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Wymiana prawa jazdy będzie obowiązywać wszystkich kierowców,  
nawet tych, którym wydany został dokument bezterminowy.  

Kiedy trzeba będzie wymienić prawo jazdy, na jakich zasadach 
 i ile to będzie kosztowało? Wyjaśniamy.

Są już daty i ceny

Każdy będzie 
musiał wymienić 
prawo jazdy. 
Nawet 
bezterminowe

Prawo jazdy na przestrzeni lat 
przechodziło wiele zmian – mo-
dyfikacji ulegał graficzny wzór 
dokumentu, a także zakres znajdu-
jących się na nim danych. W 2013 
roku zakończono wydawanie bez-
terminowych praw jazdy. Zgodnie 
z obecnymi przepisami, dokument 
ten wydawany jest z  terminem 
ważności. Maksymalny okres to 
15 lat, jednak nie wszyscy mogą 
otrzymać taką ważność. Jeżeli 
kierowca ma problemy ze zdro-
wiem, na przykład ze wzrokiem, 
może otrzymać prawo jazdy, 
które będzie ważne jedynie przez 
5 lat. Po tym czasie kierowca bę-
dzie musiał zgłosić się na badania 
do lekarza i  dopiero wówczas 
wyrobić nowy dokument. Zmiana 
przepisów nie spowodowała tego, 
że wcześniej wydane beztermi-
nowe prawa jazdy straciły swoją 
ważność, albo że kierowcy, którzy 

je mają, stracili uprawnienia. Są 
oni jedynie zobowiązani wymienić 
dokument na nowy. Obowiąz-
kowa wymiana bezterminowych 
praw jazdy zaplanowana jest na 
lata 2028 – 2033. Oznacza to, że 
najwcześniej można zgłosić się do 
urzędu w 2028 roku, a najpóźniej 
w 2033. Po tym terminie wszyscy 
muszą już mieć nowe prawa jazdy, 
które będą ważne maksymalnie 
15 lat. Aby taka wymiana była 
możliwa, nie trzeba zdawać po 
raz kolejny egzaminu w  WORD. 
Kierowcy, którzy dotychczas po-
sługiwali się bezterminowymi 
uprawnieniami do kierowania 
pojazdem, będą musieli jedynie 
złożyć wniosek o  wydanie no-
wego dokumentu i  uiścić opłatę. 
Osoby, których dokument nie był 
bezterminowy, będą musiały udać 
się do lekarza, aby otrzymać orze-
czenie, potwierdzające, że stan 

zdrowia pozwala na prowadzenie 
pojazdów.

Ile kosztuje wymiana prawa 
jazdy?

Opłata za wydanie prawa jazdy 
wynosi 100 zł plus 50 gr opłaty 
ewidencyjnej. Są to opłaty, które 
uiszczamy w  urzędzie. Ponadto 
można doliczyć do kosztów cenę 
aktualnego zdjęcia, jakie trzeba 
dostarczyć razem z  wnioskiem. 
Dla właścicieli praw jazdy bezter-
minowych to właściwie wszystkie 
koszty. Osoby, które muszą do 
tego zrobić badania lekarskie, do 
wyrobienia prawa jazdy powinny 
doliczyć jeszcze kwotę w  wy-
sokości 200 zł - jest to sztywna 
opłata za badanie kierowców, 
ustanowiona przez Ministra 
Zdrowia.

 ■ Paula Nogaj Q s. 6
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Od środy 17 sierpnia 2022 r. go-
spodarstwa domowe, których 
głównym źródłem ogrzewania 
jest węgiel lub paliwa węglopo-
chodne zawierające co najmniej 
85% węgla kamiennego, mogą 
składać wnioski o  rządowe 
wsparcie w  wysokości 3 tys. 
złotych. Zdaniem Ministerstwa 
Klimatu i  Środowiska, rozwią-
zanie to jest wymiernym 
wsparciem dla wielu polskich 
rodzin w  obliczu narastającego 
wzrostu cen węgla.

Wnioski o  dodatek węglowy 
– podobnie jak w  przypadku do-
datku osłonowego, należy składać 
do urzędów gmin. Jego wzór jest 
jednolity dla całej Polski, by od-
ciążyć gminy i  przyspieszyć cały 
proces. - Wnioski o  wypłatę do-
datku węglowego można składać 
do 30 listopada 2022 r. Dodatek 
będzie przysługiwał również go-
spodarstwom, które już zakupiły 
węgiel. Warunkiem jego otrzy-
mania jest wpis lub zgłoszenie 
źródła ogrzewania do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków 
– przypomniała minister klimatu 
i środowiska Anna Moskwa.

Z  danych wynika, że w  Polsce 
42% gospodarstw domowych 
nadal korzysta z  pieców węglo-
wych. Przyjęta przez Sejm 22 lipca 
2022 r. ustawa o  dodatku wę-
glowym wprowadza rozwiązania, 
które umożliwią dofinansowanie 
dla gospodarstw domowych, 

dla których głównym źródłem 
ogrzewania jest kocioł na paliwo 
stałe, kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, pie-
cokuchnia, kuchnia węglowa lub 
piec kaflowy na paliwo stałe, zasi-
lane paliwami stałymi. 17 sierpnia 
2022 r. weszło w  życie rozporzą-
dzenie Ministra Klimatu i  Śro-
dowiska ws. wniosku o  dodatek 
węglowy, które umożliwia gospo-
darstwom domowym ubieganie 
się o rządowe wsparcie.

Jak wypełnić wniosek?

Wniosek o  dodatek węglowy 
powinien zwierać wszystkie dane 
i  informacje niezbędne gminie do 
dokonania weryfikacji, zgodnie 
z  przywołanymi kryteriami usta-
wowymi. Należy zatem wypełnić 
dane dotyczące wnioskodawcy, 
w  tym dane konieczne do jedno-
znacznej identyfikacji (imię, na-
zwisko, PESEL, dane dokumentu 
potwierdzającego tożsamość),  
a  także podać numer rachunku 
bankowego, na który ma zo-
stać przekazana kwota dodatku. 
Trzeba wskazać miejsce zamiesz-
kania i określić, czy gospodarstwo 
domowe jest jednoosobowe, czy 
wieloosobowe – w  przypadku 
tego drugiego należy podać liczbę 
domowników z  uwzględnieniem 
wnioskodawcy, a  także uzupełnić 
ich dane. We wniosku trzeba rów-
nież określić źródło ogrzewania, 
czyli zaznaczyć jedno z  poniż-
szych: kocioł na paliwo stałe, ko-

minek, koza, ogrzewacz powietrza, 
trzon kuchenny, piecokuchnia, 
kuchnia węglowa, piec kaflowy na 
paliwo stałe. Informacje przed-
stawione we wniosku o  wypłatę 
dodatku węglowego składa się 
pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych 
zeznań. Dzięki tej klauzuli organy 
posiadają uprawnienie do podjęcia 
odpowiednich czynności w  przy-
padku próby wyłudzenia świad-
czenia. Częstochowskie Centrum 
Świadczeń zaleca dołączenie do 
wniosku kserokopii deklaracji 
wpisu do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków.

Gdzie i kiedy składać wnioski?

OSOBIŚCIE - W  Częstochowie 
wnioski o dodatek węglowy przyj-
muje Częstochowskie Centrum 
Świadczeń przy ul. Jana III Sobie-
skiego 15, 42-217 Częstochowa.
Godziny otwarcia:
• Poniedziałek, środa, czwartek  
od godziny 7:30 do godziny 15:30
• Wtorek od godziny 7:30 do go-
dziny 16:00
• Piątek od godziny 7:30 do go-
dziny 15:00
POCZTĄ TRADYCYJNĄ - wysy-
łając wniosek na adres Często-
chowskiego Centrum Świadczeń, 
ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 
Częstochowa
ELEKTRONICZNIE - za pośred-
nictwem portalu ePUAP. Adres 
Skrytki ePUAP: /ccs/SkrytkaESP

Do kiedy można składać 
wnioski?

Wnioski można składać do 30 li-
stopada 2022 r.

       Kiedy będą wypłacone  
pieniądze?

W  ciągu 30 dni od złożenia 
wniosku.

Na tę wiadomość 
bardzo pozytywnie 
zareagowali miesz-
kańcy Częstochowy. 
Olaf Lubaszenko  
od 1 września bę-
dzie pełnić funkcję 
dyrektora Teatru 
im. Adama Mickie-
wicza. Znany aktor, 
reżyser i  producent 
został oficjalnie 
przedstawiony jako nowy szef 
miejskiej sceny 17 sierpnia 
w  foyer teatru. Prezentacji do-
konał prezydent Krzysztof 
Matyjaszczyk wraz ze swoim za-
stępcą Jarosławem Marszałkiem.

- Pojawienie się Olafa Luba-
szenko na dyrektorskim fotelu na-
wiązuje do zwyczaju zatrudniania 
w  Częstochowie na tym stano-
wisku znanych aktorów – powie-
dział poczas spotkania z  mediami 
Krzysztof Matyjasczyk - To konty-
nuacja linii, która u nas wspaniale 
się sprawdza. Wystarczy wy-
mienić takie nazwiska jak Henryk 
Talar, Marek Perepeczko czy 
Piotr Machalica. Uwielbiani przez 
częstochowską publiczność gwa-
rantowali zadowolenie widowni 
i  sukcesy samej instytucji kultury. 

Nowy dyrektor to nowa energia 
– dodał prezydent. Olaf Luba-
szenko przedstawił swój pomysł 
na częstochowski teatr i  odniósł 
się do przedstawionej koncepcji 
programowej. - Funkcjonowanie 
częstochowskiego Teatru jest 
możliwe przede wszystkim dzięki 
finansowaniu ze środków miej-
skich. Dotacja samorządowa 
stanowi lwią część budżetu tej 
instytucji. Oczywiste jest więc dla 
mnie, że Teatr im. Adama Mickie-
wicza powinien być jak najbliżej 
związany z  miastem i  jego miesz-
kańcami. Oferta programowa 
takiego teatru również powinna 
być zróżnicowana. Naturalnie 
wiele scen działa właśnie w  ten 
sposób. Kluczowe są proporcje, co 
do konkretnych tytułów, nazwisk 
i  projektów; wszystko w  przemy-

ślanym porządku osadzone na 
osi czasu. Urozmaicony i  zrówno-
ważony repertuar powinien być 
oczywiście mieszanką tekstów 
klasycznych i współczesnych, tych 
lekkich o  charakterze zdecydo-
wanie rozrywkowym z  pozycjami 
dramatycznymi. Kluczowa dla 
mnie będzie tu dbałość o  zacho-
wanie właściwych proporcji, za-
równo pod kątem artystycznym, 
jak i  ekonomicznym – powiedział 
podczas swojego wystąpienia 
nowy dyrektor teatru. Zanim po-
wołano Olafa Lubaszenko na tę 
funkcję, miasto zorganizowało 
dwa konkursy na staowisko dy-
rektora teatru, jednak żaden nie 
został rozstrzygnięty. Magistrat 
wystąpił więc do Ministra Kul-
tury i  Dziedzictwa Narodowego 
z  wnioskiem o  wyrażenie zgody 
na powołanie na okres trzech 
sezonów artystycznych (tj. od 1 
września 2022 r. do 31 sierpnia 
2025 r.) bez przeprowadzana 
konkursu, na co minister wyraził 
zgodę. Wystąpienie z  wnioskiem 
poprzedziło uzyskanie przez or-
ganizatora opinii właściwych 
związków zawodowych i  stowa-
rzyszeń twórczych.

