji BO
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Budżet obywatelski jest formą udziału mieszkańców 
w planowaniu finansów miasta. Mieszkańcy w sposób 
wiążący w trakcie konsultacji społecznych decydują 
o wydatkowaniu wydzielonej części środków budżetu 
miasta Częstochowy na kolejny rok budżetowy. Środki 
w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 r. wynoszą 
1,5% dochodów własnych budżetu miasta Częstochowy. 
Na realizację przedsięwzięć w ramach V Edycji Często-
chowskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono 9 
468 489 zł, w tym:
- na zadania o charakterze ogólnomiejskim: 2 367 122 zł,
- na zadania o charakterze dzielnicowym: 7 101 367 zł.

Zgłaszanie propozycji zadań ruszyło 25 maja, a za-
kończy się 31 lipca. Jak zwykle decyduje data wpływu 
formularza do Urzędu Miasta Częstochowy. Możliwość 
zgłoszenia propozycji zadania ma każdy mieszkaniec 
Częstochowy. W przypadku, gdy osoba składająca for-
mularz nie ukończyła 18 roku życia, formularz musi zo-
stać podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego.

Propozycje zadań można zgłaszać na 2 sposoby:
- pisemnie, 

na specjalnym formularzu, który dostępny jest: 
• na stronie internetowej
www.konsultacje.czestochowa.pl, 
• w Wydziale Polityki Społecznej (budynek USC, ul. 

Focha
19/21, pokój 32, 1 piętro), 
• w informacjach ogólnych głównych budynków 

Urzędu Miasta
Częstochowy (ul. Śląska 11/13, ul. Waszyngtona 5), 
• w Poradniku Interesanta na stronie internetowej 

www.czestochowa.pl .
Poprawnie wypełniony formularz należy złożyć: 
• osobiście w kancelarii Urzędu (ul. Śląska 11/13, po-

kój nr 3), 
• pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Ślą-

ska 11/13, 42-217 Częstochowa.
- elektronicznie: 

a) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu 
Miasta Częstochowy: www.sekap.pl i www.ePUAP.gov.pl, 

b) za pomocą generatora aplikacyjnego dostępnego 
na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.
pl .

JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ  FORMULARZ?
Propozycja zadania musi mieścić się w kategorii za-

dań własnych miasta. Katalog tych zadań określa Roz-
dział 2, art. 6, oraz art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. 

•	 Należy wskazać dokładną lokalizację propono-
wanego zadania. 

•	 Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola 
formularza. 

•	 Należy wskazać charakter zadania, tzn. odpo-
wiednio: ogólnomiejski lub dzielnicowy.

UWAGA: zadania inwestycyjne na terenach gminnych 
jednostek organizacyjnych (szkoły, przedszkola, bibliote-
ki, itp.) mogą zostać zgłoszone wyłącznie jako zadania 
o charakterze ogólnomiejskim.

•	 Należy wskazać dzielnicę, w przypadku zadania 
o charakterze dzielnicowym. Dzielnica musi być 
odpowiednia dla podanej lokalizacji. Podział ad-
ministracyjny miasta na dzielnice można spraw-
dzić na geoportalu mieszkańców pod adresem: 
http://e.czestochowa.pl/bo. 

•	 Nie należy modyfikować formularza poprzez 
usuwanie podstawowych treści w nim zawar-
tych, nie należy usuwać wierszy i pól, które po-
winny być wypełnione. Zmodyfikowany w ten 
sposób formularz niestety nie będzie podlegał 
rozpatrzeniu. 

•	 W przypadku składania formularza w formie 
papierowej należy własnoręcznie podpisać się. 
Jeśli osoba składająca formularz nie ukończyła 
18 roku życia, formularz musi zostać podpisany 
przez rodzica/opiekuna prawnego.

•	 Istnieje możliwość wyrażenia zgody na kontakt 
telefoniczny lub mailowy z osobami zaintereso-
wanymi złożoną propozycją zadania. 

