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Bezpieczeństwo w Hucie

Strażacy w podziemiach

XIV Plener Artystyczny ISD Huty Częstochowa

Artyści przedstawią historię Huty i Rakowa

Na ćwiczenia na terenie WBG strażacy przyjechali sześcioma samochodami ratowniczo-gaśniczymi.

Wsólna zdjęcie artystów uczestniczących w plenerze i członków kierownictwa ISD Huty Częstochowa.

Odprawa przed manewrami także odbyła się w niecodziennym miejscu, jakim są podziemia walcowni.

„Z widokiem na Hutę” 
to hasło XIV Pleneru Arty-
stycznego ISD Huty Często-
chowa, który rozpoczął się 
w środę, 28 lutego.

W tym roku hutniczy plener 
jest poświęcony 90-leciu połą-
czenia Rakowa (a tym samym 
istniejącej od 1896 r. Huty) 
z Częstochową. W kwietniu 
1928 r. wieś Raków oficjalnie 
została przekazana z gminy 
Huta Stara do miasta.

W plenerze uczestniczy 27 
artystów, w tym m.in. Arka-
diusz Dzielawski, Krzysztof 
Kamil Malewicz, Jacek Pału-
cha, Ewa Powroźnik, Agniesz-
ka Tyrman i rzeźbiarz Mariusz 
Chrząstek, który tradycyjnie 
jest komisarzem imprezy. 
Oprócz twórców znanych 
z poprzednich edycji, w tym 

roku do udziału zaproszona 
została po raz pierwszy liczna 
grupa nauczycieli i uczniów 
z częstochowskiego Zespół 
Szkół Plastycznych im. Jacka 
Malczewskiego. 

W środę uczestnicy odwie-
dzili ISD Hutę Częstocho-
wa, gdzie powitał ich prezes 
Anatolii Fiediajew, który 
opowiedział o obecnej sytu-
acji przedsiębiorstwa i jego 
perspektywach.

- Bardzo cieszymy się, że 
po raz kolejny możemy gościć 
artstów w Hucie i życzymy 
wielu inspiracji do pracy 
twórczej - mówił prezes.

Następnie autokarem ob-
jechali dawne tereny hut-
nicze, na których w ostat-
nich latach ulokowało się 
wiele nowych firm i odbyli 
spacer po najstarszej części 

Rakowa. Oprowadzani przez 
byłego hutnika, a także znaw-
cę historii dzielnicy Roma-
na Sitkowskiego, zobaczyli 
m.in. pałac Hantkego (twórcy 
Huty), czyli obecny Miejski 
Dom Kultury, a także koś-
ciół św. Józefa, dawny dom 
dyrektora Huty oraz bloki 
inżynierskie, majstrowskie 
i robotnicze z początku XX 
wieku. Artyści zakończyli 
zwiedzanie dzielnicy na sta-
dionie RKS Raków, o którym 
opowiedział wiceprezes klu-
bu Krzysztof Kołaczyk.

Wycieczka po terenach 
hutniczych i Rakowie ma 
być dla uczestników pleneru 
inspiracją do stworzenia prac 
plastycznych - w dowolnej 
technice, które od 11 maja 
będą prezentowane na wysta-
wie w Ratuszu. N

– Przeprowadzone ćwicze-
nia to konsekwencja zdarzenia 
sprzed kilku tygodni, kiedy to 
doszło do niegroźnego pożaru 
w tunelu kablowym – mówi 
Robert Gonera, Inspektor 
Ochrony Przeciwpożarowej 
i Ratownictwa Gazowego w 
ISD Hucie Częstochowa. - Po 

tym incydencie Państwowa 
Straż Pożarna zasugerowała 
zapoznanie strażaków z infra-
strukturą podziemną WBG.

Poniżej poziomu hali 
WBG jest kilka kondygnacji 
tuneli i piwnic, w których 
poprowadzone są przeróżne 
instalacje, kable oraz znajdują 

Państwowa Straż Pożarna przez trzy dni 
prowadziła manewry na terenie ISD Huty 
Częstochowa. Tym razem strażacy poznawali 
głównie piwnice Walcowni Blach Grubych.

się elementy mechaniczne 
i hydrauliczne urządzeń. 
Właśnie te miejsca od ponie-
działku do środy poznawały 
ekipy Państwowej Straży Po-
żarnej. Manewry rozłożono 
na trzy dni po to, aby wzięła 
w nich udział możliwie naj-
liczniejsza grupa strażaków 
z jednostek PSP przy ul. Rej-
tana, Strażackiej, Sikorskiego 
oraz z Centralnej Szkoły Pań-
stwowej Straży Pożarnej przy 
ul. Sabinowskiej. Przy okazji 
mierzono także czas dojazdu 
wozów strażackich na sygna-
le z poszczególnych jednostek 

na teren WBG. Ćwiczenia 
obserwowali przedstawicie-
le kierownictwa Komendy 
Miejskiej PSP.

– Byli pod wrażeniem wiel-
kości podziemnych pomiesz-
czeń, między innymi wentylato-
rowi i maszynowni – podkreśla 
Robert Gonera.

Strażacy poznali topografię 
podziemi WBG i analizowali 
możliwości prowadzenia w nich 
akcji ratowniczej. Zwracali też 
uwagę na potencjalne zagroże-
nia oraz problemy, jaki mogą 
towarzyszyć gaszeniu pożaru 
w ciasnych korytarzach, gdy-

by nie funkcjonowało oświet-
lenie, a dodatkowo pojawiło 
się zadymienie. Strażacy za-
poznali się również z roz-
mieszczeniem czujek ostrze-
gawczych, pianowym i pa-
rowym systemem gaśniczym 
zabezpieczającym piwnice 
hydrauliczne oraz przyjętymi 
w Hucie procedurami działa-
nia na wypadek pojawienia 
się ognia. W dyspozytorni 
uczestniczyli w symulacji 
alarmu pożarowego.

