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Przemysłowa Akademia Rozwoju

idzie młodość

Przemysłowa Akademia  
Rozwoju zrealizuje kolej-
ne projekty, m.in. „Młody 
Przemysł”. Konsultanci Aka-
demii rozpoczęli spotkania 
z młodzieżą częstochowskich 
szkół ponadgimnazjalnych, 
będą też obecni na targach 
„ZAWODOWIEC”.

Przypomnijmy, że Prze-
mysłowa Akademia Rozwoju, 
która wspiera Hutę w pro-
cesach rekrutacji, rozwoju 
pracowników, kształtowania 
wizerunku wśród młodzieży 
w ramach projektu Hutnicza 
Akademia Rozwoju od począt-

ku stycznia realizuje program 
„Młoda Huta”. 

– Zainteresowanie Progra-
mem jest bardzo duże. Na nasz 
adres mlodahuta@przemys-
lowa-akademia.pl wpłynęło  
wiele aplikacji. Gruntownej 
analizie i weryfikacji poddano 
wszystkie nadesłane oferty. 
Przeprowadzono kilkanaście 
rozmów kwalifikacyjnych, wy-
łoniono najlepszych kandyda-
tów – podkreśla Maciej Mierz-
wiński Prezes PAR. – Projekt 
nadal trwa, wciąż można apli-
kować. Wszystkich zaintereso-
wanych szczegółami Programu 

zapraszamy na naszą stronę 
Hutnicza Akademia Rozwoju  
na Facebooku i stronę www.
przemyslowa-akademia.pl.

Nowa odsłona „Młodej Huty”
W ramach programu 

„#Młoda Huta” PAR postano-
wił skierować specjalną ofer-
tę zwaną „ścieżką edukacyj-
no-stypendialną” do uczniów 
ostatnich klas szkół ponad-
gimnazjalnych. Przedstawi-
ciele PAR rozpoczęli wizyty 
w częstochowskich szkołach, 
na początek odwiedzili Zespół 
Szkół im. Bolesława Prusa. 
Na spotkaniach z młodzieżą 
konsultanci PAR starali się 
pokazać nowe oblicze prze-
mysłu, przekazać najważ-
niejsze informacje dotyczące 
realizowanych projektów, 
odpowiadali na pytania mło-
dych ludzi. 

– Decydując się na wybór  
ścieżki edukacyjno- stypendial-
nej młodzi ludzie, nie zanie-
dbując obowiązków szkolnych, 

będą mieli okazję zapoznania 
się z pracą w przemyśle od 
tzw. kuchni – wyjaśnia Maciej 
Mierzwiński. – Młodzi otrzy-
mają stypendium oraz dodat-
kowo w formie bezgotówkowej 
różnorodne bonusy. 

– To bardzo cenna inicja-
tywa. W sytuacji braku od-
powiednich pracowników na 
rynku nie tylko Huta, ale też 
inne firmy powinny zwrócić 
się do uczniów ostatnich klas 
szkół zawodowych i techników. 
Wielu z nich chętnie skorzyta 
z atrakcyjnej oferty pracy, 
która da możliwości dalszego 
kształcenia i perspektywy roz-
woju – mówi Dariusz Rataj, 
dyrektor Zespou Szkół im. 
BolesławaPrusa.

W czwartek przedstawiciele 
Przemysłowej Akademii Roz-
woju odwiedzili Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształ-
cących im. Stefana Żeromskie-
go, a w najbliższych dniach 
planują wizyty w kolejnych 
częstochowskich szkołach.

Pierwsze osoby, które zgłosiły swoje kandydatury 
do programu „#Młoda Huta” i pomyślnie 
przeszły rekrutację, 1 marca rozpoczęły pracę 
w ISD Hucie Częstochowa w Wydziale Produkcji 
i Wydziale Utrzymania Ruchu. 
Ich stanowiska są opatrzone wyróżnikiem 
„nauka”. Wkrótce dołączą następni.

Sprawy pracownicze

Powstaje nowy system wynagrodzeń w Hucie

„Młody przemysł”
Kolejny projekt realizowa-

ny przez Przemysłową Aka-
demię Rozwoju to „Młody 
Przemysł”. Skierowany jest 
do uczniów ostatnich klas 
szkół ponadgimnazjalnych 
oraz absolwentów szkół za-
wodowych i technicznych. 

– W ramach tego przedsię-
wzięcia PAR postawił sobie 
trzy główne cele: wspiera-
my w rozwoju, wspieramy 
w wyborze, wspieramy w nauce 
– informuje Maciej Mierz-
wiński i podkreśla: – Nade 
wszystko ułatwiamy start, 
rozpoczęcie kariery zawodo-
wej młodym osobom. 

PAR pomoże młodzie-
ży uzyskać odpowiedź na 
pytanie, co dalej robić, jaki 
kierunek rozwoju zawodowe-
go wybrać. Będzie wspierał 
młodych przy ocenie ich 
zdolności, mocnych stron, za-
interesowań, wartości i cech 

osobowości. Pomoże w roz-
poczęciu kariery zawodowej, 
wyborze pracodawcy, wspar-
ciu w uzgodnieniu sprawied-
liwych warunków pracy, za-
opiekuje się w pierwszych 
dniach rozpoczęcia pracy.

Na targach ZAWODOWIEC
Kolejną możliwością spot-

kania z przedstawicielami 
PAR będą częstochowskie 
t a rg i  „ZAWODOWIEC 
2018”. Odbędą się w dniach 
19- 21 marca w Hali Często-
chowa przy ulicy Żużlowej.  
Przemysłowa Akademia Roz-
woju poprowadzi warsztaty 
kreatywne. Nie zabraknie też 
okazji do omówienia wszyst-
kich wątpliwości młodych 
osób związanych z wyborem 
ich zawodu i ścieżki kariery. 
Konsultanci PAR odpowiedzą 
też na pytania rodziców gim-
nazjalistów. Jadwiga 
� Mikoś-Kucharska,�JN

Analiza�i�opis�stanowisk�
oraz�przygotowanie�i�wdro-
żenie�nowego� systemu�wy-
nagrodzeń�w�ISD�Huta�Czę-
stochowa�–�to�nowy�projekt,�
nad�którym�pracuje�firma�
Brad�Consulting.

Mimo trudnej sytuacji 
finansowej, kierownictwo 
ISD Huty Częstochowa zde-
cydowało się przystąpić do 
prac nad nowym systemem 
wynagrodzeń, wychodząc 
z założenia, że należy już te-
raz myśleć o przyszłości, per-
spektywach rozwoju firmy, 
awansie zawodowym obec-
nych pracowników oraz przy-
ciągnięciu nowych osób. 

Przygotowaniem projektu 
zajmuje się firma Brad Consul-
ting, współpracująca od wielu 
lat z ISD Hutą  Częstochowa 
m.in. przy restrukturyzacji 
i tworzeniu nowej struktury 
organizacyjnej.