Częstochowska scena miejska

Olaf Lubaszenko nowym dyrektorem 
Teatru im. Adama Mickiewicza

3 tys. złotych wsparcia

Można składać już wnioski 
o dodatek węglowy

By przywrócić dawną świetność obiektom

Trwa nabór zgłoszeń 
do konkursu  
„Nasz Zabytek”

Jeżeli znasz obiekt w  swojej 
okolicy, któremu powinno 
się przywrócić dawną świet-
ność, zgłoś go do konkursu 
„Nasz Zabytek”.  W  akcji 
może wziąć udział każdy, kto 
chce zrobić coś dobrego dla 
lokalnej społeczności i  re-
gionu. Zgłoszenia będą 
przyjmowane do 5 września.

W  konkursie można zgłaszać 
tylko zabytki nieruchome wpi-
sane do rejestru wojewódzkiej 
lub gminnej ewidencji zabytków, 
które są własnością publiczną 
(należą np. do jednostek samo-
rządu terytorialnego, Skarbu 
Państwa). Muszą znajdować się 
one na terenie województwa ślą-
skiego, małopolskiego lub wiel-
kopolskiego. W pierwszym etapie 
konkursu wyłoniony zostanie 
jeden zabytek w  danym woje-

wództwie, a  w  drugim etapie wy-
brany zostanie pomysł na nową 
funkcję społeczną – ta część kon-
kursu rozpocznie się dopiero na 
początku listopada.

Co zrobić, aby wziąć udział  
w akcji?

Należy jedynie wypełnić for-
mularz zgłoszeniowy i  prze-
słać go elektronicznie wraz ze 
zdjęciem wybranego obiektu. 
Szczegóły znajdują się na stronie 
organizatora – www.mostthe-
most.pl/nasz-zabytek. Zgło-
szenia są przyjmowane także 
telefonicznie pod nr telefonu: 
22 47 55 111 lub 517 884 088.
Właściciel zwycięskiego zabytku 
otrzyma dofinansowanie na jego 
rewaloryzację (do 1 mln zł ).

Organizatorem konkursu jest 
fundacja Most the Most. Nabór 
z  etapu dotyczącego naszego re-
gionu potrwa do 5 września.

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj



PIĄTEK-NIEDZIELA, 19-21 SIERPNIA 2022  3reklama



4 PIĄTEK-NIEDZIELA, 19-21 SIERPNIA 2022

Do Sądu Okręgowego w  Czę-
stochowie trafił akt oskarżenia 
przeciwko Miłoszowi K., który 
1 maja 2022 r. wszedł do jed-
nego ze sklepów przy ul. 
Garibaldiego z  maczetą i  za-
żądał od ekspedientki wydania 
alkoholu. Gdy do lokalu weszły 
inne osoby i  próbowały inter-
weniować,  33-latek 
zaatakował je, powodując 
u jednego z mężczyzn poważne 
obrażenia ciała.

Prokuratura Rejonowa Czę-
stochowa-Południe skierowała 
do Sądu Okręgowego w  Czę-
stochowie akt oskarżenia prze-
ciwko Miłoszowi K., dotyczący 
usiłowania rozboju na pracow-
nicy sklepu i  spowodowania ob-
rażeń ciała przy użyciu maczety. 
– W  toku śledztwa ustalono, 
że 1 maja 2022 roku około go-
dziny 21.00 do sklepu, znajdu-

jącego się w  Częstochowie przy 
ulicy Garibaldiego, wszedł męż-
czyzna, który trzymał w  dłoni 
50-centymetrową maczetę. Na-
stępnie położył maczetę na la-
dzie i  zażądał od ekspedientki 
wydania piwa i  wódki. Sytuacja 
ta wzbudziła u  kobiety uzasad-
nioną obawę użycia tego niebez-
piecznego narzędzia. Sprawca 
nie osiągnął jednak zamierzo-
nego celu kradzieży alkoholu, 
gdyż w  tym momencie do sklepu 
weszły inne osoby. Mężczyzna 
wybiegł ze sklepu i  zaczął wy-
machiwać maczetą w  kierunku 
osób, które podjęły wobec niego 
interwencję w związku ze zdarze-
niem w sklepie. W wyniku zadania 
ciosów oskarżony spowodował 
u  interweniującego mężczyzny 
obrażenia ciała w  postaci am-
putacji części palca dłoni wraz 
z  ubytkiem kości – informuje 
prokurator Tomasz Ozimek. Na 

miejsce zdarzenia zostali we-
zwani policjanci i  zatrzymali 
33-letniego sprawcę. Przepro-
wadzone badania wykazały, że 
mieszkaniec Częstochowy miał 
w  organizmie ok. 2 promili al-
koholu. – W  trakcie śledztwa 
prokurator postawił Miłoszowi 
K. zarzuty usiłowania rozboju 
z  użyciem niebezpiecznego na-
rzędzia i  spowodowania obrażeń 
ciała. Przesłuchany przez pro-
kuratora Miłosz K. przyznał się 
do zarzucanych mu przestępstw 
i wyjaśnił, że nie pamięta okolicz-
ności ich popełnienia z  uwagi na 
znaczną ilość wypitego alkoholu. 
Potwierdził także, że posiadał 
50-centymetrową maczetę, która 
gdzieś zaginęła – dodaje rzecznik 
prasowy częstochowskiej proku-
ratury. Wiadomo, że Miłosz K. już 
w  przeszłości był wielokrotnie 
karany, m.in. za przestępstwa nar-
kotykowe, znęcanie się nad osobą 
najbliższą i  zniszczenie mienia. 
W toku śledztwa na wniosek pro-
kuratora sąd zastosował wobec 
niego środek zapobiegawczy 
w  postaci tymczasowego aresz-
towania. Zarzucane oskarżonemu 
przestępstwa są zagrożone karą 
pozbawienia wolności do 15 lat.

aktualności

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Tak na marginesie / rysuje Krzysztof Kowalewicz

Krzysztof Kowalewicz (ur. 1974) zadebiutował w 1990 r.  
na łamach kultowej „Karuzeli”. Przez lata rysował do 
różnych tytułów lokalnych i  regionalnych, głównie  
w centralnej Polsce. Jego mistrzowie kreski to Andrzej 

Mleczko i Henryk Sawka. Urodził się w Blachowni pod Częstochową, ale 
większość dorosłego życia spędził w Łodzi, gdzie mieszka i pracuje.

Akt oskarżenia przeciwko Miłoszowi K.

Wszedł do sklepu z maczetą  
i zażądał alkoholu

Piknik z Rio

Na sportowo ze sztukami walki
Celem „Pikniku z Rio – na 
sportowo ze sztukami 
walki”, który odbył się 
w  niedzielę 14 sierpnia 
w  miejscowości Złoty 
Potok było szerzenie 
wiedzy i  świadomości 
społeczeństwa na temat 
lasów - w szczególności 
w  zakresie korzyści 
zdrowotnych oraz rekre-
acyjnych, wynikających 
z aktywnego korzystania 
z  lasów poprzez pro-
mocję uprawiania sportu 
oraz aktywnego spędzania czasu 
wolnego na świeżym powietrzu.

Wydarzenie miało miejsce na terenie 
Błoni Złotopotockich. Zorganizowało je 
Stowarzyszenie Rio Grappling Club Czę-
stochowa wraz z  partnerem głównym 
- Lasami Państwowymi. Patronat Ho-
norowy nad imprezą objął Wójt Gminy 
Janów Pan Edward Moskalik. Uczest-
nikami Pikniku byli mieszkańcy gminy 
Janów, miasta Częstochowy, a  także 
okolic – zarówno dzieci, jak i  dorośli. 
W  ramach otwartych zajęć sportowych 
odbyły się warsztaty Jogi, samoobrony, 
pokaz Taekwondo, sparingi Brazylij-
skiego Jiu-Jitsu, trening Footballu Ame-
rykańskiego oraz gry i  zabawy ruchowe 
dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. 
O  bezpieczeństwo wszystkich uczest-

ników Pikniku zadbało Stowarzyszenie 
Rescue Team z  Częstochowy, którego 
ratownicy przeprowadzili również kurs 
udzielania pierwszej pomocy. Najmłodsi 

uczestnicy wzięli także udział 
w  konkursie plastycznym za-
tytułowanym „Malowanie le-
śnych zwierząt”, który miał na 
celu poznanie mieszkańców 
lasu oraz promocję Lasów Pań-
stwowych. Udział w  ww. zaję-
ciach mogli wziąć wszyscy bez 
żadnych ograniczeń co do płci, 
wieku czy stanu sprawności 
fizycznej. Dodatkowymi atrak-
cjami były również badminton, 
puszczanie baniek mydlanych, 
a  także malowanie twarzy. 

Na miejscu zapewniony został także 
nieograniczony dostęp do korzystania 
z zabiegów terapii manualnej, które pro-
wadził doświadczony masażysta. Pod-
czas pikniku przeprowadzona została 
zbiórka charytatywna pn. „Stawiamy na 
nogi Zosię Biecek”.

Dzielnica Gnaszyn-Kawodrza

Plan zagospodarowania do wglądu

MZD informuje

Objazdy na linii nr 26

„Z kulturą na Stary Rynek”

Finałowy koncert w amfiteatrze

Projekt miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru 
w  dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza został 
wyłożony do publicznego wglądu. Do-
tyczy on terenów w rejonie ulic Głównej, 
Tatrzańskiej i  Warownej. Plan zawiera 
uzasadnienie i  prognozę oddziaływania 
na środowisko.

Dokumentacja udostępniona jest w  sie-
dzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Pla-

nistycznej przy ulicy Legionów 52, od godz. 
8.00 do 15.00, po wcześniejszym umówieniu 
wizyty pod nr telefonu 34 / 37 07 888, a także 
w  zakładce na stronie internetowej BIP 
Urzędu Miasta Częstochowy. Dyskusja pu-
bliczna, nad przyjętymi w projekcie planu roz-
wiązaniami odbędzie się 7 września, o  godz. 
14:00 w  sali sesyjnej Urzędu Miasta Często-
chowy (ul. Śląskiej 11/13). Uwagi do ustaleń 
przyjętych w planie można składać do 4 paź-
dziernika 2022 r.

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie po-
informował o zmianie kursu linii nr 26 w 
dniu 20 sierpnia (sobota), w związku z 
pracami prowadzonymi na skrzyżowaniu 
ulic Mirowskiej i Srebrnej. Prace będą 
polegać na układaniu ostatniej warstwy 
nawierzchni jezdni i potrwają od godziny 
8.00 do 16.00.

Autobusy kursujące w obu kierunkach po-
jadą objazdami: Kierunek Mirów Pegaz, Sie-
dlec i Bursztynowa: GRABÓWKA - Rynek 

Wieluński – al. Jana Pawła II – ulica Dro-
gowców – Srebrna. Kierunek Grabówka: ulica 
Srebrna – Drogowców – al. Jana Pawła II – 
Rynek Wieluński – GRABÓWKA. Na trasie 
objazdu będą obowiązywały przystanki wy-
korzystywane przez linię nr 37. - Ponadto z 
uwagi na zwężenie jezdni na ul. Mirowskiej, 
zostaną zawieszone przystanki SREBRNA w 
obu kierunkach. Pasażerowie są proszeni o 
korzystanie z przystanków sąsiednich. Trasa 
linii nr 18 nie ulegnie zmianie – informuje 
Biuro Inżyniera Ruchu.

