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Przemysłowa Akademia Rozwoju

Huta otwarta na młodzież

Walcownię Blach Grubych w poniedziałek zwiedzili uczniowie Technicznych Zakładów Naukowych...

– ISD Huta Częstocho-
wa jest otwarta na kontakty 
z młodzieżą – deklaruje Bog-
dan Szwaja, Dyrektor Zarzą-
dzający Huty. – Możemy wiele 
zaoferować młodym ludziom 
w różnych obszarach działa-
nia przedsiębiorstwa. Mamy 
wykwalifikowana kadrę. Sta-
le doskonalimy technologię 
produkcji.

W ramach projektu Hut-
nicza Akademia Rozwoju 
kontakty Huty z uczniami, 
studentami i innymi poten-
cjalnymi pracownikami ko-
ordynuje Przemysłowa Aka-
demia Rozwoju, która inicjuje 
też działania na rzecz rozwoju 
zawodowego młodych ludzi 
i hutników.

Praktyki uczniowskie
Już od 9 kwietnia grupa 

siedmiu uczniów Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących im. Stefana 
Żeromskiego odbywa prak-
tykę w Wydziale Utrzymania 
Ruchu pod opieką Mariusza 
Kępy, koordynatora warszta-
tu elektroautomatyki Rejon 
WBG. Uczniowie - technicy 
informatycy zapoznają się 
z pracą na stanowiskach tech-
nik automatyk i technik elek-

tronik. Dodatkowo dwa razy 
w tygodniu doskonalą swoją 
znajomość języka angielskie-
go pod okiem Kariny Biel, 
specjalisty koordynatora ds. 
importu materiałów i usług. 
Praktykanci zwracają uwagę 
na profesjonalizm opiekunów 
i podkreślają, że w Hucie panuje 
bardzo dobra atmosfera.

Badania naukowe
W Oddziale Produkcji Me-

talurgicznej, czyli w Stalowni 
na odcinku ciągłego odlewa-
nia stali od 13 kwietnia do 29 
czerwca prowadzone są bada-
nia naukowe obejmujące po-
miary prób przejściowych. 

– Pomiary polegały na za-
nurzeniu próbników w ciekłej 
stali w krystalizatorze. Próbki 
zostały przesłane do laborato-
rium, gdzie ustalony zostanie 
skład chemiczny stali. Rezul-
taty badań zostaną poddane 
analizie – wyjaśnia Michał 
Bartosiewicz, przeprowadza-
jący je doktorant Wydziału 
Inżynierii Produkcji i Techno-
logii Materiałów Politechniki 
Częstochowskiej:

Wizyty w WBG
W tym tygodniu Walcow-

nię Blach Grubych odwie-

dziły dwie grupy młodzieży 
ze szkół ponadgimnazjal-
nych. W poniedziałek byli 
to uczniowie Technicznych 

Zakładów Naukowych, wśród 
nich zwycięzcy warsztatów 
kreatywnego myślenia De-
sign Thinking zorganizo-

wanych przez Przemysłową 
Akademię Rozwoju w trakcie 
Targów Zawodowiec 2018.  
Młodzi ludzie obejrzeli ciąg 

technologiczny WBG. Wizytę 
w hali poprzedziło szkole-
niem z zakresu BHP i ochrony 
przeciwpożarowej, a goście 
zostali wyposażeni w środki 
ochrony osobistej.

– Zakłady przemysłowe 
rzadko dają możliwość wej-
ścia na swój teren i pokazania 
młodym ludziom, jak wygląda 
firma od środka, a taka wi-
zyta jest bardzo pouczająca. 
ISD Huta Częstochowa jest 
tutaj pozytywnym wyjątkiem 
– oceniła Renata Borowik, 
opiekunka grupy z TZN-u.

Z kolei w czwartek Hutę 
odwiedziła grupa uczniów 
z Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego.

Przewodnikiem obu grup 
był Tomasz Kaleta, pracown-
ik Wydziału Planowania 
i Optymalizacji Procesów. 
Uczniowie byli pełni uznania 
dla jego kompetencji. 

Kolejne wizyty młodzie-
ży z częstochowskich szkół 
zaplanowano pod koniec 
kwietnia i w maju.

– Trzeba przekonać mło-
dzież, że przemysł daje wie-
le różnorodnych możliwo-
ści rozwoju. Młodzież jest 
potrzebna temu zakładowi. 
Cieszymy się, że jako Prze-
mysłowa Akademia Rozwoju 
możemy wesprzeć Hutę w tych 
działaniach – podkreśla Ma-
ciej Mierzwiński, prezes PAR 
i dodaje: – Informacje doty-
czące praktyk, wizyt w Hucie 
i prowadzonych badań  można 
śledzić na bieżąco na profilu 
Facebook: Hutnicza Akademia 
Rozwoju. Jadwiga 
� Mikoś-Kucharska,�N

Praktyki w Wydziale Utrzymania Ruchu, badania 
naukowe na terenie Stalowni, wizyty uczniów 
w Walcowni Blach Grubych to formy kontaktu 
młodzieży z ISD Hutą Częstochowa. Od początku 
kwietnia młodzi ludzie licznie goszczą w Hucie 
przy wsparciu Przemysłowej Akademii Rozwoju.

Sprawy pracownicze

Warto skorzystać z opieki medycznej

...a w czwartek w Hucie gościła młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

ISD�Huta�Częstochowa�
przypomina�pracownikom�
o� programie�Opieka�Me-
dyczna� PZU,� do� którego�
mogą� przystąpić,� a� PZU�
Życie�zachęca�hutników�do�
korzystania�ze�świadczeń.

Wynegocjowane przez kie-
rownictwo ISD Huty Często-
chowa i PZU Życie ubezpie-
czenie Opieka Medyczna jest 
dedykowane dla wszystkich 
pracowników. Pogram działa 
już od 1 listopada 2017 r. 
Wówczas przystąpiło do niego 
831 hutników, ale w kolej-

nych miesiącach dołącza-
li następni, a także osoby 
nowo przyjmowane do Huty. 
Jak poinformowała Barbara 
Ostrowska z PZU Życie, 
1 kwietnia do ubezpieczenia 
należało 919 pracowników 
ISD Huty Częstochowa.

Przypominamy, że każde-
mu z pracowników ich Huta, 
jako pracodawca, opłaca 35 zł 
miesięcznej składki na Pakiet 
Komfort. Gwarantuje on m.in. 
darmowe wizyty w ciągu 5 dni 
od zgłoszenia u lekarzy 
25 specjalności bez skierowań 
i limitów w 1800 placówkach 

medycznych w całej Polsce 
i bezpłatne wykonanie 162 
rodzajów badań diagnostycz-
nych. Hutnicy mogą objąć 
ubezpieczeniem także dzieci 
i partnerów, za których sami 
zapłacą składki. Istnieje też 
możliwość wykupienia szer-
szego zakresu usług. Wów-
czas Huta również zapłaci 35 
zł, a resztę pokryje pracownik 
(może wykupić taki pakiet 
również dla rodziny).

