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Stalownia

Ostatnie chwile kominów

Ze stumetrowego stalowego komina dawnej odpylni pozostał już tylko betonowy fundament.

Rozbiórka stalowego komina przy Stalowni
ISD Huty Częstochowa jest już niemal
zakończona. W piątek, 9 grudnia, specjaliści
z krakowskiej firmy „Pamar II” przystąpią
do wyburzania trzech ostatnich ceglanych.
Po stalowym kominie dawnej odpylni pozostał już tylko
betonowy fundament. Wczoraj prowadzący roboty pracownicy firmy Pamar II ładowali na samochody i wywozili
ostatnie fragmenty blach. Ro
biórka, polegająca na cięciu
konstrukcji palnikami, trwała
od września.
Specjaliści od prac na wysokościach podkreślają, że
zdanie nie było łatwe, bo komin miał blisko 100 metrów,

a szczególną trudność sprawiała stalowa płetwa spiralnie
okrążająca jego górną część.
Właśnie z jej powodu komin
nazywano „ślimakiem”.
– Kruszenie fundamentu
zostawiamy sobie na później.
Od piątku zajmiemy się wyburzaniem trzech ceglanych
kominów – powiedział nam
jeden z pracowników firmy
Pamar II.
Jego zdaniem likwidacja
tych kominów powinna zająć

mniej czasu i będzie łatwiejsza. Specjaliści od robót wysokościowych będą skuwali
od góry cegły i zrzucali je do
wnętrza kominów.
Mają duże doświadczenie,
ponieważ Pamar II burzył już
wiele kominów w Polsce,
m.in. w krakowskiej hucie
oraz na Śląsku.
Stojące tuż przy Stalowni
trzy ceglane kominy z lat 50.
o wysokości 75 metrów każdy
(niegdyś było ich sześć, a na
każdym namalowana jedna litera z nazwiska „Bierut”) oraz
rozebrany właśnie samotny
100-metrowy stalowy komin
odpylni z 1990 roku od wielu
lat nie były już wykorzystywane. Na ISD Hucie Częstochowa spoczywał jednak obowiązek ich zabezpieczenia

Odznaczenia dla hutników

Stalowy komin z charakterystycznym „ślimakiem”
tuż po rozpoczęciu rozbiórki we wrześniu.
technicznego. Przeglądy pokazały, że konstrukcje są w coraz gorszym stanie i konieczne

A tak wyglądał w październiku, kiedy pracownicy
zmagali się z obcinaniem spiralnej płetwy.

będą nakłady finansowe, żeby
nie stanowiły zagrożenia.
Zdecydowano więc o ich roz-

biórce. Prowadząca ją firma Pamar II, która odpowiada też za
uporządkowanie terenu. N

Urząd Miasta

Wolność i Solidarność Dotacja na remont DK-1
Byli hutnicy znaleźli się
wśród osób z Częstochowy
uhonorowanych Krzyżami
Wolności i Solidarności.
Prezes Instytutu Pamięci
Narodowej dr Jarosław Szarek w imieniu prezydenta
Andrzeja Dudy wręczył odznaczenia działaczom opozycji demokratycznej z naszego
regionu. Uroczystość odbyła
się w ubiegły piątek w częstochochowskim Ratuszu.
Wśród 30 odznaczonych
osób znaleźli się działacze
hutniczej „Solidarności” z lat

osiemdziesiątych: Janusz
Konieczko, Leszek Piwowarczyk, Michał Woziwodzki oraz
pośmiertnie Benedykt Bilnik.
Krzyż Wolności i Solidarności
otrzymał też m.in. ks. Ryszard
Umański, duszpasterz częstochowskiej „Solidarności”
– To państwo tworzyli „Solidarność”, ten niezwykły
ruch, który nawet w swoim
znaku graficznym wyrażał
wspólnotę; przecież to ludzie
idący pod ręce z biało-czerwoną flagą nad literą „N”,
która oznacza niepodległość
– mówił prezes IPN.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony
przez Sejm 5 sierpnia 2010
roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku
przy okazji obchodów 35.
rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez prezydenta,
na wniosek prezesa IPN,
działaczom opozycji wobec
dyktatury komunistycznej,
za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności
lub respektowania praw człowieka w czasach PRL-u. N

164 mln złotych ze środków unijnych otrzyma Częstochowa na przebudowę
miejsckiego odcinka DK1.
6 grudnia w siedzibie Centrum Unijnych Projektów
Transportowych przedstawiciele miasta podpisali umowę
na dofinansowanie, która
umożliwi jeszcze w tym roku
rozstrzygnięcie przetargu na
przebudowę trasy. Jej całkowity koszt to 193 mln zł.
Projekt „Przebudowa alei
Wojska Polskiego – DK-1 w
Częstochowie” zajął pierwsze

miejsce na liście inwestycji
wybranych do dofinansowania z funduszy UE.
Rok 2017 będzie przeznaczony na przygotowania
projektowe, natomiast zasadnicza część prac budowlanych planowana jest na
lata 2018-2019. Obejmą one
przebudowę części drogi
krajowej nr 1 przebiegającej
przez miasto na odcinku od
węzła z aleją Jana Pawła II
do skrzyżowania z ul. Rakowską oraz przebudowę
głównych skrzyżowań (w tym
budowę dwóch skrzyżowań

dwupoziomowych przy ul.
Legionów i Krakowskiej oraz
nowej estakady na Rakowie).
Wybudowane lub przebudowane zostaną także m.in.
kładki dla pieszych, chodniki
i ścieżki rowerowe.
Inwestycja poprawi przepustowość DK-1, zmniejszy
uciążliwości wynikających
z ruchu drogowego i zwiększy bezpieczeństwo oraz
nośność drogi. Ze względu na
znaczenie trasy, udrożnienie
sieci drogowej Częstochowy
poprawi płynność ruchu na
obszarze całego regionu. N
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Film o Częstochowie