– Przy okazji pobytu w WBG 
strażacy mieli okazję zobaczyć 
przebieg procesu produkcyj-

nego i zapoznać się z naj-
ważniejszymi urządzeniami 
– dodaje Robert Gonera. – W tym 
roku planujemy przepro-
wadzenie jeszcze jednych 
ćwiczeń strażackich na tere-
nie ISD Huty Częstochowa. 
Być może z zakresu ratowni-
ctwa gazowego.

Manewry strażackie na 
terenie Huty odbywają się re-
gularnie od kilku lat. Obejmo-
wały już m.in. symulowany 
wypadek kolejowo-drogowy, 
ewakuację biurowców, ga-
szenie żużla i pożaru na linii 
COS w Stalowni. N
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l NA SCENIE FIlhArmoNII
W Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława 
Hubermana w piątek o godz. 19 odbędzie się 
koncert „Cohen - Nohavica”, podczas którego 
utwory obu bardów wykonają Marian Opania, 
Iwona Loranc, Monika Węgiel, Marcin 
Januszkiewicz, Bartłomiej Nowosielski, Dariusz 
Siastacz, na fortepianie zagra Janusz Stokłosa, 
a zatańczą: Janja Lesar oraz Krzysztof Hulboj. 
W sobotę o godz. 16.30 i 20 można będzie 
zobaczyć 15-lecie Kabaretu Skeczów Męczących, 
a w niedzielę o godz. 19 koncert Kayah. Z okazji 
Dnia Kobiet, w czwartek o godz. 19 na scenie 
filharmonii wystąpią z koncertem Anna Maria 
Jopek i zespół Kroke, a w przyszły piątek o godz. 
19 Narodowy Balet Kijowski zaprezentuje 
„Jezioro łabędzie” Piotra Czajkowskiego.

l W TEATrZE Im. mICKIEWICZA
Na scenie Teatru im. Adama Mickiewicza w piątek 
o godz. 18 będzie można zobaczyć „Procę” Nikołaja 
Kolady, w sobotę o godz. 19 „Sprzedawców 
gumek” Hanocha Levina, a w niedzielę o godz. 
19 recital aktorki Marty Honzatko „Nie tylko 
kobieta”. Z okazji Dnia Kobiet częstochowski 
teatr przygotował spektakl „Czechow - żarty 
z życia”, który będzie prezentowany już od 
czwartku do przyszłej niedzieli o godz. 19.

l SpEKTAKl W KłobuCKu
Wręczyca grupa Teatr Po Godzinach we współpracy 
z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kłobucku 
przygotowała spektakl „Ożenek”, który można 
zobaczyć w niedzielę o godz. 18 w sali kłobuckiego 
MOK-u, ul. Targowa 1. Wstęp wolny.

l muZyKA W „rurZE”
Klub „Rura” (Al. NMP 38) zaprasza w piątek 
o godz.  19 na koncer t  w wykonaniu 
DonGURALesko & Dom Otwartych Drzwi.

l ZAŚpIEWA KATArZyNA ŻAK
Stajnia „Biały Borek” w Biskupicach k. Olsztyna 
zaprasza w przyszły piątek, 9 marca o godz. 19 
na koncert aktorki Katarzyny Żak „Bardzo 
śmieszne piosenki”. Informacje i rezerwacja 
miejsc: tel. 600 096 708, www.stajnia.civ.pl.

l promoCjA KSIąŻKI
Promocja książki dr. Ryszarda Stefaniaka 
„Mieczysław Zbigniew Hrehorów”, poświęconej 
wybitnemu częstochowskiemu działaczowi 
sportowemu odbędzie sie we wtorek o godz. 
17 w Ratuszu. Podczas spotkania wystąpi chór 
„Coralmente” z OPK „Gaude Mater”.

l KulTurA obrAZu prZy muZyCE
Muzeum Częstochowskie zaprasza w środę o godz. 
18 do Ratusza na spotkanie „Homovidens 
– kultura obrazu. Nowa jakość czy krok wstecz”. 
Rozmowę poprowadzą dr Ryszard Miszczyński 
i dr Marek Perek z Instytutu Filozofii Akademii 
im. Jana Długosza. W programie także 
minirecitale studentów Instytutu Muzyki AJD: 
Felicitas Sarodnick oraz Łukasza Grzomby.

l mIędZyNArodoWy dZIEń SłońCA
Multicentrum Zodiak w Parku im. St. Staszica 
zaprasza dzieci i młodzież na obchody 
Międzynarodowego Dnia Słońca. Od 5 do 16 
marca (oprócz soboty i niedzieli) będą tam 
prowadzone zajęcia, których uczestnicy opanują 
działanie maszyny solarnej TP-SE i napisany do niej 
program komputerowy. Podczas multimedialnej 
prezentacji „Elektrownia jak słonecznik”, 
poszerzą wiedzę na temat elektrowni słonecznych. 
Z konstrukcyjnych klocków K’nex zbudują 
modele dodoświadczeń z baterią słoneczną. 
Warsztaty mają zarówno charakter artystyczny, 
jak i naukowo-techniczny. Mogą w nich wziąć 
udział grupy zorganizowane dzieci w wieku 6–12 
lat. Zapisy i informacje: tel. 504 757 598.

l „byĆ KobIETą” W lublIńCu
IV Lubliniecka Gala „Być Kobietą” odbędzie się 
w środę o godz. 17 w Miejskim Domu Kultury 
w Lublińcu przy ul. Plebiscytowej 9. W programie: 
wernisaż wystawy lokalnej artystki Czesławy 
Włuki „Życie ze sztuką”; wykład psycholog Ewy 
Kustwan–Mróz „Być kobietą w tym świecie 
i przetrwać”; metamorfoza poprowadzona 
przez Kaniut Studio Fryzjerskie; wręczenie 
nagrody specjalnej „Kapelusza Edyty 2018” 
i koncert zespołu „Frele”. Wstęp wolny.