PZU Życie zachęca hut-
ników, którzy nie są jesz-
cze objęci ubezpieczeniem, 
do dołączenia do programu 

Pracownicy ISD Huty 
Częstochowa zainteresowani 
dołączeniem do programu 

Opieka Medyczna PZU 
mogą zgłaszać się do 
Działu Personalnego 

w „łączniku” na terenie WBG.

Opieka Medyczna, a tych 
którzy już z do niego należą 
do korzystania z dostępnych 
świadczeń medycznych.

Telekonsultacje
Nowym elementem  Opie-

ki Medycznej PZU, z którego 
mogą korzystać także hutnicy, 
są telekonsultacje dostępne 7 
dni w tygodniu (także w święta 
i dni wolne od pracy), w godz. 
7–22. Można skontaktować 
się z lekarzem bez wychodze-
nia z domu czy przerywania 
urlopu – poprzez rozmowę 
telefoniczną, czat lub wideo-

czat, a także otrzymać receptę 
(nierefundowaną przez NFZ) 
na leki przyjmowane na stałe 
– zostanie wysłana kurierem 
na adres zamieszkania.

Jak to działa? Trzeba za-
dzwonić na infolinię nr 801 405 
905 lub 22 505 15 48. Konsul-
tant umówi rozmowę z leka-
rzem w preferowanym przez 
ubezpieczonego czasie oraz 
formie (telefon, czat, wideo-
czat). Ubezpieczony otrzyma 
SMS z danymi do platformy 
lekarzonline.pzuzdrowie.pl. 
Po wejściu na nią i zaakcep-
towaniu regulaminu (można 

również odsłuchać jego treść 
przez telefon i zaakceptować 
przy użyciu klawiatury), wy-
starczy o określonej godzinie 
odebrać telefon od lekarza lub 
zalogować się, jeśli będzie to 
czat lub wideoczat. N
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l Filharmonia ZaPraSZa
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława 
Hubermana zaprasza w piątek o godz. 19 na 
Koncert symfoniczny, podczas którego orkiestra 
pod dyrekcją Rafała Jacka Delekty i skrzypaczka 
Magdalena Ziarkowska wykonają „Popołudnie 
fauna” C. Debussy’ego, I Koncert skrzypcowy op. 35 
K. Szymanowskiego i II Symfonię a-moll op. 55 
C. Saint-Saënsa. W sobotę o godz. 19 na scenie 
filharmonii koncertował będzie zespół „Dżem”, 
a w środę o godz. 18.50 odbędzie się kolejny 
Akademicki Koncert Kameralny, w ramach którego 
akordeonowe Amalgilis Duo: Ewa Grabowska-Lis 
i Daniel Lis wykonają m.in. utwory Vivaldiego, 
Boëllmanna, Dowlasza i Olczaka, ks. dr Mikołaj 
Węgrzyn z Wyższego Instytutu Teologicznego 
w Częstochowie wygłosi wykład „O Bogu pięknym 
- Risus paschalis”, a wystawę swoich prac 
zaprezentuje tadeusz Kosela z Instytutu Sztuk 
Pięknych AJD. W czwartek o godz. 19 będzie można 
zobaczyć widowisko „Grupa Mocarta i Przyjaciele 
- 25 lat razem” z udziałem Grupy Mocarta oraz 
Piotra Bałtroczyka i Artura Andrusa z zespołem. 
W przyszły piątek, 27 kwietnia, o godz. 19.30 na 
scenie Filharmonii zostanie wystawiony spektakl 
„SPA czyli Salon Ponętnych Alternatyw” Emiliana 
Kamińskiego, a w sobotę, 28 kwietnia o godz. 20, 
zaplanowano koncert Ani Dąbrowskiej.

l W TeaTrZe im. miCKieWiCZa
Teatr im. Adama Mickiewicza w piątek i sobotę 
o godz. 19 zaprezentuje komedię „Ostra jazda” 
Norma Fostera, a w niedzielę o godz. 19 
spektakl „Przybora na 102” z udziałem Magdy 
Umer i kabaretu Mumio, oparty na tekstach 
z „Kabaretu Starszych Panów”. We wtorek i środę 
 o godz. 9 będzie można zobaczyć „Roszpunkę” 
według braci Grimm, a o godz. 11 przedstawienie 
„Stopklatka” Maliny Prześlugi. W przyszły weekend 
zaplanowano premierę koncertu „MACHALista 
przebojów - piosenki i ballady Piotra Machalicy”, 
przygotowanego na pożegnanie Piotra Machalicy, 
który po 12 latach kończy pracę na stanowisku 
dyrektora artystycznego częstochowskiej sceny.

l TeaTr From Poland PreZenTuje
W piatek o godz. 20.30 i w niedzielę o godz. 
18 na scenie Teatru From Poland (Al. NMP 2) 
zostanie wystawiony spektakl „Ja”, przygotowany 
w ramach Stypendium Artystycznego Prezydenta 
Miasta Częstochowy w dziedzinie Teatru. Wystąpi: 
Paweł Bilski. Reżyseria: Wojciech Kowalski.

l KaBareT W KłoBuCKu
Kabaret Nowaki wystąpi w piątek o godz. 17 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku przy 
ul. Targowej 1 z programem „Śmiechokalipsa”.

l WieCZór Z PioSenKą FranCuSKą
Barbara Anna Wierzbicka - vocal, Jacek Stawiarski 
- instrumenty klawiszowe i Darek Kasprzyk - gitara, 
wystąpią w piątek o godz. 19 podczas „Wieczoru 
z piosenką francuską” w Restauracji „Pecorino”, 
Stary Rynek 22. Rezerwacja miejsc pod nr tel. 
604 465 996 lub 888 308 046.

l ZaGra „SołTyS”
Koncert zespołu „Sołtys” odbędzie się w piątek 
o godz. 20 w Pubie Sportowym Stacherczak, 
al. Kościuszki 1.

l PaluCh W „rurZe”
W sobotę o godz. 19 w Klubie „Rura”, Al. NMP 
38 (w podwórku) wystąpi Paluch, który wykona 
utwory ze swojej płyty „Złota owca”.

l GiTaroWy BlueS
Gitarzysta bluesowy Romek Puchowski wystąpi 
w klubie „Muzyczna Meta”, ul. Jasnogórska 13, 
w sobotę o godz. 20.

