
   
             

bezpłatny informator Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie                 03 / 2019

1

Szanowni Państwo!
Wiadomo, że w edukację 

trzeba inwestować. Dlatego 
od lat staramy się poprawiać 
warunki w częstochowskich 
szkołach. ,,Docieplamy” je 
i remontujemy, mamy pro-
gram budowy boisk, przy 
szkołach powstają nowe hale 
sportowe. Wspieramy kształ-
cenie zawodowe, realizujemy 
projekty podnoszące kompe-
tencje zawodowe młodzieży 

pod kątem potrzeb lokalnego rynku pracy.

Od pewnego czasu Częstochowa musi niestety 
coraz więcej dokładać do tego, co powinno zapew-
niać nam wsparcie z Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej. Pieniądze z subwencji 
oświatowej dla naszego samo-
rządu – mówiąc najkrócej – idą 
za uczniem, nie za nauczycielem. 
Tymczasem na skutek rządowej 
reformy edukacji mamy więcej 
mniejszych klas, więc dyrekto-
rzy muszą zatrudniać więcej na-
uczycieli. Małe klasy są choćby 
w podstawówkach powstałych 
po likwidowanych gimnazjach. 
Oddziały VIII klasy są mniejsze niż oddziały II klasy 
gimnazjum – gimnazjów było mniej niż podstawó-
wek, więc klasy były tam liczniejsze. Liczba uczniów 
przypadających na jeden nauczycielski etat będzie 
nadal malała, a koszty kształcenia ucznia będą ro-
sły – tego jednak MEN już nie uwzględnia. Koszty 
reformy ponosi samorząd. Dopłacamy do szkolnic-
twa, bo z jednej strony szwankuje podział środków 
na realizację przekazanych nam zadań oświatowych; 
z drugiej – jako samorząd mamy ograniczony wpływ 

na wydatki na ,,edukacyjne” zadania. Samorząd jest 
też zobowiązany zabezpieczyć wynagrodzenia na 
poziomie gwarantowanym Kartą Nauczyciela, choć 
sam nie ma na jej zapisy żadnego wpływu. Trudno 
zgodzić się więc z twierdzeniem niektórych polity-
ków, że pensje nauczycieli zależą od samorządów. 
Nie może być tak, że ciężar związany z finansowa-
niem ich wynagrodzeń spada na samorządy. Odpo-
wiedzialność za ich zabezpieczenie powinna pono-
sić strona rządowa.

Częstochowa z własnego budżetu dopłaciła do 
oświaty w 2014 r. ok. 44 mln zł, ale po reformie edu-
kacji – w 2017 r. już blisko 70 mln zł, a w 2018 – ok. 
90 mln zł! W tym roku będzie to prawdopodobnie 
jeszcze wyższa kwota. Systemowe zmiany są więc 
konieczne. Drenaż budżetów miejskich poprzez wy-

datki edukacyjne dotyka wszyst-
kie miasta i był omawiany m.in. 
na ostatnim zjeździe Związku 
Miast Polskich. Przygotowywa-
ny jest zbiorowy pozew w spra-
wie subwencji.

Strona rządowa, obiecują-
ca kolejne programy socjalne, 
powinna pochylić się m.in. nad 
stanem naszej oświaty, w tym 

zrekompensować miastom finansowe skutki ostat-
nich zmian w edukacji. Inaczej – poprzez dodatko-
we koszty, których nie powinniśmy ponosić, będzie-
my musieli sukcesywnie ograniczać inne potrzebne 
Częstochowie miejskie projekty i inwestycje.

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Miasta Częstochowa

w edukację 
trzeba 

inwestować



Obraźliwe napisy pojawiły się na kilkunastu bu-
dynkach zarządzanych przez miejską spółkę, między 
innymi przy Alei Pokoju, ulicach  Kuncewiczowej, 
Irzykowskiego oraz Iłłakowiczówny. Wszystkie zda-
rzenia zostały zgłoszone Komendzie Miejskiej Policji 
w Częstochowie. W sprawach toczy się już postępo-
wanie. 