l WErNISAŻ grupy WErNIKS
Wernisaż dorocznej wystawy malarstwa grupy 
„Werniks” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
przy Wydziale Zarządzania Politechniki 
Częstochowskiej odbędzie się w piątek o godz. 
17 w Klubie Spółdzielczym Częstochowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”, 
ul. Broniewskiego 3. Wernisaż uświetni 
występ chóru „Canto Cantare” pod dyrekcją 
Przemysława Jeziorowskiego. Wstęp wolny.

l rZEźby ANNy WySoCKIEj
Na wernisaż wystawy rzeźb Anny Wysockiej 
zaprasza w piątek o godz. 19 Ośrodek Promocji 
Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1.

l WySTAWA jANuSZA pACudy
Galeria Art-FOTO w Regionalnym Ośrodku Kultury, 
ul. Ogińskiego 13a, zaprasza w piątek o godz. 
18 na otwarcie wystawy „Bez kres” Janusza 
Pacudy - częstochowskiego grafika, autora 
instalacji, projektanta graficznego, nauczyciela 
akademickiego, autora publikacji z zakresu 
percepcji sztuki związanego z Akademią im. 
Jana Długosza w Częstochowie i z Wyższą Szkołą 
Technologii Informatycznych w Katowicach.

l bodypAINTINg W gAlErII
Miejska Galeria Sztuki, Al. NMP 64, zaprasza 
w czwartek na otwarcie wystawy fotograficznej: 
Krzysztof Czarski, Thomas Kaser „Bodypainting”, 
prezentującej cykl zdjęć wykonanych na zlecenie 
producenta kosmetyków teatralnych Kryolan 
w Berlinie, do kalendarzy reklamowych na lata 
2000 i 2003. Przedstawiają kobiety, odziane tylko 
w „kostiumy” namalowane na nagich ciałach.

l „8 KobIET” W KoNduKToroWNI
W czwartek, 8 marca, o godz. 18 w Konduktorowni 
przy ul. Piłsudskiego 34/36 otwarta zostanie 
po raz szósty Ogólnopolska Wystawa Sztuki „8 
kobiet”. Na wernisaż wstęp jest wolny.

l mAZurSKIE KlImATy
Wernisaż wystawy „Masuria 4”, na której zostaną 
pokazane dzieła 30 artystów, nawiązujące 
do mazurskiego pejzażu: od przedstawień 
realistycznych po abstrakcje, odbędzie się w środę 
o godz. 18 w Muzeum Monet i Medali Jana 
Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71. Wstęp wolny.

l SpoTKANIE Z hISTorIą
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach i dr 
Krzysztof Tabaka zapraszają w poniedziałek 
o godz. 17 na kolejne „Spotkanie z historią”, 
tym razem na temat „Życie codzienne w XIX w. 
między Wartą a Pilicą”. Dom Kultury w Żarkach 
– sala pamięci, ul. Moniuszki 2. Wstęp wolny.

l FIlmoWy pIąTEK młodEgo WIdZA
Pracownia Artystyczna Wielokropka przy al. 
Niepodległości 41a zaprasza na cykliczne zajęcia 
dla dzieci w wieku 4-7 lat: spotkanie z filmem 
połączone z miniwarsztatami plastycznymi 
pod hasłem „Filmowy Piątek Młodego Widza”. 
Najbliższe spotkanie w piątek o godz. 17.

l dKF „rumCAjS” ZAprASZA
W poniedziałek, 5 marca, o godz. 18 Dyskusyjny 
Klub Filmowy „Rumcajs” w Klubie „Politechnik” 
(Al. Armii Krajowej 23/25) zaprasza na brytyjski 
dramat „Party”. Przed seansem prelekcja.

l NA EKrANIE oKF „IluZjA”
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja” (Al. NMP 64) 
w najbliższym tygodniu zaprasza na amerykańską 
komedię „Lady Bird”, niemiecko-francuski triller 
„W ułamku sekundy” oraz amerykańsko-brytyjski 
dramat „Trzy bilboardy za Ebbing, Missouri”. 
Ponadto w sobotę i niedzielę o godz. 11 z myślą 
o młodszych widzach zostanie wyświetlony 
amerykański film „Cudowny chłopak”, a we wtorek 
o godz. 12 w cyklu Kino Seniora polska komedia 
„Plan B”. Na życzenie widzów w sobotę o godz. 
17 OKF ponownie zaprezentuje dokumentalny 
film „Cezanne. Portrety życia”.

l W rEpErTuArZE „CINEmA CITy”
Na ekrany częstochowskich kin Cinema City w ten 
weekend wchodzą cztery filmy amerykańskie: 
komedia „Lady Bird”, triller „Czerwona jaskółka”, 
dramat „Jestem najlepsza. Ja, Tonya” oraz 
melodramat „Każdego dnia”. W multipleksach 
„Wolność” i „Galeria Jurajska” można oglądać 
także filmy: „Cudowny chłopak”, „Czarna 
pantera”, „Czwarta władza”, „Kobiety mafii”, 
„Kształt wody”, „Narzeczony na niby”, „Nić 
widmo”, „Nowe oblicze Greya” i „Podatek od 
miłości”. Dla młodych widzów są przeznaczone: 
„Fernando”, „Gnomy rozrabiają”, „Jaskiniowiec”, 
„Jumanji: Przygoda w dżungli” i „Pszczółka 
Maja: Miodowe Igrzyska”.