l „raZ, dWa, TrZy” W STajni
Stajnia „Biały Borek” w Biskupicach k. Olsztyna 
zaprasza 4 maja o godz. 19 na koncert zespołu 
„Raz, Dwa, Trzy” z programem „Młynarski”. 
Szczegółowe informacje i rezerwacja miejsc: 
tel. 600 096 708, www.stajnia.civ.pl.

l niemen aKuSTyCZnie
Klub „Politechnik” (Al. Armii Krajowej 23/25) 
zaprasza w piątek o godz. 19 na wieczór piosenek 
Czesława Niemena - Niemen Akustycznie 
w wykonaniu Radosława Świderskiego, Krzysztofa 
Chromińskiego i Tomasza Rogalskiego.

l „imPreZa Pod PSem”
Pod takim hasłem w sobotę o godz. 19 w klubie 
Carpe Diem, Al. NMP 29, odbędzie się koncert 
na rzecz czworonożnych podopiecznych Fundacji 
Psia Duszka. Wystąpią: Marta Bijan, Sexy Suicide 
i Batalion d’Amour. Oprócz muzyki przewidziano 
licytacje, m.in. grafiki Tomasza Sętowskiego.

l FeSTiWal SZTuKi i muZyKi
W piątek i sobotę w Częstochowie trwał będzie 
Międzynarodowy Festiwal Sztuki i Muzyki Incident-
Accident 4. W salach Miejskiej Galerii Sztuki, Al. 
NMP 64, w piątek o godz. 18 otwarta zostanie 
wystawa Chorwata Vratislava Kulisa, o godz. 18.30 
artystów z Austrii „Styrian Art Goes Częstochowa”, 
a o godz. 19 główna ekspozycja „Between us“. 
W sobotę o godz. 15 w pawilonie Muzeum 
Częstochowskiego w Parku im. Staszica zaplanowano 
finisaż wystawy „Young Generation”, a o godz. 17 
w Konduktorowni przy ul. Piłsudskiego otwarcie 
ekspozycji „Artyści z Japonii”, przygotowanej we 
współpracy z Shonan Art Base Galeria. Wystawom 
towarzyszy cykl koncertów w Miejskiej Galerii Sztuki. 
W piątek o godz. 18 podczas otwarcia festiwalu 
zagrają: Robert Gawroński, Jakub Brawata - fortepian, 
Maciej Zagórski - fortepian, Barbara Karaśkiewicz 
- fortepian i duet akordeonowy Amalgalis Duo: 
Ewa Grabowska-Lis, Daniel Lis, a w sobotę o godz. 
19 zaplanowano koncert duetu gitarowego J&R.

l STrZemińSKi TemaTem WySTaWy
W piątek o godz. 20 w Muzuem Częstochowskim 
w Ratuszu zostanie otwarta wystawa „Zdzisław 
Sowiński i Władysław Strzemiński – fotograficzne 
reminiscencje”. Prace częstochowskiego 
fotografika dedykowane Strzemińskiemu powstały 
w latach 70., kiedy autor pracował w Łodzi i miał 
kontakt z dziełami mistrza polskiej awangardy.

l dZień Wolnej SZTuKi
Według badań goście muzeów statystycznie 
spędzają przed każdym dziełem osiem sekund. 
Lekarstwem na tego typu zwiedzanie jest Slow Art, 
czyli ruch Wolnej, a raczej Powolnej Sztuki. W sobotę 
w godz. 12-13 w Galerii Dobrej Sztuki Muzeum 
Częstochowskiego, Al. NMP 47, eksponowanych 
będzie pięć dzieł: Józef Mączyński, „Pejzaż w nocy”, 
1912; Jacek Malczewski, „Scena rodzajowa przy 
oknie”, 1916; Józef Mehoffer, „Sadzenie drzewek 
wolności”, projekt witraża, 1930; Jan Cybis, 
„Maska i tykwa”, 1963 i Jerzy Nowosielski, 
„Toaleta”, 1970. Przy każdym będzie stała 
osoba zachęcająca do dłuższego obejrzenia 
i próby interpretacji. Będzie można rozmawiać 
o sztuce i historii obiektów. Wstęp wolny.

l juBileuSZ arTySTKi
Spotkanie upamiętniające jubileusz 95. urodzin 
częstochowskiej rzeźbiarki i malarki Karoliny 
Ściegienny zaplanowano w poniedziałek o godz. 
17 w Ratuszu na Placu Biegańskiego W trakcie 
spotkania zaprezentowany będzie cykl „Drogi 
Krzyżowej” – zestaw pasyjnych reliefów w lipowym 
drewnie. Rozmowę z autorką poprowadzi Tadeusz 
Piersiak, dyrektor Muzeum Częstochowskiego.

l malarSTWo W luBlińCu
Miejski Dom Kultury w Lublińcu, ul. Plebiscytowa 
9, zaprasza w piątek o godz. 18 na wernisaż 
wystawy malarstwa Darii Pyrchały „Notatki 
miejsc” w Galerii pod Glinianym Aniołem.

l SPoTKanie hiSToryCZne
Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości 
Muzeum Częstochowskie i Akademia im. Jana 
Długosza przygotowały cykl „Spotkania z historią”. 
W jego ramach we wtorek o godz. 18 w Ratuszu 
prof. Janusz Zuziak wygłosi wykład „Wielkie 
mocarstwa wobec tzw. sprawy polskiej”.

l WyCieCZKa roWeroWa
Wycieczkę rowerową „Szlakiem dawnych młynów 
i fabryk leżących nad rzekami w Częstochowie” 
poprowadzi w niedzielę dr Juliusz Sętowski, 
historyk z Ośrodka Dokumentacji Dziejów 
Częstochowy. Zbiórka zainteresowanych o godz. 
10.30 na Placu Biegańskiego.

l KSiążKa o leKarZaCh
Promocja książki znanego częstochowskiego 
lekarza Mieczysława Wyględowskiego „Od cyrulika 
do chirurga” odbędzie się w sobotę o godz. 17 
w Ratuszu na Placu Biegańskiego.

l Parada PoSTaCi liTeraCKiCh
IX Parada Postaci Literackich z okazji Światowego 
Dnia Książki i Praw Autorskich odbędzie się we 
wtorek w godz. 10-12 w III Alei NMP i na Placu 
Biegańskiego.  Podczas imprezy z udziałem 
wychowanków przedszkoli, uczniów i ich 
opiekunów zaplanowano m.in. konkursy i zabawy 
promujące czytelnictwo i korzystanie z bibliotek.

l Filmy aBSurdalne i horrory
„Krypta Absurdu - pokaz kina klasy b, horrorów 
i filmów absurdalnych” odbędzie się w piątek 
o godz. 20 w klubie Carpe Diem, Al. NMP 29. 
Wyświetlone zostana filmy prezentowane podczas 
II Festiwalu Krypty Absurdu w Katowicach: 
fabuły, animacje, spoty telewizyjne i teledyski.