W związku z tym Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej TBS sp. z o.o. w Częstochowie zwraca się do 
mieszkańców z prośbą o reagowanie na wszelkie akty 
związane z szerzeniem mowy nienawiści i zgłaszanie 
ich Policji.  Miejska spółka wyznaczyła także nagrodę 
pieniężną w wysokości 1000 złotych dla mieszkańca 
miasta, który przyczyni się do wskazania sprawców 
aktów niszczenia elewacji budynków zarządzanych 
przez ZGM TBS. 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” wy-
stosował również pisemną prośbę do komendantów 
Policji i Straży Miejskiej w Częstochowie o objęcie 
szczególną ochroną przez Straż Miejską i Komendę 
Miejską Policji budynków zarządzanych przez ZGM 
TBS a znajdujących się w dzielnicy Raków: przy Alei 
Pokoju, ul. Iłłakowiczówny, Kuncewiczowej i Irzy-
kowskiego. 

W lutym na terenie miasta Częstochowy w dzielnicy Raków doszło do kilkunastu aktów wandalizmu 
i szerzenia mowy nienawiści. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie  apeluje do 
lokatorów o reagowanie na podobne zdarzenia i zgłaszanie ich Policji. 
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LOKATORZE, 
WIDZISZ WANDALA?
REAGUJ!



UWAGA, KONKURS!
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Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, iż Zakład Go-

spodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego w Częstochowie Sp. z. o. o. rozpo-
czyna realizację kolejnej edycji konkursu „Rzetelny 
Lokator”, którego celem jest wyróżnienie najem-
ców lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących 
w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Częstocho-
wa oraz zasobu Spółki, uiszczających regularnie 
należności z tytułu opłat czynszowych. Tegoroczna 
edycja konkursu polega na przygotowaniu opowia-
dania rozpoczynającego się od myśli: „Kocham moją 
rodzinę, bo …”. Opowiadanie powinno obejmować 
ok. 100 słów, zostać sporządzone w języku polskim 
oraz stanowić tekst, którego autorem jest Uczestnik 
konkursu i do którego posiada on pełne i niczym nie-
ograniczone prawa autorskie. 

Dla Uczestników, których opowiadania otrzy-
mają najwyższe oceny Komisji Konkursowej, Spół-
ka przewidziała wartościowe nagrody rzeczowe.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 
w szczególności posiadanie statusu najemcy lokalu 
mieszkalnego lub socjalnego wchodzącego w skład 
zasobu mieszkaniowego Gminy Częstochowa lub 
Spółki, niezaleganie w uiszczaniu opłat czynszowych 
(według stanu na dzień 31.12.2018 r.), dokonanie re-
jestracji w konkursie oraz wykonanie zadania kon-
kursowego. Spółka przewiduje możliwość uczestnic-
twa w konkursie osób niepełnoletnich, w przypadku 
wyrażenia zgody przez właściwego przedstawiciela 
ustawowego.

W przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa w te-
gorocznej edycji konkursu „Rzetelny Lokator”, pro-
simy o złożenie karty zgłoszenia wraz z zadaniem 
konkursowym w siedzibie Spółki lub w Oddziałach 
Eksploatacji, bądź przesłanie ich korespondencyjnie 
na adres: ul. P.O.W. 24, 42-200 Częstochowa, najpóź-
niej do dnia 12 kwietnia 2019 roku. 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie 

Sp. z. o. o. rozpoczyna także realizację kolejnej edy-
cji konkursu pod hasłem „Wspólny dom – Wspól-
na sprawa”, adresowanego do członków Wspólnot 
Mieszkaniowych znajdujących się w jej zarządzie. 

Celem konkursu jest w szczególności zwiększanie 
integracji między członkami Wspólnot  Mieszkanio-
wych oraz budowa więzi społecznych w zarządzaniu 
wspólną przestrzenią. Tegoroczna edycja konkursu 
polega na przygotowaniu opowiadania rozpoczyna-
jącego się od myśli: „Kocham moją rodzinę, bo …”. 
Opowiadanie powinno obejmować ok. 100 słów, 
zostać sporządzone w języku polskim oraz stanowić 
tekst, którego autorem jest Uczestnik konkursu i do 
którego posiada on pełne i niczym nieograniczone 
prawa autorskie. 