,,Z kulturą na Stary Rynek” to hasło kon-
certów organizowanych przez 
Stowarzyszenie Aktywności Studentów, 
a  możliwych dzięki wsparciu finanso-
wemu miasta. Odbyły się już dwa z trzech 
zaplanowanych wydarzeń. Podczas fina-
łowego koncertu, który odbędzie się 
w niedzielę 21 sierpnia w amifteatrze na 
Starym Rynku wystąpi zespół Magda-
lena Pal & FANABERIE.

- Zespół Magdalena Pal & FANABERIE to 
grupa założona w  2019 roku przez piątkę 

zwariowanych ludzi kochających muzykę. 
Sama nazwa wskazuje na to, że nie grają jed-
nego stylu, a  łączą je tworząc to co później 
w duszy gra! Grają głównie muzykę autorską 
– zapowiadają organizatorzy. W  skład ze-
społu wchodzą: Magdalena Pal – wokalistka, 
Remigiusz Potempa – bas, Krzysztof Pepo Ka-
walec – gitara, Marcin Siwy Siwiec – perkusja 
oraz Przemysław Ozga - instrumenty kla-
wiszowe. Koncert rozpocznie się jak zwykle 
o godzinie 18:00. 

Wstęp na to wydarzenie jest wolny.
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Otwarcie nowego Atelier Wioletty Podsiadlik na Wałach 
Dwernickiego wzbudziło ogromne zainteresowanie i en-
tuzjazm wśród zaproszonych gości i  mieszkańców 
Częstochowy, którzy 13 sierpnia przybyli na event in-
auguracyjny. Wydarzeniu towarzyszył pokaz mody 
wzbogacony o  występy artystyczne. Zaprezento-
wane na wybiegu kreakcje pochodziły z  trzech 
różnych kolekcji projektantki - KUNA YALA 
(ZIEMIA KUNA),  Gray Lioness oraz Feel Good.

Kreacje Wioletty  Podsiadlik są niezwykle wyra-
ziste. Zachwycają detalami, które nadają stylizacjom 
unikatowy charakter, nietuzinkowymi formami oraz 
starannym wykończeniem najmniejszych szczegółów. 
Projektantka jest odważna w swoich modowych propo-
zycjach, ale stawia także na nieprzeciętną wygodę i szy-
kowność. Podczas hucznego otwarcia Atelier nie zabrakło 
klientek i  przyjaciół projektantki, która śmiało wchodzi 
na modowe wybiegi w całej Polsce. Wioletta Podsiadlik, 
składając serdeczne podziękowania, wszystkim, którzy 
zaszczycili swoją obecnością event inauguracyjny jej 
nowego Atelier w  Częstochowie, podkreśla, że kocha 
to, co robi. Swoją wiedzą i  entuzjazmem codziennie 
dzieli się ze współpracownikami i  klientkami. Dlatego 
stworzyła miejsce, w  którym ta pozytywna energia 
będzie miała szansę potęgować wachlarz swoich moż-
liwości. To właśnie tutaj projektantka zamierza dosko-
nalić swoje projekty, tworzyć kreatywną przestrzeń 
oraz realizować autorskie kolekcje. 

Atelier Wioletty Podsiadlik 
Częstochowa

Biznes Centrum, Wały Dwernickiego 11/1

Więcej o pokazie przeczytacie na naszym portalu:
www. zycieczestochowy.pl

oprac. Paula Nogaj

aktualności

Otwarcie Atelier Wioletty Podsiadlik

Pokaz mody, jakiego w Częstochowie jeszcze nie było
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Sinice produkują szkodliwe dla 
ludzi i  zwierząt toksyny. Po 
czym je poznać? Po charakte-
rystycznym kożuchu, jaki 
tworzą na powierzchni wody, 
pianie oraz brzydkim zapachu. 
Jak może skończyć się dla nas 
kąpiel w zakwitniętej wodzie? 
Wyjaśniamy.

W  ostatnich dniach Główny 
Inspektorat Sanitarny infor-
mował o  utrzymywaniu się sinic 
na kilkunastu nadmorskich ką-
pieliskach, ale nie tylko. Mogą 
pojawić się one także w  innych 
zbiornikach wodnych, nawet 
daleko od morza. Sinice, czyli 
inaczej cyjanobakterie wystę-
pują we wszystkich zbiornikach 
wodnych, problemem stają się 
jedynie wówczas, gdy wzrasta 
ich ilość. W  Bałtyku toksyczne 
zakwity tworzy gatunek Nodu-
laria spumigena, chociaż w  przy-
brzeżnych wodach odnotowuje 
się również liczne występowanie 
typowo słodkowodnych ga-
tunków zwłaszcza z  rodzaju Do-
lichospermum jak i Microcystis.

Kiedy woda zakwita...

Zakwitem wody nazywamy 
zmianę zabarwienia wody spowo-
dowaną masowym namnażaniem 
się glonów. Gdy zakwit sinicowy 
rozwija się i  trwa, wpływa on 
niekorzystnie na wygląd, jakość 
i  użyteczność zbiornika wodnego. 
Zabarwienie kożuchów sinico-
wych jest różne: niebiesko-zielone, 
szaro-zielone, zielonkawo-brą-
zowe oraz niekiedy czerwono-

-brązowe. Zależy to od gatunków 
tworzących kożuch, intensywności 
światła i wieku zakwitu. Wiele ga-
tunków może wydzielać zapachy 
zatęchłe, ziemiste, lub trawiaste. 
Takie zakwity glonów czasami 
mogą tworzyć piany na brzegu 
zbiornika.Podczas bezwietrznej 
pogody niektóre sinice mogą 
unosić się ku powierzchni wody 
i tworzyć tam kożuchy. Wyglądają 
wówczas jak rozlana farba, gala-
retka lub płatki pływające po po-
wierzchni wody. Kożuchy sinicowe 
mogą szybko tworzyć się podczas 
bezwietrznych dni, jednak tak 
samo szybko mogą zniknąć, gdy 
nagle zerwie się wiatr i  wzrośnie 
falowanie. Zakwity wody mogą 
być spowodowane masowym wy-
stępowaniem jednego, dwóch 
lub wielu gatunków mikroorga-
nizmów - zazwyczaj są to sinice, 
jednak w  sprzyjających warun-
kach mogą to być również ziele-
nice, złotowiciowce, kryptofity lub 
bruzdnice i  okrzemki (zwłaszcza 
w morzach i oceanach). Nie należy 
mylić sinic z  makroglonami, które 
mogą unosić się przy powierzchni 
wody w  strefie brzegowej jezior 
czy Morza Bałtyckiego. Często 
fale wyrzucają na brzeg plaż te 
zielone maty, które choć nie wy-
glądają estetycznie i  w  wyniku 
rozkładu przez bakterie mogą wy-
dzielać nieprzyjemny zapach, to 
same nie są szkodliwe i nie są źró-
dłem toksyn.

Przyczyny zakwitu

Sezonowość masowych za-
kwitów cyjanobakterii jest natu-

ralnym zjawiskiem występującym 
w  przyrodzie. Czynnikami śro-
dowiska wpływającymi na poja-
wianie się sinicowych zakwitów 
wody są m.in.
• temperatura wody powyżej 16-

20°C (choć znane są zakwity 
sinic i  w  niższych temperatu-
rach);

• dostępność soli biogenicznych 
(zwłaszcza fosforanów);

• słaby wiatr;
• niewielkie mieszanie kolumny 

wody;
• brak opadów.

Przewidywanie występowania 
zakwitów wody jest bardzo 
trudne, gdyż istotne znaczenie 
mają tu zmienne warunki pogo-
dowe, takie jak nasłonecznienie, 
wiatr czy deszcz. Dlatego nie da 
się przewidzieć, kiedy się pojawi 
i  jak długo będzie utrzymywał 
się zakwit w  danym zbiorniku 
wodnym. Z  reguły w  miejscach 
osłoniętych od wiatru, zatocz-
kach, gdzie jest mniejsze falo-
wanie i  mieszanie wód, zakwit 
może utrzymywać się znacznie 
dłużej niż na otwartej przestrzeni. 
Z drugiej strony, powszechnie wia-
domo, gdyż wskazują na to liczne 
zdjęcia satelitarne - masowe po-
jawianie się toksycznej sinicy 
Nodularia spumigena obserwo-
wane jest w  centralnej części 
Morza Bałtyckiego. U  wybrzeży 
Zatoki Gdańskiej masowy zakwit 
może być odnotowywany tylko 
na części plaż, a  jest to związane 
z  kierunkiem i  siłą wiatru, który 
może przesuwać powierzchniowy 
zakwit nawet w ciągu kilku godzin. 

Z reguły nagłe załamanie pogody, 
silne wiatry, falowanie i mieszanie 
wód powodują rozbicie zakwitu, 
a  w  konsekwencji obumieranie 
komórek i  opadanie ich na dno 
zbiornika.

Toksyny produkowane przez 
sinice, a zagrożenie zdrowotne

Niektóre sinice tworzące za-
kwity w  wodach słodkich, sło-
nawych i  morskich są zdolne 
produkować toksyny. Przyczyna 
tego zjawiska nie jest w pełni po-
znana. Toksyny te spowodowały 
w  wielu krajach śmierć zwie-
rząt dzikich i  domowych, w  tym 
trzody chlewnej, owiec, psów 
oraz śnięcie ryb. U  ludzi odno-
towano występowanie wysypki 
w  przypadku kontaktu skóry 
z  wodą i  zachorowania po przy-
padkowym połknięciu wody ( np. 
podczas pływania). Zagrożenie 
stanowi również wdychanie ae-
rozoli, zawierających toksyny si-
nicowe. Zakwity sinicowe, a także 
kożuchy sinic, nie zawsze są tok-
syczne. Jednak niemożliwe jest 
określenie na podstawie wyglądu 
wody, zakwit jest niebezpieczny 
czy też nie.

Dolegliwości

Dolegliwości mogą wystąpić 
bezpośrednio lub kilka dni po 
kąpieli w  wodzie, gdzie był tok-
syczny zakwit sinic. Od dłuż-
szego czasu nie odnotowano 
przypadków śmiertelnych wśród 
ludzi, jednakże w kilku sytuacjach 
zachorowania były bardzo po-
ważne. Chociaż zakwity sinic nie 

zawsze są niebezpieczne, ostroż-
ność nakazuje by unikać kontaktu 
z  kożuchem sinicowym i  wodą 
o  zmienionej barwie. U  osób, 
które napiły się wody z zakwitem 
lub pływały w kożuchach glonów, 
mogą pojawić się następujące do-
legliwości:

• wysypka na skórze,
• swędzenie i łzawienie oczu,
• wymioty,
• biegunka,
• gorączka,
• bóle mięśni i stawów

Sezon kąpielowy w  Polsce roz-
począł się 1 czerwca i  potrwa 
do 30 września. W  czasie jego 
trwania poszczególni organi-
zatorzy mogą otwierać swoje 
kąpieliska. W  zależności od in-
dywidualnych decyzji mogą one 
być otwarte przez cały sezon 
albo tylko przez jego część.Ja-
kość wody w  kąpieliskach ba-
dana jest przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną, a  wyniki 
badań można sprawdzić w  Ser-
wisie Kąpieliskowym. Jest to 
portal informacyjny o  jakości 
wody w kąpieliskach w Polsce. Na 
portalu znajduje się lista kąpielisk, 
dostępne są również informacje 
organizacyjne, raporty i  wyniki 
badań.