l dKF „rumCajS” ZaPraSZa
W poniedziałek, 23 kwietnia, o godz. 18 Dyskusyjny 
Klub Filmowy „Rumcajs” w Klubie „Politechnik” 
(Al. Armii Krajowej 23/25) zaprasza na film 
„Maria Callas”. Przed seansem prelekcja.

l aFryKa W oKF „iluZja”
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja” (Al. NMP 64) 
zaprasza w najbliższym tygodniu na przegląd 
filmów AFRYKAMERA, na który złożą się filmy na 
temat Afryki: „Felicite” (Belgia, Francja, Niemcy, 
Senegal, Liban - piątek, godz. 18.15), „Nie jestem 
czarownicą” (Francja, Wielka Brytania - sobota 
i niedziela, godz. 18.45), „Walley” (Francja, 
Burkina Faso - poniedziałek, godz. 18.45), 
„Adama” (Francja - wtorek, godz. 18.45), 
„Kosmiczna surykatka” (RPA - środa, godz. 18.45), 
„Morderstwo w hotelu Hilton” (Dania, Francja, 
Niemcy, Szwecja - czwartek, godz. 18.30). 
Ponadto w „Iluzji” będzie można oglądać duński 
dramat „Znikasz” oraz francusko-niemiecko-
włoski kryminał „Dziewczyna we mgle”. Z myślą 
o młodszych widzach w sobotę i niedzielę o godz. 
11 OKF wyświetli niemiecki film „Na linii wzroku”, 
a w ramach Kina Seniora we wtorek i środę 
o godz. 12 dokument „Maria Callas”. Natomiast 
w cyklu Wielka Sztuka na Ekranie w sobotę 
i niedzielę o godz. 17 zaprasza na dokumentalny 
film „Teatro alla Scala”, poświęcony jednej 
z najsłynniejszych scen operowych na świecie.

l W rePerTuarZe „Cinema CiTy”
Na ekrany częstochowskich kin Cinema City w ten 
weekend wchodzą: hispańsko-amerykański 
thriller „Złe psy”, amerykański horror „Prawda 
czy wyzwanie”, amerykańska komedia „Raz się 
żyje”, argentyński film przygodowy „Tam, gdzie 
mieszka Bóg”, farncusko-niemiecko-włoski 
kryminał „Dziewczyna we mgle” i niemiecka 
animacja „Wyspa Psów”. W multipleksach 
„Wolność” i „Galeria Jurajska” można też oglądać 
filmy: „Ciche miejsce”, „Cudowny chłopak”, 
„Huragan”, „Kobiety mafii”, „Pacific Rim: 
Rebelia”, „Pitbull. Ostatni pies”, „Player One”, 
„Tomb Raider”, „Twarz” i „Życzenie smierci”. 
Dla młodych widzów są przeznaczone: „Gnomeo 
i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali”, „Gnomy 
rozrabiają”, „Luis i obcy” oraz „Piotruś Królik”. 
Uwaga! Niektóre filmy są prezentowane tylko 
w jednym z wymienionych kin.

l juraSKi jarmarK STaroCi
W sobotę, 21 kwietnia, w godz. 6-16 na Rynku 
Wieluńskim z udziałem kolekcjonerów odbędzie 
się kolejny Jurajski Jarmark Staroci.

Aktualności kulturalne

l moToCyKliśCi PrZejadą alejami
W niedzielę odbędzie się kolejny Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do 
Częstochowy. Motocykliści, którzy już dwa tygodnie temu rozpoczęli sezon 
XV Motocyklowym Zlotem Gwiaździstym im. Księdza Ułana Zdzisława 
Jastrzebiec Peszkowskiego na Jasnej Górze, tym razem planują o godz. 11 
przejazd Alejami NMP, natomiast o godz. 12 zostanie dla nich odprawiona 
msza pod klasztorem. Szczegóły: www.motozjazd-czestochowa.pl

l rajd roWeroWy Po jurZe
Z Rynku w Olsztynie w niedzielę o godz. 11 wyruszą uczestnicy imprezy 
rowerowej „Rajdy dla frajdy”. Zainteresowani mogą się jeszcze zgłaszać. 
Rajd z cyklu „Grand Prix Amatorów na szosie - Rowerem przez Polskę” 
będzie miał start  i metę na olsztyńskim Rynku. Stamtąd kolarze pojadą 
na pętlę wśród pejzaży jurajskich. Do wyboru są dwa dystanse – 108 km 
i 85 km. „W naszym cyklu jeździmy napędzani rowerową pasją. Dlatego 
bez względu na to, czy kręcimy rekreacyjnie, czy z nutą sportowej rywalizacji, 
to zawsze z poszanowaniem dla Współuczestników, w przyjaznej atmosferze 
i bez przesadnej „napinki”. Te Rajdy są dla Frajdy!” – podkreślają 
organizatorzy. Informacje i zgłoszenia na stronie www. rajdydlafrajdy.pl

l SPoTKanie Z maCiejem laSKiem
„Katastrofa smoleńska - fakty i mity” to tytuł spotkania z doktorem Maciejem 
Laskiem, byłym Przewodniczącym Państwowej Komisji Badania 
Wypadków Lotniczych, które odbędzie się w poniedziałek o godz. 17 
w Regionalnym Ośrodku Kultury, ul. Ogińskiego 13a. Wstęp wolny. N

Z miasta i z regionu

Serdeczne wyrazy współczucia 
przewodniczącemu Komisji Zakładowej NSZZ 
Solidarność ‘80 w Wydziale Produkcji Z1 WBG

Koledze

Mieczysławowi�Ślęzakowi
z powodu śmierci

MAMY
składają

Prezydium i Międzyzakładowa Komisja
NSZZ Solidarność 80 ISD Huty Częstochowa

SPRZEDAM dwuletnie opony z felgami do Opla na 5 śrub. Hankook 
15x185x65. Cena: 590 zł. Wiadomość: tel. 694 468 085.
SPRZEDAM Skodę Octavia 1,6 benzyna + LPG, rocznik 1998/1999, 
auto zakupione w Polsce, I właściciel, bezwypadkowe, stan techniczny 
dobry, cena: 4000 zł. Wiadomość: tel. 605 413 753.
REMONTY, prace wykończeniowe (płytki, malowanie, kartongips, 
układanie paneli itp.). Wiadomość: tel. 660 498 375.
ROZLICZANIE PIT-ÓW, książka przychodów i rozchodów, ul. Prusa. 
Wiadomość: tel. 667 550 971.

ogłoszenia drobne

Zaproszenie do MDK-u

Podróżnicy na Rakowie
IV� Częstochowski� Fe-

stiwal� Podróżniczy� „Za�
horyzontem”� odbędzie� się 
w�piątek� i� sobotę�w�Miej-
skim�Domu�Kultury� przy�
ul.�Łukasińskiego.