Aktualności kulturalne

SZCZENIAKI shih tzu - gotowe do odbioru. Wiadomość: tel. 608 749 927.
SPRZEDAM perkusję elektroniczną Yamaha i odsłuch aktywny. Wiadomość: 
tel. 605 524 038.
ROZLICZANIE PIT-ÓW, książka przychodów i rozchodów, ul. Prusa. 
Wiadomość: tel. 667 550 971.
SPRZEDAM zabytkową maszynę do szycia Pfaff, sprawna technicznie 
(drobna naprawa szuflad), napęd nożny. Nadaje się na wystawę lub do zakładu 
krawieckiego. Cena do uzgodnienia. Wiadomość: tel.  34 324 94 67.
SPRZEDAM felgi stalowe (5 śrub) z kołpakami do opla i oponami 15/195/62. 
Cena do uzgodnienia. Wiadomość: tel. 517 629 581.
SPRZEDAM opony zimowe13/175/70 z felgami stalowymi 4x100. Cena: 
220 zł. Wiadomość: tel. 600 140 905.
SPRZEDAM VW Sharan, rok prod. 2000. Wiadomość: tel. 793 266 177.
SPRZEDAM VW Passata Comfortline 1,9 TDi, 131 KM, rocznik 2004. 
Cena do negocjacji. Wiadomość: tel. 664 095 483.
SPRZEDAM Mercedesa klasa B, 2006 r., srebrny metalik, silnik 2 l - diesel, 
pełne wyposażenie, stan bardzo dobry. Wiadomość: tel. 501 713 013.
SPRZEDAM Peugeota 1007 poj. 1,4, rocznik 2007, koloru żółtego, 
przebieg 67000 km, bezwypadkowy, krajowy, elektrycznie rozsuwane 
drzwi, wymieniony rozrząd, tarcze i klocki hamulcowe, nowe opony 
zimowe i letnie. Cena: 10 000 zł. Wiadomość: tel. 604 141 428.
SPRZEDAM działkę o powierzchni 2740 m2  w Broniszewie Starym 
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym, hodowlana lub ogrodowa, 
z funkcją agroturystyki, zabudowy rekreacyjnej, pensjonatowej. Uprawy 
polowe, sadownicze lub szklarniowe. Na działce znajduje się dom 
wolnostojący (do remontu) o powierzchni 40 m2 z pokojem, kuchnią, 
łazienką i gankiem. Doprowadzone media prąd i woda. Dwa budynki 
gospodarcze. Jeden może służyć jako garaż lub warsztat (doprowadzona 
tzw. siła), drugi budynek może służyć jako magazyn, warsztat lub 
dodatkowe pomieszczenie mieszkalne. Bardzo atrakcyjna cena: 89 000 
zł. Wiadomość: tel.693 471 277
SPRZEDAM czteropokojowe mieszkanie 83 m2 przy ul. Łukasińskiego, 
I piętro w bloku 3-piętrowym. Wysoki standard wykończenia. Ogrzewanie 
miejskie, okna PCV, dostęp do wspólnego strychu, 2 piwnice. Osobna 
toaleta oraz pralnia. W cenie kompletne umeblowanie oraz sprzęt AGD, 
zachowano dekoracyjny piec kaflowy. Cena: 320 tys. zł. Wiadomość: 
tel. 603 805 005.
REMONTY, prace wykończeniowe (płytki, malowanie, kartongips, 
układanie paneli itp.). Wiadomość: tel. 660 498 375.
GAZ PROPAN-BUTAN – butla 11 kg w cenie 45 zł z dostawą do domu. 
Wiadomość: tel. 695 080 102.
OPIEKA nad osobami starszymi. Wiadomość: tel. 667 550 971.
USŁUGI tokarskie. Wiadomość: tel. 797 762 275 (po godz. 16).

ogłoszenia drobne

Komunikat MPKZP
Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy 

Zapomogowo-Pożyczkowej w ISD Hucie 
Częstochowa informuje, że kasa będzie czynna 

7, 14, 21 i 28 marca w godz. 9-16.

ANTYKWARNIA „NIEZALEŻNA”
ul. Kopernika 4 chętnie kupi

POCZTóWKI, fOTOGrAfIe, KSIążKI, 
MeDAle, MONeTY, ODZNAKI 

I ZNACZKI POCZTOWe.
Szczególnie zainteresowana jest pamiątkami 

związanymi z Częstochową oraz terenami 
byłego województwa częstochowskiego.

Kontakt tel. 34 324 94 67.

Huta i okolice w fotograficznym skrócie

Od 1 marca ponownie działa sklep spożywczy na terenie Walcowni 
Blach Grubych. Czynny w godz. 5.30-14.30 oferuje asortyment 
podobny jak sklep na Kucelinie, prowadzony przez tę samą firmę.

Firma Kamberg, która od dawna w jednej z dawnych hal hutniczych 
na Mirowie prowadzi cięcie laserem i śrutowanie blach, zbudowała 
nową siedzibę u zbiegu ul. Odlewników i Ronda Szwejkowskiego.

Mimo mroźnej pogody na terenie huty szkła Guardian trwają 
prace przy rozbudowie. Za rok, kosztem 400 mln zł, ma tam 
powstać nowy zakład, zatrudniający dodatkowe 90 osób.
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l ZmIANy roZKłAdóW jAZdy
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że od 
1 marca zostały wprowadzone korekty godzin odjazdu na liniach 
autobusowych nr 23 i 25. Szczegółowe informacje na przystankach.

l SpoTKANIE dlA prZEdSIębIorCóW
7 marca o godz. 9.30 częstochowska filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 
Al. Niepodległości 20/22, zaprasza na spotkanie poświęcone pozyskiwaniu 
środków europejskich. Wśród tematów przegląd programów oferujących 
wsparcie przedsiębiorczości. Udział jest bezpłatny. Zainteresowane os-
oby proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Szczegółowe 
informacje na stronie WUP w Katowicach i na www.czestochowa.pl N

Z miasta i z regionu

Z okazji Dnia Kobiet 
najserdeczniejsze życzenia, 

pomyślności, radości, 
aby uśmiech rozpromieniał zawsze 

Wasze twarze 
oraz samych pięknych dni w życiu

składa
Zarząd Związku Zawodowego
„Juvenia” Huty Częstochowa

Samochód próżniowy podczas usuwania zanieczyszczeń ze zbiorników na terenie Walcowni Blach Grubych.