Projekt będzie następnie 
przedstawiony związkom 
zawodowym i w konsultacji 
z nimi ma posłużyć do two-
rzenia nowego systemu wy-
nagrodzeń. Tempo jego wpro-
wadzania będzie uzależnione 

od możliwości ekonomicz-
nych Huty.

Opis stanowisk
Pierwszym krokiem jest 

analiza, opis i wartościowanie 
poszczególnych stanowisk 
pracy w Hucie, a następnym 
jednolity system określania 
celów i mierników efektyw-
ności. Te elementy mają słu-
żyć budowie stabilnej organi-
zacji, w której są zapewnione 
sprawiedliwe stosunki pracy. 
Chodzi o to, aby stanowiska 
w różnych jednostkach or-
ganizacyjnych były porów-
nywalne, a wynagrodzenia  
uzależnione od kompetencji 
potrzebnych w Hucie.

Ten etap już trwa. Specja-
liści z Brad Consulting od 
początku marca spotykają się 
z osobami na stanowiskach 
kierowniczych w Hucie. 
Wkrótce rozpoczną anali-
zę stanowiskach wykonaw-
czych. Powstanie dokument 
nazywany księgą opisu sta-
nowisk, który zostanie przed-
stawiony Zarządowi Huty. Na 
jej podstawie można będzie 
przystąpić do kształtowania 
nowej siatki wynagrodzeń.

Trzy podstawowe kry-
teria wycen stanowisk to: 
wymiar odpowiedzialności, 
wpływ stanowiska na wy-
nik jednostki organizacyjnej 
oraz złożoność problemów 
rozwiązywanych w oparciu 
o wymagane umiejętności 
pracownika zatrudnionego na 
danym stanowisku.

Jasne zasady
W założeniu, nowy system 

wynagrodzeń powinien za-
pewniać pracownikom moż-
liwość awansu płacowego na 
stanowisku pracy, możliwość 
awansu stanowiskowego w 
ramach zdefiniowanych ście-
żek karier w powiązaniu ze 
wzrostem odpowiedzialności, 
możliwość uzyskania wyna-
grodzenia zmiennego w po-
wiązaniu z wynikami i oceną 
jego pracy, a także umożliwić 
aktualizację wyceny stanowi-
ska pracy oraz porównań po-
lityki wynagrodzeń w Hucie 
z rynkiem pracy.

Mają być jasne zasady 
awansowania, przeszerego-
wania i premiowania. Lepsi 
pracownicy muszą uzyskać 
możliwość rozwoju i kariery, 

a system ocen pracowniczych 
powinien wskazać osoby 
systematycznie osiągające 
lepsze wyniki. Trzeba też 
pamiętać, że zmiany organi-
zacyjne, technologiczne oraz 
warunków biznesowych, w ja-
kich funkcjonuje Huta, mogą 
powodować zmianę wartości 
stanowisk z punktu widzenia 
potrzeb przedsiębiorstwa.

Korzyści dla wszystkich
Zdaniem Brad Consulting, 

szięki opisowi stanowisk pra-
cownik będzie wiedział:
w Jakich wyników oczekuje 
od niego firma
w Jakie są kryteria wartości 
jego pracy
w Jakie warunki powinien 
spełniać ze względu na te 
wyniki
w Ile i za co będzie mógł zaro-
bić na swoim stanowisku 
w Z jakich części i w jakich 
proporcjach będzie się składa-
ło jego wynagrodzenie (część 
stała + część ruchoma) 
w  Jakie ma perspektywy 
wzrostu wynagrodzeń 
w Na jakie stanowisko może 
awansować 
w Jak planować rozwój – jak 

„oferować” swój potencjał 
firmie
w Co może zrobić aby zarobić 
więcej (minimalne wymaga-
nia, kompetencje i osiągnię-
cia niezbędne dla uzyskania 
awansu, kreowanie wzrostu 
wartości stanowiska 

Natomiast menedżerowi 
w Hucie będzie łatwiej:
w Organizować pracę zespołu 
dzięki precyzyjnie określo-
nym zakresom odpowiedzial-
ności – kto za co odpowiada 
w Delegować zakresy odpo-
wiedzialności – koncentracja 
na wynikach, a nie na sposo-
bach pracy 
w Kaskadować cele na niższe 
poziomy organizacyjne 
w Motywować pracowników 
poprzez szanse i korzyści 
w Planować i egzekwować 
wyniki pracy poprzez stawia-
nie celów oraz obiektywne 
mierzenie efektywności 

Spodziewane korzyści dla 
Huty z wprowadzenia nowego 
systemu wynagrodzeń w opar-
ciu o opisy i wartościowanie 
stanowisk to:
w zmiana kultury pracy, wy-
zwolenie większej samodziel-
ności oraz odpowiedzialności 

pracowników – koncentracja 
na wynikach, a nie na samym 
działaniu
w wzrost przywiązania pra-
cowników do firmy – poczucie 
sprawiedliwości wynagrodzeń 
oraz dostrzeganie możliwości 
własnego rozwoju,
w zwiększenie efektywności 
funduszu płac – wynagradza-
nie według wartości pracy, 
wyzwolenie potencjału oraz 
wzrost efektywności i spraw-
ności działania
w system wynagrodzeń stanie 
się sojusznikiem procesu 
doskonalenia organizacji, 
szansą dla dobrych i naj-
lepszych pracowników oraz 
miarą atrakcyjności rynkowej 
ISD Huty Częstochowa jako 
pracodawcy.

Wynik klasyfikacji stanow-
isk przygotowany przez Brad 
Consulting będzie porówny-
wany z dostępnymi rapor-
tami najważniejszych badań 
rynkowych wynagrodzeń 
w innych firmach.