Celem Festiwalu jest propa-
gowanie wiedzy o innych kul-
turach, narodach, przyrodzie 
i szeroko pojęte poznawanie 
świata. Zapraszani są podróżni-
cy, którzy opowiadają o swoich 
wyprawach. Tak będzie i w tym 
 roku. W MDK-u w piątek 
zaplanowano spotkania:
w godz. 17 - „Sahara: pusty-
nia niejedno ma imię” - Piotr 
Kowalczyk
w godz. 18 - „Indiana Jones 
w spódnicy” czyli archeolo-
giczne podróże Anny Jakle-
wicz do Sudanu
w godz. 19 - „American dream” 
- Bartek Osumek

w godz. 19.30 - „Kuba – podróż 
w nieznane” – Janusz Jadczyk

Natomiast w sobotę będzie 
można wysłuchać opowieści:
w godz. 16 – „W drodze na 
najwyższe szczyty Afryki” 
– Robert Gondek
w godz. 17.30 – „The Last 
Frontier. Wyprawa życia na 
Alaskę” – Sebastian Bielak
w godz. 19 – „Małe łódki na 
oceanie” - Arek Pawełek.

Na zakończenie, w sobotę 
o godz. 20 odbędzie się pro-
jekcja filmu „W objęciach 
węża” - reżyseria Ciro Guerra, 
którego akcja rozgrywa się 
wśród tubylców Amazonii.

Przez dwa dni będzie też 
można oglądać wystawę fo-
tograficzną Janusza Jadczyka 
„Sri Lanka – zielona wyspa 
szczęśliwych ludzi”.

Na wszystkie festiwalowe 
imprezy wstęp jest wolny. N
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 REKRUTACJA WEWNĘTRZNA  
 
 

Przemysłowa Akademia Rozwoju  poszukuje wśród pracowników Huty             
kandydatów chętnych do pracy z młodzieżą i pełnienia roli: 

 
➢ MENTORÓW 
➢ OPIEKUNÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH I STUDENCKICH 
➢ INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 
➢ KANDYDATÓW NA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH  I  NAUKI ZAWODU  

GOTOWYCH DO PODJĘCIA WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI TECHNICZNYMI  

Podstawowe wymagania: 
➢ odpowiedzialność , komunikatywność, gotowość do dalszego rozwoju i podnoszenia  

swoich kwalifikacji zawodowych 
Mile widziane osoby: 

➢ z uprawnieniami pedagogicznymi lub instruktora praktycznej nauki zawodu 
➢ cierpliwe, otwarte, kochające swój zawód, chętnie dzielące się z innymi swoją wiedzą              

i umiejętnościami praktycznymi 
Oferujemy: 

➢ stałą współpracę z Przemysłową Akademią Rozwoju w ramach projektu Hutnicza 
Akademia Rozwoju bez konieczności rezygnowania z obecnie wykonywanych zadań               
i obowiązków pracowniczych na rzecz Huty 

➢ satysfakcjonujący system motywacyjny uzależniony od zakresu przyszłych zadań 
 

Jeżeli jesteś zainteresowany/na naszą propozycją i chcesz nawiązać współpracę aplikuj na adres:  
 rekrutacja@przemyslowa-akademia.pl  z dopiskiem NAUKA ZAWODU 

        
Nie zapomnij  podpisać następującej klauzuli: 
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach 
rekrutacyjnych zgodnie z postanowieniami ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 
29.08.1997r. dla potrzeb obecnego  jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez 
Przemysłową Akademię Rozwoju Sp. z o.o. ”. 

 
Dołącz do projektu:  

 
Polub nas na facebooku  
W razie pytań zadzwoń:  77-96, 664 774 978;  89-39, 790 690 584  
Znajdziesz nas na stronie:  www.przemyslowa-akademia.pl 

Zarząd Związku Zawodowego 
„juvenia” huty Częstochowa

informuje, że organizowany jest 
1-dniowy wypoczynek

do Warszawy 
w terminie 12.05.2018 r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt 
z biurem Zarządu ZZ „Juvenia” 

Huty Częstochowa tel. 34 323 88 87; 
323 76 23; 323 76 22.

W imieniu i na rZeCZ iSd huTy CZęSToChoWa SP. Z o.o.
ZaTrudni PraCoWniKóW luB PrZyuCZy KandydaTóW na STanoWiSKo:

n maSZyniSTa  ZSl /nr ref.: 1803015
Zakres obowiązków:  
obsługa i kontrola stanu technicznego lokomotywy zdalnie sterowanej, 
przetaczanie taboru kolejowego, obsługa urządzeń automatyki kolejowej, 
kontrola załadunku, prowadzenie dokumentacji przewozowej

Wymagania:
wykształcenie średnie techniczne w specjalnościach mechanicznej 
lub elektrycznej /elektrotechnicznej, potwierdzone dyplomem zawodowym 
- warunek konieczny dla kandydatów  do przyuczenia  w zawodzie 
Pozostałe wymagania na w/w stanowisku pracy: umiejętność obsługi urządzeń 
technicznych, dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym 4-brygadowym, 
odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji, umiejętność 
współpracy w zespole, odporność na stres, gotowość do podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu

mile widziane: 
doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z transportem kolejowym, 
uprawnienia i kwalifikacje/licencje: manewrowego, ustawiacza, pomocnika 
maszynisty, maszynisty,  znajomość przepisów kolejowych 
w tym Ustawy o Transporcie Kolejowym.

oFerujemy:
l umowę o pracę na pełny etat w ISD Hucie Częstochowa, 

l atrakcyjne wynagrodzenie, l opiekę socjalną, l świadczenia świąteczne, 
l dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, l bezpłatne kursy zawodowe, 

l ciekawą i stabilną pracę

Wymagane dokumenty: 
l CV + list motywacyjny, l dyplom potwierdzający ukończenie szkoły średniej 

technicznej w wymaganej specjalności, l dokumenty potwierdzające posiadane 
uprawnienia/licencje i kwalifikacje - dotyczy kandydatów z doświadczeniem 

w transporcie kolejowym

dokumenty należy przesłać z dopisaniem i podpisaniem klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w dokumentach rekrutacyjnych zgodnie z postanowieniami ustawy o Ochronie 
Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. dla potrzeb obecnego jak i przyszłych 

procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Przemysłową Akademię Rozwoju Sp. z o.o.”.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty. 

Termin nadsyłania aplikacji upływa z dniem 30 kwietnia 2018 r.

APLIKUJ na adres: 

rekrutacja@przemyslowa-akademia.pl
z dopiskiem Maszynista

 

Koło emerytów
organizacji międzyzakładowej

nSZZ „Solidarność”
iSd huty Częstochowa

organizuje dla wszystkich chętnych
(nie tylko członków koła)

14-dniowe wczasy w jarosławcu 
od 9 czerwca.