Walcownia Blach Grubych

Czysta woda i zbiorniki bez szlamu

Rozmowa o Kole Emerytów

Ciekawe propozycje dla byłych hutników

W Walcowni Blach Gru-
bych ważną rolę w produk-
cji blach stanowi krążąca 
w różnych obiegach woda. 
Służy ona między innymi do 
chłodzenia zabudowanych 
w ciągu produkcyjnym ma-
szyn i urządzeń ale przede 
wszystkim do hydraulicz-
nego zbijania zgorzeliny, 
który ma znaczący wpływ 
na jakość produkowanych 
blach. Podczas tych procesów 
woda ulega ogrzaniu oraz 
zanieczyszczeniu, głównie 
zawiesiną i olejami. Ponieważ 
ciecz ta krąży w obiegach za-
mkniętych, to przed ponow-
nym wprowadzeniem w rejon 
ciągu produkcyjnego należy 

ją oczyścić oraz schłodzić. 
Służą do tego urządzenia 
zainstalowane w mechanicz-
nej oczyszczalni wody prze-
mysłowej znajdującej się 
w WBG.

Oczyszczanie wody w tzw. 
obiegu brudnym jest złożone. 
Odbywa się III-stopniowo 
i obejmuje procesy wydzie-
lania grubych frakcji zgorze-
liny w procesie sedymentacji 
i separacji z wykorzystaniem 
siły odśrodkowej w hydro-
cyklonie i hydrocykloni-
kach, sedymentacji i separacji 
grawitacyjnej w radialnych 
osadnikach Dora oraz fil-
tracji przez złoże żwirowe 
w filtrach ciśnieniowych.

Powstające w opisanym 
procesie odpady należy okre-
sowo usuwać, aby nie stano-

wiły potencjalnego zagroże-
nia ekologicznego. W tym 
celu ISD Huta Częstochowa 

posiada umowę ze specja-
listyczną firmą CLIMBEX 
S.A. z Opola, która dyspo-

ISD Huta Częstochowa posiada umowę 
ze specjalistyczną firmą CLIMBEX S.A. z Opola, 
która wywozi i utylizuje odpady niebezpieczne 
z miejsc trudno dostępnych.

nuje odpowiednim sprzętem 
(tzw. samochodami próżnio-
wymi), dzięki czemu może 
ewakuować odpady nie-
bezpieczne (czyli zaolejoną 
zgorzelinę) z miejsc trudno 
dostępnych, a następnie wy-
wozić je i utylizować.

Operacja taka odbywa się 
na terenie Walcowni Blach 
Grubych zazwyczaj raz na 
dwa miesiące i polega naj-
częściej na usuwaniu wspo-
mnianego odpadu z zagęsz-
czacza szlamu znajdującego 
się w rejonie hydrocyklo-
nu. Czyszczenie takie miało 
miejsce m.in. w ubiegłym 
tygodniu.

Dzięki tak zorganizowanej 
gospodarce wodnej oraz sy-
stemowi usuwania i utylizacji 
zanieczyszczeń Walcownia 
Blach Grubych ISD Huty 
Częstochowa może pochwa-
lić się spełnieniem norm 
ekologicznych. N

TYGODNIK 
ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o.
          http://huta.isd-poland.com

Istnieje od 7 czerwca 1951 r.

Adres redakcji: „Głos Hutnika”, ul. Kucelińska 22,  42-207 Częstochowa,  e-mail:  redakcja.gh@isd-hcz.com.pl
     Materiały redaguje i opracowuje: l redaktor naczelny Jacek Noszczyk, tel. 34 323 70 45, 34 323 74 10.
redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo ich skracania i adiustacji. Za treść ogłoszeń redakcja 
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Wszystkim Paniom w dniu Ich święta
zdrowia, szczęścia, pomyślności 

w życiu osobistym i satysfakcji z pracy
życzy

Międzyzakładowy Związek Zawodowy 
Pracowników z ISD Huty Częstochowa

NSZZ Solidarność

W rocznicę śmierci
Przedstawiciele hutniczej 

„Solidarności” uczcili pa-
mięć jej byłego lidera Alek-
sandra Przygodzińskiego.

2 marca mija druga roczni-
ca śmierci Aleksandra Przy-
godzińskiego (1942-2016), 
współtwórcy NSZZ „Solidar-
ność” w Hucie w 1980 r. oraz 
przewodniczącego Zarządu 
Regionu Częstochowskiego 

w latach 1991-1995. Więzio-
nego w stanie wojennym.

W przeddzień tej rocznicy 
Mirosław Jacek Maciński oraz 
Jerzy Boborowski z Organiza-
cji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” ISD Huty Czę-
stochowa i Krzysztof Garus 
z Elsenu złożyli kwiaty i zapalili 
znicze na jego grobie na 
cmentarzu w Strzelcach Ma-
łych k. Radomska. N

W czerwcu organizujemy 
dla emerytów z Huty wczasy 
w Jarosławcu, a w ciągu 
roku wiele innych atrak-
cji – mówi Ryszard Wie-
czorek, przewodniczący 
Koła Emerytów Organizacji 
Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” ISD Huty 
Częstochowa.

Ilu byłych hutników należy 
do waszego koła?

RYSZARD WIECZOREK: 
– Mamy obecnie 52 człon-
ków. Niestety, ta liczba się 
zmniejsza, bo ubywa nas z 
przyczyn naturalnych, a oso-
by które w ostatnich latach 
przeszły na emeryturę nie 
garną się do nas. Smutne jest, 
że wiele osób po odejściu z 
pracy siedzi w domu i patrzy 

w okno lub telewizor, a nie 
korzysta z możliwości, jakie 
oferujemy. O dziwo, wydaje 
mi się, że dawniej emeryci 
byli bardziej zaangażowani 
i ciekawi świata. Najstarsza 
osoba w naszym kole ma 96 
lat i do niedawna jeździła 
z nami na wszystkie wyciecz-
ki, a przewodnikom zawsze 
zadawała mnóstwo pytań.

Co proponujecie byłym 
hutnikom?

