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BHP w Hucie

Wróć do domu bezpieczny!

W 2018 roku zmienia się 
regulamin Zakładowego 
Funduszu Świadczeń So-

cjalnych w ISD Hucie Czę-

stochowa, a co za tym idzie 
sposób rozdziału środków. 
Głównym celem zmian było, 
aby jak najwięcej pienię-

dzy trafiło bezpośrednio do 
pracowników z okazji świąt 
i na wakacje. Nie otrzymają 
ich osoby o najwyższych 
dochodach.

Z a k ł a d o w y  F u n d u s z 
Świadczeń Socjalnych służy 
na finansowanie działalno-
ści socjalnej, szczegółowo 
określonej w rocznym pla-
nie rzeczowo-finansowym, 
uzgadnianym ze związkami 
zawodowymi, działającymi 
w ISD Hucie Częstochowa. 
Ze środków z ZFŚS mogą ko-
rzystać pracownicy ISD Huty 
Częstochowa.

W ubiegłym roku fundusz 
ten, dzięki kumulowaniu pie-
niędzy niewykorzystanych w 
latach poprzednich, wynosił 
ponad 1,8 mln zł. Dzięki temu 
po raz pierwszy można było 
wypłacić hutnikom dodatko-
we świadczenie z okazji Świąt 
Wielkanocnych (w zależności 
od dochodów w rodzinie pra-
cownika wyniosło 300, 320 
i 340 zł). Zdecydowano rów-
nież, że świadczenie z okazji 
Bożego Narodzenia zostanie 
powiększone o środki nie-
wykorzystane na inne cele, 
dzięki czemu było ono wyż-
sze niż w latach poprzednich. 
Obie decyzje spotkały się 
z uznaniem wśród załogi ISD 
Huty Częstochowa. Wypła-
ta dodatkowych pieniędzy 
z ZFŚŚ wraz ze świadczeniem 
bożonarodzeniowym sprawi-
ła jednak, że nie przeszły one 
na kolejny rok. Dlatego fun-

dusz na rok 2018 jest niższy 
i wynosi 1,450 mln zł.

Jego podział był tematem 
wielu spotkań przedstawicieli 
kierownictwa Huty i związ-
ków zawodowych. Strony 
zgadzały się, że wsparcie z 
ZFŚS powinno trafiać głów-
nie do osób w najtrudniejszej 
sytuacji ekonomicznej. Pro-
pozycje kierownictwa Huty 
obejmowały finansowanie 
z tych środków: świadcze-
nia wielkanocnego i bożo-
narodzeniowego, inicjatyw 
związkowych, wczasów tu-
rystycznych, kolonii, obozów 
i zimowisk, festynu integra-
cyjnego (na wzór ubiegło-
rocznego), zapomóg loso-
wych i świadczeń z okazji 
urodzenia dziecka. Utrzyma-
nie dotychczasowych progów 
dochodowych oraz wypłata 
10 marca świadczenia wiel-
kanocnego w takiej samej wy-

sokości jak w roku ubiegłym, 
sprawiły jednak, że przy 
zmniejszonym Funduszu nie 
ma środków na inne wydatki 
w planowanej wysokości.

Kierownictwo Huty zde-
cydowało w tej sytuacji, że 
priorytetem jest, aby jak 
najwięcej środków trafiło 
bezpośrednio do najbardziej 
potrzebujących w formie 
pieniężnej, co pozwoli na 
swobodne podejmowanie 
przez pracowników decyzji 
o ich przeznaczeniu. Dlatego 
zrezygnowano z finansowania 
z ZFŚS tzw. inicjatyw związ-
kowych (w tym wycieczek) 
oraz organizacji festynu. 
W związku z tym środki 
z Funduszu w 2018 r. przezna-
czone zostaną na finansowanie 
lub dofinansowanie: wczasów 
turystycznych (tzw. „pod 
gruszą”); kolonii, obozów 
i zimowisk; pomocy socjalnej 

– rzeczowej lub finansowej, 
w tym zapomóg dla upraw-
nionych osób znajdujących 
się w trudnej sytuacji mate-
rialnej, życiowej, zdrowotnej, 
losowej; świadczeń z tytułu 
urodzenia dziecka; świad-
czeń pieniężnych z okazji 
Świąt Wielkanocnych i Bo-
żego Narodzenia oraz innych 
świadczeń socjalnych, po 
uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi.

Oprócz dotychczasowych 
trzech progów dochodowych: 
do 1299 zł netto w miesiącu 
na osobę w rodzinie, od 1299 
do 1646 zł oraz powyżej 1646 
zł, od których uzależniona jest 
wysokość poszczególnych 
świadczeń, wprowadzono 
także czwarty próg. Osoby, 
których miesięczne dochody 
na osobę w rodzinie netto 
przekraczają 4999 zł, poza już 
wypłaconym świadczeniem 

Sprawy pracownicze

nowy regulamin świadczeń socjalnych

Plakaty w tym tygodniu 
rozwiesili przy bramach Huty, 
w halach, biurowcach, gab-
lotach, szatniach, łaźniach i 
na słupach ogłoszeniowych 
pracownicy Działu BHP i 
Ochrony Środowiska. Otrzy-
mał je także każdy z ponad 40 
gospodarzy, wyznaczonych 
do nadzorowania bezpie-
czeństwa oraz porządku na 
poszczególnych obszarach 
ISD Huty Częstochowa.

Zero wypadków
– To początek akcji z uży-

ciem środków wizualnych. Pla-

katy będziemy co pewien czas 

zmieniali, a nowe będą zwra-

cały uwagę na kolejne elemen-

ty polityki „Zero wypadków” 
– mówi Zbigniew Słomka, 
Główny Specjalista ds. BHP 
i Ochrony Środowiska.

Rozwieszone plakaty, przy-
pominają podstawowe zasady 
BHP, a hutnikom mają zwró-
cić uwagę, że od tego czy będą 
ich przestrzegali zależy bez-

wielkanocnym, są upraw-
nione tylko do korzystania 
z zapomóg na wypadek trud-
nej sytuacji życiowej, zdro-
wotnej lub losowej.

Pracodawca wprowadza te 
zasady w Regulaminie Zakła-
dowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w ISD Hucie Czę-
stochowa na rok 2018, który 
jest obecnie na etapie zatwier-
dzanie zgodnie z procedurami 
przyjętymi dla aktów norma-
tywnych w Hucie.