Zapewnia dojazd autokarem, dwuosobowe 
pokoje z pełnym węzłem sanitarnym 

i telewizją. W ośrodku jest kryty basen, 
w pobliżu plaża, będzie też kilka 

wycieczek po okolicy.
Koszt wyjazdu z wyżywieniem i wycieczkami: 

1500 zł od osoby.
Informacje i zapisy w piątki w godz. 10-13 
w siedzibie Koła Emerytów w budynku CM 

„Amicus”, I piętro, pokój nr 111,tel. 34 323 
84 17 lub 34 323 76 37.

iSd huta Częstochowa Sp. z o.o. 
z siedzibą w Częstochowie (42-207), ul. Kucelińska 22 

zaprasza do składania ofert w ramach konkursu ofert, dotyczących
dzierżawy części budynku remizy straży (garaże – parter)

o nr inw. S08895 usytuowanego na działce nr 2/319, obręb 302, 
KW CZ1C00084863 przy ul. Bojemskiego o powierzchni użytkowej 300 m2. 

Oczekiwana cena min. 8,00 zł netto za m2 powierzchni użytkowej. 

Przedmiot dzierżawy (oferta na stronie internetowej Huty www.isd-hcz.com.pl 
w zakładce: serwis ekonomiczny) można oglądać w godz. 9-12 

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Szczegółowych informacji udzielą 
przedstawiciele spółki pod nr tel. (34)  323 71 04, 323 78 50.

Ofertę dzierżawy prosimy złożyć w jednej zamkniętej kopercie do Kancelarii 
Głównej Huty w budynku Zarządu ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. (pokój 

 nr 005) lub przesłać na adres: ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.; 
ul. Kucelińska 22,  42-207 Częstochowa, z dopiskiem 

„Oferta na dzierżawę nieruchomości” w terminie do 20.04.2018 r.. 

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru oferenta 
oraz prawo unieważnienia postępowania ofertowego dotyczącego dzierżawy 
przedmiotu postepowania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek 

skutków prawnych i finansowych. 
Przedmiotowe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego.

Konkursy 
dla dzieci i młodzieży

Z okazji Dnia Hutnika Przemysłowa Akademia 
Rozwoju organizuje konkursy pod honorowym 
patronatem Prezesa ISD Huty Częstochowa. Ich 
celem jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży 
tematyki związanej z hutnictwem i regionem, 
rozwijanie zainteresowań dotyczących zawodów.

1.
Konkurs plastyczny skierowany do dzieci z klas 
I-III szkoły podstawowej „FLOREK HUTNIK”

2.
Konkurs na najciekawszy wywiad z hutnikiem 
(pismo lub nagranie) - dla uczniów klas IV-VII, 
dotyczący pracy / zainteresowań poza pracą 
- konkurs skierowany do dzieci iorazwnuków 
obecnych i byłych pracowników Huty i wszystkich 
zainteresowanych tematyką hutniczą.

3.
Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną 
dla uczniów oddziałów gimnazjalnych / szkół 
średnich, dotyczącą Huty Częstochowa w dwóch 
zakresach tematycznych - do wyboru:
a) HUTA CZĘSTOCHOWA - 120 lat tradycji (związek 
Huty z miastem / regionem / więzi rodzinne – 
z wykorzystaniem zdjęć / pamiątek rodzinnych)
b) HUTA CZĘSTOCHOWA -  producent  z przyszłością 
( wskazanie sposobów wykorzystania produkcji 
Huty w świecie)

Konkursy trwają do 4 maja 2018 r., a zostaną roz-
strzygnięte do 8 maja. Laureaci otrzymają cenne 
nagrody. Regulaminy i szczegłówe informacje 
na stronie www.przemyslowa-akademia.pl

2 maja MPKZP będzie nieczynna!
Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy 

Zapomogowo-Pożyczkowej w ISD Hucie Częstochowa 
informuje, że w środę, 2 maja, kasa nie będzie czynna.

Równocześnie zaprasza do kasy w godz. 9-16 
25 kwietnia oraz 9, 16, 23 i 30 maja.

Przemysłowa akademia rozwoju
informuje, iż rusza kolejna edycja BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ 

na uprawnienia operatora maszyn i urządzeń drogowych.
Jeśli jesteś zainteresowany, a spełniasz kryteria rekrutacji

tzn. jesteś osobą pełnoletnią i posiadasz wykształcenie co najmniej 
podstawowe/ gimnazjalne, i chcesz uzyskać dodatkowe kwalifikacje 

w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń drogowych zgłoś się 
do naszego programu. Dodatkowo będziesz miał możliwość 
uzyskania uprawnień do obsługi dwóch maszyn drogowych 

(do wyboru: koparka, koparko-ładowarka, walce drogowy, itd.).

Pełny zakres informacji na naszej stronie internetowej: 
www.przemyslowa-akademia.pl 

lub pod numerem telefonu: 794 250 900; 664 774 978.
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Żużel

ForBEt Włókniarz liderem!

Boks

gala na Zawodziu
Piłka nożna

Czy Raków odzyska formę?
RaKów - ChRobRy GłoGów 1:3 (0:2)

Raków: Szumski - Rachmanov, Niewulis, Łabojko (38 min. Mesjasz), 
Mondek (64 min. Czerkas), Tomalski (80 min. Wójcik), Figiel, Radwański, 
Malinowski, Formella, Zachara.
bramki: 0:1 Danielak 30 min., 0:2 Trytko 45 min., 0:3 Ilków Gołąb 56 min., 
1:3 Niewulis 90+2 min.
Żółte kartki: Trytko i Stolc (Chrobry). widzów: 2834.

foRbET włóKniaRZ CZęsToChowa 
– GRuPa aZoTy unia TaRnów 54:36

forbET włókniarz: 9. Leon Madsen 11 (1,3,3,1,3), 10. Tobiasz Musielak 6 (0,2, 
2,2), 11. Fredrik Lindgren 13 (3,2,3,2,3), 12. Adrian Miedziński 8 (2,u,2,2,2), 
13. Matej Zagar 11 (3,2,2,3,1), 14. Adrian Woźniak 1 (1,0,d), 15. Michał 
Gruchalski 4 (3, 1,0), 16. Andreas Lyager - nie startował.
Grupa azoty unia: 1. Nicki Pedersen 17 (3,3,3,3,3,2), 2. Artur Mroczka 5 (2,1,1, 
0,1), 3. Peter Kildemand 6 (1,3,1,1,0), 4. Jakub Jamróg 1 (0,1,0,-), 5. Kenneth 
Bjerre 4 (2,1,1,0,0), 6. Patryk Rolnicki 3 (2,0,0,1), 7. Kacper Konieczny 0 
(w,0,-), 8. Wiktor Kułakow - nie startował.
wyścigi: 1:5, 4:2, 5:1, 4:2, 2:4, 2:4, 5:1, 2:4, 5:1, 5:1, 5:1, 2:4, 3:3, 5:1, 4:2.