Takie były lata sześćdziesiąte
W sali kinowej Klubu „Politechnik”,
Al. Armii Krajowej 23/25, w poniedziałek,
12 grudnia, o godz. 17 będzie miał premierę
film „Częstochowa, lata 60. XX wieku”.
To kolejny film z cyklu
Częstochowa lata... 70. 80. 90
realizowanego przez Krzysztofa Kasprzaka. Wcześniej
ukazał się dokument „Częstochowa 1962 rok”, ale był
to spacer tylko z jednego dnia

tamtego roku. Tym razem autorzy pokażą uwiecznione na
taśmie filmowej wydarzenia
z całej dekady lat 60.
Przypomnimy sobie co
ciekawego działo się w naszym mieście w tym okresie.

Zobaczymy między innymi wizytę senatora Roberta
Kennedy’ego na Jasnej Górze, uroczystości związane
z 1000-leciem Chrztu Polski,
pochód 1-majowy odbywający się w Alejach NMP,
festiwal piosenki studenckiej
z 1962 roku, posłuchamy
jak grały częstochowskie
zespoły big-bitowe a także
zobaczymy częstochowski
sport: żużel, piłkę nożną
i boks. Zajrzymy też do jednej

z ówczesnych częstochowskich szkół - Technicznych
Zakładów Naukowych Górnictwa Rud.
Wykorzystane materiały
pochodza z zgromadzonych
przez autorów kronik, prywatnych zbiorów częstochowian oraz nagrań amatorskimi
kamerami.
Na premierę wstęp wolny.
Na miejscu będzie można nabyć płytę DVD z tym filmem
i poprzednimi z cyklu.
N

Aktualności kulturalne
l MIKOŁAJKI W TEATRZE
Teatr im. Adama Mickiewicza zaprasza w sobotę
i niedzielę o godz. 19 na spektakl „Być jak Kazimierz
Deyna” Radosława Paczochy, a w środę o godz. 18
i w czwartek o godz. 19 na „Efekt” Lucy Prebble.
Dla młodszych widzów we wtorek, środę i czwartek
o godz. 10 zostanie zaprezentowany „Tajemniczy
ogród” według Frances H. Burnett.

l NA scenie filharmonii
W Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława
Hubermanna w piątek o godz. 19 zaplanowano
koncert Chóru Instytutu Muzyki Akademii im. Jana
Długosza i Chóru Akademii Muzycznej im. Grażyny
i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz solistów wraz
z orkiestrą symfoniczną pod dyrekcją Jerzego
Swobody. W programie utwory Beethovena,
Mozarta i Giordano. Natomiast w niedzielę o godz.
19 Stanisława Celińska zaśpiewa piosenki z płyty
„Atramentowa”. Z kolei w przyszły piątek o godz.
19 zaplanowano Koncert na Boże Narodzenie
z udziałem chóru i orkiestry symfonicznej pod
dyrekcją Jana Walczyńskiego. W kasie filharmonii
są też do nabycia bilety na koncert zespołu Dżem
(17 grudnia, godz. 19), spektakl „Hiszpańska
mucha” (18 grudnia, godz. 16 i 19) i „Sylwester
z Arturem Andrusem” (31 grudnia, godz. 20).

l YANINA NA RAKOWIE
W piątek o godz. 19 Janusz Yanina Iwański
z zespołem 4GRAMY wystąpi w sali widowiskowej
przy ul. Łukasińskiego 50/68 na koncercie
zorganizowanym przez Ośrodek Promocji Kultury
„Gaude Mater” oraz Miejski Dom Kultury.

l na jasnej Górze
W sobotę o godz. 19 w Bazylice Jasnogórskiej na
kolejnym koncercie w ramach 15. Jasnogórskich
Wieczorów Organowych zagra Julian Gembalski
z Katowic, a zaśpiewa sopranistka Elżbieta
Grodzka-Łopuszyńska. Wstęp wolny.

l zabawa w „RURZE”
Klub Rura, Al. NMP 38, zaprasza w sobotę na
drugie urodziny cyklu „ON/OFF”. Z tej okazji
zagrają: Novika & Mr. Lex, Biernaski, Deepflava
oraz Maryo.

l poranek z muzyką
Do najmłodszych słuchaczy adresowany jest
poranek z muzyką zatutułowany „Z kufra muzycznych
tajemnic - Tajemnica Pana Pułkownika”, który
w niedzielę o godz. 11 w Ośrodku Promocji
Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1,
poprowadzi Beata Młynarczyk.

l popiersie i koncert
W poniedziałek o godz. 18 w holu wejściowym
Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul.
Dąbrowskiego 1, odłonięte zostanie popiersie
Krzysztofa Pośpiecha (1944-2011) - muzykologa
i twórcy ośrodka. Uroczystość uświetni
koncert częstochowskich chórów „Pochodnia”
i „Coralmente”. Popiersie ufundowało
Stowarzyszenie Przyjaciół „Gaude Mater”.

l „CLASSIC TEA”
Bartosz Dyner Quartet wystąpi w czwartek o godz.
18 podczas kolejnego koncertu z cyklu „Classic
Tea” w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”,
ul. Dąbrowskiego 1. Wstęp wolny.