O kolejnych etapach prac 
nad opisem stanowisk i sy-
stemem wynagrodzeń będzie-
my na bieżąco informować 
w „Głosie Hutnika”. N
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l NA SCENIE FIlHArMONII
W Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława 
Hubermana w piątek o godz. 19 Narodowy 
Balet Kijowski zaprezentuje „Jezioro łabędzie” 
Piotra Czajkowskiego. W sobotę o godz. 16 i 19 
na scenie będzie można zobaczyć komedię „Ludzie 
inteligentni”, a w poniedziałek o godz. 19.30 
„Selfie.com.pl”. Dla młodych melomanów 
w niedzielę o godz. 11 przygotowano koncert 
w ramach Filharmonii Malucha, podczas którego 
Kwintet Dęty „Gryfnioki” wykona utwory muzyki 
klasycznej. Natomiast w przyszły piątek o godz. 
19 na scenie firharmonii koncertował będzie 
Michał Szpak z zespołem.

l prEMIErA TEATrU IM. MICKIEWICZA
Na scenie Teatru im. Adama Mickiewicza 
w piątek, sobotę i niedzielę o godz. 19, a także 
we wtorek o godz. 11 i w środę o godz. 11 oraz 18 
można oglądać premierowy spektakl „Czechow - 
żarty z życia”, który Andrzej Bubień wyreżyserował 
na podstawie jednoaktówek Antoniego Czechowa: 
„Niedźwiedź”, „Jubileusz”, „Oświadczyny” oraz 
monologu „O szkodliwości tytoniu”. W czwartek 
o godz. 18 teatr zaprasza na komedię „Pierwszy 
raz” Michała Walczaka, a dla najmłodszych widzów 
w czwartek i przyszły piątek o godz. 11 wystawi 
„Roszpunkę” według braci Grimm.

l TEATr W „DEKADENCJI”
Projekt Teatralny Agnieszki Oknińskiej „Zmysły” 
na podstawie jej opowiadań o emocjach kobiet: 
autodestrukcji, frustracji, bólu, pożądaniu, 
będzie można zobaczyć w niedzielę o godz. 18 
w „Dekadencji”, ul. Nowowiejskiego 10/12. 
Autorka jest częstochowianką, która po 20 latach 
pobytu w Berlinie, postanowiła powrócić do 
rodzinnego miasta i wydać swoje opowiadania.

l MUZyKA I SpEKTAKl
W Klubie „Politechnik” (Al. Armii Krajowej 
23/25) w piątek o godz. 20 koncertował 
będzie Kortez z zespołem, a w niedzielę o godz. 
16 na tamtejszej scenie zostanie wystawiona 
komedia dla widzów dorosłych pod tytułem 
„Przepraszam, co Pan tu robi?”.

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

l ŚpIEWA WOJCIECH GĄSSOWSKI
Wojciech Gąssowski wystąpi na koncercie 
z okazji Dnia Kobiet w piątek o godz. 19 w sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we 
Mstowie, Plac Mickiewicza 17.

l W „MUZyCZNEJ MECIE”
Łódzki zespół Ted Nemeth zagra koncert w piątek 
o godz. 20 w klubie „Muzyczna Meta”, ul. 
Jasnogórska 13. Natomiast w sobotę o godz. 20 
wystąpią tam Dr. Hackenbush + Zwłoki.

l ŁOBASZEWSKA NA rAKOWIE
Miejski Dom Kultury przy ul. Łukasińskiego 
50/68, zaprasza w sobotę o godz. 18 na 
koncert Grażyny Łobaszewskiej z zespołem.

l JAZZTOCHOWA ZNóW ZAGrA
Podczas kolejnego koncertu w cyklu JAZZtochowa 
w sobotę o godz. 19 w Ośrodku Promocji Kultury 
„Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1, wystąpią 
NSI Quartet oraz Dominik Wania (śpiew).

l ŁĄKI ŁĄN W „rUrZE”
Klub „Rura” (Al. NMP 38 - w podwórku) zaprasza 
w sobotę o godz. 20.30 na koncert zespołu Łąki 
Łan w ramach trasy Leć Tour.

l rOCK I pOEZJA
Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że Alternatywa 21” 
przy ul. Przemysłowej 14/16 w poniedziałek 
o godz. 16.30 zaprasza na koncert zespołu 
Wombat, czyli czwórki młodych artystów 
zainspirowanych polskim rockiem i psychodelią 
lat 60. i 70. Natomiast w środę o godz. 16.30 
będą tam miały miejsce warsztaty poetyckie 
prowadzone przez Julitę Paprotną.

l STANDArDy Ery SWINGU
W czwartek o godz. 19 w Jazz Klubie Five 
O’Clock, ul. Wilsona 16 (budynek Filharmonii 
Częstochowskiej) pianista Piotr Łobos zagra 
koncert zatytułowany „Standardy ery swingu”.

l JArMArK WIElKANOCNy
Burmistrz Lublińca zaprasza w niedzielę w godz. 
14-19 na Jarmark Wielkanocny w Miejskim 
Domu Kultury, ul.Plebiscytowa 9. Będzie wiele 
pięknych rzeczy, w tym wielkanocne dekoracje 
i prezenty. Dodatkowa atrakcja imprezy to 
darmowe warsztaty artystyczne, które poprowadzi 
Czesława Włuka. Będzie można m.in. stworzyć 
„Pisankę filcem malowaną”.

l „CO KOBIETy ZMAlOWAŁy?”
To tytuł wystawy 16 artystek z Częstochowskiego 
Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza, 
którą do 8 kwietnia można oglądać w Miejskim 
Domu Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68.

l TKANINA ArTySTyCZNA W JANOWIE
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie, 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych im. Wandy 
Wereszczyńskiej i Grupa Tkacka Janów zapraszają 
w sobotę o godz. 17 na wernisaż wystawy tkaniny 
artystycznej „Obrazy przetykane czasem” 
w Galerii Po Schodkach, ul. Częstochowska 1.

l ZDJęCIA Z GrUZJI
Ewa Kuzior-Odulińska ze stowarzyszenia Senior 
Tour poprowadzi w czwartek o godz. 18.30 w sali 
błękitnej Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Focha 
19/21, pokaz zdjęć „Gruzja 2: Tbilisi”.

l FESTIWAl GIEr plANSZOWyCH
W sobotę w godz. 10-20 w sali teatralnej IV LO 
im. Henryka Sienkiewicza, Al. NMP 56, trwał 
będzie Festiwal Gier Planszowych „Twierdza”.

l O JęZyKU pOlSKIM
Prof. Jerzy Bralczyk, prof. Katarzyna Kłosińska, 
dr Sylwia Spurek, dr Zbyszek Wieczorek i Agata 
Wierny wezmą udział w debacie o feminizacji języka 
„Język odmiany czy odmiana języka”, której można 
wysłuchać w piątek o godz. 17 w Ratuszu.

l GENEAlODZy ZAprASZAJĄ
Na wykład mecenasa Adama Dobosza „Księgi 
Wieczyste źródłem badań genealogicznych” 
zaprasza w środę o godz. 17 do Urzędu Stanu 
Cywilnego przy ul. Focha 19/21 Towarzystwo 
Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej.

l SpOTKANIE Z KUlTUrĄ ŻyDOWSKĄ
W czwartek o godz. 17 w Filii nr 9 Biblioteki 
Publicznej przy ul. Nowowiejskiego 15 odbędzie 
się kolejene „Spotkanie z kulturą żydowską”, 
podczas którego Wiesław Paszkowski (autor m.in. 
przewodnika po częstochowskim cmentarzu 
żydowskim) opowie o tzw. akcji purimowej.

l UrODZINy pIWIArNI
Wiele niespodzianek przygotowano w sobotę 
z okazji piątych urodzin Multitapu Piwiarnia 
Częstochowa w Al. NMP 31. Rezerwacja miejsc 
na facebooku: MultitapPiwiarniaCzestochowa.