Dla każdego ze zgłoszonych ką-
pielisk można znaleźć informacje 
dotyczące:
• jakości wody,
• infrastruktury kąpieliska,
• warunków panujących na ką-

pielisku,
• klasyfikacji i profilu kąpieliska.

zdrowie

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Na to uważaj w sezonie letnim

Sinice w wodzie. Dlaczego unikać kąpieli?

Od 17 sierpnia 2022 r. drugą 
dawkę przypominającą prze-
ciwko COVID-19 przyjmować 
może personel medyczny, 
w  tym pracownicy aptek oraz 
studenci kierunków medycz-
nych. W  nocy z  16 na 17 
sierpnia wystawiono ok. 400 
tys. e-skierowań.

Pracownicy podmiotów me-
dycznych, personel medyczny, 
studenci kierunków medycznych 
oraz farmaceuci mogą już przyjąć 
drugą dawkę przypominającą 
przeciw COVID-19.  Otrzymają 
szczepionkę mRNA: Comirnaty 

(Pfizer) lub Spikevax (Moderna). 
Zalecamy przy tym szczepienie 
tym samym preparatem, co przy 
pierwszym szczepieniu przypomi-
nającym. – Zachęcamy wszystkich 
uprawnionych do przyjęcia drugiej 
dawki przypominającej. Badania 
nie pozostawiają wątpliwości – 
znacznie podniesie odporność na 
koronawirusa. Po czterech daw-
kach szczepionki ochrona wynosi 
blisko 80 proc. – podkreślał Adam 
Niedzielski. Na szczepienie można 
także umówić się przez bezpłatną 
infolinię Narodowego Programu 
Szczepień (pod numerem 989) 
oraz w  wybranych punktach 

szczepień. Studenci studiów me-
dycznych na szczepienie zare-
jestrują się w  punkcie szczepień 
z  legitymacją studencką. Od 22 
lipca drugą dawką przypominającą 
mogą zaszczepić się osoby w wieku 
60–79 lat lub 12+ z  obniżoną od-
pornością po 120 dniach od pierw-
szej dawki przypominającej. Już 
wcześniej taką możliwość miały 
osoby w wieku 80+. Tylko w ciągu 
ostatniego miesiąca wykonano 
ponad 950 tys. szczepień, z  tego 
zdecydowaną większość (780 tys.) 
czwartą dawką. Na drugą dawkę 
przypominającą zarejestrowało 
się już ponad milion osób.

COVID-19

Druga dawka szczepionki dla medyków
Objawy i postępowanie

Strzeż się przed udarem 
cieplnym
Udar cieplny to efekt prze-
grzania organizmu. Najczęściej 
występuje wskutek silnego na-
słonecznienia i  daje 
charakterystyczne objawy. 
O tym, co się wtedy dzieje z or-
ganizmem i  jak postępować, 
gdy poczujemy się chorzy, pi-
szemy poniżej.

Najbardziej na udar cieplny nara-
żeni jesteśmy w  upalne dni, kiedy 
zbyt długo przebywamy na słońcu 
– zwłaszcza z  nieosłoniętą głową. 
Udar może nas spotkać także 
wtedy, gdy przebywamy w  go-
rącym miejscu bez przewiewu np. 
w  samochodzie bez klimatyzacji 
lub podczas aktywności fizycznej 
przy wysokiej temperaturze. 
W  lekkich przypadkach, możemy 
rozpoznać udar po zaczerwie-
nieniu skóry twarzy, a  w  ciężkich 
przypadkach skóra może być cał-
kowicie blada. Pojawiają się wów-
czas obfite poty, chory odczuwa 
nudności, a  także ogólne osła-
bienie jak przy grypie. Ponadto 
można mieć problemy z  chodze-
niem i  wysławieniem się. Charak-
terystycznymi symptomami udaru 
cieplnego są: bardzo silne bóle i za-

wroty głowy, gorączka, dreszcze, 
przyspieszenie tętna, czasami su-
chość skóry, zwiotczenie mięśni, 
ogólny niepokój, nudności lub 
wymioty, zaczerwienienia skóry. 
Objawy te mogą wykazywać 
różny stopień nasilenia. W  takiej 
sytuacji należy chorego odpro-
wadzić w  zacienione, chłodne 
miejsce i  rozluźnić jego ubiór.  
W  przypadku lekkiego zaczer-
wienienia twarzy może przyjąć 
pozycję półsiedzącą, a  jeżeli 
jego twarz jest blada i  wskazuje 
na ciężki udar, powinien zostać 
ułożony tak, aby głowa znajdo-
wała się niżej od tułowia. Ważne 
są chłodne okłady z  wody lub 
lodu na głowę i  klatkę piersiową 
i przyjmowanie chłodnych płynów 
w  małych proporcjach. Należy 
oczywiście wezwać w  takim przy-
padku pomoc medyczną.
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„Bitwa Regionów”

Triumf Koła Gospodyń Wiejskich 
„Widzowianki”

Mstów

Stachursky wystąpi na Święcie Jabłka

Jaskrów

Radarowe wyświetlacze prędkości  
już działają

W „Bitwie Regionów”, która od-
była się 14 sierpnia w Dąbrowie 
Zielonej rywalizowały koła go-
spodyń wiejskich z  terenu 
powiatu częstochowskiego. 
Gminę Kruszyna reprezento-
wało KGW „Widzowianki”, 
które zwyciężyło w  I  etapie 
i  tym samym gospodynie za-
kwalifikowały się do zmagań na 
szczeblu wojewódzkim.

Impreza odbywała się pod ho-
norowym patronatem Minister-

stwa Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa oraz Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 
Celem wydarzenia było przede 
wszystkim kultywowanie tradycji 
ludowej. Uczestniczki „Bitwy 
Regionów” musiały w  ramach 
rywalizacji przygotować i  zapre-
zentować wyjątkową potrawę 
regionalną. Popisowym daniem 
„Widzowianek” był „dzik w  kru-
szynce”, czyli mięso z  dzika w  pa-
nierce z  ziaren słonecznika - do 

tego gruszki w  syropie z  borów-
kami i  malutkie ziemniaczki pie-
czone w  maśle, a  na „przepitkę” 
dla zaostrzenia smaku nalewka 
myśliwska. Danie zachwyciło jury, 
które przyznało gospodyniom 
I miejsce, dzięki czemu KGW „Wi-
dzowianki” zakwalifikowały się 
do etapu wojewódzkiego rywali-
zacji. Samorząd Gminy Kruszyna 
podziękował paniom za godne re-
prezentowanie gminy i  życzył im 
dalszych sukcesów.

Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz zaprasza 
na Święto Jabłka, które odbędzie się w sobotę 
20 sierpnia. Podczas wydarzenia wystąpi m.in. 
Stachursky.

Współorganizatorami wydarzenia są lokalni sadow-
nicy. Na miejscu będzie możliwość zakupienia miejsco-
wych owoców i  soków. Przewidziano także konkursy 
plastyczne i  sportowe związane z  jabłkiem. Nie za-
braknie również degustacji!

Program wydarzenia:

17:30 VinyLovi - „Piosenki okresu międzywojennego”
18:30 Stachursky
20:00 Kabaret RAK
21:00 Produkcje multimedialne Gminy Mstów
21:30 Zespół TOP ONE – jedna z pierwszych gwiazd 

polskiego disco polo
23:00 Dyskoteka – DJ Maciek

Na ulicach Willowej i  Juraj-
skiej w  Jaskrowie zostały 
zamontowane dwa radarowe 
wyświetlacze prędkości, zasi-
lane solarnie (akumulator 
12V). Zlecenie zrealizowano 
z  funduszu sołeckiego so-
łectwa Jaskrów na rok 2022, 
na podstawie decyzji miesz-
kańców na zebraniu wiejskim.

Radarowe wyświetlacze pręd-
kości posiadają udowodnioną dłu-
gotrwałą skuteczność - efektywnie 
uspokajają ruch średnio o  15-20%. 
Przekraczana prędkość jest wyświe-
tlana na czerwono, a  prędkość do-
puszczalna na zielono. Wbudowany 
akumulator zapewnia ciągłą pracę 
urządzenia - na wypadek utraty 
zasilania, czy okresów bez słońca. 
Zadanie wymagało wcześniej opra-
cowania projektu stałej organi-

zacji ruchu, zatwierdzonego przez 
Starostę Częstochowskiego (wraz 
z przedmiarem robót i kosztorysem 
inwestorskim).

Zakres prac obejmował:
- sporządzenie fundamentu,
- montaż słupa prostego,
- montaż radaru i zestawu solarnego,
- konfigurację radaru,
- obsługę gwarancyjną w  miejscu 

wbudowania radaru.

zdj. UG Dąbrowa Zielona

Pod patronatem Starosty Częstochowskiego

LKS Grom Cykarzew 
świętował 70-lecie

W  minioną niedzielę 14 
sierpnia LKS Grom Cykarzew 
św i ę t o w a ł  7 0 - l e c i e  i s t -
nienia klubu.  Z  tej  okazji 
odbył się  Piknik Rodzinny, 
p o d c z a s  k t ó r e g o  n i e  z a -
b r a k ł o  a t r a kc j i  –  t a k ż e 
tych niesportowych.

Wydarzenie odbyło się pod ho-
norowym patronatem Starosty 
Powiatu Częstochowskiego 
Krzysztofa Smeli. Po oficjalnym 

otwarciu, podczas którego przy-
witano gości i  wręczono wyróż-
nienia, można było korzystać 
z  całej mocy atrakcji. Były tańce, 
śpiewy, występy, animacje dla 
dzieci, pokazy i  wspólna zabawa. 
Na boisko przy ul. Rumiankowej 
zawitał także Puchar Polski zdo-
byty przez drużynę Rakowa Czę-
stochowa. Klubowi LKS Grom 
Cykarzew gratulujemy pięknego 
jubileuszu i życzymy samych suk-
cesów.

zdj. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Przez najbliższe pół roku wiele 
szkół z  całej Polski rywali-
zować będzie w  ramach 
konkursu Polska Stolica Recy-
klingu 2022. Główna nagroda 
to 50 tysięcy złotych. Aby ją 
zdobyć, placówki muszą 
zgłosić swoją chęć do udziału 
w zbiórce elektrośmieci.