Dla Uczestników, których opowiadania otrzy-
mają najwyższe oceny Komisji Konkursowej, 
Spółka przewidziała wartościowe nagrody rze-
czowe. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 
w szczególności posiadanie statusu właściciela lokalu 
znajdującego się w nieruchomości będącej w zarzą-
dzie ZGM TBS Sp. z o.o. lub osoby zamieszkującej 
wspólnie z tymże właścicielem, dokonanie rejestra-
cji w konkursie oraz wykonanie zadania konkurso-
wego. Spółka przewiduje możliwość uczestnictwa 
w konkursie osób niepełnoletnich, pod warunkiem 
wyrażenia zgody przez właściwego przedstawiciela 
ustawowego.

W przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa 
w konkursie „Wspólny dom – Wspólna sprawa”, pro-
simy o złożenie kart zgłoszenia wraz z zadaniem kon-
kursowym w siedzibie Spółki lub w Oddziałach Eks-
ploatacji, bądź przesłanie ich korespondencyjnie na 
adres: ul. P.O.W. 24, 42-200 Częstochowa, najpóźniej 
do dnia 12 kwietnia 2019 roku. 

Informujemy, że rozstrzygnięcie obu konkur-
sów odbędzie się podczas gali fi nałowej w Filhar-
monii Częstochowskiej. Wystąpią dla Państwa: 
Halinka Młynkowa i aktorki Teatru im. A. Mickie-
wicza w Częstochowie – Marta Honzatko oraz Iwo-
na Chołuj. Liczba miejsc jest ograniczona.
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Wyróżnienie 
za wsparcie 
rozwoju nowoczesnych 
usług biznesowych
Swoje coroczne wyróżnienia przyznała fundacja Pro Progressio, zajmującą się rozwojem branży 
outsourcingu i nowoczesnych usług biznesowych. Prezydenta Częstochowy wyróżniono m.in. za 
elementy programu ,,Teraz Lepsza Praca” oraz promocję branży usług dla biznesu w mieście.

Pod koniec stycznia 
Fundacja opublikowała 
na swojej stronie „Raport 
roczny Pro Progressio 
2018”. Jednym z jego ele-
mentów jest lista „Tygry-
sów Biznesu” – znaczących 
osobowości świata outsour-
cingu, nowoczesnych usług 
dla biznesu oraz otoczenia 
branży BSS (Business Support Solution). Obok przed-
siębiorców stojących na czele firm, wśród laureatek 
i laureatów są także m.in. osoby związane z samorząda-
mi, poprzez swoją działalność wpływające na populary-
zację i rozwój branży.

Prezydentowi Często-
chowy Krzysztofowi Ma-
tyjaszczykowi tegoroczne 
wyróżnienie przypadło za 
działania promujące bran-
żę, uchwałę zwalniającą 
z podatku deweloperów 
tworzących nowoczesne po-
wierzchnie biurowe, a także 
elementy programu ,,Teraz 
Lepsza Praca”, w nowator-
ski sposób zaznaczającego 
najważniejsze kierunki CSR 
(Corporate Social Responsi-
bility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu.  

 
Tegoroczna gala wręczenia wyróżnień odbyła się 

w Łodzi. Tworząc listę wyróżnionych organizatorzy 

brali pod uwagę m.in. obec-
ność w mediach czy dynami-
kę rozwoju przedsiębiorstwa, 
a w przypadku Częstochowy – 
ocenę gospodarczego rozwoju 
miasta.

 
Pro Progressio zajmuje się 

rozwojem branży outsourcin-
gu i nowoczesnych usług dla 

biznesu w Polsce. Współpracuje z sektorem publicz-
nym – a więc miastami, agencjami rozwoju regional-
nego, specjalnymi strefami ekonomicznymi czy par-
kami naukowo- oraz przemysłowo-technologicznymi 
– a także podmiotami prywatnymi oraz organizacjami 
międzynarodowymi. Organizuje też The BSS Forum – 

imprezę dla branży outsour-
cingu i nowoczesnych usług 
dla biznesu w kraju.  

na podst. informacji z Cen-
trum Obsługi Inwestora UM 

Częstochowy, mb
na zdjęciach: biurowiec ZF 

(klasy A) przy ul. Racławickiej
zdjęcia wykonane przez Dariusza Gawrońskiego podczas 

I Pleneru Fotograficznego INVEST FOTO, zorganizowanego 
w 2018 roku przez COI UM 



Karnawałowa NOC ZABAW 
w Konduktorowni 

to już tradycja!
Co to była za noc! Karnawałowe szaleństwa w Konduktorowni to już stały punkt 

w programie dziecięcych atrakcji. Tegoroczna „Pozytywnie zakręcona nocka” 
przypadła na 14 lutego, czyli w Dzień świętego Walentego. 