•	 W przypadku zadania zlokalizowanego na te-
renie znajdującym się w trwałym zarządzie, 
wymagane jest oświadczenie zarządcy obiektu 
o przystosowaniu budynku do potrzeb wynika-
jących z realizacji zadania.

Wszystkie złożone propozycje zadań zostaną opubli-
kowane na stronie internetowej www.konsultacje.czesto-
chowa.pl. Zamieszczane będą tam ró nież informacje 
o stanie weryfikacji każdej propozycji zadania.

Jeszcze tylko do 31 lipca można zgłaszać zadania 
do V edycji budżetu obywatelskiego. W tym roku 
na jego realizację przeznaczono 9 468 489 zł.
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 - Każdy senior, który potrzebuje kontaktu osobiste-
go może do Biura przyjść, może otrzymać tam wszelkie 
informacje, na temat programów i udogodnień, które 
miasto ma do zaoferowania osobom w wieku senioral-
nym – mówił podczas spotkania inaugurującego dzia-
łalność Biura prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - Dla 
tych, którzy chcieliby uzyskać informację zdalnie, czyli 
np. od siebie z domu, wprowadziliśmy też dodatkowy 
numer telefoniczny. Liczymy, że powołanie do życia Biu-
ra i poszerzenie dostępu do informacji, jeszcze bardziej 
zwiększy aktywność naszych seniorów i zainteresowanie 
miejską ofertą - im dedykowaną.

Biuro Obsługi Seniora mieści się w budynku Urzę-
du Miasta przy ul. Focha 19/21 (tam, gdzie m.in. Urząd 
Stanu Cywilnego) – w pokoju nr 46. Ma na celu koordy-
nację wszystkich działań realizowanych na terenie Czę-
stochowy zarówno przez poszczególne wydziały Urzędu 
Miasta, jednostki miejskie, jak i partnerów społecznych 
czy Uniwersytety III Wieku. Seniorzy trafiając do Biura 
mogą otrzymać kompleksową informację, z czego, kie-
dy, gdzie i w jaki sposób mogą w mieście skorzystać.

Równolegle Urząd uruchomił nowy, łatwy do zapa-
miętania numer informacyjny34 370 71 11, pod któ-
rym seniorzy - w godzinach pracy UM – mogą uzyskać 
wszystkie informacje w zakresie realizowanych na ich 
rzecz działań, zarówno przez Urząd Miasta Częstocho-
wy, jak i inne jednostki miejskie.

Program „Częstochowa wspiera Seniorów” ma two-
rzyć warunki do działań promujących aktywność senio-

rów, zapewniają-
cych im poczucie 
bezpieczeństwa 
oraz określać za-
dania związane 
z przystosowa-
niem infrastruk-
tury do potrzeb 
i możliwości 
osób starszych. 
Jego celem jest 
także zmiana 
sposobu postrze-

gania seniorów, w szczególności przez dzieci i młodzież. 
Program realizowany jest w trzech sferach: zdrowie 
i bezpieczeństwo; aktywność społeczna, w tym: kultura, 
rekreacja, wsparcie oraz rozwój osobisty, w tym działa-

nia międzypokoleniowe.
Część projektów jest już dobrze znana, jak chociażby 

Karta Częstochowski Senior czy Karta Mieszkańca, Czę-
stochowskie Centrum Aktywności Seniorów, specjalnie 
przygotowane przez samorząd programy zdrowotne 
dla osób starszych - profilaktycznych szczepień, badań 
i rehabilitacji ruchowej, czy systematycznie wzbogacane 
zaplecze sportowo-rekreacyjne (w tym m.in. place re-
kreacji dla seniorów).

W ramach programu „Częstochowa wspiera Senio-
rów” niedawno uruchomiono już aplikację alarmową 
na smartfony „Czuj się bezpiecznie”. Dzięki niej można 
w łatwy sposób, za pomocą jednego przycisku w tele-
fonie, powiadomić najbliższych o zagrożeniu, nagłym 
wypadku czy złym stanie zdrowia. Aplikacja jest całko-
wicie bezpłatna. Można ją pobrać m.in. ze strony www.
czestochowa.pl  (baner „Czuj się bezpiecznie”).