Celem konkursu jest przede 
wszystkim edukacja poprzez prak-
tykę. Program opiera się na trzech 
krokach: rejestracja, fotorelacja 
i  sama zbiórka. Udział szkoły 
w  programie można zgłaszać na 
stronie www.polskastolicarecy-

klingu.pl poprzez wypełnienie 
krótkiego zgłoszenia, w  którym 
podajemy dane szkoły, adres, 
miasto oraz imię i nazwisko koor-
dynatora. To on będzie czuwał nad 
działaniami w  danej placówce. 
W kolejnym kroku należy przygo-
tować fotorelację z  czerwonym 
pojemnikiem na małogabarytowy 
zużyty sprzęt elektryczny i  elek-
troniczny w  roli głównej. Trzeci 
i  najważniejszy punkt programu 
to zbiórka elektrycznych śmieci. 
Elektroodpady to wszystkie 
sprzęty, które były zasilane 
energią elektryczną z  sieci lub 
bateriami. Za zgromadzone elek-
tryczne śmieci w  trakcie zbiórek, 

w zależności od ich rodzaju, przy-
znawane są punkty np. za zużytą 
lodówkę 30 punktów, za stary 
telewizor 7 punktów, a  za tonery 
2 punkty. Punktacja w  systemie 
nalicza się automatycznie. Szkoła, 
która zdobędzie największą liczbę 
punktów, wygrywa 50 tysięcy 
złotych. - W  naszych domach 
i  mieszkaniach zgromadziliśmy 
ponad 20 milionów sztuk elek-
trośmieci, dlatego najwyższy czas 
zrobić porządek i  przekazać je 
do recyklingu. Z  części przekaza-
nych materiałów powstaną ule 
z  charakterystycznymi czerwo-
nymi daszkami oraz dzieła sztuki 
w  nurcie trash art – podkreśla 
Malwina Szwarc z  Fundacji Od-
zyskaj Środowisko. Główną ideę 
programu jest zaangażowanie 
uczniów na rzecz selektywnej 
zbiórki elektrycznych śmieci. 
Nauczyciele, którzy włączą się 
w  akcję, jako koordynatorzy 
szkolni, ale także rodzice da-
jący przykład swoim dzieciom, 
to środowisko społeczne, które 
tworzy idealne miejsce i  czas dla 
wykreowania lokalnych liderów 
w  dziedzinie ekologii. Najlepsi 
z  nich przez Fundację Odzyskaj 
Środowisko zostaną zaproszeni 
do stałej współpracy, aby mogli 
dzielić się swoimi pomysłami 
i  doświadczeniami w  zakresie 
edukacji ekologicznej. Zbiórka 
w ramach konkursu potrwa do 16 
stycznia 2023 roku, a  zwycięzca 
zostanie przedstawiony w lutym.

edukacja

DODATEK EDUKACYJNY

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Minister Edukacji i Nauki pod-
pisał rozporządzenie, 
wprowadzające obowiązkowe 
szkolenia strzeleckie w  ra-
mach zajęć z  edukacji dla 
bezpieczeństwa. Zmiany za-
czną obowiązywać już 
najbliższego roku szkolnego, 
choć resort przewidział dwu-
letni okres przejściowy. 
Oznacza to, że placówki oświa-
towe, które nie mają dostępu 
do strzelnic, będą miały czas 
na wdrożenie lekcji strzelania 
do roku szkolnego 2024/2025.

Edukacja dla bezpieczeństwa 
to przedmiot, który zastąpił 

przed dziesięcioma laty zajęcia 
z  przysposobienia obronnego. 
Umiejętności strzeleckie mają 
być szlifowane w  ramach tego 
przedmiotu przy wykorzystaniu 
broni kulowej, pneumatycznej, 
replik broni strzeleckiej (ASG), 
strzelnic wirtualnych albo lasero-
wych. W  przypadku szkół, które 
na terenie danego powiatu nie 
mają do nich dostępu, w  okresie 
przejściowym mogą prowadzić 
zajęcia w  tym zakresie w  miarę 
dostępnych i  poszerzających 
się możliwości, w  szczególności 
dzięki systemowemu i  ciągłemu 
wsparciu powstawania strzelnic 
różnych typów przez Ministra 
Obrony Narodowej (w  ramach 
ogłaszanych od 2019 r. kon-
kursów ofert „Strzelnica w  po-
wiecie”). – Daje to podstawę do 
twierdzenia, że liczba obiektów 
umożliwiających prowadzenie 
zajęć strzeleckich będzie nadal 
dynamicznie wzrastała, stop-
niowo zaspokajając potrzeby 
szkół w  omawianym aspekcie – 
wyjaśnia resort edukacji.

Ministerstwo Edukacji i  Nauki 
rokrocznie przedstawia zesta-
wienie dotyczące liczby 
studentów przyjętych na 
studia magisterskie, a także in-
formacje o  najchętniej 
wybieranych kierunkach stu-
diów. Jak wyglądało to 
w  ostatnim zestawieniu 
2021/2022?

Z  danych wynika, że ponad 
428 tys. osób zostało przyjętych 
na I  rok studiów w  roku akade-
mickim 2021/2022 w  uczelniach 
nadzorowanych przez Ministra 
Edukacji i  Nauki. Studia pierw-
szego stopnia i  jednolite studia 
magisterskie rozpoczęło ponad 
319 tys. osób, a  studia drugiego 
stopnia prawie 109 tys. osób. 
W  uczelniach publicznych będzie 
studiowało prawie 290 tys. osób, 
a  w  niepublicznych ponad 138 
tys. osób. Kandydaci na studia 
najchętniej wybierali: informa-
tykę, psychologię, zarządzanie, 
kierunek lekarski oraz prawo. 
Najwięcej zgłoszeń na jedno 

miejsce na studia stacjonarne 
pierwszego stopnia i  jednolite 
studia magisterskie odnotowały: 
Politechnika Gdańska, Politech-
nika Warszawska i  Politechnika 
Poznańska.

Studenci przyjęci 
na I rok studiów w roku 

akademickim 2021/2022

Łącznie na I  rok studiów pierw-
szego stopnia i  jednolitych stu-
diów magisterskich w  uczelniach 
nadzorowanych przez Ministra 
Edukacji i  Nauki zostało przyję-
tych ponad 428 tys. osób (428 
302), w  tym 319 375 osób na 
studia pierwszego stopnia i  jed-
nolite studia magisterskie oraz 
108 927 osób na studia drugiego 
stopnia. Studia w  uczelniach pu-
blicznych rozpoczęło prawie 290 
tys. osób (289 886), z tego ponad 
76 tys. studia drugiego stopnia 
(76 021). W  trybie stacjonarnym 
będzie studiowało prawie 228 
tys. osób (227 892), w tym blisko 
53 tys. (52 817) na studiach dru-

giego stopnia. Do uczelni niepu-
blicznych (w  tym KUL) przyjęto 
ponad 138 tys. kandydatów (138 
416), z  tego blisko 33 tys. (32 
906) na studia drugiego stopnia. 
Prawie 47 tys. z  nich będzie stu-
diowało w  trybie stacjonarnym, 
w  tym nieco ponad 7 tys. na stu-
diach drugiego stopnia.

Najchętniej wybierane 
kierunki studiów

Najpopularniejsze kierunki stu-
diów na studiach stacjonarnych 
pierwszego stopnia i   jednolitych 
studiach magisterskich według 
ogólnej liczby zgłoszeń kandy-
datów to: 

 Y informatyka (36 026), 
 Y psychologia (35 264), 
 Y zarządzanie (29 272), 
 Y kierunek lekarski (21 620 

– z  wyłączeniem danych 
z uczelni nadzorowanych przez 
Ministra Zdrowia) 

 Y prawo (20 541). 

Na kolejnych miejscach znalazły 
się: ekonomia, filologia angielska, 
finanse i  rachunkowość, budow-
nictwo oraz pielęgniarstwo. Jeśli 
natomiast weźmiemy pod uwagę 
liczbę kandydatów na jedno 
miejsce, najbardziej obleganymi 
kierunkami w  roku akademickim 
2021/2022 były: inżynieria na-
nostruktur (27,8), koreanistyka 
(26,6), zielone technologie (25,1), 
inżynieria internetu rzeczy (22,0), 
komunikacja wizerunkowa (18,3). 
Dużą popularnością cieszyły się 
także: filologia orientalna – ja-
ponistyka, mechanika i  projek-
towanie maszyn, orientalistyka 
– japonistyka, anglistyka oraz 
automatyka, robotyka i  systemy 
sterowania.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Od września  
rusza w szkołach  
nauka strzelania

Ostatnie zestawienie

Jakie kierunki są najbardziej oblegane przez studentów?

Do wygrania 50 tys. złotych

Recyklingowa rywalizacja  
szkół z całej Polski
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Podpisana przez Prezydenta RP  ustawa 
o  zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz 
niektórych innych ustaw wprowadza 
w szczególności zmiany w pragmatyce za-
wodowej nauczycieli w  zakresie awansu 
zawodowego, oceny pracy oraz w  nie-
wielkim zakresie – czasu pracy nauczycieli. 
Jak podkreśla Ministerstwo Edukacji 
i  Nauki, celem tych zmian jest uprosz-
czenie i  odbiurokratyzowanie systemu 
awansu zawodowego nauczycieli, zagwa-
rantowanie nauczycielom 
rozpoczynającym pracę w  szkole wyż-
szego wynagrodzenia, a  także 
zagwarantowanie uczniom i  ich rodzicom 
możliwości konsultacji z nauczycielem.

Zmiany w zakresie awansu zawodo-
wego nauczycieli:

1. zmniejszenie liczby stopni awansu 
zawodowego – likwidacja stopnia na-
uczyciela stażysty i  nauczyciela kon-
traktowego, co zagwarantuje wzrost 
wynagrodzenia nauczycieli na pierw-
szym etapie rozwoju zawodowego;

Etapy rozwoju zawodowego nauczyciela 
po zmianie:
• przygotowanie do zawodu nauczyciela 

(w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub w wy-
miarze skróconym do 2 lat i 9, w trakcie 
którego nauczyciel otrzyma wsparcie 
mentora);

• nauczyciel mianowany  
– pierwszy stopień awansu;

• nauczyciel dyplomowany (po przepra-
cowaniu w  szkole co najmniej 5 lat i  9 
miesięcy lub okresu skróconego do 4 
lat i  9 miesięcy, licząc od dnia nadania 
stopnia nauczyciela mianowanego).

Łączny czas trwania całej ścieżki awansu 
zawodowego nauczycieli (od podjęcia 
pracy w  szkole do uzyskania stopnia na-
uczyciela dyplomowanego) nie ulegnie 
zmianie, także dla nauczycieli będących 
obecnie w  trakcie ścieżki awansu zawo-
dowego, co zostało zapewnione w  prze-
pisach przejściowych. W  przepisach 
przejściowych została również zagwa-
rantowana możliwość dokończenia pro-
cedury ubiegania się o  kolejny stopień 
awansu zawodowego na dotychczaso-
wych zasadach.
1. skrócenie okresu, po przepracowaniu 

którego nauczyciel będzie mógł uzy-
skać stopień nauczyciela mianowanego, 
z 6 lat do 4 lat, co wiąże się z wcześniej-
szym o  2 lata przeszeregowaniem pła-
cowym nauczycieli;

2. zmiana procedury awansu:
• odejście od odbywania staży, opraco-

wywania planów rozwoju zawodowego 
oraz sprawozdań z  ich realizacji oraz 
położenie większego nacisku na umie-
jętności praktyczne nauczycieli;

• wprowadzenie wymogu prowadzenia 
przez nauczyciela zajęć w  obecności 
komisji w wymiarze 1 godziny w drugim 
oraz ostatnim roku odbywania przygo-
towania do zawodu nauczyciela.

Zmiany w zakresie oceny pracy  
nauczycieli:

1. powiązanie oceny pracy ze ścieżką 
awansu zawodowego nauczycieli:

• dokonywanie obligatoryjnej oceny 
pracy w  drugim oraz ostatnim roku 
przygotowania do zawodu nauczyciela;

• uzyskanie co najmniej dobrej oceny 
pracy będzie warunkiem zatrudnienia 

na czas nieokreślony oraz uzyskania 
stopnia nauczyciela mianowanego;

• dyrektor oceniający nauczyciela odby-
wającego przygotowanie do zawodu 
nauczyciela będzie obowiązany zasię-
gnąć także opinii mentora;

• ocena pracy nauczyciela ubiegają-
cego się o  stopień nauczyciela dyplo-
mowanego będzie dokonywana na 
jego wniosek – warunkiem uzyskania 
stopnia nauczyciela dyplomowanego 
będzie uzyskanie co najmniej bardzo 
dobrej oceny pracy.