l FIlMy DOKUMENTAlNE
V Przegląd Filmów Dokumentalnych Niepoprawnie 
Prawdziwych odbędzie się w dniach 9-11 marca 
(piątek-niedziela) w Muzuem Monet i Medali 
Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71.

l DKF „rUMCAJS” ZAprASZA
W poniedziałek, 12 marca, o godz. 18 Dyskusyjny 
Klub Filmowy „Rumcajs” w Klubie „Politechnik” 
(Al. AK 23/25) zaprasza na duńsko-farncuski 
film „The Square”. Przed seansem prelekcja.

l NA EKrANIE OKF „IlUZJA”
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja” (Al. NMP 64) 
w najbliższym tygodniu zaprasza na dwa filmy 
amerykańske: fantasy „Kształt wody” i komedię 
„Lady Bird” oraz film dokumentalny „Maria 
Callas”. Ponadto w sobotę o godz. 18.55 w cyklu 
transmisji z nowojorskiej Metropolitan Opera 
OKF pokaże „Semiramidę” G. Rossiniego.

l W rEpErTUArZE „CINEMA CITy”
Na ekrany kin Cinema City w ten weekend wchodzi 
polska komedia „Kobieta sukcesu” w reżyserii 
Roberta Wichrowskiego, francuska komedia 
„Madame” oraz dwa filmy amerykańskie: komedia 
„Wieczór gier” i horror „Nieznajomi: Ofiarowanie”. 
W multipleksach „Wolność” i „Galeria Jurajska” 
można oglądać także filmy: „Cudowny chłopak”, 
„Czarna pantera”, „Czerwona jaskółka”, „Jestem 
najlepsza. Ja, Tonya”, „Każdego dnia”, „Kobiety 
mafii”, „Kształt wody”, „Lady Bird”, „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”. Uwaga! 
Niektóre filmy prezentuje tylko jedno z tych kin.

Aktualności kulturalne

SZCZENIAKI shih tzu - gotowe do odbioru. Wiadomość: tel. 608 749 927.
SPRZEDAM perkusję elektroniczną Yamaha i odsłuch aktywny. Wia-
domość: 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 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, prze-
bieg 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.
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.
USŁUGI tokarskie, nietypowe wyroby. Wiadomość: tel. 797 762 275 
(po godz. 16).

ogłoszenia drobne

W fotograficznym skrócie

W Hali Sportowej Częstochowa w niedzielę odbyła się oficjalna 
prezentacja żużlowców drużyny forBET Włókniarz Częstochowa 
przed sezonem ligowym 2018, który zaczyna się już za miesiąc.

W czwartek w nowym biurowcu przy ul. Racławickiej rozpoczęły 
działalność centrala Globalnych Zakupów w regionie i Globalne 
Centrum Usługowe IT koncernu ZF TRW, zatrudniające 200 osób.

Wystawę 500 pisanek wielkanocnych ze zbiorów Bożeny Miłoś, 
żony pracownika Huty, można będzie oglądać od 12 marca 
w Muzeum Dawnych Rxzemiosł w Starym Młynie w Żarkach.

Z okazji  Dnia Kobiet 
– wszystkim Paniom

oraz z okazji Dnia Mężczyzny 
- wszystkim Panom

życzymy dużo miłości, pięknych emocji
i nietuzinkowych wrażeń

Zarząd MZZPRC ISDHCz
Zapraszamy wszystkich Członków Związku 

do naszej siedziby po odbiór upominku. 
Budynek Zakładowej Służby Ratowniczej, 

pokój 1, tel. 77-18

Męska część M.Z.Z. „Kadra” 
Huty Częstochowa, 

z okazji Dnia Kobiet,
składa wszystkim przedstawicielkom 

płci pięknej, najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, pomyślności 

i samych pięknych dni w życiu, 
by zawsze uśmiech rozpromieniał 

Wasze twarze. 
Z tej okazji, w prezencie, dla każdej 

naszej Członkini, ufundowaliśmy karty 
podarunkowe. Można je odebrać osobiście 

w siedzibie Związku.
Wszystkim Paniom, które wyraziły chęć 

udziału w imprezie organizowanej 
przez „Kadrę”, życzymy udanej zabawy.
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Nowe pozwolenie zintegrowane dla WBG, oprócz produkcji blach i linii malowania, obejmuje też prefabrykaty.

Ochrona Środowiska

nowe pozwolenia i dobre oceny

NSZZ „Solidarność”

na kolejną kadencję
Wynagrodzenia w Hucie

dodatek wielkanocny

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 
i ISD Huta Częstochowa nie odpowiadają. Dla pracowników Huty ogłoszenia drobne są bezpłatne. Ogłoszenia przyjmujemy 
w godz. 8-14.  Druk: Firma Poligraficzno-Introligatorska „UDZIAŁOWIEC”, ul. Narcyzowa 2, 42-256 Olsztyn, tel. 34 366 14 22. 
Nakład: 1000 egzemplarzy. „Głos Hutnika” w wersji elektronicznej (pdf) na stronie: sitph.czest.pl/glos_hutnika.html

Komunikat MPKZP
Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w ISD Hucie Częstochowa 

informuje, że kasa będzie czynna 14, 21 i 28 marca w godz. 9-16.

Wraz�z�wynagrodzeniem�
za� luty,� czyli�do�10�marca, 
pracownicy� ISD� Huty�
Częstochowa� otrzymają�
świadczenie�z�okazji�Świąt�
Wielkanocnych�ze�środków�
Zakładowego� Funduszu�
Świadczeń�Socjalnych.

Świadczenie zostanie wy-
płacone wszystkim pracowni-
kom zatrudnionym na dzień 
28 lutego, a jego wysokość 
nie ulega zmianie w stosunku 
do 2017 r. i wynosi: 300, 320 
i 340 zł (w zależności od do-
chodów w rodzinie hutnika). 
Wraz z wynagrodzeniem za 
luty wszyscy pracownicy 

otrzymają kwotę 300 zł. Do-
datkowe kwoty świadczenia, 
dla osób, których wysokość 
dochodów kwalifikuje do 
wyższego dofinansowania, 
będą wypłacone z wynagro-
dzeniem za marzec, czyli do 
10 kwietnia 2018 r.

Jak informuje Dział Perso-
nalny ISD Huty Częstochowa, 
od świadczenia z okazji Świąt 
Wielkanocnych z ZFŚS nie 
jest odprowadzana składka 
na ZUS, a ponieważ w 2018 r. 
roczna kwota tego typu świad-
czeń wolna od podatku wynosi 
1000 zł, nie będzie od niego 
również odprowadzany poda-
tek dochodowy. N

Jacek�Maciński� został�
wybrany�przewodniczącym�
NSZZ�„Solidarność”�w�ISD 
Hucie�Częstochowa�na�kolej-
ną�czteroletnią�kadencję.