l spotkanie podróżnicze
Dwaj częstochowianie – Grzegorz Ozimiński oraz
Maciej Stromczyński prawdopodobnie jako
pierwsi Polacy przeszli w tym roku Pacific Crest
Trail - legendarną, liczącą ponad 4 tys. km
trasę pieszą wzdłuż zachodniego wybrzeża
USA, łączącą Meksyk z Kanadą. Spotkanie
z podróżnikami zaplanowano w piątek o godz. 19
w Odwachu obok Ratusza na Pl. Biegańskiego.

l WIECZÓR Z POEZJĄ
Promocja tomu „Ostatnie wiersze”, zmarłego pięć
lat temu częstochowskiego poety Waldemara
M. Gaińskiego odbędzie się w niedzielę o godz.
16 w OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1.

l promocja książki
W środę o godz. 18 w Ośrodku Promocji Kultury
„Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1, zaplanowano
promocję książki krytyka i reżysera filmowego
Tadeusza Szymy „Wiersz wigilijny” z ilustracjami
częstochowianina Adama Rokowskiego.

l „gwiazdkowa aleja 2016”
W przyszły piątek, 16 grudnia, o godz. 11, na
środkowym pasażu III Alei Najświętszej Maryi
Panny rozpocznie się kiermasz przedświąteczny
„Gwiazdkowa Aleja 2016”. Do 20 grudnia na
stoiskach będzie można kupić produkty związane
z Bożym Narodzeniem i upominki, uczestniczyć
w degustacjach, rozgrzać się gorącym winem,
a w sobotę i niedzielę wziąć udział w imprezach
kulturalnych towarzyszących targom.

l konkurs plastyczny
Otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników
Jubileuszowego XX Wojewódzkiego Konkursu
Plastycznego „Moi przyjaciele” dla dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową
nastąpi w piątek o godz. 12 w Regionalnym
Ośrodku Kultury, ul. Ogińskiego 13a.

l fotografia industrialna
Wystawę zdjęć członków Jurajskiego Fotoklubu
Częstochowa pod tytułem „Industrialna
fotoaranżacja III” można będzie oglądać do
3 lutego w Galerii Fotopobudka Regionalnego
Ośrodka Kultury, ul. Ogińskiego 13a.

l WYSTAWY MALARSTWA
OPK „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1, gościć
będzie dwie wystawy malarstwa. Wernisaż
ekspozycji Caroliny Khouri „Pejzaż mojego
umysłu” odbędzie się w piątek o godz. 19. Autorka
prac jest częstochowianką pochodzenia polskolibańskiego, która studiowała a obecnie mieszka
i pracuje w Londynie. Natomiast w czwartek
o godz. 19 zostanie otwarta wystawa obrazów
Magdaleny Kmiecik pod tytułem „Emocje tła”.

l „BÓG SIĘ RODZI...”
W Ratuszu na Placu Biegańskiego można oglądać
wystawę „Bóg się rodzi, Gwiazda wschodzi…”,
na której są eksponowane związane z Bożym
Narodzeniem dzieła ludowych artystów ze zbiorów
Działu Etnografii Muzeum Częstochowskiego.

l film O ZWIERZĘTACH i ludziach
W sobotę o godz. 16 w Ośrodku Promocji Kultury
„Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1, odbędzie się
pokaz filmu „Duchy naszego systemu”, którego
bohaterką jest Jo-Anna McArthur, fotografka
i działaczka ekologiczna, dokumentująca różne
sytuacje w jakich znalazły się zwierzęta na
świecie z powodu działalności człowieka.

l DKF „RUMCAJS” zaprasza
W poniedziałek, 12 grudnia, o godz. 18
Dyskusyjny Klub Filmowy „Rumcajs” w Klubie
„Politechnik” (Al. AK 23/25) zaprasza na
bośniacko-francuski film „Śmierć w Sarajewie”.
Przed seansem prelekcja.

l WAJDA NA EKRANIE OKF „ILUZJA”
Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja” (Al. NMP 64)
zaprasza w najbliższym tygodniu na przegląd
filmów Andrzeja Wajdy. Będzie można zobaczyć
filmy: „Polowanie na muchy” (9.12, godz. 16),
„Danton” (10.12, godz. 16), „Człowiek z marmuru”
(11.12, godz. 15.45), „Człowiek z żelaza” (12.12,
godz. 15.45), „Wałęsa. Człowiek z nadziei” (13.12,
godz. 16), „Wesele” (14.12, godz. 16) i „Panny z
Wilka” (15.12, godz. 16). Ponadto w repertuarze
są dwa filmy polskie: „Plac zabaw” w reż. Bartosza
M. Kowalskiego (od piątku do niedzieli) i „Ederly”
w reż. Piotra Dumały (od soboty do poniedziałku),
a także (oprócz soboty) amerykański film
„Zwierzęta nocy” i belgijsko-francuski dramat
„Nieznajoma dziewczyna”. Z kolei w cyklu
transmisji przedstawień z Metropolitan Opera
w Nowym Jorku w niedzielę o godz. 18.55 będzie
można zobaczyć „Miłowanie z daleka” Kaija
Saariaho, a w cyklu Kino Seniora we wtorek
o godz. 12.30 zostanie wyświetlona „Zaćma”
w reżyserii Ryszarda Bugajskiego.