Nocka zaczęła się od qu-
izu sprawdzającego wiedzę 
młodszych i starszych uczest-
ników zabawy na tematy do-
tyczące znajomości historii 
dzielnicy Stare Miasto, wiedzy 
o Częstochowie i regionie, jak 
i znajomości świata przyrody. 
W quizie brali udział również 
rodzice, babcie i dziadkowie, 
którzy przyjęli rolę reprezentantów drużyn. 
Tym rozgrywkom przysłuchiwał się przewod-
niczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław 
Wolski, który z wyrazami uznania wręczył 
uczestnikom nagrody. Po rozstrzygnięciu kon-
kursu (a niektóre pytania były naprawdę za-
skakujące!) uczestnicy zjedli w s p ó l n i e 
posiłek, który miał dodać 
energii do czekającej wszyst-
kich zabawy. Organizatorzy 
byli świadkami debiutu mło-
dych raperów ze świetlicy 
„Życie poza szkołą”, wytrwa-
le przygotowujących się do 
występu pod okiem rapera 
„Szklanego” – streetworke-
ra i wychowawcy świetlicy. 
Potem wybrzmiało uroczy-
ste „sto lat” dla koleżan-
ki Ani, która wygłosiła 
w podziękowaniu piękne 
przemówienie. A dalej…  
zabawy z liną, konkursy 
sprawnościowe, zum-
ba, wyścigi rzędów, nie-
odzowne karaoke i... 

dyskoteka! Grano w gry planszowe, tań-
czono na gazetach i z balonami, wyle-
gując się na materacach oglądano fi lm, 
a na koniec obowiązek – sprzątanie po 
całej imprezie. 

 Wszyscy uczestnicy podziękowali 
tym, którzy pomogli przy całej organi-
zacji: członkom Partnerstwa na Rzecz 

Aktywności Lokalnej 
„Stare Miasto – Nowe 
Życie” - Zakładowi Go-
spodarki Mieszkaniowej 
„TBS”, Straży Miejskiej, 
Spółdzielni Socjalnej 
„Jasne, że Dom i Wnę-
trze”, wolontariuszom 
Fundacji Chrześcijań-
skiej „Adullam” - uczest-

nikom projektu „Stare Miasto 
– Nowe Życie”, współfi nansowa-
nego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, człon-
kom Klubu Abstynenta i miesz-
kańcom schroniska dla osób 
bezdomnych tj. działań współfi -
nansowanych ze środków Gmi-
ny Miasta. „Pozytywnie 
zakręcona nocka” została zor-
ganizowana jako działanie part-

nerskie w dzielnicy Stare Miasto w ramach 
projektu „Stare Miasto-Nowe Życie” współfi -
nansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach EFS.
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Od kilku miesięcy kryminalni z Kłomnic praco-
wali nad grupą osób, wprowadzającą na częstochow-
ski rynek środki odurzające. W tej sprawie zatrzyma-
no 14 osób na terenie dwóch województw. Ponadto 
policjanci zabezpieczyli prawie 1 kg marihuany oraz 
łącznie ponad 70 tys. zł na poczet kar.

W październiku 2018 
roku policjanci zatrzymali 
do kontroli drogowej dwóch 
21-latków na terenie gmi-
ny Mykanów. Mundurowi 
znaleźli przy nich środki 
odurzające w postaci mari-
huany. To zapoczątkowało 
szereg czynności, podjętych 
przez kryminalnych z Kłom-
nic. Trop zaprowadził ich 
do Częstochowy, gdzie 
u 23-latka znaleźli około 1 
kg zielonego suszu. Mężczy-
zna trafił na 3 miesiące do aresztu. W wyniku pracy ope-
racyjnej doszło do zatrzymania kolejnych 8 osób, wobec 
których zastosowano dozór policyjny. Po nitce do kłęb-

ka, pod koniec lutego br. mundurowi z Kłomnic zatrzy-
mali małżeństwo z Małopolski, które wprowadziło do 
obrotu ponad 8 kg marihuany o wartości ok. 120 tys.
zł. W przestępczym procederze pomagał im mechanik 
samochodowy, który poprzez ukrywanie paczek z za-
wartością środków odurzających w pojazdach ułatwiał 

parze wprowadzenie do 
obrotu znacznej ilości nar-
kotyków. Mężczyźni trafili 
do aresztu. Kobieta została 
objęta dozorem policyjnym. 
Śledztwo w tej sprawie na-
dal trwa. Nie są wykluczone 
dalsze zatrzymania.