Ponieważ sposób rozdziału 
środków z Zakładowego Fun-
duszu Świadczeń Socjalnych 
budzi wiele emocji, dyskusji 
i wątpliwości wśród pracowni-
ków, kierownictwo ISD Huty 
Częstochowa rozważa prze-
prowadzenie w przyszłości re-
ferendum wśród załogi, które 
określiłoby główne kierunki 
i zasady dystrybucji pienię-
dzy z ZFŚS. N

Na terenie ISD Huty Częstochowa wiszą 
plakaty z hasłem „Wróć do domu bezpieczny!”, 
przypominające o zasadach BHP. To kolejny 
element wdrażanej polityki „Zero wypadków”.

pieczeństwo w pracy i szczęś-
liwy powrót do domu.

Przypomnijmy, że w ramach 
wprowadzonej w ubiegłym 
roku w ISD Hucie Częstocho-
wa Polityki BHP „Zero wy-
padków” m.in. przeprowadzo-
no wiele szkoleń, uzupełnio-
no oznaczenia, wyznaczono 
gospodarzy obszarów, wpro-
wadzono obowiązek przeby-
wania w halach w okularach 
ochronnych i rygorystyczne 
przestrzeganie stosowania 
innych środków ochrony 
indywidualnej, ufundowano 
nagrody na osób najbardziej 
zaangażowanych na rzecz tro-
ski o stan BHP i porządek w 
Hucie, ustalono kolorystykę 
odzieży i kasków powiązaną 
z przynależnością do jedno-
stek organizacyjnych oraz 
pełnionych funkcji. 

Audyty bepieczeństwa
W ISD Hucie Częstochowa 

odbywają się również regular-
nie trzy rodzaje audytów z za-

kresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Pierwsze prowadzą go-
spodarze obiektów – zarówno 
na swoich terenach, jak i tzw. 

audyty krzyżowe, kiedy to 
nawzajem analizują stan BHP 
na obszarach nadzorowanych 
przez kolegów. Drugi typ au-

dytów odbywa się z udziałem 
przedstawicieli najwyższe-
go kierownictwa Huty. Co-
dziennie jedna z pięciu osób 
(Pełnomocnik Zarządu ds. 
relacji Branżowych i Prawa 
Pracy, Dyrektor Zarządza-
jący, Dyrektor Produkcji, 
Szef Wydziału Utrzymania 
Ruchu, Szef Działu Kontro-
li Jakości) w towarzystwie 
pracowników Działu BHP 
i Ochrony Środowiska wi-
zytuje wybrany rejon Huty. 
Natomiast raz na kwartał 
ma miejsce wizytacja całego 
przedsiębiorstwa z udziałem 
przedstawiciela ISD Polska.

– Celem jest krzewienie 
w Hucie kultury bezpieczeń-

stwa. Nie poprzez uczenie 
pracowników przepisów, ale 
zwracanie uwagi na kon-

kretne zachowania i kształ-
towanie właściwych postaw 
– podkreśla Kamil Magiera 
z Działu BHP i Ochrony 
Środowiska.

5 sekund
Obecnie trwa propago-

wanie wśród pracowników 
zasady: „5 sekund”. Chodzi o 
to, aby przed przystąpieniem 
do pracy poświęcić 5 sekund 
na sprawdzenie czy miejsce 
pracy jest właściwie przygo-

towane i czy samemu jest się 
gotowym do jej bezpiecznego 
wykonywania. Dział BHP, 
apeluje, aby odpowiedz sobie 
w tym czasie na pytania:
w Czy mam niezbędne zgody 
i trzymam się wytycznych?
w Czy moje miejsce pracy 
spełnia określone wymogi 
bezpieczeństwa?
w Czy moje miejsce pracy jest 
czyste i posprzątane?
w Czy znam najbliższe wyj-
ście awaryjne, drogi ewakua-
cyjne, numery alarmowe?
w Czy jestem obeznany z moim 
miejscem pracy i czy wszyst-
ko rozumiem?
w Czy środowisko pracy jest 
zabezpieczone przed iskrami?
w Czy mam wymagane środki 
ochrony indywidualnej i czy 
będę z nich korzystać?
w Czy mam odpowiednie, 
wolne od wad narzędzia, 
posiadające odpowiednie 
przeglądy?
w Czy praca moich współ-
pracowników (w tych z in-
nych firm) wpływa na moją 
pracę?
w Czy postrzegam zaplano-
wane prace jako bezpieczne? 
w Czy sprawdziłem warunki 
pogodowe pracując na ze-
wnątrz (wiatr, temperaturę, 
oblodzenie, deszcz, itp.)? N

Plakaty rozwieszone w Hucie mają przypominać o zasadach BHP.
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l NA SCENIE FIlhArmoNII
W Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława 
Hubermana w piątek o godz. 19 koncertował 
będzie Michał Szpak z zespołem. W sobotę o godz. 
16 i 19.30 na scenie będzie można zobaczyć 
spektakl „Alibi od zaraz” z udziałem m.in.  Marcina 
Trońskiego, Aleksandry Szwed i Małgorzaty 
Potockiej, a w niedzielę o godz. 18 koncert 
 „10 tenorów”, podczas którego wystąpią: 
Bartosz Kuczyk, Mariusz Adam Ruta, Mirosław 
Niewiadomski, Dymitro Foszczanka, Volodymir 
Holkin, Sergiy Hurets, Yury Kovalcuk, Anatoly 
Pohrebnoy, Petro Cheliali i Mykhailo Gumennyi. 
W środę o godz. 18.50 Filharmonia razem 
z Akademią im. Jana Długosza zapraszają na 
kolejny Akademicki Koncert Kameralny, którego 
program obejmuje występ duetu: Jiri Hanousek - 
wiolonczela i Eliska Novotna - fortepian z Wydziału 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Ostrawie (Czechy), 
wykład doktora hab. Adama Olecha z Instytut 
Filozofii AJD oraz wystawę prac Magdaleny 
Snarskiej z Instytutu Sztuk Pięknych AJD. W ramach 
Czwartkowych Wieczorów z Chórem Collegium 
Cantorum, 22 marca o godz. 19, zaplanowano 
koncert „Barokowe bajania”, na którym chór pod 
dyrekcją Janusza Siadlaka oraz Julia Karpeta - viola 
da gamba i Jan Mroczek - pozytyw wykonają 
utwory m.in. Allegriego, Monteverdiego, Fassolo, 
Haendela oraz Bacha.

l W TEATrZE Im. mICKIEWICZA
Na scenie Teatru im. Adama Mickiewicza w piątek 
o godz. 19 będzie można zobaczyć komedię 
„Pierwszy raz” Michała Walczak, a w sobotę 
i niedzielę o godz. 19 komedię „Ostra jazda” 
Norma Fostera. Natomiast we wtorek o godz. 13 
i w środę o godz. 18 częstochowski teatr zaprasza 
na „Stopklatkę” Maliny Prześlugi. Dla młodszych 
widzów przygotowano we wtorek i środę o godz. 
10 bajkę „Jaś i Małgosia” według braci Grimm, 
a w czwartek i piątek o godz. 10 „Kometę nad 
Doliną Muminków” według Tove Jansson.