l W REPERTUARZE „CINEMA CITY”
Na ekrany częstochowskich kin Cinema City w ten
weekend wchodzi amerykańska komedia
„Firmowa gwiazdka” i francuski dramat
„Z innego świata”. W multipleksach „Wolność”
i „Galeria Jurajska” można też oglądać filmy:
„Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”, „
Jestem mordercą”, „Lion. Droga do domu”,
„Nowy początek”, „Osaczona”, „Ostatnia
rodzina”, „Pitbull. Niebezpieczne kobiety”,
„Przełęcz ocalonych”, „Sprzymierzeni”, „Sully”,
„Underworld: Wojny krwi”, „Wołyń”, „Za
niebieskimi drzwiami”, „Zaćma”, „Zły Mikołaj 2”.
Dla młodych widzów przeznaczone są: „Bociany”,
„Kubo i dwie struny”, „Sekretne życie zwierzaków
domowych”, „Wilk w owczej skórze”, „Trolle”
i „Vaiana: Skarb oceanu”. Uwaga! Niektóre
wymienione filmy są wyświetlane tylko w jednym
ze wspomnianych kin.

SYLWESTER 2016
W CZĘSTOCHOWSKIM TEATRZE
Spędź z nami Sylwestra! Przywitaj z aktorami Nowy Rok!
Po prostu - przyjdź do Teatru i zobacz:

„HISTORIE ŁÓŻKOWE”
Tekst: Norm Foster, przekład i reżyseria: Mirosław Połatyński.
Grają: Adam Hutyra, Antoni Rot, Małgorzata Marciniak,
Waldemar Cudzik, Teresa Dzielska, Michał Kula,
Sylwia Bartnikowska, Agata Ochota - Hutyra.
Norm Foster zbudował “Historie łóżkowe” na kształt komiksowych
rysunków. Fabuła podzielona jest na sześć epizodów, a w piętnaście
postaci wciela się tylko ośmioro aktorów! Akcja rozgrywa się w małym
miasteczku, w ciągu dwóch godzin, choć w sześciu różnych pokojach,
w których głównym meblem jest łóżko. Doskonała zabawa,
ale i przestrzeń do refleksji, bo pod karykaturalnymi maskami, które
przybierają bohaterowie ukryty jest człowiek: zagubiony i samotny.

Spektakl ten pokażemy dwukrotnie w sylwestrową noc!
Wieczór Sylwestrowy godz. 18
- spektakl, w przerwie poczęstunek i lampka wina,
konkurs z nagrodami. Bilety na godz. 18 w cenie:
parter- 130 zł, balkon - 110 zł.
Wieczór Sylwestrowy godz. 21
- spektakl, w przerwie poczęstunek i lampka wina,
konkurs z nagrodami, a o północy powitanie Nowego Roku
z Dyrekcją i Zespołem Teatru. Bilety na godz. 21 w cenie:
parter - 160 zł , balkon- 140 zł.
INFORMACJE I ZAMÓWIENIA:
tel. (34) 372 33 27 (47, 57)
Kasa Teatru: tel. (34) 372 33 06.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53

z oddziałami integracyjnymi
im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Orkana 95/109
serdecznie zaprasza na

SZKOLNY KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
w dniach 12-14 grudnia w godz. 9-15
Na kiermaszu będą m.in. stroiki, ozdoby choinkowe,
dekoracje świąteczne, ciasta itp.

Ogłoszenia drobne
GARAŻ DO WYNAJĘCIA przy ul. Piłsudskiego. Wiadomość: tel.
514 583 898.
SPRZEDAM M2, 40 m kw., Raków - Al. Pokoju, 1 piętro, blok z cegły,
własnościowe z księgą wieczystą, do remontu. Cena: 89 000 zł - do
negocjacji. Wiadomość: tel. 664 996 203.
SPRZEDAM mieszkanie, 47 m kw., przy ul. Łukasińskiego 92. Cena:
100 tys. zł. Wiadomość: tel. 515 130 203.
SPRZEDAM lustro w ozdobnej ramie, 135x55 cm, cena 120 zł.
Wiadomość: tel. 696 468 939.
TANIO SPRZEDAM komplet – stół rozkładany i cztery krzesła firmy BRW.
Stan dobry. Wiadomość: tel. 514 583 898.
GAZ PROPAN-BUTAN – butla 11 kg w cenie 45 zł z dostawą do domu.
Wiadomość: tel. 695 080 102.
SPRZEDAM Daewoo Matiz, rocznik 2000, silnik 0,8 l, niebieski metalik,
stan dobry. Cena: 1500 zł. Wiadomość: tel. 723 975 624.
SPRZEDAM Peugeota 407, rocznik 2007, silnik 2 litry – diesel, cena do
uzgodnienia. Wiadomość: tel. 664 023 466.
SPRZEDAM Seata Toledo, silnik 2 litry – diesel, rocznik 2006 (rejestracja
2007), bogate wyposażenie, krajowy, pierwszy właściciel. Wiadomość:
tel. 606 109 312.
SPRZEDAM junkers gazowy, mało używany. Stan bardzo dobry.
Wiadomość: tel. 514 583 898.
PRALNIA WODNA „Mankiecik” – dla hoteli, sal bankietowych i dla tych,
co lubią leniuchować. Odbiór i przywóz prania gratis. Wiadomość: tel.
510 212 306 lub www.mankiecik.pl.
PILNIE SPRZEDAM zlewozmywak dwukomorowy naszafkowy 60x80
cm, stan bardzo dobry. Wiadomość: tel. 517 897 334.
SPRZEDAM trzy blaty kuchenne, wykończone, o wymiarach 60x80,
60x60 i 60x40 cm, kolor jasnopiaskowy. Wiadomość: tel. 517 897 334.
SPRZEDAM lampę stojącą, pokojową, stylową wraz z kinkietem.
Wiadomość: tel. 517 897 334.
SPRZEDAM dom piętrowy we Wrzosowej na działce 29 arów, cena: 268
tys. zł. Wiadomość: tel. 602 118 650.
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W fotograficznym skrócie