Zmiany w zakresie czasu pracy  
nauczycieli:

• wyodrębnienie w  ramach czasu pracy 
nauczycieli czasu na konsultacje dla 
uczniów i ich rodziców.

W  ramach czasu pracy nieprzekracza-
jącego 40 godzin na tydzień oraz ustalo-
nego wynagrodzenia nauczyciel będzie 
zobowiązany do dostępności w  szkole 
w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a na-
uczyciel zatrudniony w wymiarze niższym 
niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – 
w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, 
w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, 
będzie prowadził konsultacje dla uczniów 
lub wychowanków lub ich rodziców.

Ustawa wprowadza także zmiany w za-
kresie wynagradzania nauczycieli, które 
powodują, że średnie wynagrodzenie na-
uczyciela odbywającego przygotowanie 
do zawodu będzie stanowiło 120 proc. 
kwoty bazowej określanej dla nauczycieli 
corocznie w ustawie budżetowej (dotych-
czas średnie wynagrodzenia nauczyciela 
stażysty stanowiło 100 proc. kwoty ba-
zowej).

Wkrótce na stronie MEiN zostaną udo-
stępnione dodatkowe, szczegółowe in-
formacje dla nauczycieli o  przepisach 
wdrażających nowe rozwiązania.

edukacja
Prezydent RP  podpisał ustawę

Zmiany w Karcie Nauczyciela
Serwis edukacyjny

Bezpłatne kursy online  
na platformie NAVOICA
Ministerstwo Edukacji i  Nauki zachęca do korzy-
stania z bezpłatnych kursów online dostępnych na 
platformie NAVOICA. Oferta edukacyjna serwisu 
jest stale rozszerzana i  rozbudowywana. W  ser-
wisie dostępnych jest blisko 200 kursów 
przygotowanych przez różne uczelnie.

Oferta bezpłatnych kursów online

W serwisie NAVOICA znajdują się bezpłatne kursy 
o  różnym poziomie trudności z  różnych dziedzin, 
m.in.: biznesu, zarządzania, ekonomii, finansów, pe-
dagogiki, informatyki oraz socjologii. Niektóre z nich 
są dostępne w różnych językach. Wśród najnowszych 
kursów są m.in.: „Wywiad i kontrwywiad gospodarczy 
– alfabet nowoczesnego przedsiębiorcy”, „Innowacje: 
odzież robocza i ochronna – nowoczesne rozwiązania 
i  zasady certyfikacji” oraz „Process and product de-
sign in the conditions of Industry 4.0”.

Korzystanie z serwisu

Aby wziąć udział w kursie, należy zarejestrować się 
na platformie, a następnie zalogować. Po wyszukaniu 
interesującego kursu, wystarczy kliknąć przycisk „Za-
pisz się”, który jest widoczny na stronie z opisem i infor-
macjami o kursie.

Kursy online składają się z: filmów, quizów, mate-
riałów tekstowych, a wybrane z nich także z treści inte-
raktywnych. Zostały przygotowane przez ekspertów 
oraz wykładowców z różnych uczelni.

Osoba, która ukończyła kurs, otrzyma zaświadczenie. 
Będzie można je pobrać na stronie i wydrukować.

Czym jest NAVOICA?

NAVOICA to platforma edukacyjna z kursami typu 
MOOC (ang. Massive Open Online Courses), nale-
żąca do Ministerstwa Edukacji i  Nauki, rozwijana 
przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Pań-
stwowy Instytut Badawczy (OPI PIB). Nazwa ser-
wisu pochodzi od dziewczyny o  imieniu Nawojka 
– według legendy, pierwszej polskiej studentki.

 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Oferujemy:
• kursy języka ogółnego oraz specjalistycznego
• kursy maturalne
• kursy dla ósmoklasistów
• konwersacje
• zajecia indywidualne
• różne poziomy zaawansowania
• bardzo atrakcyjne ceny 
• certy� kowanie wybranych kursów
• zajęcia w 3 systemach: stacjonarnym, online i mieszanym

Zapisz się już dziś i zapewnij sobie miejsce w grupie!

Pełna oferta kursów na stronie http://www.ucku.ujd.edu.pl/
Zadzwoń do nas lub wyślij maila, a my skontaktujemy się z Tobą! 

Znajdziesz nas w Uniwersyteckim Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Adres: ul. Zbierskiego 2/4, pok. 3.09

Telefon: + 48 34 378 31 19;  34 378 31 20; 34 378 31 43
E-mail: ucku@ujd.edu.pl

• angielski
• niemiecki
• polski dla obcokrajowców
• francuski
• hiszpański
• słowacki
• czeski
• włoski
• portugalski
• serbski
• chorwacki
• chiński
• japoński

KURSY JĘZYKOWEUniwersyteckie  zajęcia  dla  wszystkich!

Uniwersytet Otwarty
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w CzęstochowieUniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Otwarty

Pełna oferta  studiów podylpomowych  
na stronie: http://www.studiapodyplomowe.ujd.edu.pl/ 
w zakładce „KIERUNKI”. 

Znajdziesz nas
w Uniwersyteckim Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  
im. Jana Długosza w Częstochowie

Adres: ul. Zbierskiego 2/4, pok. 3.09
Telefon: +48 34 3783 119; 34 3783 120; 34 3783 143
E-mail: ucku@ujd.edu.pl

Kilkadziesiąt kierunków 
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, m.in.: 

Uniwersytet Otwarty
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. Jana Długosza w Częstochowie

Studia podyplomoweStudia podyplomowe
Zainwestuj w siebie. Zapisz się!

Rekrutacja trwa!

• Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej  
i wczesnoszkolnej 

• Logopedia 
• Neurologopedia 
• Administracja publiczna 
• Ochrona danych osobowych 
• Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa 
• Zarządzanie placówką oświatową 
• Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym
• Ochrona wolności i praw jednostki

Czekamy na Ciebie!
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Studia na Politechnice Często-
chowskiej to odkrywanie 
swoich możliwości i nabywanie 
cennych umiejętności. Uczelnia 
z  ponad 70 letnią tradycją 
kroczy w  przyszłość propo-
nując ponad 30 nowoczesnych 
kierunków kształcenia, któ-
rych ukończenie gwarantuje 
bez problemu znalezienie 
pracy.

Uczelnia kształci na 6 wydzia-
łach: Wydziale Budownictwa, 
Wydziale Elektrycznym, Wy-
dziale Infrastruktury i  Śro-
dowiska, Wydziale Inżynierii 
Mechanicznej i Informatyki, Wy-
dziale Inżynierii Produkcji i Tech-
nologii Materiałów oraz Wydziale 
Zarządzania. Oferuje nie tylko 
nowoczesne formy kształcenia, 
jak studia w  języku angielskim, 
ale także kształcenie na mul-
timedialnej platformie e-lear-
ningowej. O  obecnym obliczu 

Politechniki Częstochowskiej 
decydują również inwestycje: la-
boratoria wyposażone w  sprzęt 
światowej klasy, audiowizualny 
system połączeń auli umożliwia-
jący organizowanie konferencji 
tłumaczonych na kilka języków. 
Ponadto wychodząc naprzeciw 
współczesnym zapotrzebowa-
niem otwiera nowe kierunki. 
Wśród nich są trzy nowe kierunki 
studiów: architektura krajo-
brazu, odnawialne źródła energii, 

inżynieria gospodarki układu za-
mkniętego.

Architektura krajobrazu to 
interdyscyplinarny kierunek. 
Studenci poznają zagadnienia 
związane z  geometrią wykre-
ślania, planowaniem prze-
strzennym czy projektowaniem 
krajobrazu miasta. Nauczą się 
również, jak zarządzać terenami 
zielonymi i  czynić je nie tylko 
funkcjonalnymi, lecz przede 
wszystkim – estetycznymi.

Z  kolei kierunek - odnawialne 
źródła energii to wyjście na-
przeciw aktualnym trendom 
w  szeroko rozumianej energe-
tyce oraz rosnącemu zużyciu 
energii elektrycznej i  kwestiom 
klimatycznym, wymuszającym 
ograniczeniu zużycia węgla.

Celem kierunku - inżynieria 
gospodarki układu zamkniętego, 
jest przygotowanie do pracy 
w  sektorach gospodarki wytwa-
rzających dużą ilość odpadów, 

w  tym dla przemysłu wydobyw-
czego, energetyki, budownictwa 
oraz przemysłu przetwórczego 
i  chemicznego, a  także w  dedy-
kowanych firmach zajmujących 
się odbiorem, selekcją oraz prze-
twarzaniem odpadów w  pro-
dukty rynkowe.

Warto przy tym wspomnieć, 
że uczelnia likwiduje bariery ar-
chitektoniczne i  staje się co raz 
przyjazna dla osób z  niepełno-
sprawnościami. Warto wiedzieć, 
że osiągnięcia w  dziedzinie 
badań naukowych oraz wyna-
lazki naukowców Politechniki 
Częstochowskiej zdobyły rów-
nież uznanie na Międzynaro-
dowych Wystawach Innowacji 
odbywających się wielu krajach, 
a  specjalnością Politechniki jest 
konstrukcja łazika marsjań-
skiego. Zbudowana na uczelni 
przez członków studenckiego 
koła naukowego od lat plasuje 
się w światowej czołówce.

To jednak nie wszystko. Na Po-
litechnice działa Biuro Karier, 
które dba Przyszłość studentów 
i  pomaga nawiązać kontakty ze 
światem biznesu podczas stu-
diów i organizując Targi Pracy.

Drugi nabór kandydatów na 
przyszłych studentów potrwa 
do 10 września.  

 ■ informacja prasowa PCz

Z Politechniką Częstochowską w przyszłość!
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RAD-on to nowoczesna plat-
forma informacyjna, którą 
opracowali eksperci z  OPI BIP 
w partnerstwie z Ministerstwem 
Edukacji i   Nauki. Na portalu 
znajdują się aktualizowane dane 
dotyczące polskiego sektora 
nauki i  szkolnictwa wyższego. 
Dzięki wprowadzonym nowym 
funkcjonalnościom, sprawdzić 
można m.in. ile osób studiuje na 
danym kierunku czy też ilu pro-
fesorów jest zatrudnionych 
w  danej uczelni. To jednak nie 
wszystko – na portalu znaj-
dziemy także wiele raportów, 
które dostępne są za darmo. 
Z  opublikowanych analiz wy-
nika, że studia w Polsce cieszą się 
coraz większą popularnością 
wśród obcokrajowców. W  2021 
r. w  naszym kraju studiowało 
prawie 86 tys. cudzoziemców, 
z czego 52 proc. wybrało uczelnie 
niepubliczne.