l KAbArETY W „polITEChNIKu”
Na scenie Klubiu „Politechnik” (Al. Armii 
Krajowej 23/25) w sobotę o godz. 20 wystąpi 
kabaret Jurki. Natomiast w czwartek o godz. 20 
zaplanowano tam imprezę „Stand-up Polska 
znowu rusza w trasę!”, w której wezmą udział: 
Piotrek Szumowski, Błażej Krajewski, Antoni 
Syrek-Dąbrowski, Sebastian Rejent, Darek 
Gadowski, Cezary Jurkiewicz, Karol Kopiec oraz 
Maciek Adamczyk.

l W „muZYCNEJ mECIE”
W klubie „Muzyczna Meta”, ul. Jasnogórska 13,  
w piątek o godz. 19 koncertować będą zespoły 
Horrorscope oraz Death Denied, natomiast 
w sobotę o godz. 20 zagra zespół Turbo.

l muZYKA W muZEum
Podczas 73. spotkania z cyklu „Z Janem Pawłem II 
ku przyszłości” w niedzielę o godz. 19 w Muzeum 
Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 
67/71, wystąpi Formacja 77 FM. Wstęp wolny. 
W przyszły piątek, 23 marca, w tym samym 
miejscu koncertować będzie Martyna Jakubowicz. 
Wykona materiał z płyty „Zwykły włóczęga”, 
której premierę zaplanowano na kwiecień.

l JAZZToChoWA
Podczas kolejnego koncertu w ramach festiwalu 
Jazztochowa w poniedziałek o godz. 19 w Ośrodku 
Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 
1, wystąpi Marc Perrenoud Trio.

l rECITAl KATArZYNY błASZCZYK
Klubokawiarnia Alternatywa 21 przy ul. 
Mielczarskiego 20 zaprasza we wtorek o godz. 16.30 
na recital Katarzyny Błaszczyk. Wstęp wolny.

l „SToKroTKI” NA rAKoWIE
Miejski Dom Kultury przy ul. Łukasińskiego 
50/68 zaprasza w czwartek o godz. 18 na koncert 
popularnych tematów muzyki f i lmowej 
w wykonaniu zespołu „Stokrotki Rock Band”.

l ZAgrAJą młodZI muZYCY
W Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. 
Dąbrowskiego 1, w czwartek o godz. 18 odbędzie 
się kolejny koncert z cyklu „Classic Tea”, podczas 
którego wystapią uczniowie Zespołu Skół 
Muzycznych im. Żebrowskiego: Stanisław Belica 
– skrzypce, Miłosz Caban – akordeon, Antoni 
Sosnowski – trąbka, Pola Wójcik-Żak – fortepian, 
Małgorzata Kluska – wiolonczela, Martyna Drabas 
– fortepian, Bartosz Barwicki – gitara, Olga 
Dyner – fortepian, Amelia Pinderak – fortepian, 
Zuzanna Sobecka – skrzypce, Wiktor Wojsyk – 
puzon, Weronika Depta – skrzypce, Miłosz Kozak 
– skrzypce, Magdalena Chocaś – fortepian.

l „KoNCErT Z JAJEm” W KłobuCKu
Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku, ul. Targowa 
1, zaprasza w czwartek o godz. 18 na „Koncert 
z jejem”, podczas którego wystąpią: Aleksandra 
Szwejkowska-Belica - skrzypce, Michał Rot 
- fortepian, Antoni Rot - recytacje. Po występie 
zostanie otwarta wystawa „Pisanki ze świata”.

l dZIEń śWIęTEgo pATrYKA
Na XV Dzień Świętego Patryka w Częstochowie 
Browar Czenstochovia zaprasza w sobotę o godz. 
19. Uczestnikom zabawy przygrywać będzie 
folkowo-szantowa kapela „Drake”, która przy 
okazji świętuje swoje 15. urodziny.

l FESTIWAl TAńCA W lublIńCu
Miejski Dom Kultury w Lublińcu, ul. Plebiscytowa 
9, zaprasza na X Ogólnopolski Festiwalu Tańca 
Break Dance i Street Dance, który odbędzie się 
w sobotę od godz. 11.

l SpoTKANIA Z poEZJą I proZą
XXX Gminne Spotkania z Poezją i Prozą „Wrażliwość 
na słowa” odbęda się w czwartek o godz. 10 
w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach.

l muZEum odWołuJE ZImę
W środę o godz. 10 na Placu Biegańskiego 
Muzeum Częstochowskie orgaznizuje finał 
konkursu na najpiękniejszą marzannę pod 
hasłem „Muzeum odwołuje zimę”.

l NIEpodlEgłość I... pAmIęć
Kolejne spotkanie z cyklu „Niepodległość 1918 
- 2018... i pamięć”, w piątek o godz. 17 w Sali 
Błekitnej Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Focha 
19/21 będzie poświęcone książkom: „Wzgórze 
błękitnego snu” Igora Newerlyego i „Bieżeństwo 
1915. Zapomniani uchodźcy” Anety Frymak-
Onisek. Organizatorem jest Klub Społecznych 
Opiekunów Zabytków Oddziału Miejskiego PTTK, 
a poprowadzi je Elżbieta Gumuła. Wstęp wolny.

l Z dZIEJóW polITEChNIKI
W cyklu „Zbisław Janikowski rozmawia z…” 
w piątek o godz. 17 w Ratusz odbędzie się 
rozmowa z członkami Stowarzyszenia 
Wychowanków Politechniki Częstochowskiej: 
prof. Janem Pilarczykiem oraz dr Stanisławem 
Kruszyńskim. Okazją jest 70. rocznica powstania 
uczelni, a tłem działalność w Częstochowie 
szkół wyższych w okresie tuż powojennym.

l WSpomNIENIE o dudZIE-grACZu
Muzeum Częstochowskie zaprasza we wtorek 
o godz. 18 do Ratusza na Placu Biegańskiego 
na wieczór wspomnieniowy poświęcony życiu 
i twórczości Jerzego Dudy-Gracza. W spotkaniu 
prowadzonym Tadeusza Piersiaka wezmą udział 
przyjaciele i znajomi artysty: Sabina Lonty, 
Janusz Mielczarek, Zdzisław Sowiński. Wieczór 
uzupełni prezentacja prac artysty ze zbiorów 
muzealnych. O kolekcji opowie kustosz Katarzyna 
Sucharkiewicz. Odbędzie się także pokaz filmu 
„Jerzy Duda-Gracz – częstochowskie wyznania”.