Od maja wprowadzono też roczny bilet emerytalny 
uprawniający do korzystania z komunikacji miejskiej 
w Częstochowie przez cały rok za jedyne 100 zł. To wy-
goda, oszczędność finansów i czasu najstarszych miesz-
kańców naszego miasta. Z tego udogodnienia mogą 
skorzystać emerytki powyżej 60. roku i emeryci powy-
żej 65. roku życia. Częstochowianki i częstochowianie 
po 70-tce jeżdżą środkami MPK za darmo.

 Miejsce dla Seniora
BOS to miejsce stworzone z myślą o dojrzałych częstochowiankach 

i częstochowianach. Jest nowym elementem programu „Częstochowa 
wspiera Seniorów”. Uruchomiona została też specjalna infolinia.
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Budowa nowego oddziału na terenie Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na często-
chowskich Skorkach rozpoczęła się od symbo-
licznego wbicia łopaty w czerwcu. Całość ma być 
gotowa w przyszłym roku.

- Nowy zakład będzie produkował elementy 
elektroniczne dla przemysłu motoryzacyjnego, 
a w szczególności nowej generacji kamery samo-
chodowe. Ich kolejne generacje będą użyte jako 
element budowy samochodów autonomicznych, 
których pojawienie się w naszej rzeczywistości jest 
określane mianem zmiany cywilizacyjnej – mówił 
dyrektor Zakładu Produkcji Samochodowych 
Poduszek Powietrznych ZF Artur Ogiński.

Nowa hala produkcyjna o powierzchni 10 tys. 
m kw. da pracę ponad 300 osobom. Centrum in-
żynierii elek-
t r o n i c z n e j 
będzie wspo-
magać dalszy 
rozwój sekto-
ra przemysłu 
elektroniczne-
go. W tej sa-
mej lokaliza-
cji powstanie 
również biuro-
wiec Centrum 

Usług Biznesowych, które zatrudni kolejnych 
240 osób.

- Wierzę, że zakład, który tu powstanie, będzie 
wyznaczał nowe kierunki rozwoju i innowacji 
w motoryzacji. Liczymy, że Częstochowa będzie 
ważnym punktem w drodze do realizacji opraco-
wanej przez ZF wizji zero, czyli zero emisji, zero 
wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na drogach 
– podkreślał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Budowa nowego zakładu i biurowca to jeden 
z elementów odpowiedzi ZF na rosnące zapotrze-
bowanie europejskiego rynku. Obecnie koncern 
zatrudnia w Polsce 8 000 pracowników, z czego 
około 6 300 pracuje przy produkcji i w dziale 
administracji zakładów w Częstochowie. Od-

dział ten jest również 
odpowiedzialny za 
produkcję modułów 
poduszek powietrz-
nych i pasów bezpie-
czeństwa. Nowy za-
kład produkcyjny ZF 
Global Electronics ma 
zostać uruchomiony 
do końca 2019 r.

ZF rozszerza swoją działalność produkcyjną i inżynieryjną w Polsce 
w zakresie zaawansowanych elektronicznych systemów bezpieczeństwa. 
Koncern właśnie rozpoczął budowę nowego zakładu produkcyjnego 
i biurowca w Częstochowie.

Nowa inwestycja 
ZF w SSE
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Nowe perspektywiczne 
kierunki studiów 
w Częstochowie, 
rekrutacja na studia trwa! 

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem studiów i po-
szukujesz uczelni, która spełni Twoje wymagania oraz 
jednocześnie pomoże osiągnąć zawodowy sukces – to 
Politechnika Częstochowska jest właśnie dla Ciebie! 
Politechnika Częstochowska to dziś największa tech-
niczna szkoła wyższa w regionie częstochowskim. To 
także ważny ośrodek naukowy kształcący inżynierów, 
współpracujący z wieloma instytucjami i przemysłem 
w kraju i za granicą. Uczelnia posiada nowoczesną bazę 
dydaktyczną a bogata oferta imprez i wyda-
rzeń kulturalnych sprawia, że studia na Poli-
technice Częstochowskiej są nie tylko czasem 
zdobywania wiedzy, ale także dobrej zabawy. 
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii 
Materiałów (jeden z 6 Wydziałów Politech-
niki Częstochowskiej), posiada doskonałe 
zaplecze kadrowe oraz badawczo - laborato-
ryjne umożliwiające przedstawienie szerokiej 
oferty dydaktycznej, którą stanowi obecnie 9 kierunków 
kształcenia:

METALURGIA / INŻYNIERIA MATERIAŁOWA / 
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI /  IN-
ŻYNIERIA BIOMEDYCZNA /  FIZYKA TECHNICZ-
NA /  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

oraz trzy nowe kierunki: 
•	 ODLEWNICTWO, 
•	 TECHNOLOGIA SZKŁA I CERAMIKI,
•	 TWORZENIE INNOWACJI W PROCESACH 

PRODUKCYJNYCH.
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materia-

łów, mimo, że należy do najstarszych na Politechnice 
Częstochowskiej, jest Wydziałem dynamicznie zmie-
niającym się, rozwijającym się i potrafiącym się dosto-
sować do nowych warunków - świadczy o tym choćby 
uruchomienie trzech nowych kierunków. 

Jeden z nowych kierunków- Technologia Szkła i Ce-
ramiki, został niedawno objęty patronatem przez Pre-

zydenta Miasta 
Częstochowy. 
Jego powołanie 
to odpowiedź 
na potrzeby 
biznesu, ale 
także poszerze-
nie możliwości 
zdobywania dobrych, perspektywicznych miejsc pra-

cy przez częstochowian i tych absolwentów 
Politechniki spoza miasta, którzy z funkcjo-
nującymi w naszym mieście firmami będą 
wiązać swoją zawodową przyszłość. Powoła-
niem tego kierunku zainteresowani są przede 
wszystkim przedstawiciele tej gałęzi przemy-
słu, w tym firma Guardian, która zdecydo-
wała się na budowę w Częstochowie kolejnej, 
nowoczesnej huty szkła i która ma, i będzie 

mieć duże zapotrzebowanie na specjalistycznie wykwa-
lifikowaną kadrę pracowniczą.

Kierunek Tworzenie Innowacji w Procesach Pro-
dukcyjnych, obejmuje przede wszystkim kształcenie 
przyszłych pomysłodawców i wykonawców projektów, 
szczególnie tych o charakterze innowacyjnym. Szcze-
gólny nacisk położony został na kwestie praktyczne 
związane z pobudzaniem innowacyjności oraz umie-
jętnością tworzenia prototypów urządzeń oraz zaawan-
sowanych technologii. Jest to pierwszy taki kierunek 
w Polsce.

Kierunek Odlewnictwo, wpisuje się w aktualne 
potrzeby rynku pracy i perspektywy rozwoju sektora 
odlewniczego. W Polsce znajduje się kilkaset Odlewni, 
w których rocznie produkuje się ok. 1 mln ton odle-
wów ze stopów żelaza i metali nieżelaznych. Aktualnie 
w branży odlewniczej występuje znaczny deficyt kadry 
inżynierskiej spowodowany przejściem pracowników 
na emeryturę, powstawaniem nowych zakładów odlew-
niczych oraz rozwojem technicznym już istniejących. 
Kształcenie na kierunku Odlewnictwo przyniesie wy-
mierne korzyści dla kraju i społeczności lokalnej. Powo-
łaniem tego kierunku zainteresowani są przedstawiciele 
firmy PGO (Polska Grupa Odlewnicza).

Intensywna współpraca z gigantami z sektora prze-
mysłowego podniesie nie tylko rangę Politechniki 
i przyciągnie nowych studentów, ale przede wszystkim 
otworzy drogę dla innych firm, które zastanawiają się, 
jak pozyskać kadry na swoje potrzeby.

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materia-
łów Politechniki Częstochowskiej, zaprasza do odwie-
dzenia swojej strony internetowej, przyjrzenia się naj-
nowszej ofercie edukacyjnej i zapoznania się z zasadami 
rekrutacji: www.wip.pcz.pl



 
 

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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