– Portal RAD-on, który powstał 
przy wsparciu Ministerstwa Edu-
kacji i  Nauki, prezentuje szerokie 
spektrum zastosowań. To spraw-
dzone kompendium wiedzy o  sek-
torze nauki i szkolnictwa wyższego 
w  Polsce. Wysokiej jakości dane, 
raporty i  analizy dostępne na por-
talu wspierają współpracę nauki 
oraz biznesu i  mogą być wykorzy-
stywane zarówno przez instytucje 
publiczne, naukowców prowadzą-
cych badania, jak również firmy 
tworzące innowacyjne produkty 

i  usługi. Zachęcam do korzystania 
z  portalu RAD-on – wskazuje Mi-
nister Edukacji i Nauki Przemysław 
Czarnek. – Cieszę się, że portal 
RAD-on zyskuje coraz większą 
popularność. Stale go rozwijamy 
i  wprowadzamy nowe funkcje, 
dzięki czemu korzystanie z  niego 
jest coraz łatwiejsze. Narzędzie 
to bardzo dobrze realizuje misję 
naszego instytutu, dostarczając 
wszystkim informacje, które są rze-
telne i  pochodzą ze zweryfikowa-
nych baz danych. Biorąc pod uwagę 
aktualny problem fake newsów, 
rola takiego portalu jak RAD-on 
jest bardzo duża – mówi dr inż. 
Jarosław Protasiewicz, dyrektor 
Ośrodka Przetwarzania Informacji 
– Państwowego Instytutu Badaw-
czego (OPI PIB).

Narzędzie opracowane przez eks-
pertów OPI PIB zawiera nie tylko 
same dane, ale także wiele meryto-
rycznych raportów i  analiz. Portal 
jest systematycznie aktualizowany. 
– Nasza platforma oferuje kom-
pleksowe rozwiązania informa-
tyczne, przez co dostęp do danych 
jest prostszy i szybszy. W tym roku 
wprowadziliśmy wiele nowych 
funkcji, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom użytkowników. 
Dane dostępne w  portalu RAD-on 
można filtrować na wiele spo-
sobów, dzięki czemu dostosowane 
są one do indywidualnych potrzeb 
konkretnej osoby. Warto dodać, że 
narzędzie OPI PIB umożliwia bez-
płatne pobranie i wykorzystywanie 

zasobów w  aplikacjach, bazach da-
nych, programach i usługach infor-
matycznych. Portal posiada REST 
API, co umożliwia otwarty dostęp 
do danych – mówi Emil Podwy-
socki, kierownik Laboratorium Baz 
Danych i  Systemów Analityki Biz-
nesowej w OPI PIB.

Studenci zagraniczni w Polsce

RAD-on to oprócz danych także 
wiarygodne źródło raportów 
opracowanych przez ekspertów 
OPI PIB. Można w  nim znaleźć 
wiele ciekawych publikacji, ze-
stawień i  analiz na temat nauki 
i  szkolnictwa wyższego w  Polsce. 
Na stronie radon.nauka.gov.pl 
dostępne są także publikacje do-
tyczące sztucznej inteligencji i  no-
wych technologii cyfrowych.

Na portalu RAD-on można zna-
leźć informacje dotyczące stu-
dentów zagranicznych w  Polsce. 
W naszym kraju studiuje ich prawie 
86 tys. Ponad połowa z  nich po-
chodzi z  państw sąsiadujących – 
przede wszystkim z  Ukrainy (36 
tys.) i  Białorusi (11 tys.). Ciekawe 
jest jednak, że w 2021 r. wśród 10 
najpopularniejszych krajów pocho-
dzenia studentów zagranicznych 
znalazły się państwa afrykańskie 
– Zimbabwe i  Nigeria. Większość 
słuchaczy zagranicznych wybiera, 
podobnie jak studiujący Polacy, 
studia stacjonarne. W  przeciwień-
stwie do studentów z  Polski czę-
ściej kształcą się oni na uczelniach 
niepublicznych. W  2021 r. zdecy-

dowało się na nie 52 proc. cudzo-
ziemców i 30 proc. Polaków.

Szkoły doktorskie – nowa forma 
kształcenia

Szkoły doktorskie funkcjonują 
od 2019 r. W  2021 r. kształciło 
się w  nich 12 015 osób. Wśród 
nich było ponad 1 400 cudzo-
ziemców – najwięcej z  Indii (18 
proc.), Ukrainy (11 proc.) i  Iranu 
(10 proc.). Największym zainte-
resowaniem wśród doktorantów 
cieszą się szkoły doktorskie spe-
cjalizujące się w naukach inżynie-
ryjno-technicznych oraz ścisłych 
i  przyrodniczych – kształci się 
w nich łącznie ponad 6 tys. osób.

Trendy na uczelniach

Portal RAD-on zapewnia użyt-
kownikom dostęp do danych 
dotyczących sektora nauki i szkol-
nictwa wyższego. To  nowoczesna 
baza wiedzy z   dostępem do wy-
szukiwarki, interaktywnych ra-
portów oraz gotowych analiz.

– Z  danych dostępnych 
w  RAD-on wynika, że w  ciągu 
pięciu ostatnich lat liczba osób 
kształcących się na uczelniach 
w Polsce zmniejszyła się o 5 proc., 
podczas gdy w  grupie słuchaczy 
cudzoziemców nastąpił wzrost 
o 20 proc. Co ciekawe, trend spad-
kowy można było zaobserwować 
jedynie na uczelniach publicz-
nych i  kościelnych. Na uczelniach 
niepublicznych liczba studentów 
wzrosła o  27 proc. wśród ogółu 
studentów oraz o prawie 40 proc. 
w  grupie cudzoziemców – mówi 
dr Aldona Tomczyńska, liderka 
zespołu data science w  Labora-
torium Baz Danych i  Systemów 
Analityki Biznesowej w  OPI PIB. 

Ciekawe informacje odnoszą 
się także do lokalizacji uczelni 
wyższych w   Polsce. – W  woje-
wództwie mazowieckim w  2021 
r. działało 108 uczelni. To ponad 
dwukrotnie więcej niż w  woje-
wództwie śląskim, które zajmuje 
drugie miejsce pod względem 
liczby instytucji kształcących na 
poziomie wyższym (40). W  samej 
Warszawie znajduje się 85 uczelni, 
czyli prawie 20 proc. wszystkich 
instytucji tego typu w Polsce. Pod-
czas gdy liczba uczelni publicznych 
i kościelnych niemal nie zmienia się 
na przestrzeni lat (w  2021 r. było 
ich odpowiednio 131 i  17), to wy-
raźnie spada liczba niepublicznych 
szkół wyższych – z  332 w  2012 r. 
do 278 w  roku 2021, czyli o  16 
proc. Może to świadczyć o tym, że 
gdy na studia dostają się kolejne 
roczniki niżu demograficznego, na 
rynku edukacyjnym utrzymują się 
tylko placówki oferujące lepszą 
jakość kształcenia – dodaje dr 
Aldona Tomczyńska. W  RAD-on 
użytkownik znajdzie informacje 
nie tylko o  studentach, ale także 
o  kadrze akademickiej. Z   danych 
wynika, że w  2021 r. co dziesiąty 
nauczyciel akademicki posiadał 
tytuł profesora; wśród kobiet jest 
to 6 proc., a  wśród mężczyzn 14 
proc. Największą natomiast grupę 
akademików (47 proc.) stanowią 
doktorzy. Warto także dodać, że 
90 proc. nauczycieli akademickich 
zatrudnionych jest na uczelniach 
publicznych, mimo że kształci się 
tam niecałe 70 proc. studentów. 
RAD-on jest finansowany ze 
środków Ministra Edukacji i Nauki. 
Portal znajdziemy pod adresem 
radon.nauka.gov.pl.

 ■ Paula Nogaj

Nowe dane RAD-on

Najnowsze trendy w polskiej nauce
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 ■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

Policja zatrzymała 45-letniego złodzieja

Ukradł samochód, bo...  
„chciał tylko pojeździć” 

Miedźno

Karambol na drodze wojewódzkiej 
nr 491

Kłobuck

Motorowerzysta trafił  
do szpitala po zderzeniu  
z motocyklem

Waleńczów

Zderzenie czołowe dwóch 
osobówek

Akcja “Prędkość”

Przepisy złamało prawie  
120 kierowców

W  minioną sobotę 13 sierpnia doszło do 
kradzieży samochodu zaparkowanego 
przy cmentarzu w  Konopiskach. Dzielni-
cowi z  Komisariatu Policji w  Blachowni 
zatrzymali 45-letniego mężczyznę, który 
tłumaczył policjantom, że zauważył klu-
czyki pozostawione w  stacyjce 
i  postanowił sobie pojeździć. Mundurowi 
apelują o  rozwagę i  właściwe zabezpie-
czanie swojego majątku przed kradzieżą.

- 13 sierpnia mieszkanka powiatu często-
chowskiego zgłosiła policjantom z  Blachowni 
kradzież samochodu marki Daewoo. Pojazd 
zaparkowany był w  rejonie cmentarza w  Ko-
nopiskach. Dzielnicowi celnie wytypowali, że 
sprawcą tej kradzieży może być 45-letni miesz-
kaniec gminy. Następnego dnia zatrzymali 
sprawcę przestępstwa i  odzyskali skradziony 

pojazd. W  rozmowie z  policjantami 45-latek 
przyznał, że podczas spaceru zauważył da-
ewoo z  pozostawionymi w  stacyjce kluczy-
kami i  postanowił wykorzystać okazję. Przez 
około godzinę jeździł skradzionym samo-
chodem, a  następnie porzucił go pod jednym 
ze sklepów na terenie gminy. Mężczyzna usły-
szał już zarzut kradzieży, za co grozi mu teraz 
kara do 5 lat więzienia – poinformowała KMP 
w  Częstochowie i  zaapelowała o  właściwe za-
bezpieczanie swojego majątku. Pamiętajmy, 
że otwarty samochód stanowi „zaproszenie” 
dla złodzieja. Nie zostawiajmy w samochodzie 
w  widocznym miejscu wartościowych przed-
miotów np. telefonów, torebek, czy laptopów. 
Parkując, nawet na chwilę, sprawdźmy, czy 
wszystkie okna i bagażnik są domknięte. Nigdy 
nie zostawiajmy w samochodzie dokumentów, 
czy kluczyków, ponieważ złodziej wykorzysta 
każdą okazję.

W  środę przed godziną 10:00 doszło do 
groźnego wypadku na drodze wojewódz-
kiej nr 491 w  miejscowości Miedźno. 
Zderzyło się tam kilka samochodów. 
W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zo-
stały przetransportowane do szpitala. 
Droga była zablokowana – na miejscu 
czynności prowadziła kłobucka dro-
gówka.

Zgłoszenie o  zdarzeniu, do którego doszło 
w  miejscowości Miedźno wpłynęło na policję 
ok. godziny 9:50. Na miejsce skierowano funk-
cjonariuszy z  kłobuckiej drogówki. Dokładna 
przyczyna zdarzenia będzie określona w postę-
powaniu, ale wstępnie ustalono, że w kierunku 
Działoszyna jechał ciąg samochodów. Pierwszy 
– fiat punto, następnie kia ceed, dostawczy sa-
mochód fiat ducato i  na końcu samochód cię-
żarowy volvo wraz cysterną, przewożący gaz 
LPG. – Podczas gdy pojazdy te przejeżdżały 
przez miejscowość Miedźno, pierwszy z  po-
jazdów – fiat punto rozpoczął prawidłowo, 
zgodnie z  przepisami manewr skrętu w  lewo. 