l hISTorIA żYdóW W żArKACh
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach oraz 
dr Krzysztof Tabaka zapraszają w poniedziałek 
o godz. 17 na kolejne Spotkanie z historią, 
tym razem na temat „Życie codzienne Żydów 
w diasporze”. Wstęp wolny.

l „ZroZumIEć KobIETę”
Promocja książki Leszka Grochulskiego pod 
tytułem „Zrozumieć kobietę” i otwarcie wystawy 
ilustracji odbędzie się w środę o godz. 18 w Galerii 
Słonecznej Ośrodka Promocji Kultury „Gaude 
Mater”, ul. Dąbrowskiego 1.

l JAK ZrobIć pAlmę Z WIór?
W piątek w godz. 17-20 Miejsko-Gminny Ośrodek 
Promocji Kultury w Koziegłowach, ul. Żarecka 
28, zaprasza na warsztaty wykonywania palm 
wielkanocnych z wiór osikowych.

l grAFIKI SporToWE
Wernisaż wystawy Sylwii Olejniczak „Poezja sportu 
w grafice” odbędzie się w piątek o godz. 18 
w galerii Gminnego Ośrodka Kultury im. Janusza 
Gniatkowskiego w Poraju, ul. Piłsudskiego 14.

l WYSTAWA dArII pYrChAłY
Wernisaż wystawy „Niewidoki” autorstwa Darii 
Pyrchały odbędzie się w piątek o godz. 17 
w Klubokawiarni Alternatywa 21 przy ul. 
Mielczarskiego 20. Wstęp wolny.

l ZdJęCIA Z WYSp oWCZYCh
Pokaz zdjęć „Wyspy Owcze - wyspy mgieł i wiatrów” 
organizuje we wtorek o godz. 18 w USC, ul. 
Focha 19/21, Klub Górski PTTK. Wstęp wolny.

l dKF „rumCAJS” ZAprASZA
W poniedziałek, 19 marca, o godz. 18 Dyskusyjny 
Klub Filmowy „Rumcajs” w Klubie „Politechnik” 
(Al. Armii Krajowej 23/25) zaprasza na francusko 
-bejgijski dramat sensacyjny „Podwójny 
kochanek”. Przed seansem prelekcja.

l NA EKrANIE oKF „IluZJA”
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja” (Al. NMP 64) 
w najbliższym tygodniu zaprasza na austriacko 
-francusko-niemiecki dramat „Happy End”, 
belgijski dramat „W czterech ścianach życia” 
i amerykański „Nić widmo”. Z okazji Dnia Ziemi 
w środę o godz. 8.30 i 10.30 wyświetli brytyjski 
dokument „Ziemia. Niezwykly dzień z życia 
planety”, a w czartek o godz. 12 w Kinie Seniora 
amerykańską komedię „I tak Cie kocham”. 
Ponadto w sobotę i niedziele o godz. 12 zaprasza 
na specjalne pokazy nominowanej do Oscara 
polsko-brytyjskiej animacji „Twój Vincent”.

l W rEpErTuArZE „CINEmA CITY”
Na ekrany częstochowskich kin Cinema City w ten 
weekend wchodzi polski film sensacyjny „Pitbull. 
Ostatni pies” w reż. Władysława Pasikowskiego 
z udziałem m.in. Marcina Dorocińskiego i Dody, 
francusko-austriacko-niemiecki dramat „Happy 
End”, brytyjska komedia „Do zakochania jeden 
krok” i brytyjska animacja „Gnomeo i Julia. 
Tajemnica zaginionych krasnali”. W multipleksach 
„Wolność” i „Galeria Jurajska” można oglądać 
także filmy: „Cudowny chłopak”, „Czarna 
pantera”, „Czerwona jaskółka”, „Każdego dnia”, 
„Kobieta sukcesu”, „Kobiety mafii”, „Kształt 
wody”, „Madame”, „Nieznajomi: Ofiarowanie”, 
„Nowe oblicze Greya”, „Podatek od miłości” 
i „Wieczór gier”. Dla młodych widzów są 
przeznaczone: „Fernando”, „Gnomy rozrabiają”, 
„Jaskiniowiec”, „Jumanji: Przygoda w dżungli” 
i „Pszczółka Maja: Miodowe Igrzyska”.

l JurASKI JArmArK STAroCI
W sobotę, 17 marca, w godz. 6-16 na Rynku 
Wieluńskim z udziałem kolekcjonerów odbędzie 
się kolejny Jurajski Jarmark Staroci.

l gIEłdA muZYCZNA
Kolejna Giełda Muzyczna „Melomania”, odbędzie 
się w niedzielę o godz. 10 w Konduktorowni 
przy ul. Piłsudskiego 34/36.

l STołY WIElKANoCNE
W sobotę od godz. 15 w hali sportowej w Poczesnej, 
ul. Szkolna 2, odbędzie się Prezentacja Stołów 
Wielkanocnych, na którą zapraszają Regionalny 
Związek Rolników, Kółek i Orgaznizacji Rolniczych 
oraz Gmina Poczesna.

Aktualności kulturalne

SZCZENIAKI shih tzu - gotowe do odbioru. Wiadomość: tel. 608 749 927.
SPRZEDAM działkę budowlano-rolną. Powierzchnia 3200 m2, szerokość 

23 m, w Bogusławicach, gmina Kruszyna. Media w ulicy, droga dojazdowa 

z obu stron działki, która z dwóch stron jest częściowo ogrodzona. 
Wiadomość: tel. 506 850 594 (po godz. 15).
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.
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 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.

ogłoszenia drobne

MZZ KADRA

Zabawa dla pań

W częstochowskich szkołach

Wąsy Marszałka
Uczennice i uczniowie czę-

stochowskich szkół, którzy 
w poniedziałek, 19 marca, 
przyjdą na lekcje z przycze-

pionymi wąsami, nie będą 
pytani. W ten oryginalny 

sposób zostanie oddany hołd 
Józefowi Piłsudskiemu.

19 marca to dzień imienin 
Józefa, czyli również święto 
Józefa  Piłsudskiego. Z tej 
okazji Urząd Miasta zachęca 
uczniów i szkoły do udziału 
w akcji „Wąsy Marszałka”. 
Z inicjatywą, wzorowaną na 
podobnym pomyśle z pomor-
skiego Sobowidza, wyszło 
niedawno zarejestrowane 
stowarzyszenie Społeczny 
Komitet Odbudowy Pomnika 
Marszałka Józefa Piłsud-
skiego przy ul. Krakowskiej, 
które chce doprowadzić do 
odtworzenia pomnika, który 
przed wojną stał przed bu-
dynkiem V LO im. Mickie-
wicza, ale został zniszczony 
przez Niemców. Przy okazji 
członkowie stowarzyszenia 
kultywują również pamięć o 
Marszałku i jego zasługach. 
Temu też ma służyć akcja 
„Wąsy Marszałka”, w która 
włączyło się miasto.