Na Dzień Otwarty Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy
ul. Gilowej zaprasza w sobotę, 10 grudnia, w godz. 10-16
częstochowski oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

W niedzielę oficjalnie włączono oświetlenie 11-metrowej choinki
i wielu ozdób ustawionych na Pl. Biegańskiego oraz iluminację
bożonarodzeniową Alei NMP. Imprezie towarzyszyły koncerty.

Na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy
ul. Strefowej swoją nową siedzibę otworzyła firma CGR Polska
z branży motoryzacyjnej. Zatrudnia w Częstochowie 247 osób.

Rada Miasta

Nowe stawki za wywóz śmieci
W 2017 roku zmienią się stawki opłat za odbiór
odpadów komunalnych w Częstochowie.
Nowe mają premiować segregowanie śmieci.
Jak informuje Urząd Miasta, regulacja jest podyktowana m.in. zwiększającą się i
ilością odbieranych w mieście
odpadów, większą częstotliwością ich odbioru oraz koniecznością spełnienia wymagań dotyczących recyklingu
i ilości składowanych bioodpadów. Nowe stawki w dużo
większym stopniu premiują
segregację odpadów.

Przeprowadzona analiza
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ostatnich trzech
latach wykazała, iż w stosunku
do wstępnych założeń zwiększył się strumień odbieranych
odpadów. Spowodowane to
jest nowelizacjami ustaw
znoszącymi limity odbieranych zmieszanych odpadów
komunalnych i bioodpadów

oraz zwiększających częstotliwość ich odbioru. Miasto dostosowało się do tych
wymogów od lipca 2015 r.
Ponadto zwiększył się koszt
transportu odpadów. Na regulację wpłynęło także wprowadzone zwolnienie w wysokości 50 proc. za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi
w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, w części dotyczącej gospodarstw
domowych korzystających
z pomocy społecznej i rodzin, o których mówi ustawa
o Karcie Dużej Rodziny.

Dodatkowo przepisy zobligowały miasto do osiągania corocznie określonych
poziomów recyklingu oraz
ograniczenia ilości odpadów
ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania. Wywiązanie się
z tego obowiązku pozwoli
uniknąć Częstochowie kar
administracyjnych. Większe
zróżnicowanie opłat za odpady zbierane nieselektywnie i
selektywnie może ponadto
zachęcić właścicieli nieruchomości do segregowania śmieci, co zwiększy ilość odpadów
przeznaczonych do odzysku.

Samorząd ustalił nowe
stawki dla odpadów zbieranych selektywnie na 12 zł od
każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, a dla
odpadów zbieranych nieselektywnie – na 20 zł. Zmiany
spełniają wymagania ustawowe, a obie stawki są niższe niż
aktualna maksymalna stawka
opłaty dla odpadów zbieranych
selektywnie (27,72 zł).
To pierwsza zmiana stawek
od tzw. „rewolucji śmieciowej” w 2013 r. Radni zmienili
też wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. N

Z pomocą Huty

Mikołajkowe atrakcje dla dzieci
Mikołajowe imprezy
dla swoich podopiecznych
zorganizowała Fundacja
Chrześcijańska „Adullam”
oraz Szkoła Podstawowa
z oddziałami integracyjnymi nr 53, które wspiera ISD
Huta Częstochowa.
„Mikołaj z ulicy Krakowskiej” to nazwa kacji, którą
od lat organizuje Fundacja
Chrześcijańska „Adullam” z
myślą o swoich podopiecznych, wśród których jest
wiele dzieci z ubogich rodzin, szczególnie ze Starego
Miasta.
Wszystkie one w poniedziałek w Filharmonii Częstochowskiej otrzymały paczki
od Świętego Mikołaja. Zebrani goście mogli też zobaczyć
widowisko słowno-muzyczne
„W lodowej krainie” wystawione na scenie przez młodych artystów ze świetlicy

„Mikołaj z ulicy Krakowskiej” przygotowany przez
Fundację Chzreścijańska „Adullam” w filharmonii.
„Życie poza szkołą”, która
działa przy „Adullam”.
Mikołajkowa zabawę w tym
tygodniu zorganizowała także

Mikołajowa impreza w Szkole Podstawowej nr 53 sprawiła dzieciom wiele radości.

Szkoła Podstawową z oddziałami integracyjnymi nr
53 przy ul. Orkana. Część artystyczną z efektownie prze-

branymi uczniami, młodzież
przygotowałana pod okiem
nauczycieli i przedstawicieli
komitetu rodzicielskiego.