Za posiadanie środków 
odurzających grozi kara do 
3 lat pozbawienia wolno-
ści. Posiadając znaczne ilo-
ści narkotyków, przestępca 
może trafić za kratki nawet 
na 8 lat. Natomiast każdy, 

kto wprowadza do obrotu znaczne ilości środków odu-
rzających może zostać pozbawiony wolności na okres 
do 12 lat

Handlarze narkotyków zatrzymani

Sierż. Norman ratowanie ludzkiego 
życia ma we krwi

Policjant Wydziału Ruchu Drogowego w Często-
chowie - sierż. Piotr Norman od około 1,5 roku za-
rejestrowany jest w bazie dawców szpiku. W grudniu 
2018 roku dowiedział się, że w Słowenii mieszka jego 
genetyczny bliźniak, zmagający się z nowotworem 
krwi. Dwa tygodnie temu oddał swój szpik kostny, by 
ratować życie chorego.

Jak podaje fundacja DKMS, średnio co godzinę 
1 osoba w Polsce dowiaduje się, że choruje na nowo-
twór krwi. Jedyną szansą jest transplantacja komórek 
krwiotwórczych. Spośród ponad 1,5 mln zarejestrowa-
nych w bazie dawców, to właśnie sierż. Piotr Norman 
dostał szansę na uratowanie życia mieszkańcowi Słowe-
nii.

„To był ciężki dzień w pracy, druga zmiana, dużo 
zdarzeń drogowych, masa papierów. Pod koniec służby 
zadzwonił mój telefon. Ktoś z DKMS po drugiej stro-
nie słuchawki powiedział, że znaleziono mojego gene-
tycznego bliźniaka, który potrzebuje pomocy. Byłem 
zaskoczony, ale też podekscytowany, że będę mógł dać 

komuś szansę na nowe życie. W Częstochowie zostałem 
poddany badaniu w celu sprawdzenia zgodności szpiku. 
Dokładniejsze badania przeprowadzono mi w Gliwi-
cach. Wyniki badań były bardzo dobre. 13 lutego tego 
roku odbył się zabieg, podczas którego podarowałem 
swój szpik potrzebującemu. Liczę, że wszystko się uda” 
- wspomina policjant.

mł. asp. Sabina Chyra-Giereś 
oficer prasowy KMP 
w Częstochowie

informuje:
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 CZĘSTOCHOWSKI SENIOR

POGODNA JESIEŃ

Program adresowany jest do osób po 60 roku życia. 
W ramach zadania organizowane są bezpłatne zajęcia 
z zakresu rekreacji ruchowej, w tym aquaaerobik, gim-
nastyka ogólnorozwojowa, zumba, zdrowy kręgosłup 
oraz spotkania edukacyjne, prelekcje,warsztaty, seminaria 
w zakresie zdrowego i aktywnego stylu życia, rajdy piesze-
nordic walking oraz Senioralia. Program realizowany od 
2014 roku. W 2017 roku uczestniczyło w nim około 8 tys. 
osób (koszt: 100 tys. zł). W roku 2018 udział wzięło ok. 10 
tys. osób (koszt: 100 tys. zł).

W tym roku na wszystkich seniorów ponownie czekają 
bezpłatne zajęcia z zakresu rekreacji ruchowej. Ich organi-
zacją zajmą się poszczególni organizatorzy:

1. Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa ul. 
Focha 19/21 Częstochowa, informacja telefoniczna: tel. 
531-825-714, www.sportowaczestochowa.com.pl - zajęcia 
rekreacji ruchowej: aquaaerobik, gimnastyka ogólnoroz-
wojowa, zumba, zdrowy kręgosłup oraz spotkania eduka-
cyjne, prelekcje, warsztaty, seminaria w zakresie zdrowego 
i aktywnego stylu życia.