W poniedziałek ucznio-
wie, którzy będą nosili przy-
gotowane wcześniej przez 
siebie wąsy, nie będą pytani 
na lekcjach. Z takim apelem 
zwróciły się do dyrektorów i 
nauczycieli szkół władze Czę-
stochowy. Wąsy mogą być 
wykonane w dowolny sposób, 
np. wycięte z papieru.

– Naszym zamysłem jest, 
aby w ten sposób utrwalić 
w pamięci młodzieży dzień, 
który w II Rzeczpospolitej 
był wyjątkowo uroczyście 
obchodzony z uwagi na sole-

nizanta, Józefa Piłsudskiego, 
twórcę naszej niepodległości 
–  mówi Grzegorz Basiński, 
nauczyciel historii i koordy-
nator akcji.

Przed II wojną światową 
imieniny Józefa Piłsudskiego 
były niemal świętem narodo-
wym, obchodzonym bardzo 
uroczyście w całym kraju. Ta 
tradycja powraca teraz, wraz 
z elementem zabawy, także 
w Częstochowie. Więcej na 
temat akcji można przeczytać 
na stronie www.czestochowa.
pl, gdzie znajduje się rów-
nież szablon, według którego 
można sobie przygotować 
„marszałkowskie wąsy”. N

Z okazji Dnia Kobiet gru-

pa pań zatrudnionych w ISD 
Hucie Częstochowa bawiła 

się w restauracji Cosmo.

Imprezę w ubiegły piątek 
zorganizował Międzyzakła-
dowy Związek Zawodowy 
„KADRA” ISD Huty Czę-
stochowa, ale uczestniczyły 
w niej także kobiety należące 
do innych organizacji związ-
kowych. Poza otwarciem za-
bawy, podczas którego człon-
kowie prezydium związku 
„KADRA” z przewodniczą-

cym Mariuszem Ciupińskim 
złożyli życzenia, w imprezie 
– jak przystało na Dzień Ko-
biet – nie brał udziału żaden 
mężczyzna. Panie cały wie-
czór bawiły się we własnym 
gronie i, jak zapewniają, były 
bardzo zadowolone.

Od poniedziałku MZZ 
„KADRA” prosi wszyst-
kich sowich członków, panie 
i panów, o zgłaszanie się po 
odbiór bonów z okazji Świąt 
Wielkanocnych do przewod-
niczących kół w ISD Hucie 
Częstochowa. N



nr  10/2018 3

W fotograficznym skrócie

Centrum Medyczne „Amicus”, czyli dawna przychodnia hutnicza, 
rozszerza ofertę o leczenie najmłodszych. W środę otwarto w nim 
Poradnię POZ dla Dzieci z gabinetami lekarskimi i zabiegowymi.

Doradca Zarządu Huty Jacek Kasprzyk odebrał w piątek Anioła 
za wspiercie Częstochowskich Amazonek. Wręczyły go: Elżbieta 
Markowska - prezes stowarzyszenia, i Miss Polski Kamila Świerc.

Główny Instytut Górnictwa pomoże Częstochowie dbać o czyste
powietrze. Eko Patrol GIG wyposażony w samochód, dron 
i mobilne laboratorium pomiarowe będzie monitorował emisję.

W przyszłym tygodniu nowy transformator sieciowy (na pierwszym planie) zastąpi dotychczasowy (w tle).

Wydział Utrzymania Ruchu

Zaczyna się wiosenny remont

W 2017 roku ISD Huta 
Częstochowa wróciła do cyklu 
remontów w okresach pół-
rocznych: wiosennego i je-
siennego. Podobne plany są 
na ten rok. W najbliższy ponie-
działek rozpocznie się remont 
wiosenny w Stalowni, realizo-
wany siłami Wydziału Utrzy-
mania Ruchu i specjalistycz-
nych firm zewnętrznych.

– Doświadczenie pokazuje, 
że cykl półroczny wykony-

wania remontów podsta-

wowych urządzeń Stalow-

ni jest optymalny – mówi 
Dariusz Aluk, zastępujący 
szefa Wydziału Utrzymania 
Ruchu. – Przeprowadzane 
wówczas prace mają cha-

rakter prewencyjny, zwięk-

szają dostępność urządzeń 

i płynność produkcji. Awarie 

i najbardziej pilne problemy 
są usuwane na bieżąco.

Nowy transformator
Zazwyczaj remont wiosen-

ny odbywał się w kwietniu. 
W tym roku został przyspie-
szony o miesiąc, aby połączyć 
go z wymianą transformatora 
sieciowego, która i tak wymu-
siłaby zatrzymanie Stalowni.

Jak informowaliśmy, na te-
renie hutniczej stacji zasilania 
GST-2 stoi już nowy transfor-
mator sieciowy 220/30 kV 100 

MVA zasilający piec KONEL 
w Stalowni. Został wyprodu-
kowany specjalnie na potrzeby 
ISD Huty Częstochowa przez 
firmę ETHOS Energy Poland 
i zastąpi poprzedni, mocno już 
wyeksploatowany, o mocy 63 
MVA. Wymiana transforma-
tora otworzy w przyszłości 
możliwość zwiększenia pro-
dukcji w Stalowni.

Podczas remontu wiosen-
nego nastąpi przestawienie 
nowego transformatora na 
miejsce dotychczasowego, 
zostaną wykonane prace ad-
aptacyjne związane z dostoso-
waniem przyłączy sieciowych 
oraz próby napięciowe.

– Będą prowadzone przez 
służby Huty oraz Polskie Sie-

ci Elektroenergetyczne przy 
wsparciu producenta – mówi 
Rafał Minkina, koordynator ds. 
energetycznych stacji zasila-
nia w Hucie. – Po pozytywnym 
wyniku prób nastąpi 72-go-

dzinny okres ruchu próbnego 

transformatora, częściowo na 
biegu jałowym, a częściowo 

z niewielkim obciążeniem.

Stalownia
W czasie, kiedy służby 

energetyczne będą wymieniać 
transformator, w Stalowni za-
planowano prace remontowe 
obejmujące wszystkie podsta-

wowe odcinki linii produkcyj-
nej – od przygotowania wsadu 
aż po odbiór slabów.