– Przede wszystkim zachę-
camy wszystkich do aktyw-
ności. Poza spotkaniami przy 
kawie i ciastku, tradycyjnie 
organizujemy wyjazdy na 
pikniki do lasu z okazji Dnia 
Hutnika. Ostatnio chętnie 
jeździmy nad zalew w Os-
trowach, gdzie zapewniamy 

obiad, jest miejsce na spacery, 
można popływać łódką, po-
siedzieć przy grillu, a także 
potańczyć. Latem staramy się 
co miesiąc gdzieś wyjeżdżać. 
Odwiedzamy sanktuaria, rok 
temu byliśmy cztery dni w 
Murzasichlu. Teraz chcemy 
wybrać się do Przemyśla. 
Zaletą bycia emerytem jest, 
że nie trzeba czekać na urlop 
czy weekend, ale można 

jechać w środku tygodnia 
i dobrze się bawić. 

Macie też w planie dłuższe 
wyjazdy?

– Podobnie jak w poprzed-
nich latach, planujemy od 9 
czerwca 14-dniowe wczasy 
rodzinne w Jarosławcu. Za-
pewniamy dojazd autokarem, 
dwuosobowe pokoje z pełnym 
węzłem sanitarnym i tele-
wizją. W ośrodku jest kryty 
basen, w pobliżu plaża, zorga-
nizujemy też kilka wycieczek 
po okolicy. Zapraszamy nie 
tylko naszych członków, ale 
wszystkich zainteresowa-
nych. Jedziemy przed sezo-
nem, bo jest taniej. Koszt 
wyjazdu, łącznie z wyżywie-
niem i wycieczkami to 1500 
złotych od osoby.

To, że zapraszacie wszyst-
kich oznacza, że nie trze-
ba było w przeszłości być 
członkiem związku, żeby 
na emeryturze należeć do 
waszego koła?

– Nie trzeba i wszystkich 
o tym informujemy. Niestety, 
często jest tak, że nawet byli 
członkowie „Solidarności” 
nie kontynuują przynależno-
ści związkowej. Póki pracują 
należą do związków, bo ko-
rzystają z ochrony lub innych 
świadczeń, a na emeryturze 
tracą ochotę nie tylko do dzia-
łania, ale nawet do wspólnych 
spotkań.

Kto wspiera działalność Koła 
Emerytów „Solidarności”?

–   Przede wszystkim pomaga 
nam Zarząd ISD Huty Czę-

stochowa i Organizacja Mię-
dzyzakładowa NSZZ „Soli-
darność”, którym jesteśmy 
bardzo wdzięczni i bardzo za 
tę pomoc dziękujemy.

Jak można do was trafić?
– W każdej chwili zapra-

szamy do naszej siedziby. 
Można przyjść, pogadać, po-
wspominać, spotkać się w gro-
nie osób w podobnym wieku, 
z podobnymi doświadczenia-
mi i problemami. Zapewniam, 
że czasem z takimi osobami 
łatwiej rozmawia się nawet 
o prywatnych sprawach niż 
w rodzinie. A przy okazji moż-
na się oderwać od codzien-
nych spraw i poczuć młodziej. 
Serdecznie wszystkich zapra-
szamy. Rozmawiał:

Jacek Noszczyk

Koło emerytów Organizacji 
Międzyzakładowej NSZZ „Soli-
darność” ISD Huty Częstocho-
wa ma siedzibę w budynku CM 
„Amicus”, I piętro, pokój nr 111, 
tel. 34 323 84 17 lub 34 323 
76 37. Dyżury członków prezy-
dium w piątki w godz. 10-13.
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Piłka nożna

Wiosna się spóźnia

Piłka nożna kobiet

Barażowy mecz gola o ekstraligę futsalu
Piłkarki ISD AJD Gol 

w niedzielę o godz. 18 zmie-
rzą się w Hali ACS AJD przy 
ul. Zbierskiego z drużyną 
Naprzód AZS UEK Kraków 
w barażowym meczu o pra-
wo gry w Ekstralidze Futsa-
lu Kobiet.

Przed tygodniem, w pierw-
szym spotkaniu barażowym 

ISD AJD Gol Częstocho-
wa wygrał w Krakowie 6:2 
(bramki: Uchnast - 2, Wójcik 
- 2, Wodarz i Pająk) i jest 
zdecydowanym faworytem 
przed rewanżem.

Skład Gola: Klaudia Ciupa 
– Justyna Wójcik, Stefania Wo-
darz, Renata Uchnast, Martyna 
Jeziorska oraz Olga Sulisz, 
Dominika Woszczyńska, So-

nia Sikorska, Oliwia Pająk, 
Natalia Klyta, Patrycja Tkacz, 
Kamila Czaja.

Przypomnijmy, że często-
chowianki muszą grać baraż 
ponieważ zajęły przedostatnie 
miejsce w grupie południowej 
Ekstraligi Futsalu Kobiet.

Piłkarki z kadry Gola wy-
stąpiły także w finałach Aka-
demickich Mistrzostw Polski 

w futsalu, jako reprezentacja 
Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie. Podczas 
turnieju rozegranego w War-
szawie z udziałem 16 zespo-
łów zajęły szóste miejsce. 
Zwyciężył Uniwersytet Ja-
gielloński przed Państwową 
Wyższą Szkołą Zawodową 
w Wałbrzychu i Uniwersyte-
tem Gdańskim. N

TABELA NICE 1. LIGI PO RUNDZIE jESIENNEj
    Punkty Bramki Z      r     P
  1. Chojniczanka Chojnice    35  28-13 10     5     4
  2. Odra Opole     34  26-20 10     4     5
  3. raków Częstochowa    32  34-23   9     5     5
  4. Miedź legnica     31  24-18   8     7     4
  5. Stal Mielec     31  28-23   9     4     6
  6. Chrobry Głogów     30  22-19   8     6     5
  7. GKS Katowice     28  27-24   8     4     7
  8. Zagłębie Sosnowiec    27  27-22   7     6     6
  9. Puszcza Niepołomice    26  26-25   7     5     7
10. Wigry Suwałki     26  22-21   7     5     6
11. Bytomia Bytów     24  22-22   6     6     7
12. Podbeskidzie Bielsko-Biała    24  23-27   6     6     7
13. Pogoń Siedlce     24  24-30   6     6     7
14. GKS Tychy     20  19-30   5     5     9
15. Stomil Olsztyn     19  22-32     6     1     11
16. Olimpia Grudziądz    18  11-20     5     3     11
17. Górnik Łęczna     18  16-28   4     6     9
18. ruch Chorzów     15  24-28     6     2     11
Kolejne liczby oznaczają uzyskane punkty, bramki zdobyte i stracone oraz 
zwycięstwa, remisy i porażki. Zamykający tabelę ruch Chorzów przystąpił 
do rozgrywek ukarany 5 punktami ujemnymi. Do rozegrania pozostał jeszcze 
zaległy mecz 15. kolejki: Stomil Olsztyn – Wigry Suwałki.