•	 poniedziałki i piątki:
Gimnastyka ogólnorozwojowa: 10.45
Zumba: 12.15
•	 środy:
Zdrowy Kręgosłup: 12.00
Zumba 13.15 
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4, sala tre-

ningowa. 
•	 soboty:
Aquaaerobik – od 9 marca godz. 15.00, (zmiana godzi-

ny zajęć nastąpi w kwietniu) - Pływalnia przy SP nr 48, ul. 
Schillera 5

2. Stowarzyszenie Częstochowskie AMAZONKI 
Aleja Pokoju 13 Częstochowa, informacja telefoniczna: 
509 656 937, www.czestochowskieamazonki.pl - zajęcia 
na basenie, gimnastyka relaksacyjno-usprawniająca, mu-
zykoterapia, masaże. 

•	 pierwszy poniedziałek miesiąca 
Zajęcia rekreacyjne na basenie od godz. 15.15 do 16. 00 

w II LO im. R. Traugutta 
•	 wtorek 
Masaż - od godz .12.00-13.00 w Częstochowskim Cen-

trum Aktywności Seniora ul. Staszica 10
•	 pierwsza i trzecia środa miesiąca 
Zajęcia rekreacyjne na salio godz.10.00-10.45 w Stowa-

rzyszeniu Częstochowskie Amazonki przy Alei Pokoju 13 

3. Częstochowskie Stowa-
rzyszenie na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „PERASADA” 
ul. Kontkiewicza 2 Częstochowa, 
informacja telefoniczna: 34/364 38 
15 wew. 39, www.perasada.czest.pl 

•	 Lasek	 Aniołowski	 wejście	 od	 strony	 Promena-
dy od 1 kwietnia do 31 października w poniedziałki 
i czwartki od godz. 16.30 w wakacje w poniedziałki od 
godz. 16.30 - rajdy piesze-nordic walking 

•	 w środy od godz. 16.00-18.00, w piątki od godz. 
16.00-19.00 - zajęcia z fizjoterapeutą

5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okrę-
gowy ul. Nowowiejskiego 15 Częstochowa, informacja 
telefoniczna: 34/324 47 50, www.tpdoo.org – rajdy piesze 
- nordic walking, gimnastyka usprawniająca z muzyką, za-
jęcia z rekreacji ruchowej, zajęcia na basenie.

•	 Zajęcia	 profilaktyczne	 usprawniające	 z	 rekreacji	
ruchowej w terminie : 04.03.- 30. 04. 2019 r. / ponie-
działki / godz. 11.00 - 14.00 Dzienny Dom Senior + ul. 
Marysia 93,

•	 Gimnastyka	usprawniająca	z	muzyką	w	terminie	:	
02.05.- 29.11.2019 r./ wtorki / godz. 15.00- 16.00 Dzienny 
Dom Senior + ul. Marysia 93,

•	 Zajęcia	 rehabilitacyjne	 na	 basenie	 w	 terminie	
04.03.- 30.06.2019 r./ piątki / godz.10.00- 11.00 - Basen 
TAURUS ul Brzeźnicka 46,

•	 Rajdy	pisze	nordic	walking	w	terminie:	02.09. - 
31.10.2019 r./ środy / godz.16.00 – 17.00 w Parku Staszica

6. Stowarzyszenia Współpracy z Osobami Nie-
pełnosprawnymi „Tacy Sami” ul. Pułaskiego 59/65 in-
formacja telefoniczna: 602 715 482, www.tacy-sami.czest.
pl - zajęcia z rekreacji ruchowej (gimnastyka usprawnia-
jąca) w środy i w piątki o godz.17.30 w siedzibie Stowa-
rzyszenia przy ul. Pułaskiego 59/65 

7. Stowarzyszenie Miłośników Sportu EFEKT” al. 
Niepodległości 20/22, informacja telefoniczna tel. 501-
723-269, 501-723-259 www.smsefekt.pl zajęcia na base-
nie.

8. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne 
„Jozue” ul. Gaczkowskiego 15 A, informacja telefoniczna 
tel. 512-154-124, www.chsdjozue.pl – organizacja imprez 
kulturalnych: wyjścia do teatru, muzeum, kina, koncerty, 
karnety na basen.

Ruszyła kolejna edycja programu „Pogodna jesień – starzej się zdrowiej”. 
Jego główny cel to aktywizacja fizyczna częstochowskich seniorów.