W hali złomowej przewi-
dziano kolejny etap, rozpo-
czętej jesienią, wymiany szyn 
jezdnych suwnic.

Przy piecu KONEL, oprócz 
cyklicznych remontów chłod-
ni wentylatorowej i odpyl-
ni, przeprowadzone zostaną 
prace związane z remontem 
torowiska jazdy żużlowozu 
i stalowozu, połączone m.in. 
z regeneracją fundamentów. 
Dodatkowo po uruchomieniu 
nowego transformatora siecio-
wego, konieczne będą pomia-

ry parametrów transformatora 
piecowego oraz związane z tym 
nowe ustawienia charaktery-
styki jego pracy.

Instalacja VOD czeka na 
remont wymiennika wodne-
go i pokrywy wewnętrznej. 
Ponadto gliwicka firma Dy-
namiks przeprowadzi tam re-
mont chłodni wentylatorowej, 
a firma Eko-mik (również 
z Gliwic) – kotła gazowego 
Vitomax, który będzie musiał 
przejść odbiór Urzędu Dozoru 
Technicznego.

Piec kadziowy będzie miał 
wymienioną kolumnę elektrod 
numer 2, a specjaliści z firmy 

ZREW przeprowadzą pomiary 
transformatora piecowego.

– Duży zakres prac obejmie 
linię Ciągłego Odlewania Sta-

li, gdzie koncentrujemy się na 
zadaniach mających wpływ na 
jakość produkcji – podkreśla 
Dariusz Aluk.

Zaplanowano tam m.in. 
przegląd i czyszczenie całej 
komory chłodzenia, zabudowę 
segmentu z nowymi rolkami 
na pozycji 4 (w ubiegłym roku 
zamontowano nowe segmenty 
na pozycjach 1-3), pomiary 
i korektę ustawień szczeliny 
odlewniczej, remont chłodni 
wentylatorowej, a także prace 

Od 19 do 26 marca potrwa remont wiosenny 
Stalowni. Przy okazji, korzystając z zatrzymania 
produkcji, wykonane zostaną także najpilniejsze 
prace w Walcowni Blach Grubych.

przy obiegach wodnych, które 
również mają bardzo istotny 
wpływ na jakość produkowa-
nych wlewków. W tym czasie 
specjalistyczna firma Hydac 
z Mikołowa przeprowadzi 
przegląd automatycznego filtra 
chłodzenia metalurgicznego.

Dodatkowo na linii odbioru 
slabów wymienione zostaną 
samotoki maszyny do cięcia 
GEGA, a Komobex przepro-
wadzi remont suwnicy.

Walcownia blach grubych
W związku z zatrzymaniem 

na czas remontu Stalowni, nie 
będzie dostaw wsadu do Wal-
cowni Blach Grubych, która 
również wstrzyma produkcję. 
Ten okres Wydział Utrzymania 
Ruchu planuje wykorzystać na 
przeprowadzenie najpilniej-
szych prac także tam. Obejmą 
one m.in. wymianę rolek pieca 
normalizacyjnego, wymianę 
siłownika HGC klatki wykań-
czającej.

Obecnie trwają  pomiary 
geodezyjne i ocena stanu li-
stew w łożu stojaka walców 
klatki wykańczającej. Te ostat-
nie działania wraz z analizą 
technicznego innych urządzeń 
w WBG, pozwolą precyzyjnie 
zaplanować zakres prac pod-
czas remontów w najbliższej 
przyszłości.

Zgodnie z planem wszyst-
kie prace remontowe oraz 
próby transformatora mają 
zakończyć się w następny 
poniedziałek, 26 marca, aby 
dzień później Stalownia mogła 
wznowić wytopy. N

Przemysłowa Akademia 
Rozwoju, zajmująca się 
m.in. rekrutacją pracowni-
ków do Huty zaprezentuje 
się na Częstochowskich 
Targach Szkolnych „ZA-

WODOWIEC 2018”.

Targi odbędą się w dniach 
19-21 marca, czyli od po-

niedziałku do środy, w Hali 
Sportowej Częstochowa przy 
ul. Żużlowej 4. Sa adresowane 
do uczniów i ich rodziców.

Zaprezentują się na nich 
szkoły techniczne i zawo-
dowe, instytucje doradcze i 
szkoleniowe, a także firmy 
zajmujące się naborem pra-
cowników do przemysłu oraz 

uzupełnianiem ich kwalifika-
cji. Wśród nich będzie Prze-
mysłowa Akademia Rozwoju, 
współpracująca z ISD Hutą 
Częstochowa w zakresie re-
krutacji i szkolenia kadr.

W ramach targów Prze-
mysłowa Akademia Rozwoju 
wystawi swoje stoisko, a także 
uruchomi Punkt Konsulta-

cyjny dla uczniów oddziałów 
gimnazjalnych oraz ich rodzi-
ców . Konsultanci personalni 
odpowiedzą na pytania zwią-
zane z wyborem przyszłego 
zawodu oraz możliwościami 
związanymi z rozwojem za-
wodowym. Punkt PAR będzie 
czynny w godzinach otwarcia 
targów, czyli od godz. 9 do 

16, a we wtorek od godz. 17. 
Przemysłowa Akademia 
Rozwoju zaprasza również 
uczniów do udziału w bez-
płatnych warsztatach „Bu-
dowanie zespołu w oparciu 
o metodę Design Thinking”. 
Są dedykowane najbardziej 
kreatywnym i lubiącym wy-
zwania uczniom. Ich celem 

będzie przełamanie schema-
tów myślowych i pobudzenie 
kreatywności. Każdego dnia 
w warsztatach weźmie udział 
do sześciu czteroosobowych 
zespołów. O udziale decyduje 
kolejność zgłoszeń. Zespoły 
i opiekunowie otrzymają upo-
minki i dyplomy, a najlepsi 
atrakcyjne gadżety. N

Przemysłowa Akademia Rozwoju

Zaproszenie na targi szkolne „Zawodowiec 2018”
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Piłka nożna

Raków w świetle jupiterów
gks katowice - raków częstochowa 2:1 (2:0)

gks katowice: Nowak - Klemenz, Mączyński, Skrzecz, Prokić, Błąd (62 min. 
Midzierski), Kędziora (7 min. Słaby), Kamiński, Frańczak, Zejdler, Poczobut. 
raków: Szumski - Rachmanow (81 min. Embalo), Niewulis, Figiel, Czerkas 
(73 min. Szczepański), Formella (60 min. Wójcik), Malinowski, Łabojko, 
Góra, Tomalski, Zachara.
Bramki: Kędziora 31 min. - karny i 43 min. (dla GKS-u) oraz Niewulis 83 min. 
(dla Rakowa)
Żółte kartki: Frańczak, Mączyński, Błąd, Skrzecz (GKS) oraz Góra, 
Tomalski (Raków)
czerwone kartki: Frańczak (za drugą żółtą) oraz Góra (za drugą żółtą).