Żużel

Prezentacja zespołu
forBEt Włókniarz

Siatkówka

AZS i norwid
grają play off

Prezentacja żużlowców 
forBET Włókniarza Często-
chowa odbędzie się w Hali 
Sportowej Częstochowa 
w niedzielę o godz. 17.

Impreza, podczas której 
maja byc obecni wsztscy za-
wodnicy z kadry częstochow-
skiego klubu na sezon 2018, 
będzie połączona z koncertem 
zespołu Video. Planowane są 
również konkursy z nagroda-
mi dla kibiców.

Bilety wstępu na to wy-
darzenie można kupować 
w sekretariacie Włóknia-
rza, ul. Olsztyńska 123/127 

(wejście od ulicy Żużlowej) 
w piątek w godz. 8-15 oraz 
w sklepie komputerowym „Pat-
Rox”, ul. Strażacka 1, w piątek 
w godz. 10-18 i w sobotę 
w godz. 10-14. Ceny biletów: 
trybuna górna – 15 zł, dolna – 
30 zł. Dzieci urodzone w 2006 r. 
i później – wstęp bezpłatny. 
Karnety nie obowiązują.

Sezon PGE Eklstraligi for-
BET Włókniarz rozpocznie 8 
kwietnia wyjazdowym me-
czem z GKM-em Grudziądz.

Natomiast w tym roku nie 
odbędzie się żużlowa Gala 
Lodowa na lodowisku przy 
ul. Boya-Żeleńskiego. N

Dwa zwycięstwa AZS-u 
nas TSV SAnok i dwie po-
rażki Exact Systems Norwi-
da w Tomaszowie Mazowie-
ckim to bilans pierwszych 
meczów częstochowskich 
drużyn w fazie play off I ligi 
siatkarzy. Kolejne spotkania 
w najbliższy weekend.

Siatkarze AZS-u w Hali 
Sportowej Częstochowa dwu-
krotnie pokonali TSV Sanok: 
3:0 (25:20, 26:24, 25:15) i 3:1 
(25:19, 23:25, 25:19, 25:21). 
O ile pierwsze zwycięstwo 
przyszło im łatwo, to w dru-
gim spotkaniu były nerwowe 
momenty, bo goście z Sanoka 
zagrali bardzo ambitnie.

Po zwycięskim pierwszym 
secie, w drugiej partii TSV 
wyszedł na prowadzenie 7:4 
i już go nie oddał, choć AZS 
zdołał się zbliżyć na jeden 
punkt przy stanie 13:14 i 
22:23. Także trzeci set był 
początkowo bardzo wyrów-
nany, a w czwartym remis 
był jeszcze przy stanie 17:17. 
Na szczęście w końcówkach 
lepsi okazali się gospodarze, 
a za najlepszego siatkarza 
meczu uznany został Bartosz 
Krzysiek.

W drugim meczu AZS 
wystąpił w składzie: Bućko, 
M’Baye, Stolc, Szaniawski, 
Krzysiek, Szczurek, Koziura 
(libero) oraz Macheta (libero) 
i Magnuszewski.

Rywalizacja w play off 
toczy się do trzech zwycięstw. 
Dzięki prowadzeniu 2:0 po 
dwóch pierwszych spotka-
niach AZS-owi wystarczy 
do awansu jedna wygrana w 
Sanoku. Mecze tam zaplano-
wano w sobote i – ewentual-
nie – w niedzielę. Gdyby do 
rozstrzygnięcia konieczne 

okazało się piąte spotkanie 
to odbędzie się ono ponownie 
w Częstochowie.

AZS jest zdecydowanym 
faworytem, ale warto pamię-
tać, że w listopadzie to właś-
nie TSV Sanok wyeliminował 
częstochowską ekipię z roz-
grywek Pucharu Polski.

Norwid zaprasza kibiców
Trudniejsze zadanie będzie 

czeka w weekend zawodni-
ków Exact Systems Norwida. 
Mimo dobrej gry, nie zdołali 
oni przed tygodniem odnieść 
zwycięstwa w wyjazdowych 
meczach z Lechią Tomaszów 
Mazowiecki. Gospodarze 
wygrali po bardzo wyrówna-
nej walce 3:1 (33:31, 25:23, 
20:25, 25:21) i 3:2 (25:20, 
24:26, 21:25, 25:22, 15:7). 
Żeby przedłużyć rywalizację 
częstochowianie będą musieli 
wygrać mecz zaplanowany 
w sobotę o godz. 17 w hali 
sportowej IX LO im. Norwi-
da przy ul. Jasnogórskiej 8. 
Jeżeli im się uda to czwarty 
mecz zostanie tam rozegrany 
w niedziele o godz. 12. Siat-
karze Norwida bardzo liczą 
na wsparcie częstochowskiej 
publiczności.

W pozostałych dwóch 
parach rundy play off I ligi: 
Ślepsk Suwałki – AZS AGH 
Kraków i Krispol Września 
– AZS PWSZ Stal Nysa po 
dwóch pierwszych spotka-
niach bilans jest remisowy.