W środę w siedzibie Za-
rządu Regionu Częstochow-
skiego przy ul. Łódzkiej od-
było sie IX Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze 
NSZZ „Solidarność” ISD 
Huty Częstochowa.

Przewodniczącym hutnic-
zej organizacji wybrano do-
tychczasowego lidera Jacka 
Macińskiego, który otrzymał 
komplet głosów. W skład prezy-
dium weszli: Marek Chądzyński 
- wiceprzewodniczący, Jerzy 
Boborowski - sekretarz oraz 
BożenaŻołędziewska - członek 
prezydium.

Wybrano również komisję 
rewizyjną, której przewod-
niczy Robert Gonera. N

– Zmiana systemu odpro-
wadzania ścieków z terenu 
Walcowni Blach Grubych 
spowodowała konieczność 
uzyskania przez ISD Hutę 
Częstochowa nowych pozwo-
leń wodnoprawnych – tłu-
maczy Dagmara Kowalczyk, 
Koordynator Ochrony Środo-
wiska w Hucie.

W przeszłości zmieszane 
ścieki przemysłowe i wody 
opadowe z terenu WBG tra-
fiały do Kucelinki. W ubie-
głym roku została przebudo-
wana kanalizacja, którą ścieki 
przemysłowe odprowadzane 
są nie do rzeki, ale do sieci ka-
nalizacyjnej Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji 
Okręgu Częstochowskiego 
SA. Natomiast do Kucelinki 
płyną tylko wody opadowe 
i roztopowe po oczyszczeniu 
w piaskowniku.

W związku z tym ISD Huta 
Częstochowa musiała po raz 
pierwszy opracować dwa ope-
raty wodnoprawne i uzyskać 
dwa osobne pozwolenia. Pierw-
sze na odprowadzanie ścieków 
przemysłowych do kanaliza-
cji podmiotu zewnętrznego 
oraz drugie dla oczyszczonych 
wód opadowych i roztopo-
wych do rzeki Kucelinki.

ISD Huta Częstochowa w ostatnich miesiącach 
otrzymała nowe pozwolenia środowiskowe, m.in. 
z zakresu gospodarowania ściekami. Bardzo 
dobrze wypadł także audyt dotyczący emisji CO2 
– podkreśla Dział BHP i Ochrony Środowiska.

Dokumentację przygo-
tował Dział BHP i Ochrony 
Środowiska, a zweryfikował 
Urząd Marszałkowski w Ka-
towicach. Jego specjaliści 
odwiedzili Hutę, zapoznali 
się z dokumentacją, obejrzeli 
funkcjonowanie piaskowni-
ka, kanał i ujście do rzeki, 
wykonali zdjęcia , a następnie 
przyznali pozwolenia: w maju 
na ścieki przemysłowe do ka-
nalizacji, a w czerwcu dla wód 
opadowych do Kucelinki.

pozwolenie dla WBG
Opisana zmiana gospo-

darki ściekowej sprawiła 
jednak również, że trzeba 
było zmienić pozwolenie 
zintegrowane dla Walcowni 
Blach Grubych.

– Nie było to łatwe, bo 
obejmowało wiele elemen-
tów: gospodarkę odpadami, 
gospodarkę wodno-ścieko-
wą, systemy pomiarowe itp 
– mówi Dagmara Kowalczyk, 
autorka wniosku przygotowa-
nego przez Hutę.

Ponownie weryfikowali go 
specjaliści z Urzędu Marszał-
kowskiego. Tym razem w ISD 
Hucie Częstochowa gościła 
kilkunastoosobowa grupa, w 
której były osoby kontrolują-

ce odpady, powietrze, wodę 
itp. Sprawdzali urządzenia, 
zapoznali się z zagospodaro-
wanie odpadów, organizacją 
przerobu złom. Nie mieli 
żadnych zastrzeżeń.

Pozwolenie, z opisem no-
wej gospodarki wodno-ście-
kowej, które oprócz produkcji 
blach i linii malowania, obję-
ło także produkcję prefabry-
katów przyznano 31 stycznia 
tego roku.

Wydział Transportu
W wyniku starań Działu 

BHP i Ochrony Środowiska 
w sierpniu 2017 r. ISD Huta 
Częstochowa otrzymała tak-
że pozwolenie, obejmujące 
wytwarzanie odpadów w Wy-

dziale Transportu. Powstaje 
tam m.in. pewna ilość odpa-
dów niebezpiecznych: zużyte 
oleje, pojemniki po środkach 
chemicznych itp.

Nowy dokument jest do-
stosowany do obowiązujące-
go prawa i obecnych realiów 
funkcjonowania Huty.

Audyt emisji CO2
W lutym w ISD Hucie 

Częstochowa odbył się audyt 
firmy TÜV Rheinland, doty-
czący emisji CO2. Miał on 
związek z systemem handlu 
uprawnieniami do emisji 
dwutlenku węgla, które Huta 
posiada dla produkcji blach 
i Stalowni. Audytu był o tyle 
wyjątkowy, że pracę eksper-

tów z TÜV Rheinland w Hucie 
dodatkowo nadzorowana była 
przez Polskie Centrum Akre-
dytacji. Audytorzy weryfiko-
wali dokumentację oraz dane 
z urządzeń pomiarowych.

– Nie znaleźli niezgodno-
ści. Nie zostawili nam żad-
nych zaleceń, ani nie wskazali 
obszarów do doskonalenia. To 
wyjątkowa sytuacja, z której 
możemy być dumni – pod-
kreśla Dagmara Kowalczyk 
i dodaje: – To zasługa nie 
tylko naszego działu, ale rów-
nież wielki wkład pracowni-
ków Działu Kontroli Jakości, 
szczególnie laboratorium 
badań chemicznych i meta-
lograficznych, określających 
zawartość węgla w próbach, 

a także osób zajmujących się 
poborem prób. Wielkie brawa 
należą się też Głównemu Spe-
cjaliście ds. Energetyki i jego 
zespołowi, który nadzoru-
je urządzenia pomiarowe 
i wzorowo przygotował do-
kumentację oraz Działowi 
Kontrolingu. Tą drogą chcę 
im podziękować.

Konkluzje BAT
Obecnie ISD Huta Czę-

stochowa uczestniczy w pro-
jekcie prowadzonym przez 
Ministerstwo Środowiska dla 
potrzeb instytucji Unii Euro-
pejskiej, obejmującym tzw. 
Konkluzje BAT (ang. best 
available technology, czyli 
najlepsze dostępne technolo-
gie) dla Walcowni Blach Gru-
bych. Ministerstwo z danych, 
pomiarów i wyliczeń przy-
gotowanych przez polskie 
huty przygotuje dokumenty 
na potrzeby rozmów z UE na 
temat emisji zanieczyszczeń, 
zużycia wody, energii i norm 
środowiskowych w przemy-
śle hutniczym.