Siatkówka

AZS o krok od finału i ligi
Żużel

Włókniarz
już na torze

Zgodnie z wymogami 
PZPN, w lutym kosztem 2,5 mln 
zł z budżetu miasta Często-
chowy, na stadionie ustawiono 
cztery maszty i zamontowano 
na nich jupitery, gwarantują-
ce oświetlenie odpowiednie 
do telewizyjnych transmisji 
w standardzie HD. Jak ogląda 
się przy nim zawody, kibice 
Rakowa przekonają się już w 
sobotę, o ile mecz dojdzie do 
skutku. W związku z zapowia-
danym nawrotem zimy, kie-
rownictwo częstochowskiego 
klubu ostrzegło w środę, że 
opady śniegu moga spowodo-
wać jego przełożenie.

bilety rodzinne
Mecz będzie wyjątko-

wy jeszcze z jednego po-
wodu. Częstochowski klub 
wprowadził bowiem bilety 
rodzinne. Wejściówki ro-
dzinne są skierowane do 
dwóch osób dorosłych, które 
na mecz przyjdą minimum 
z jednym dzieckiem, które 
nie ukończyło 13. roku życia. 

Piłkarze Rakowa Częstochowa w sobotę 
o godz. 17.45 zmierzą się z Odrą Opole. 
Będzie to pierwszy w historii stadionu przy 
ul. Limanowskiego mecz przy sztucznym świetle. 
Przed tygodniem Raków przegrał na wyjeździe 
z GKS-em Katowice 1:2 i zajmuje 
szóste miejsce w tabeli Nice 1. Ligi.

Na jeden bilet rodzinny może 
wejść maksymalnie troje 
dzieci. Jego koszt to 25 zł 
w przedsprzedaży oraz 29 zł 
w dniu meczu. Bilety rodzin-
ne na mecze rundy wiosennej 
można nabywać w kasie MSP 
Raków (od poniedziałku do 
piątku w godz. 9-19) lub na 
stronie bilety.rakow.pl

remis był blisko
W ubiegłą sobotę Raków 

na inaugurację rundy wio-
sennej Nice 1 Ligi przegrał 
w Katowicach z GKS-em 1:2, 
choć był bliski remisu.

Trener Marek Papszun nie 
mógł skorzystać z czterech 
kontuzjowanych piłkarzy: 
Mateusza Lisa, Tomasa Petra-
ska, Lukasa Durski i Aghvana 
Papikyana. W podstawowym 
składzie znalazło się za to 
czterech zawodników, któ-
rzy do kadry dołączyli zimą: 
bramkarz Jakub Szumski, 
obrońca Artem Rachmanow, 
pomocnik Dariusz Formella i 
napastnik Mateusz Zachara.

Mecz rozpoczął się od ata-
ków gospodarzy, ale w 20 mi-
nucie to Raków miał bardzo 
dobrą sytuację do objęcia pro-
wadzenia. Strzał Adama Czer-
kasa obronił Sebastian No-
wak i była to pierwsza z całej 
serii znakomitych interwencji 
katowickiego bramkarza, któ-
ry został bohaterem meczu.

W 31 minucie Łukasz Góra 
w polu karnym odbił piłkę ręką 
i GKS miał rzut karny, który 
na bramkę zamienił Wojciech 
Kędziora. W 42 minucie 
ten sam zawodnik dobił od-
bitą przez Szumskiego piłkę 
po strzale Andreja Prokicia i 
katowiczanie prowadzili 2:0.

Po przerwie to Raków 
zaatakował. Jego przewaga 
uwidoczniła się zwłaszcza od 
59 minuty, gdy drugą żółtą, 
a w konsekwencji czerwo-
ną kartkę za faul, zobaczył 
katowicki pomocnik Adrian 
Frańczak. Dużo ożywienia 
w częstochowskiej drużynie 

wniosło także wejście na 
boisko Krystiana Wójcika 
(zmienił Dariusza Formellę). 
Już po chwili jego potężne 
uderzenie z rzutu wolnego 
obronił Nowak. Później Wój-
cik jeszcze kilka razy próbo-
wał strzałów z dystansu, ale 
były one minimalnie niecelne, 
albo na posterunku ponownie 
był bramkarz GKS-u. Dobrej 
sytuacji nie wykorzystał także 
Miłosz Szczepański.

Nowaka udało się pokonać 
dopiero w 83 minucie, gdy po 
dośrodkowaniu precyzyjny 
strzał głową oddał Andrzej 
Niewulis. Już chwile później 
ten sam piłkarz mógł dopro-
wadzić do wyrównania, ale 
tym razem Nowak popisał 
się znakomita interwencją 
i wybił piłkę na róg.

Raków atakował do ostat-
nich minut, ale nieskutecznie. 
W czasie doliczonym przez 
sędziego jeden z nielicznych 
kontrataków GKS-u przerwał 

faulem Góra, a ponieważ była 
to już jego druga żółta kartka, 
musiał opuścić boisko i przez 
ostatnie sekundy oba zespoły 
grały w osłabieniu.

Zmiana lidera 
W innych meczach 21. 

kolejki Nice 1. Ligi padły wy-
niki: Zagłębie Sosnowiec – 
Miedź Legnica 0:2, Stal Mie-
lec – Górnik Łęczna 1:0, Odra 
Opole – Puszcza Niepołomice 
0:0, Podbeskidzie Bielsko-
Biała – Chojniczanka Choj-
nice 0:0, Chrobry Głogów – 
Olimpia Grudziądz 3:2, Wigry 
Suwałki – Pogoń Siedlce 2:0. 
Przełożono spotkania: Drutex 
Bytovia Bytów – GKS Tychy 
oraz Stomil Olsztyn – Ruch 
Chorzów.

Co ciekawe, w dwóch 
przypadkach drużyny doma-
gają się walkowerów. Zagłę-
bie twierdzi, że w barwach 
Miedzi jako młodzieżowiec 
(w I lidze w składzie przez 
cały mecz musi być co naj-
mniej jeden taki zawodnik) 
wystąpił piłkarz, który nie 
spełnia kryteriów, a Ruch 
uważa, że jego spotkanie nie 
odbyło się z winy Stomilu, 
który nie zadbał o odpowiedni 
stan murawy w Olsztynie.