Adres redakcji: „Głos Hutnika”, ul. Kucelińska 22, 42-207 Częstochowa, e-mail: redakcja.gh@isd-hcz.com.pl
Istnieje od 7 czerwca 1951 r.
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Na obu wspomnianych
imprezach ISD Hutę Czestochowa reprezentował doradca
Zarządu Jacek Kasprzyk. N

Akcja Fundacji DKMS

Można zostać
dawcą szpiku
Jeszcze w piątek i sobotę
w godz. 9-16 studenci Politechniki Częstochowskiej
wraz z Fundacją DKMS
przeprowadzą kolejną już
akcję rejestracji potencjalnych dawców komórek
szpiku.
Tym razem akcja ta odbywa się się pod hasłem
Helpers’ Generation już od
środy. Rejestracja trwa na
czterech wydziałach Politechniki Częstochowskiej:
Wydziale Zarządzania (Al.
Armii Krajowej 19B), Wydziale Inżynierii Produkcji
i Technologii Materiałów
(Al. Armii Krajowej 19), Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (Al. Armii
Krajowej 21) oraz Wydziale
Infrastruktury i Środowiska
(ul. Dąbrowskiego 73).
Celem całej akcji jest zaangażowanie całego środowiska akademickiego w walkę
z nowotworami krwi. Misją
Fundacji DKMS jest bowiem
znalezienie dawcy dla każdego pacjenta potrzebującego
przeszczepu szpiku.
Dawcą szpiku może zostać
zdrowy człowiek w wieku
pomiędzy 18 a 55 rokieem
życia, który waży co najmniej
50 kg i nie ma dużej nadwagi.
Szczegóły określa rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12
marca 2010 r. Podczas rejestracji trzeba wypełnić formularz i dać sobie bezboleśnie
pobrać wymaz z błony śluzowej
z wenętrznej strony policzka.
Przypomnijmy, że w przeszłości podobna akcja – również razem z Fundacją DKMS
– odbyła się w Centrum Medycznym „Amicus”. Wzięło
w niej wówczas udział wielu
pracowników ISD Huty Częstochowa, którzy zarejestrowani zostali jako potencjalni
dawcy szpiku.
N

Komunikat MPKZP

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej w ISD Hucie Częstochowa
informuje, że kasa będzie czynna w godz. 8-15
14, 21 i 28 grudnia.
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Sport
Siatkówka

Piłka nożna

Udana jesień Skra na Zawodziu

Po rundzie jesiennej II ligi
piłkarze Rakowa są na najlepszej drodze do celu, który
od kilku lat pozostaje ten sam:
awans do I ligi.

Czy w ciągu kilku tygodni można stworzyć niemal
od podstaw drużynę, która
skutecznie walczy o awans
do I ligi? Okazuje się, że tak!
Udowadnia to trener Marek
Papszun, który został szkoleniowcem Rakowa pod koniec
poprzedniego sezonu, a podczas letniej przerwy dokonał
– przy wsparciu właściciela
klubu Michała Świerczewskiego – prawdziwej rewolucji kadrowej w zespole. Efekt?
Ani jednej porażki w 19 spotkaniach i pierwsze miejsce
przed rundą wiosenną!
Ale droga do awansu pozostaje długa – do rozegrania
jest jeszcze 17 kolejek. W tej
chwili kluczowe wydaje się
odpowiednie przepracowanie
przerwy zimowej.
Rewolucja kadrowa przeprowadzona przez trenera Papszuna przyniosła wręcz nadspodziewane efekty, chociaż
ryzyko było spore. Odeszło
bowiem kilkunastu zawodników, z których część odgrywała w drużynie znaczącą
rolę, jak chociażby czołowi
strzelcy Wojciech Okińczyc
i Damian Warchoł, czy stoper
Adrian Klepczyński. Z zespołu, który grał w poprzednim
sezonie w podstawowej jedenastce pozostało właściwie
tylko trzech piłkarzy: rozgrywający Rafał Figiel, skrzydłowy Piotr Malinowski i boczny
obrońca Łukasz Góra. Oprócz
nich szanse na grę mieli Adam
Mesjasz i Przemysław Mizgała oraz – sporadycznie
– Błażej Cyfert, Dawid Kamiński i Łukasz Kmieć.
Dokonane latem transfery
okazały się jednak „trafione”.
Nowym bramkarzem został
20-letni Tomasz Loska, funkcję środkowego obrońcy prze-

jął 24-latek z Czech – Tomaš
Petrašek, przed linią obrony
zaczął grać Tomasz Margol
lub Słowak Lukaš Ďuriška,
rola wysuniętego napastnika
przypadła na zmianę Tomaszowi Płonce i Adamowi
Czerkasowi, a do drugiej linii
dołączyli Przemysław Oziębała i Filip Kowalczyk oraz
już w trakcie sezonu Peter
Mazan ze Słowacji.
Zmienił się też system
gry: z 1-4-5-1 lub 1-4-4-2 na
1-3-1-5-1, gdyż linię obrony
tworzy obecnie tylko trzech
zawodników, którzy mają
przed sobą libero: Margola,
Ďuriškę albo Kmiecia.
Inauguracja sezonu ostudziła nieco nadzieje kibiców,
gdyż remis 2-2 na boisku
beniaminka Olimpii Elbląg
potraktowano niemal jak
porażkę, chociaż to Raków
był bliższy zwycięstwa. Potem jednak zespół uzyskiwał
wyniki na miarę oczekiwań:
łącznie odniósł 11 zwycięstw
i odnotował 8 remisów,
kończąc – jako jedyny – tegoroczną część sezonu bez
porażki. Więcej zwycięstw
ma na koncie tylko wicelider
– Radomiak Radom, który
wygrywał 12 razy, ale 3 razy
schodził z boiska pokonany
i ma o punkt mniej od „czerwono-niebieskich”. Na własnym boisku Radomiak zdobył
27 punktów (9 zwycięstw
i porażka), a Raków - 23 (7
zwycięstw i 2 remisy). Natomiast na wyjazdach najlepsza
była plasująca się na trzecim
miejscu Odra Opole, która
przywiozła 21 punktów (6
zwycięstw, 3 remisy i porażka), a Raków - 18 (4 zwycięstwa i 6 remisów).
Raków okazał się też najbardziej bramkostrzelnym zespołem - zdobył 38 goli. Jeśli
chodzi o bramki stracone, to
najmniej – bo tylko 12 – ma ich
Puszcza Niepołomice. Bramkarze Rakowa i Radomiaka
kapitulowali po 15 razy.(im)