Szczegółowe informacje u realizatorów zadania. 



 
 

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 
Mechanicznej i Informatyki

W strukturach Wydziału proces dydaktyczny i dzia-
łalność naukowo - badawcza realizowane są w:

•	 Instytucie	 Informatyki	 Teoretycznej	 i	 Stosowa-
nej

•	 Instytucie	 Inteligentnych	 Systemów	 Informa-
tycznych

•	 Instytucie	Maszyn	Cieplnych
•	 Instytucie	Matematyki
•	 Instytucie	Mechaniki	i	Podstaw	Konstrukcji	Ma-

szyn
•	 Instytucie	Technologii	Mechanicznych
Każda z wyżej wymienionych jednostek organizacyj-

nych posiada liczne laboratoria dydaktyczne i badawcze 
bardzo dobrze wyposażone w nowoczesną aparaturę 
i oprogramowanie komputerowe dla każdego wykłada-
nego przedmiotu. Zapewnia to wysoki poziom wykształ-
cenia naszych absolwentów. Studenci mają również 
możliwość studiowania na uczelniach zagranicznych 
w ramach europejskiego programu ERASMUS.

Wydział zatrudnia liczną kadrę nauczycieli akademic-
kich:

•	 51	profesorów	i	doktorów	habilitowanych,
•	 115	adiunktów,
•	 3	wykładowców
•	 3	asystentów.
Na studiach doktoranckich kształci się obecnie 81 osób.
Obecnie ze względu na zmiany związane z wprowa-

dzeniem Konstytucji dla Nauki Wydział Inżynierii Me-
chanicznej i Informatyki uruchamia dwa kierunki.

Nowy kierunek „Maszyny i systemy energetyczne” 
kształci specjalistów z zakresu najnowszych technologii, 
umożliwiając zdobywanie szeroko rozumianej wiedzy 
technicznej, ukierunkowanej na projektowanie i opty-
malizację maszyn i urządzeń, z wykorzystaniem najno-
wocześniejszych metod i komputerowych narzędzi inży-
nierskich.

Student zdobywa wiedzę w zakresie konstrukcji 
oraz eksploatacji maszyn i silników cieplnych, urządzeń 
grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentyla-
cyjnych. Potrafi również wykonywać pomiary parame-

trów procesów cieplno-przepływowych towarzyszących 
ich działaniu.

Rozeznanie praktyczne w rozwiązywaniu problemów 
technicznych student pozyskuje nie tylko z wykorzysta-
niem aparatury Uczelni, ale również poprzez edukacyjne 
zajęcia i praktyki w zakładach przemysłowych współpra-
cujących z Politechniką Częstochowską.

Wiele współczesnych instytucji i jednostek uczestni-
czących w życiu społeczno-gospodarczym, w celu opty-
malizacji swych przedsięwzięć, musi  opierać swą dzia-
łalność na  pogłębionej analizie informacji. Współczesne 
metody realizujące ten cel opierają się na dwóch wspo-
magających się, a jednak odrębnych fundamentach: na 
modelach matematycznych służących do opisu proble-
mów oraz na technologii informatycznej pozwalającej na 
ich analizę i rozwiązywanie. Kształcenie osobno w zakre-
sie tych dwóch dyscyplin skutkuje brakiem specjalistów 
posiadających jednoczesną umiejętność zrozumienia 
matematycznych podstaw wielorakich procesów anali-
tyczno - decyzyjnych, budowy ich modeli oraz techno-
logii informatycznych pozwalających na ich praktyczne 
wykorzystanie.

Kształcenie w ramach kierunku „Matematyka stoso-
wana i technologie informatyczne” wypełnia tę lukę. 

Absolwent studiów I stopnia kierunku „Matematyka 
stosowana i technologie informatyczne” posiada ogól-
ną wiedzę z zakresu matematyki i informatyki na tyle 
wszechstronną, aby mógł rozwiązywać problemy związa-
ne z modelowaniem matematycznym, statystyczną anali-
zą danych oraz posługiwać się różnorodnymi technikami 
i narzędziami informatycznymi.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 
(dawniej Wydział Budowy Maszyn) ma najdłuższą 
historię i najbogatsze tradycje spośród wszyst-
kich wydziałów Politechniki Częstochowskiej.