Po 21 kolejkach, przy sześ-
ciu meczach zaległych, lide-
rem wśród pierwszoligowców 
została Miedź Legnica – 37 
punktów, która wyprzedza do-
tychczas prowadzącą Chojni-

czankę Chojnice – 36, a także 
Odrę Opole – 35, Stal Mielec 
– 34 i Chrobrego Głogów – 33. 
Raków jest szósty z dorobkiem 
32 punktów, podobnie jak Wi-
gry Suwałki. Kolejne miejsca 
zajmują: GKS Katowice – 31, 
Zagłębie Sosnowiec – 30, 
Podbeskidzie Bielsko-Biała 
– 28, Puszcza Niepołomice 
– 27, Drutex Bytovia Bytów 
i Pogoń Siedlce – po 24, GKS 
Tychy – 23, Stomil Olsztyn 
– 19, Olimpia Grudziądz i Gór-
nik Łęczna – po 18 oraz Ruch 
Chorzów – 12 punktów.

W weekend, oprócz meczu 
Rakowa z Odrą, zaplanowano 
spotkania: Miedź Legnica 
– Wigry Suwałki, Chojniczan-
ka Chojnice – GKS Katowice, 
GKS Tychy – Stomil Olsztyn, 
Olimpia Grudziądz – Drutex 
Bytovia Bytów, Pogoń Siedlce 
– Stal Mielec, Ruch Chorzów 
– Podbeskidzie Bielsko-Biała, 
Górnik Łęczna – Chrobry Gło-
gów i Puszcza Niepołomice 
– Zagłębie Sosnowiec.

boateng odchodzi
Z drużyną Rakowa pożeg-

nał się w tym tygodniu 25-
letni angielski obrońca Daniel 
Boateng, który do klubu dołą-
czył przed startem obecnego 
sezonu Nice 1 Ligi. W rundzie 
jesiennej wystąpił w ośmiu 
meczach, w tym sześciu 
w podstawowym składzie. 
Kontrakt rozwiązano za po-
rozumieniem stron. N
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komunikat MPkzP
Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej 

Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 
w ISD Hucie Częstochowa informuje, że kasa 

będzie czynna 21 i 28 marca w godz. 9-16.

Jednego zwycięstwa nad 
Krispolem Września braku-

je siatkarzom AZS-u Czę-

stochowa, aby awansować 
do finału rozgrywek I ligi. 
Mogą je odnieść już w sobo-

tę, ale grają na wyjeździe.

Na tym etapie rywalizacja 
toczy się do dwóch zwy-
cięstw. Przed tygodniem AZS 
wygrał w hali na Zawodziu 
3:0 (26:24, 25:15, 25:17). Je-
żeli w sobotę wygra - awansu-
je do finału. Jeżeli nie – czeka 
nas trzeci mecz, ponownie 
w Częstochowie.

W pierwszym meczu czę-
stochowianie tylko w pierw-
szej partii mieli problemy 
z rywalami z Wrześni. Jej 

początek był bardzo wyrów-
nany, po czym AZS zdołał 
wywalczyć trzypunktową 
przewagę. Prowadził 10:7, 
a potem 19:16, ale wówczas 
Krispol poderwał się do walki 
i po chwili objął prowadzenie 
22:21. Końcówka była bardzo 
emocjonująca, ale decydujące 
punkty zdobyli gospodarze.

Dwa kolejne sety toczyły 
się już zdecydowanie pod 
ich kontrolą. W drugim AZS 
prowadził 8:3 i 16:7, co chyba 
całkowicie odebrało nadzie-
je przeciwnikom. Siatkarze 
Krispolu popełniali całe serie 
błędów i ostatecznie przegrali 
różnica aż 10 punktów.

Trzeci set akademicy rów-
nież rozpoczęli od prowa-

dzenia 4:1, ale tym razem 
rywale nawiązali jeszcze 
walkę i zbliżyli się nawet na 
jeden punkt przy stanie 8:7. 
Częstochowianie jednak nie 
pozwolili im przejąć i już 
wkrótce zbudowali sobie bez-
pieczna przewagę 14:9 i bez 
większych trudności wygrali 
partię oraz całe spotkanie, w 
którym za najlepszego za-
wodnika uznano Sławomira 
Stolca.

AZS grał w składzie: 
Bućko, Stolc, M’Baye, Sza-
niawski, Krzysiek, Szczurek, 
Koziura (libero) oraz Magnu-
szewski i Macheta (libero).

Dodajmy, że był to już 
siedemnasty z rzędu zwy-
cięski mecz ligowy drużyny 

trenowanej przez Krzysztofa 
Stelmacha.

W drugim półfinale Lechia 
Tomaszów Mazowiecki wy-
grała pierwszy mecz z AZS-
em AGH Kraków 3:1.

Norwid w Suwałkach
Drugi częstochowski ze-

spół - Exact Systems Norwid, 
rywalizuje o miejsca 5-8. 
Również on w ubiegłą sobotę 
rozgrywał mecz w swojej 
hali. Niestety, częstochowia-
nie ulegli MKS-owi Ślepsk 
Suwałki 1:3 (25:16, 21:25, 
19:25, 30:32).

Pierwszy set, który za-
wodnicy trenowani przez 
Radosława Panasa, zdecydo-
wanie wygrali nie zapowiadał 

nieszczęścia. Także drugi był 
wyrównany do stanu 20:20, 
ale potem to goście uzyskali 
przewagę i utrzymali ja w 
trzeciej partii. Czwarta była 
najbardziej emocjonująca i 
wyrównana, a w końcówce 
oba zespoły miały piłki se-
towe. Ostatecznie góra był 
jednak Ślepsk.

Rewanż w Suwałkach od-
będzie się w najbliższą sobo-
tę. Ponieważ o miejsca 5-8 
gra się dwumecz, to w przy-
padku zwycięstwa Norwida 
o awansie do kolejnej fazy 
zadecyduje tzw. złoty set.

W drugiej parze TSV Sa-
nok pokonał w pierwszym 
meczu 3:2 AZS PWSZ Stal 
Nysa. N

Żużlowcy forBET Włók-

niarza Częstochowa we wto-

rek po raz pierwszy w tym 
sezonie trenowali na torze 
przy ul. Olsztyńskiej.

W inauguracyjnych jazdach 
próbnych udział wzięło udział 
pięciu zawodników: Tobiasz 
Musielak, Andriej Kudria-
szow oraz juniorzy Michał 
Gruchalski, Bartosz Świącik 
i Mateusz Świdnicki.

Podobne zajęcia odbyły się 
w środę, kiedy na tor wyjechał 
Adreas Lyager, a także Seba-
stian Ułamek, który reprezen-
tuje teraz Kolejarza Opole. 
Natomiast w czwartek treno-
wali również Adrian Miedziń-
ski i Fredrik Lindgren. N