Tabela II ligi po rundzie jesiennej
sezonu 2016/2017 (19 kolejek)
1. Raków Częstochowa (5)
2. Radomiak Radom (8)
3. Odra Opole (b)		
4. Puszcza Niepołomice (7)
5. Siarka Tarnobrzeg (6)
6. Błękitni Stargard (12)
7. Olimpia Elbląg (b)
8. Legionovia Legionowo (10)
9. Stal Stalowa Wola (15)
10. Olimpia Zambrów (14)
11. Warta Poznań (b))
12. Kotwica Kołobrzeg (9)
13. GKS Bełchatów (s)
14. Gryf Wejherowo (17)
15. ROW Rybnik (13)		
16. Polonia Warszawa (b)
17. Rozwój Katowice (s)
18. Polonia Bytom (11)

41
40
39
31
30
28
26
24
24
24
20
19
19
19
18
18
17
14

38-15
24-15
33-16
20-12
33-25
28-19
32-27
25-23
22-29
17-26
22-35
19-27
20-20
23-35
16-24
20-25
20-25
16-30

11 8 12 4 3
11 6 2
8 7 4
8 7 4
7 7 5
5 11 3
6 6 7
6 6 7
6 6 7
5 5 9
4 7 8
6 4 9
5 4 10
5 3 11
3 9 7
4 5 10
5 3 11

UWAGA: Kolejne liczby oznaczają punkty, bramki zdobyte i stracone oraz
zwycięstwa, remisy i porażki. W nawiasach podano miejsca drużyn w sezonie
2015/2016 (s – spadkowicz, b – beniaminek). Trzy drużyny ukarano ujemnymi
punktami za niedopełnienie wymogów licencyjnych: Polonia Bytom
– minus 4, GKS Bełchatów – minus 3, Siarka Tarnobrzeg – minus 1.

W poniedziałek siatkarze AZS-u przegrali na
wyjeździe z Espadonem Szczecin. W sobotę
w hali na Zawodziu będa podejmowali Skrę
Bełchatów, a w środę pojadą do Gdańska.
AZS w Szczecinie wystąpił z Ryszardem Boskiem w
roli trenera. Etatowego szkoleniowca Michała Bąkiewicza
zmogła bowiem nagła infekcja
i konieczne było zastępstwo.
Prowadzeni przez mistrza
olimpijskiego z Montrealu
częstochowianie zostali jednak
pokonani 3:2 (21:25, 25:20,
25:23, 19:25, 15:10) przez
Espadon, gdzi rozgrywającym
jest mistrz olimpijski z Sydney – Veljko Petković.
Porażka z beniaminkiem
PlusLigi, który przed poniedziałkowym meczem miał
duże kłopoty kadrowe, to dla
częstochowian spore rozczarowanie. Jednak punkt pozwolił im pozostać w tabeli przed
Espadonem, a także wyprzedzić Łuczniczkę Bydgoszcz.
AZS w pierwszym secie
grał bardzo skutecznie i rywale ani razu nie wyszli na
prowadzenie. Pierwszy punkt
spotkania zdobył Bartosz

Buniak, a poza nim skutecznie atakowali też Ołeksandr
Grebeniuk i Rafał Szymura.
Dobrze funkcjonował też częstochowski blok i ostatecznie
wygrali tę partię – po akcji
Mykoły Moroza – do 21.
Również druga odsłona
zaczęła się po myśli gości,
którzy wygrywali 4:0. Jednak
dwaj doświadczeni przyjmujący Marcin Wika (przed laty
grający w AZS-ie) i Michał
Ruciak (uznany za najlepszego zawodnika meczu) poderwali szczecinian do walki.
AZS prowadził jeszcze 9:7, by
po chwili – przy zagrywce Ruciaka – przegrywać 9:13! Na
dodatek częstochowianom
przytrafiały się proste błędy i po
dwóch setach był remis.
W trzecim obie drużyny
zmieniały się na prowadzeniu, ale przewaga nie przekraczała dwóch punktów. AZS
prowadził 14:12, ale potem
przegrywał 14:16. Później

były jeszcze remisy 20:20
i 21:21, ale w końcówce lepsi
okazali się gospodarze.
W tej sytuacji AZS chcąc
zdobyć chociaż punkt musiał
wygrać czwartą partię i doprowadzić do tie-breaku. I to
się udało, chociaż gospodarze
prowadzili już 6:3.
W tie-breaku pierwszy
punkt przypadł gospodarzom,
ale trzy następne zdobył AZS
i wydawało się, że przejmie
inicjatywę. Tak się jednak
nie udało i po chwili Espadon
wygrywał 4:3. Akademicy
jeszcze dwukrotnie wyrównywali, ale przy zmianie stron
szczecinianie prowadzili 8:6.
Kolejny punkt zdobył AZS,
ale Espadon wygrywał potem
11:7. Częstochowianie jeszcze zdołali odrobić trzy punkty, ale w doprowadzeniu do
remisu przeszkodził im Ruciak (chociaż w telewizyjnej
relacji wydawało się, że przy
tym ataku przekroczył linię
środkową). Potem Espadon
zdobył jeszcze trzy brakujące
punkty i wygrał 3:2.
AZS zagrał w składzie: T.
Kowalski, Moroz, Buniak,
Grebeniuk, Szymura, Szalacha
i A. Kowalski (libero) oraz Bu-

czek, Wawrzyńczyk,Adamajtis,
Janus i Polański. Espadon:
Petković, Ruciak, Cedzyński,
Kluth, Wika, Gałązka i Mihułka (libero) oraz Sladeček.