Siatkówka

AZS na razie czeka

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

Bytów i Chojnice
Po 26 kolejce w Nice 1. Li-

dze na prowadzeniu umocniła 
się Miedź Legnica – 48 punk-

tów, a na drugą pozycję awan-
sował Chrobry Głogów – 43. 
Tyle samo punktów ma GKS 
Katowice. Kolejne miejsca 
zajmują: Wigry Suwałki i Stal 
Mielec – po 42, Chojniczan-
ka Chojnice – 41, Zagłębie 
Sosnowiec – 40 i Odra Opole 
– 37. Raków spadł na dzie-
wiątą pozycję z dorobkiem 36 
punktów. W dolnej połówce 
tabeli plasują się: Podbeski-
dzie Biesko-Biała – 35, GKS 
Tychy – 34, Puszcza Niepo-
łomice – 32, Pogoń Siedlce 
– 29, Drutex Bytovia Bytów 
– 28, Olimpia Grudziądz – 24, 
Górnik Łęczna – 21 oraz Ruch 
Chorzów i Stomil Olsztyn – po 
20 punktów.

Przypomnijmy, że pierw-
szoligowcy wciąż mają jeszcze 
do rozegrania sześć zaległych 
meczów. W jednym z nich 
w środę o godz. 18 Raków 
zmierzy się z Chojniczanką 
w Chojnicach. Zanim jednak 
do tego dojdzie, częstocho-
wian już w sobotę czeka 
inny wyjazdowy pojedynek 
– o godz. 18 zagrają w Bytowie 
z zespołem Drutex Bytovia. 
Jesienią Raków pokonał 
u siebie Bytovię 3:1, a z Choj-
niczanką przegrał 0:1. N

Tomasz�Adamek,� Ewa�
Brodnicka� i� częstochowia-
nin�Robert�Parzęczzewski�
to� tylko�niektóre� gwiazdy,�
jakie�wystąpią�podczas�gali�
Polsat�Boxing�Night:�Noc�
Zemsty� w� sobotę� w�Hali�
Sportowej�Częstochowa.

Impreza zaczyna się o godz. 
18. Rywalem Tomasza Adam-
ka w walce wieczoru będzie 
Amerykanin Joey Abell, który 
mierzy aż 193 cm. W ubiegłym 
roku znokautował Krzysztofa 
Zimnocha. W swojej zawo-
dowej karierze stoczył 43 
pojedynki, z czego 34 wygrał. 
Aż 32 walki kończył przed 
czasem. Przypomnijmy, że 

w listopadzie Adamek w hali 
na Zawodziu pokonał Freda 
Kassiego. Walka Adamka 
z Abellem została zakontrak-
towana na 10 rund.

Z kolei Ewa Brodnicka 
w walce w obronie tytułu mi-
strzyni świata WBO w kategorii 
super piórkowej zmierzy się 
z Kanadyjką Sarah Pucek.

W pozostałych pojedyn-
kach podczas gali walczyć 
będą: Mateusz Masternak - 
Youri Kalenga, Adam Balski - 
Denis Grachev, Damian Jonak 
- Lukas Ndafoluma, Robert 
Parzęczewski - Tim Cronin, 
Łukasz Wierzbicki - Michał 
Żeromiński i Michał Chude-
cki - Damian Wrzesiński. N

Piłkarze�Rakowa�w�nie-
dzielę�w�kiepskim�stylu�prze-
grali�u�siebie�1:3�z�Chrobrym�
Głogów�i�spadli�na�dziewiąte�
miejsce� w�Nice� 1.� Lidze. 
Teraz�czekają�ich�dwa�spot-
kania�wyjazdowe:�z�Drutex�
Bytovią�w�Bytowie�i�Chojni-
czanką�w�Chojnicach.

Z powodu odrabiania za-
ległości w rozgrywkach ligo-
wych, Raków musiał na prze-
strzeni 16 dni rozegrać aż pięć 
meczów. Między innymi zmę-
czeniem trener Marek Papszun 
tłumaczył słabą postawę 
w meczu z Chrobrym. Być 
może miał rację, ale nie zmniej-
sza to rozczarowania kibiców, 
którzy zobaczyli, że drużyna 
ustępowała rywalom w każ-
dym elemencie gry.

Bez szans z Chrobrym
Piłkarze Rakowa przede 

wszystkim nie potrafili stwo-
rzyć sobie sytuacji podbram-
kowych. W pierwszej połowie 
praktycznie tylko dwa groźne 
strzały oddali Karol Mondek 
i Rafał Figiel. Natomiast Chro-
bry radził sobie znakomicie 
i tylko dobrej postawie Jakuba 
Szumskiego w bramce często-

chowianie zawdzięczali czyste 
konto przez pół godziny.

Wreszcie w 30 min. Szum-
ski obronił groźny strzał  
 dystansu Mateusza Machaja, 
ale „zaspali” obrońcy Rako-
wa. Odbitą piłkę przejął Prze-
mysław Trytko, ograł Karola 
Mandka i odegrał do Karola 
Danielaka, który z pięciu 
metrów trafił do siatki.

Tuż przed końcem pierw-
szej połowy Michał Ilków 
Gołąb dośrodkował w pole 
karne, gdzie najwyżej wysko-
czył Trytko i „główką” zdobył 
drugiego gola.

Kibicom, którzy liczyli, że 
po zmianie stron Raków po-
walczy o wyrównanie, resztki 
nadziei Chrobry odebrał w 56 
min. Po wrzucie z autu Trytko 
odegrał głową piłkę na środek 
pola karnego, a Ilków Gołąb 
podwyższył na 3:0.

Od tej pory goście zdecu-
dowanie ograniczyli akcje 
ofensywne i skupili się na 
obronie, ale gospodarze nadal 
nie potrafili wypracować sobie 
dobrych sytuacji pod bramką 
rywali. Fatalnego wrażenia 
z gry Rakowa nie zmieniła 
nawet honorowa bramka, 
którą w doliczonym czasie 
zdobył Andrzej Niewulis, 
dobijając strzał w słupek Ar-
tema Rachmanowa.

Trzeba podkreślić, że wios-
ną Raków wygrał tylko jeden 
mecz (3:2 ze Stalą w Mielcu), 
a na swoim stadionie w trzech 
spotkaniach wywalczył zale-
dwie jeden punkt za bezbram-
kowy remis z Odrą Opole.