W ISD Hucie Częstochowa 
zbieranie i opracowywanie 
informacji według specjalnych 
formularzy koordynują Dag-
mara Kowalczyk i Zbigniew 
Churas - główny specjalista 
ds. energetyki. W projekcie 
uczestniczy także dyrektor 
zarządzający Bogdan Szwaja, 
Dział Kontrolingu, technologo-
wie oraz Wydział Utrzymania 
Ruchu. Do końca marca Huta 
przygotuje zestawienie, które 
przekaże do ministerstwa. N

l rEKrUTACJA DO prZEDSZKOlI
9 marca, o godz. 9 rozpoczyna się rekrutacja dla nowych kandydatów do 
częstochowskich przedszkoli na rok szkolny 2018/19. Potrwa do 23 marca. 
Podobnie jak w latach ubiegłych będzie odbywała się z wykorzystaniem 
systemu elektronicznego. Rodzice wypełniają wniosek o przyjęcie pod 
adresem: http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

l DlA rODZICóW DZIECI Z NIEpEŁNOSprAWNOŚCIĄ
„Jak radzić sobie z niepełnosprawnością dziecka” to temat VI już Forum 
dla Rodziców i Nauczycieli, które odbędzie się 20 marca w sali sesyjnej 
Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej. W programie m.in. wykłady 
o wczesnym wykryciu zagrożenia niepełnosprawnością, o diagnozie i terapii 
osób z dysfunkcją narządu słuchu, metodach alternatywnej komunikacji, 
terapii biofeedback. Spotkaniu towarzyszy wystawa. Zainteresowani 
proszeni są o potwierdzenie udziału do 15 marca: tel. 34 362 30 33, 
mp43@edukacja.czestochowa.pl. Szczegóły: www.czestochowa.pl N

Z miasta i z regionu

Zarządzenie Prezesa Huty

o odzieży ochronnej
Prezes�Zarządu�ISD�Huty�

Częstochowa�wydał�Zarzą-
dzenie�nr� 1�w� sprawie� go-
spodarki�odzieżą�i�obuwiem�
roboczym� oraz� środkami�
ochrony�indywidualnej.

Zarządzenie, które ukazało 
się 1 marca, oraz towarzyszą-
ca mu instrukcja i załączniki 
regulują wykaz sortów odzie-
żowych dla stanowisk pra-
cy, zawiera wykaz środków 
ochrony indywidualnej, a tak-
że wprowadza zaktualizowaną 
tabelę odzieży i obuwi  robo-
czego oraz środków ochrony 
indywidualnej, która została 
skonsultowana ze związkami 

zawodowymi działającymi 
w ISD Hucie Częstochowa.

Przedstawiciele związków 
zostali też zaproszeni do prac 
w Komisji Odzieżowej, której 
przewodniczy Główny Specja-
lista ds. BHP i Ochrony Śro-
dowiska, a członkami są szef 
Działu Zakupów i Dostaw oraz 
Zakładowy Społeczny Inspek-
tor Pracy. Do ich zadań należy 
m.in. rozpatrywanie propozycji 
zmian tabeli odzieży.

W instrukcji podkreślono, 
że pracownik nie może być 
dopuszczony do pracy bez od-
powiednich środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży 
i obuwia roboczego. N
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TerMINArZ MeCZów PIŁKArZy rAKowA
W RUNDZIE WIOSENNEj

(nowy termin nieznany) Chojniczanka Chojnice – Raków
10 marca, godz. 17.45:  GKS Katowice – Raków
17 marca, godz. 17.45:  Raków – Odra Opole
24 marca, godz. 18:   Zagłębie Sosnowiec – Raków
29 marca, godz. 19.21:  Raków – Wigry Suwałki
7 kwietnia:   Stal Mielec – Raków
14 kwietnia, godz. 18:  Raków – Chrobry Głogów
21 kwietnia:   Drutex Bytovia Bytów – Raków
28 kwietnia, godz. 18:  Raków – Stomil Olsztyn
5 maja:    Podbeskidzie Bielsko-Biała – Raków
9 maja, godz. 19:   Raków – Ruch Chorzów
12 maja:    GKS Tychy  –  Raków
19 maja, godz. 19:   Raków – Olimpia Grudziądz
26 maja:    Górnik Łęczna – Raków
2 czerwca, godz. 19:  Raków – Pogoń Siedlce
UWAGA: Dwa mecze rundy rewanżowej z Miedzią Legnica i Puszczą 
Niepołomice piłkarze Rakowa Częstochowa rozegrali już jesienią. Podane 
daty oraz godziny niektórych spotkań mogą jeszcze ulec zmianie m.in. 
ze względu na transmisje telewizyjne.

Piłka nożna

dla Rakowa zaczyna się wiosna

Piłka nożna kobiet

iSd AJd gol wygrał
baraż pełen emocji

KADrA rAKowA NA rUNDĘ wIoSeNNĄ
BrAMKArZe:  Mateusz Kos (ur. 1987), Mateusz Lis (1997), Jakub Szumski 
(1992), Filip Wichman (1994).
oBroŃCy: Lukaš Ďuriška (Słowacja, 1992), Łukasz Góra (1993), Kamil 
Kościelny (1991), Adam Mesjasz (1993), Andrzej Niewulis (1989), Tomaš 
Petrašek (Czechy, 1992), Artem Rachmanow (Białoruś, 1990).
PoMoCNICy: Rafał Figiel (1991), Dariusz Formella (1995), Jakub Łabojko 
(1997), Piotr Malinowski (1984), Przemysław Mizgała (1992), Karol Mondek 
(Słowacja, 1991), Przemysław Oziębała (1986), Aghwan Papikyan (Armenia, 
1994), Adam Radwański (1998), Igor Sapała (1995), Miłosz Szczepański 
(1998), Hubert Tomalski (1993), Krystian Wójcik (1989).
NAPASTNICy: Adam Czerkas (1984), Jose Embalo (Portugalia, 1993), 
Mateusz Zachara (1990).
Trener: Marek Papszun
Przybyli: Jakub Szumski (Legia Warszawa), Filip Wichman (Yokohama SCC, 
Japonia), Kamil Koscielny (Wigry Suwałki), Artem Rachmanow (Czarnomorec 
Odessa, Ukraina), Dariusz Formella (Pogoń Szczecin),  Adam Radwański 
(Widzew Łódź), Miłosz Szczepański (Legia Warszawa), Mateusz Zachara 
(CD Tondela, Portugalia).
Ubyli: Daniel Boateng (do rezerw), Jakub Górski, Błażej Stępień, Gracjan 
Kuśmierek, Krzysztof Małolepszy, Łukasz Sołowiej, Bartosz Szcząber, 
Tomasz Wróbel, Paweł Piceluk, Daniel Rumin, Damian Warchoł.