Przypomnijmy, że zwycięz-
ca rywalizacji AZS-u i TSV 
Sanok zagra z lepszą druży-
ną z pary Krispol Września 
– Stal Nysa, a przeciwnikiem 
zwycięzcy konfrontacji Exact 
Systems Norwida i Lechii 
będzie Ślepsk Suwałki lub 
AZS AGH Kraków. N

ostatnie sparingi
Korzystając z odwołania 

meczu w Chojnicach, piłkarze 
Rakowa rozgrają w piatek 
jeszcze dwa mecz ekontrolne. 
O godz. 12 na boisku ze sztucz-
ną mawierzchnią w Lelowie 
zmierzą sie z II-ligowym 
MKS-em Kluczbork. Nato-
miast o godz. 16 w Często-
chowie na stadionie przy ul. 
Loretańskiej sptkają się z III-
ligową Skrą Częstochowa.

Także w ubiegły piątek 
Raków rozegrał dwa sparingi 
w Lelowie. Na początek prze-
grał 0:2 z I-ligowym GKS-em 
Tychy, a następnie 1:2 z II-
ligowym ŁKS-em Łódź.

Mecz z tyszanami rozpo-
czął się fatalnie, bo już w 3 
min. bramkę dla rywali zdo-
był Daniel Tanżyna, a w 14 
min. Michał Fidziukiewicz 
podwyższył na 2:0. Do końca 
spotkania częstochowianie  
atakowali, ale nie zdołali już 
zmienić wyniku.

Raków mecz z GKS-em 
rozpoczął w składzie: Szum-
ski - Góra, Rachmanow, Nie-
wulis, Mondek - Formella, 
Łabojko, Figiel, Zachara, 
Malinowski, Czerkas.

W meczu z ŁKS-em tre-
ner Papszun wystawił nieco 
eksperymentalny skład: Kos 
– Boateng, Mesjasz, Koś-
cielny, Radwański, Sapała, 
Mondek, Oziębała, Wójcik, 
Szczepański, Embaló.

Częstochowianie nie mo-
gli sobie poradzić ze szczelną 
łódzką obroną, a co gorsza w 23 
min. stracili gola po strzale 
Piotra Pyrdoła. Co prawda w 
40 min. z rzutu wolnego wy-
równał Krystian Wójcik, ale 
w 70 min. obrońcom Rakowa 

Mecz Chojniczanki Chojnice z Rakowem 
Częstochowa miał w piątek zainaugurować 
rundę wiosenną Nice 1. Ligi. Zimowa aura 
sprawiła, że spotkanie przełożono. Piłkarze 
Rakowa pierwszy pojedynek ligowy rozegrają 
prawdopodobnie za tydzień w Katowicach.

Decyzję o przełożeniu 
meczu Chojnicach podjął 
Departament Rozgrywek 
Krajowych PZPN. Nowa data 
pojedynku zostanie ustalona 
w późniejszym terminie. Na Na 
zapleczu Lotto Ekstraklasy 
nie odbędą się także spotkania 
Olimpii Grudziądz ze Stalą 
Mielec oraz Puszczy Niepoło-
mice z GKS Katowice. Odwo-
łano również całą kolejkę w II 
lidze. Natomiast sześc pozo-
stałych spotkań Nice 1. Ligi 
powinno się odbyć w week-
end zgodnie z planem.

Przypomnijmy, że po run-
dzie jesiennej Raków zajmu-
je trzecie miejsce w tabeli, 
a Chojniczanka jest liderem. 
Po odwołaniu piątkowego 
meczu częstochowscy piłka-
rze rundę wiosenną rozpoczną 
więc zapewne za tydzień od 
wyjazdowego meczu z GKS-
em Katowice (początek zapla-
nowano w sobotę, 10 marca, 
o godz. 17.45). Chyba, że 
znów przeszkodzi pogoda.

W świetle jupiterów
Pierwszy wiosenny mecz 

ligowy na stadionie Rakowa  
odbędzie się 17 marca o godz. 
17.45, a rywalem częstocho-
wian będzie wówczas Odra 
Opole. Już dziś można powie-
dzieć, że będzie to historycz-
ne spotkania, bowiem po raz 
pierwszy Raków w oficjal-
nym meczu podejmie rywala 
na stadionie ze sztucznym 
oświeleniem. We wtorek ofi-
cjalnie oddano na obiekcie 
przy ul. Limanowskiego do 
użytku cztery 42-metrowe 
maszty z jupiterami, któ-
re zapewniają warunki do 
transmisji telewizyjnych 
w staandardzie HD. Inwesty-
cja wartości blisko 2,5 mln 
złotych została sfinansowana 
z budżetu miasta.

przytrafił się błąd po dośrod-
kowaniu z rzutu rożnego 
i Wojciech Łuczak zdobył zwy-
cięską bramkę dla ŁKS-u.

Przypomnijmy wyniki 
wcześniejszych spotkań kon-
trolnych Rakow w ramach 
przygotowań do rundy wio-
sennej: GKS Jastrzębie 0:0,  
FTK Karwina (Czechy) 1:0, 
Miedź Legnica 3:3, Nyiregy-
haza Spartakus FC (Węgry) 
2:0, Dinamo Batumi (Gruzja) 
0:0, FC Saburtalo (Gruzja) 
1:1, Olimpiec Niżny Nowo-
gród (Rosja) 4:1.

Nowi piłkarze
W ubiegły piatek odbyła się 

oficjalna prezentacja drużyny 

Rakowa przed rundą wiosen-
ną. Kibice mogli zobaczyć 
m.in. nowych zawodników, 
którzy zasilili kadrę klubupod-
czas przerwy zimowej. Są to: 
28-letni napastnik Mateusz 
Zachara (wychowanek Ra-
kowa, który wrócił do klubu 
po siedmiu latach), 20-letni 
pomocnik Adam Radwań-
ski, 27-letni pomocnik Ar-
tem Rachmanow, 22-letni 
napastnik Dariusz Formel-
la, 19-letni pomocnik Mi-
łosz Szczepański, 25-letni 
bramkarz Jakub Szumski 
i 27-letni obrońca Kamil 
Kościelny. Mają oni pomóc 
drużynie w walce o czołowe 
miejsca w Nice 1. Lidze. N

Mecze Rakowa z GKS-em 
Katowice i Odrą Opole ma 
transmitować Polsat Sport.

Od wtorku na stadionie Rakowa działa sztuczne oświetlenie. 