W Zielonej Górze
Wyniki pozostałych me-

czów drugiej kolejki PGE 

Ekstraligi: Get Well Toruń 
– Betard Sparta Wrocław 
47:43, Falubaz Zielona Góra 
– MrGardem GKM Gru-
dziądz 53:37, Fogo Unia 
Leszno – Cash Broker Stal 
Gorzów 48:42.

Dzięki takim rozstrzygnię-
ciom forBET Włókniarz Czę-
stochowa został liderem tabe-
li, mając 3 punkty, tyle samo 
co Fogo Unia Leszno. Po dwa 
oczka zgromadziły drużyny z 
Gorzowa, Tarnowa, Zielonej 
Góry i Torunia, a Betard 
Sparta Wrocław i MrGardem 
GKM Grudziądz mają na ra-
zie w dorobku po 1 punkcie.

W niedzielę częstocho-
wianie wyjeżdżają na mecz 
do Zielonej Góry. Spotkanie 
Falubaz – forBET Włókniarz 
rozpocznie się o godz. 16.30. 
Częstochowianie awizowali 
skład: 1. Leon Madsen, 2. To-
biasz Musielak, 3. Adrian Mie-
dziński, 4. Fredrik Lindgren, 
5. Matej Zagar, 6. Michał Gru-
chalski, 7. Adrian Woźniak.

ForBET Włókniarz w Częstochowa w pierwszym 
tegorocznym meczu ligowym na stadionie 
przy ul. Olsztyńskiej wygrał z Grupą Azoty Unią 
Tarnów 54:36. Teraz częstochowian czeka 
wyjazdowy mecz z Falubazem Zielona Góra.

W pierwszej kolejce, gdy 
forBET Włókniarz zremisował 
wyjazdowy mecz w Grudzią-
dzu, Fredrik Lindgren w sześ-
ciu startach wywalczył kom-
plet 18 punktów. Tym razem 
dwukrotnie przegrał pojedyn-
ki z Nicki Pedersenem, ale 
zrewanżował mu się zwycię-
stwem w ostatnim wyścigu.

Zdecydowane zwycistwo
Po pierwszym biegu kibice 

na częstochowskim stadio-
nie mogli być zaniepoko-
jeni. Para Pedersen i Artur 
Mroczka wygrała 5:1 z Leo-
nem Madsenem i Tobiaszem 
Musielakiem. Ale w trzech 
kolejnych wyścigach pierwsi 

przyjeżdżali „włókniarze”: 
Michał Gruchalski, Lindgren 
i Matej Zagar. Pechowo poto-
czył się V bieg, w którym Pe-
dersen wyprzedził Lindgrena, 
a jadący na trzecim miejscu 
Adrian Miedziński upadł 
i punkt dowiózł do mety 
Mroczka.W kolejnym wyści-
gu Peter Kildemand okazał się 
szybszy od Zagara, a Jakub 
Jamróg od Adriana Woźniaka 
i był remis 18:18.

Od tej pory jednak często-
chowianie już zdecydowanie 
przeważali. Poza Pedersenem 
w VII, XII i XIII biegu żaden 
z tarnowian nie wygrał już wy-
ścigu, a aż pięć biegów koń-
czyło się podwójnymi zwy-

cięstwami żużlowców forBET 
Włókniarza. Na podkreśle-
nie zasługuje dobra postawa 
Musielaka i Miedzińskiego. 
Obaj trzykrotnie przyjeżdżali 
na drugich pozycjach i żeby 
wybrać zawodnika do biegu 
nominowanego, trener Marek 
Cieślak rzucił monetą. Padło na 
Miedzińskiego, który w XIV 
wyścigu był za Madsenem, a 
przed Mroczką i Bjerre.

Ostatni wyścig, choć wygra-
na gospodarzy była przesądzona, 
miał dodatkowy smaczek za 

sprawą rywalizacji Lindgrena 
z niepokonanym dotychczas 
Pedersenem. Tym razem szyb-
szy był Szwed i przeszkodził 
Duńczykowi w skopiowaniu 
swojego wyczynu z Grudziądza 
– kompletu punktów na obcym 
torze. Nie zmienia to faktu,  
że Pedersen był najaśniejszym 
punktem zespołu gości. Zdobył 
aż 17 z 36 punktów Unii.

Siatkarze�AZS-u�Często-
chowa�wygrali� rywalizację�
w�I�lidze�i�po�roku�przerwy�
chcą�wrócić�do�PlusLigi.

Częstochowianie przed ro-
kiem spadli z najwyższej kla-
sy. Dzięki triumfowi w I lidze, 
podopieczni trenera Krzyszto-
fa Stelmacha zrobili pierwszy 
krok na drodze do elity.

Żeby zagrać w PlusLidze 
muszą jednak spełnić jeszcze 
dwa warunki: uzyskać zgodę 
Polskiej Ligi Piłki Siatkowej 
i wygrać baraż. PLPS będzie 
brała pod uwagę m.in. warunki 
w hali jaką ma do dyspozycji 

klub oraz jego możliwości fi-
nansowe. Z halą nie powinno 
być problemów. Jeżeli PLPS 
pozytywnie zweryfikuje także 
finanse, AZS zostanie do-
puszczony do barażu.

Ponieważ w tym roku Plus-
Liga zostanie zmniejszona z 16 
do 14 drużyn, dwie ostatnie po 
rundzie zasadniczej automa-
tycznie spadły. Los ten spotkał 
BBTS Bielsko-Biała i Dafi Spo-
łem Kielce. W ewentualnym 
barażu akademicy będą więc 
walczyć z przegranym ze-
społem z pary MKS Będzin - 
Łuczniczka Bydgoszcz, które 
rywalizują o 13 miejsce. N

Barw gospodarzy mają bro-
nić: 9. Grzegorz Zengota, 10. 
Michael Jepsen Jensen, 11. Pa-
tryk Dudek, 12. Jacob Thorssell, 
13. Piotr Protasiewicz, 14. Se-
bastian Niedźwiedź, 15. Alex 
Zgardziński.

W innych meczach PGE 
Ekstraligi zmierzą się: Mr-
Gardem GKM Grudziądz 
– Fogo Unia Leszno (sobo-
ta, godz. 18), Betard Sparta 
Wrocław – Cash Broker Stal 
Gorzów i Grupa Azoty Unia 
Tarnów – Get Well Toruń (oba 
w niedzielę o godz. 19).

Srebrny Kask
W czwartek, 26 kwietnia, 

na stadionie w Częstochowie 
odbęda się eliminacje Srebr-
nego Kasku. Główna Komisja 
Sportu Żużlowego zmieniła 
termin zawodów planowanych 
początkowo na 20 kwietnia. 
Na torze rywalizować mają 
m.in. Michał Gruchalski, Bar-
tosz Świącik, Adrian Woźniak 
oraz Maksym Drabik. N