Siatkówka

AZS gra o finał, norwid nie dał rady

Częstochowianie rundę 
wiosenną mieli rozpocząć już 
tydzień temu, ale wyjazdowe 
spotkanie z Chojniczanka 
Chojnice zostało odwołane ze 
względu na atak zimy.

Oprócz spotkania Rakowa, 
odwołano jeszcze dwa inne 
mecze 20. kolejki. Natomiast 
sześć pozostałych odbyło 
się. W najciekawszym z nich 
Miedź Legnica pokonała 3:1 
Odrę Opole i awansowała na 
drugie miejsce w tabeli. Pierw-
sza wciąż jest Chojniczanka 
– 35 punktów, potem Miedź 
i Odra – po 34, a czwarty 
Raków – 32 punkty (ale piłka-
rze z Chojnic i Częstochowy 
mają rozegrany o jeden mecz 
mniej). Warto też zwrócić 
uwagę na wygraną ostatnie-
go w tabeli Ruchu Chorzów 
z Drutex Bytovią Bytów 2:0. 
Wyniki pozostałych spotkań: 
Górnik Łęczna – Wigry Su-
wałki 0:1, Pogoń Siedlce – 
Zagłębie Sosnowiec 0:1, GKS 
Tychy – Chrobry Głogów 2:1, 
Podbeskidzie Bielsko-Biała 
– Stomil Olsztyn 1:0.

Nowy bramkarz
Tymczasem Raków za-

kończył budowanie zespołu, 
który wiosną może powal-
czyć o awans do Ekstraklasy. 

W ubiegłym tygodniu kontrakt 
z klubem podpisał 24-letni 
bramkarz Filip Wachman. 
To ósmy piłkarz, który dołą-
czył do zespołu w przerwie 
zimowej. Mierzący 188 centy-
metrów Wichman karierę za-
czynał w gdańskich klubach: 
Gedania i Lechia, a następnie 
przeniósł się do Bałtyku 
Gdynia. Grał też dla Gwar-
ka Zabrze, MKS-u Oława, 
Odry Opole, Gryfa Wejhe-
rowo i Concordii Elbląg, 
a w ubiegłym roku w japońskim 
Yokohama SCC. W barwach 
Rakowa zadebiutował w spa-
ringu z MFK Karwina.

Za porozumieniem stron 
kontrakt z Rakowem roz-
wiązał natomiast Damian 
Warchoł, który był piłkarzem 
częstochowskiego klubu od 
2015 r. W rundzie jesiennej 
22-letni napastnik został wy-
pożyczony do MKS-u Klucz-
bork i w tym klubie będzie też 
występował wiosną.

Z kolei 25-letni angielski 
obrońca Daniel Boateng, któ-
ry trafił do Rakowa jesienią, 
został przesunięty do drużyny 
rezerw, grającej w IV lidze. Jak 
poinformował klub, na razie, 
nie będzie brany pod uwagę 
przy ustalaniu składu na me-
cze Nice 1. Ligi.

Zwycięskie sparingi
Zamiast ligowego meczu 

z Chojniczanką Chojnice 
w ubiegły piątek Raków ro-
zegrał kolejne dwa sparingi. 
Na początek na boisku w 
Lelowie wygrał z II-ligowym 
MKS-em Kluczbork 3:1 (0:1). 
Niespodziewanie to rywale 
objęli prowadzenie po bramce, 
którą Sebastian Deja strzelił 
z rzutu karnego w 29 min. 
i do przerwy utrzymali ko-
rzystny rezultat. Po zmianie 
stron zmienił się także obraz 
meczu. Już w 47. min. Łukasz 
Góra wyrównał. Dziesięć 
minut później Mateusz Za-
chara wykorzystał sytuacje 
sam na sam z bramkarzem, 
a po kolejnych 10 minutach 

Kamil Kościelny wykorzystał 
podanie Adama Czerkasa 
i ustalił wynik meczu.

Skład Rakowa: Szumski 
- Niewulis, Góra, Kościelny, 
Oziębała, Formella, Łabojko, 
Radwański (68 min. Sapała), 
Malinowski, Zachara (79 min. 
Szczepański), Czerkas.

Tego samego dnia piłkarze 
Rakowa zmierzyli się także 
z III-ligową Skrą Częstocho-
wa. Mecz odbył się na boisku 
przy ul. Loretańskiej i zakoń-
czył zwycięstwem „czerwono-
niebieskich” 2:1 (1:0). Tym 
razem w składzie pojawili 
się też młodzi zawodnicy z 
Akademii Rakowa: Oskar 
Krzyżak, Jakub Budnicki i 
Mateusz Skibiński. Pierwszą 

bramkę zdobył w 30 min. Jose 
Zembalo. Na 2;) podwyższył 
z rzutu wolnego Krystian 
Wójcik w 75 min., a honorowe 
trafienie dla Skry uzyskał na 
dwie minuty przed końcem 
spotkania Sebastian Rogala.

Skład Rakowa: Wichman - 
Mesjasz, Krzyżak, Budnicki, 
Tomalski, Mondek, Sapała 
(78 min. Mizgała), Radwań-
ski (67 min. Skibiński), Wój-
cik, Szczepański, Embalo.

Katowice, a za tydzień Odra
Sobotnie spotkanie Rakowa 

w Katowicach transmitował 
będzie Polsat Sport. Przypo-
mnijmy, że w sierpniu GKS 
wygrał w Częstochowie 3:1. 
Transmisja zapowiadana jest 

również za tydzień, kiedy to 
Raków będzie podejmował 
przy ul. Limanowskiego Odrę 
Opole. Będzie to pierwszy 
mecz przy sztucznym oświet-
leniu, które zamontowano na 
częstochowskim stadionie.

W pozostałych meczach 
21. kolejki Nice 1. Ligi 
w najbliższy weekend zagra-
ją: Podbeskidzie Bielsko-Bia-
ła – Chojniczanka Chojnice, 
Stomil Olsztyn – Ruch Cho-
rzów, Drutex Bytovia Bytów 
– GKS Tychy, Chrobry Gło-
gów – Olimpia Grudziądz, 
Stal Mielec – Górnik Łęcz-
na, Wigry Suwałki – Pogoń 
Siedlce, Zagłębie Sosnowiec 
– Miedź Legnica i Odra Opole 
– Puszcza Niepołomice. N

Piłkarze Rakowa Częstochowa w sobotę 
o godz. 17.45 zmierzą się w Katowicach 
z tamtejszym GKS-em. Będzie to dla nich 
pierwszy mecz rundy wiosennej Nice 1. Ligi, 
w której aktualnie zajmują czwarte miejsce.