Teraz Skra, potem Lotos

Na trzy kolejki przed półmetkiem rundy zasadniczej
liderem PlusLigi jest ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle, która ma 32
punkty (11 zwycięstw i porażka). Kolejne miejsca zajmują:
PGE Skra Bełchatów – 28
punktów, Asseco Resovia Rzeszów – 27, Jastrzębski Węgiel
– 25, Cuprum Lubin – 22, Indykpol AZS Olsztyn – 21, GKS
Katowice – 18, ósme Lotos Trefl
Gdańsk – 17, Cerrad Czarni
Radom i MKS Będzin – po 16,
Effector Kielce – 15, ONICO
AZS Politechnika Warszawska – 14, AZS Częstochowa
i Łuczniczka Bydgoszcz – po 9
oraz Espadaon Szczecin – 7
i BBTS Bielsko-Biała – 6.
W najbliższą sobotę o godz.
20 AZS zagra w Hali Sportowej Częstochowa spotkanie
z PGE Skrą Bełchatów. Natomiast już w środę, o godz.
18.30, akademicy zmierzą
się na wyjeździe z Lotosem
Treflem Gdańsk. 
(im)

TKKF Hutnik

Badminton dla stulatków
XVI Ogólnopolski Turniej
Badmintona „DEBLE 100
LAT” odbył się w sali Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie.
Organizatorem imprezy
był Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Hutnik” Częstochowa i Śląski Związek Badmintona. Na starcie turnieju,
w którym para musi mieć
łącznie minimum 100 lat, stanęło 20 par - 34 zawodników
z ośmiu miast, w tym 19 częstochowian. Rywalizacja była
zacięta i emocjonująca.
W kategorii „Debel 100”
I miejsce wywalczyła para:
Jarosław Ociepa (54 lat) z KRS
TKKF „Hutnik” i Grzegorz
Wójcik (49 lat) z UKS Ząbkowice Dąbrowa Górnicza; II
miejce: Dariusz Augustyńczyk
(32 lata) z „Hutnika” i Stanisław
Józwik (74 lata) z Tomaszowa
Mazowieckiego; a miejsca IIIIV: Robert Gładych (51 lat) z
„Hutnika” i Jacek Bełus (63 lata)
z Kielc oraz Grzegorz Górski
(54 lata) z Tomaszem Rosińskim
(48 lat) - obaj z „Hutnika”.
W kategorii „deble 100+”
(para powyżej 114 lat) zwyciężyła para Paweł Gasz (74 lata)
i Wojciech Kałamaga (45 lata)
z BKS „Kolejarz” Katowice. II
miejsce zajęli: Rafał Stolarczyk
(40 lat) z „Hutnika” i Ignacy

Wspólne zdjęcie uczestników i orgaznizatorów turnieju oraz zaproszonych gości.
Tokarz (74 lata) z Krakowa,
a III: Marek Staszczyk (48 lata)
z Maciejem Żmudzińskim (72
lata) - obaj z „Hutnika”.
W grze mieszanej triumfowała para Jarosław Ociepa (54
lata) - Małgorzata Woźniak
(59 lat) z „Hutnika”; II miejsce zajęli Jacek Bełus (63 lata)
– Grażyna Bełus (62 lata)
z Kielc (najstarsza para zawodów, łącznie 125 lat); a III:
Dariusz Moruń (55 lat) z Anną
Sztolcman (52 lata) z „Hutnika”. Kolejna częstochowska
para, złożona z najstarszego
zawodnika imprezy 80-letniego Jana Toczka i Magdaleny
Karlak (37 lat) sklasyfikowana została na V miejscu.

Patronat nad turniejem objął prezydenta Częstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk. Oficjalnego otwarcia dokonał
w jego imieniu inspektor Wydziału Kultury, Promocji i Sportu
Mirosław Dąbrowski. Otwarcie
prowadził Maciej Żmudziński
– prezes KRS TKKF „Hutnik”.
Wzięli w nim udział m.in. prezes
Śląskiego Związku Badmintona Jarosław Ociepa przewodniczący Międzyzakładowego
Związku ZawodowegoKADRA ISD Huty Częstochowa
Krzysztof Ucieklak i przewodniczący Koła Seniorów MZZ
KADRA Leszek Uznański.
Wszyscy oni, podobnie jak
pozostali goście i startujący

zawodnicy, otrzymali pamiątkowe medale.
Sędzią głównym turnieju
była Katarzyna Żmudzińska.
Na zakończenie wręczono puchary za I miejsca w poszczególnych kategoriach oraz
dyplomy dla zawodników
z miejsc I-IV. Turniej zorganizowano dzięki dotacjom Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Urzędu Miasta, a także
sponsorom, którzy przyczynili się też do ufundowania nagród rzeczowych. Byli wśród
nich: MZZ KADRA ISD Huty
Częstochowa, MZZ Pracowników z ISD Huta Częstochowa, Biuro Podróży „Gandalf”
i PPH „Toczek” z Kęt.
N