AZS�Częstochowa�awan-
sował�do�półfinału�play�off�I�
ligi.�Sztuka�ta�nie�udała�się,�
niestety,� siatkarzom�Exact�
Systems�Norwida,� którzy�
będą� walczyć� o� miejsca�
5-8.� Pierwsze�mecze� obu�
częstochowskich�drużyn�już 
w�najbliższy�weekend.

AZS w pierwszej rundzie 
play off walczył z TSV Trans-
gaz Ravel Sanok. Po dwóch 
zwycięstwach 3:0 i 3:1 we 
własnej hali, w sobotę zagwa-
rantował sobie awans, wygry-
wając w Sanoku 3:1 (25:22, 
19:25, 25:22, 25:18).

W trzech meczach
W pierwszej partii na po-

czątku prowadzili gospoda-
rze (5:2), ale AZS przejął 
inicjatywę i, pomimo zrywu 
rywali w końcówce, wygrał 
set. Drugi był wyrównany do 
stanu 10:10, kiedy to niespo-
dziewanie przewagę uzyskał 
TSV. AZS przegrywał nawet 
15:22 i, choć odrobił część 

strat, nie był już w stanie 
zmienić losów tej partii. Na 
szczęście w dwóch następ-
nych był lepszy. W bardzo 
wyrównanym trzecim secie 
zdołał „odskoczyć” na kilka 
punktów przy stanie 15:15 
i utrzymał przewagę. Nato-
miast w czwartym – i jak się 
okazało ostatnim – częstocho-
wianie prowadzili wyraźnie 
od początku do końca. Ostatni 
punkt w tej rywalizacji zdobył 
blokiem Bartosz Krzysiek.

Skład AZS-u: M’Baye, 
Stolc, Szaniawski, Szczurek, 
Krzysiek, Bućko, Koziura 
(libero) oraz Busch, Magnu-
szewski i Macheta (libero).

Było to szesnaste kolejne 
zwycięstwo siatkarzy AZS-u 
Częstochowa w meczu ligo-
wym. Ostatniej porażki dozna-
li w listopadzie w spotkaniu 
z Exact Systems Norwidem.

O finał z Krispolem
Rywalem AZS-u w pół-

finale będzie APP Krispol 
Września, który w weekend 

dwukrotnie wygrał na wyjeź-
dzie z AZS PWSZ Stalą Nysa 
i zakończył rywalizację play 
off w czterech meczach.

W półfinałach rywalizacja 
toczy się tylko do dwóch zwy-
cięstw. Pierwsze spotkanie 
AZS – Krispol odbędzie się 
w sobotę o godz. 17 w Hali 
Sportowej Częstochowa przy 
ul. Żużlowej. Rewanż zapla-
nowano za tydzień we Wrześ-
ni, a ewentualny trzeci mecz 
będzie rozegrany ponownie 
w Częstochowie.

Norwid kontra Ślepsk
Nie udało się natomiast 

awansować siatkarzom Exact 
Systems Norwida Częstocho-
wa. W starciu z Lechią To-
maszów Mazowiecki często-
chowianie zagrali dwa bardzo 
wyrównane mecze na wyjeź-
dzie. Co prawda oba przegrali 
1:3 i 2:3, ale kibice podbudo-
wani dobrą grą swojego ze-
społu liczyli, że być może uda 
się odrobić straty we włas-
nej hali. Niestety, w ubiegłą 

sobotę przy ul. Jasnogórskiej 
Norwid wypadł znacznie 
słabiej niż w Tomaszowie 
Mazowieckim i przegrał gład-
ko 0:3 (21:25, 22:25, 19:25). 
W efekcie pozostała mu wal-
ka jedynie o 5-8 miejsce 
w rozgrywkach I ligi.

Przeciwnikiem Lechii 
w drugim półfinale będzie AZS 
AGH Kraków, który dopiero 
w piątym meczu zapewnił so-
bie awans, wygrywając rywa-
lizację ze Ślepskiem Suwałki 
(co ciekawe, każde z pięciu 
spotkań kończyło się wynikiem 
3:0 dla jednej z drużyn).

Właśnie zawodnicy Ślepska 
Suwałki będą rywalami Exact 
Systems Norwida w dwume-
czu o miejsca 5-8. Pierwsze 
spotkanie pomiędzy tymi dru-
żynami odbędzie się już w so-
botę o godz. 15.30 w hali IX 
LO im. C. K. Norwida przy ul. 
Jasnogórskiej 8. Rewanż za ty-
dzień w Suwałkach. W drugiej 
parze TSV Transgaz Travel 
Sanok zmierzy się z AZS 
PWSZ Stalą Nysa. N

ISD�AJD�Gol�Częstocho-
wa�utrzymał�się�w�Ekstrali-
dze�Futsalu�Kobiet.

O utrzymanie częstocho-
wianki rywalizowały w barażu z 
zespołem AZS UE Kraków. Po 
zwycięstwie 6:2 na wyjeździe, 
wydawały się zdecydowanym 
faworytkami rewanżu. Tym-
czasem mecz w hali ACS AJD 
miał niezwykły przebieg.

Krakowianki już do prze-
rwy prowadziły w Częstocho-
wie 5:0. Taki wynik gwaranto-
wał im grę wśród najlepszych. 
Co więcej, po zmianie stron 
częstochowianki nie zdołały 
wykorzystać rzutu karnego, 
a piłkarki z Krakowa miały 
szansę na kolejną bramkę – pił-
ka trafiła jednak w poprzecz-
kę. Na szczęście, w ostatnich 
minutach role się odwróci-
ły. Najpierw Justyna Wój-
cik zdobyła bramkę na 1:5, 
później Gol zmniejszył roz-

miary porażki dzięki samo-
bójczemu trafieniu jednej 
z piłkarek AZS UE, aż wresz-
cie dwa kolejne celne strzały 
były dziełem Wójcik. W efek-
cie Gol przegrał 4:5, ale obro-
nił miejsce w Ekstralidze.

Gol to jedyny klub, który 
w Ekstralidze Futsalu Kobiet 
występuje nieprzerwanie od 
początku, czyli już 11 sezon.

Po barażu w Ekstralidze 
utrzymała się też Kotwica Kór-
nik. Z ligi spada AZS UŚ Kato-
wice, a Żyrardowianka Żyrar-
dów już wcześniej wycofała 
się z rozgrywek. Z I ligi awan-
sowały AZS SGH Warszawa 
i Rekord Bielsko-Biała.

Mistrzyniami Polski w fut-
salu zostały piłkarki TS ROW 
Rybnik, które w finale poko-
nały AZS UAM Poznań 3:0. 
Brązowy medal wywalczyły 
zawodniczki AZS UJ Kraków, 
wygrywając z Wandą Słom-
niczanka Słomniki 8:4. N