Samochód, który jechał bezpośrednio za nim, 
czyli kia ceed zatrzymał się, następny pojazd 
również się zatrzymał, natomiast kierowca 
ciężarówki volvo nie zachował bezpiecznej od-
ległości i należytej uważności, w konsekwencji 
najeżdżając na tył tego pojazdu. Doszło do 
efektu domina – fiat ducato uderzył w  samo-
chód marki kia ceed, a ten z kolei w fiata punto. 
Dodatkowo po tym zderzeniu pojazd ciężarowy 
przemieścił się, przejechał przez oś jezdni i naj-
pierw doszło do kontaktu z samochodem marki 
volkswagen sharan, który jechał z  przeciwka, 
a  następnie do czołowego zderzenia z  toyotą 
auris. Na skutek tego całego zdarzenia obrażeń 
ciała doznali kierująca toyotą oraz kierujący 
volkswagenem sharanem. Tych dwoje kie-
rowców zostało zabranych z miejsca zdarzenia 
do częstochowskiego szpitala na szczegółowe 
badania – poinformował oficer prasowy aspi-
rant Kamil Raczyński z  Komendy Powiatowej 
Policji w  Kłobucku. Ciężarówką kierował 61-
letni mieszkaniec Częstochowy, który w chwili 
zdarzenia był trzeźwy.

Do zdarzenia z  udziałem 
motocykla i  motoroweru 
doszło w  poniedziałek 15 
sierpnia na ul. Wieluńskiej 
w  Kłobucku. Ze wstępnych 
ustaleń policjantów z  dro-
gówki wynika, że kierujący 
motorowerem peugeot, 
jadąc w  kierunku Krzepic 
najechał na tył jadącego 
przed nim motocykla bmw. 
Na skutek zderzenia ob-
rażeń ciała doznał 58-letni 
motorowerzysta, który zo-
stał zabrany do częstochowskiego 
szpitala na szczegółowe badania.

– W  poniedziałek 15 sierpnia 
około godziny 18.15 oficer dyżurny 
kłobuckiej komendy otrzymał infor-
mację, że na ul. Wieluńskiej w  Kło-
bucku doszło do zdarzenia drogowego 
z  udziałem dwóch motocyklistów. 
Zdarzenie obsługiwali mundurowi 
z  drogówki, którzy wstępnie ustalili, 
że kierujący motorowerem peugeot 
58-letni mieszkaniec powiatu kłobuc-
kiego, jadąc w  kierunku Krzepic, nie 
zachował należytej odległości od ja-

dącego przed nim motocykla bmw, po 
czym najechał na jego tył. Motocyklem 
bmw kierował 65-letni mieszkaniec 
województwa wielkopolskiego, który 
w  chwili zdarzenia był trzeźwy. Na 
skutek zderzenia obrażenia obrażeń 
ciała doznał motorowerzysta, który 
został zabrany do częstochowskiego 
szpitala na szczegółowe badania. Stan 
trzeźwości tego mężczyzny zostanie 
ustalony na podstawie badań krwi, 
która została pobrana od 58-latka. Po 
uzyskaniu informacji na temat tego ja-
kich obrażeń jakich doznała poszkodo-
wany, sprawa będzie zakwalifikowana 
jako wypadek lub jako kolizja drogową 
– informuje KPP w Kłobucku.

W sobotę 13 sierpnia na ul. Często-
chowskiej w  Waleńczowie doszło 
do zderzenia skody i  volkswagena  
passata. Ze wstępnych ustaleń po-
licjantów z  drogówki wynika, że 
jadąca w  kierunku Wielunia 
64-letnia kierująca skodą z  nie-
ustalonych przyczyn przejechała 
przez oś jezdni, po czym uderzyła 
w vw passata. Na skutek zderzenia 
obrażeń ciała doznała 31-letnia 
pasażerka volkswagena, która 
z  miejsca zdarzenia została za-
brana do częstochowskiego 
szpitala.

Oficer dyrżurny otrzymał zgłoszenie 
dotyczące czołowego zderzenia po-
jazdów ok. godz. 13.25 oficer. - Na 
miejsce skierowano policjantów z dro-
gówki, którzy wstępnie ustalili że ja-

dąca osobową skodą 64-letnia kobieta, 
z  nieustalonej przyczyny przyjechała 
przez oś jezdni po czym uderzyła 
w  bok vw passata, którym kierował 
22-latek. Kobieta jechała w  kierunku 
Krzepic. Zarówno kobieta kierująca 
skodą, jak i  kierowca vw są mieszkań-
cami powiatu kłobuckiego, oboje byli 
trzeźwi. Na skutek zdarzenia obrażeń 
ciała doznała 31-letnia pasażerka 
passata, która została zagrana do czę-
stochowskiego szpitala na szczegó-
łowe gadania – poinformowała KPP 
w  Kłobucku. Sprawą zajmują się teraz 
policjanci z  kłobuckiej komendy. Po 
uzyskaniu precyzyjnych informacji na 
temat tego, jakich obrażeń doznała po-
szkodowana, sprawa będzie zakwalifi-
kowana jako wypadek lub jako kolizja 
drogowa.

Częstochowska drogówka podsumowała 
działania w ramach akcji “Prędkość”. Poli-
cjanci ujawnili prawie 120 kierowców, 
którzy przekroczyli dozwoloną prędkość. 
Mundurowi nie ustają w swoich apelach do 
uczestników ruchu drogowego o rozsądek, 
ostrożność i wyobraźnię.

– Nadmierna prędkość to wciąż jedna z głów-
nych przyczyn najtragiczniejszych w  skutkach 
wypadków drogowych, dlatego policjanci 
z  ruchu drogowego cyklicznie prowadzą dzia-
łania ukierunkowane na wyeliminowanie 
z  ruchu piratów drogowych. W  ubiegły piątek 
podczas ogólnopolskiej akcji „Prędkość” ujaw-
nili 118 wykroczeń polegających na nieprze-
strzeganiu obowiązujących limitów prędkości. 
3 kierowców straciło na 3 miesiące swoje 
uprawnienia do kierowania za przekroczenie 
prędkości o  ponad 50 km/h w  obszarze zabu-
dowanym – informuje KMP w Częstochowie.

Zgodnie z  aktualnym rozporządzeniem, kie-

rujący, którzy przekraczają dozwoloną pręd-
kość muszą się liczyć z  wyższymi mandatami 
karnymi. Za przekroczenie prędkości:

Do 10 km/h – 50 zł
Od 11 do 15 km/h – 100 zł
Od 16 do 20 km/h – 200 zł
Od 21 do 25 km/h – 300 zł
Od 26 do 30 km/h – 400 zł
Od 31 do 40 km/h – 800 zł
Od 41 do 50 km/h – 1000 zł
Od 51 do 60 km/h – 1500 zł
Od 61 do 70 km/h – 2000 zł
Od 71 km/h i więcej – 2500 zł.
– Wysokie kwoty mandatów karnych za wy-

kroczenia drogowe mają przede wszystkim 
zdyscyplinować kierujących i  wyeliminować 
naganne zachowania za kierownicą. Apelujemy 
do wszystkim uczestników ruchu drogowego 
o  rozsądek, ostrożność i  wyobraźnię. Najważ-
niejsze jest nasze bezpieczeństwo. Zadbajmy 
o nie wspólnie – dodaje częstochowska policja.
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Wykaz

Jakie kategorie prawa jazdy można uzyskać w Polsce?

Możesz rozpocząć kurs i zdać egzamin na prawo jazdy dla określonej 
kategorii jeszcze zanim ukończysz wskazany powyżej wiek - jednak nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jego ukończeniem. Dlatego wniosek  
o  prawo jazdy złóż nie wcześniej niż 3 miesiące przed ukończeniem 
tego wieku. Informacje, które znajdują się w tej karcie nie dotyczą pro-
wadzenia pojazdów Sił Zbrojnych RP, Państwowej Straży Pożarnej, Po-
licji, Służby Granicznej. 

Jeśli chcesz zostać zawodowym kierowcą (przewozić osoby i  rzeczy) 
- weź udział w  dodatkowym szkoleniu - uzyskasz wtedy kwalifikację 
wstępną. Jeśli masz już kwalifikację wstępną albo ubiegasz się o  nią  
- sprawdź poniżej, jaki jest minimalny wiek w poszczególnych kategoriach:

C1, C1+E, C, C+E - 18 lat
D1, D1+E, D, D+E - 21 lat

AM  (14 lat)
• motorower,
• czterokołowiec lekki (na 

przykład mały quad),
• zespół pojazdów - powyższe 

pojazdy połączone z przyczepą - 
tylko w Polsce,

A1  (16 lat)
• motocykl o pojemności skokowej 

silnika do 125 cm3, mocy do 11 
kW i  stosunku mocy do masy 
własnej do 0,1 kW/kg,

• motocykl trójkołowy o  mocy do 
15 kW,

• pojazdy z kategorii AM,
• zespół pojazdów - powyższe 

pojazdy połączone z przyczepą - 
tylko w Polsce,

A2 (18 lat)
• motocykl, który spełnia 

wszystkie poniższe warunki:
• moc do 35 kW,
• stosunek mocy do masy własnej 

do 0,2 kW/kg,
• nie może on powstać w  wyniku 

wprowadzenia zmian 
w  pojeździe, którego moc 
przekracza dwukrotność mocy 
tego motocykla,

• motocykl trójkołowy o  mocy do 
15 kW,

• pojazdy z kategorii AM,
• zespół pojazdów - powyższe 

pojazdy połączone z przyczepą - 
tylko w Polsce,

A
20 lat - jeśli masz już od co najmniej 
2 lata prawo jazdy kategorii A2;
24 lata - jeśli nie masz od co najmniej 
2 lat prawa jazdy kategorii A2.

• każdy motocykl,
• pojazd z kategorii AM,
• zespół pojazdów - powyższe 

pojazdy połączone z  przyczepą  
- tylko w Polsce,

B1 (16 lat)
• czterokołowiec (na przykład 

duży quad),

• pojazd z kategorii AM,

B (18 lat)
• pojazd samochodowy 

o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5 t (na przykład samochód 
osobowy), z wyjątkiem autobusu 
i motocykla,

• zespół pojazdów - powyższy 
pojazd połączony z  lekką 
przyczepą (o  dopuszczalnej 
masie całkowitej do 750 kg)

• pojazd z kategorii AM,
• jeśli zdasz dodatkowy 

egzamin praktyczny i  masz 
dodatkowy wpis w  prawie jazdy 
- zespół pojazdów złożony 
z  pojazdu samochodowego 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5 t oraz przyczepy. Jednak 
łączna dopuszczalna masa 
całkowita całego zespołu nie 
może przekroczyć 4250 kg,

• ciągnik rolniczy - tylko w Polsce,
• pojazd wolnobieżny (na przykład 

walec) - tylko w Polsce
• zespół pojazdów złożony 

z ciągnika rolniczego oraz lekkiej 
przyczepy (o  dopuszczalnej 
masie całkowitej do 750 kg) - 
tylko w Polsce,

• zespół pojazdów złożony 
z  pojazdu wolnobieżnego 
oraz lekkiej przyczepy 
(o  dopuszczalnej masie 
całkowitej do 750 kg) - tylko 
w Polsce,

• jeśli masz prawo jazdy kategorii 
B od co najmniej 3 lat - motocykl 
o  pojemności skokowej silnika 
do 125 cm3, mocy do 11 kW 
i stosunku mocy do masy własnej 
do 0,1 kW/kg - tylko w Polsce,

• zespół pojazdów złożony 
pojazdu z kategorii B i przyczepy 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5 tony,

• zespół pojazdów złożony 
z ciągnika rolniczego i przyczepy 
- tylko w Polsce,

• zespół pojazdów złożony 
z  pojazdu wolnobieżnego (na 
przykład walca) i  przyczepy - 
tylko w Polsce,

B+E (21 lat)
• pojazd samochodowy 

o dopuszczalnej masie całkowitej 
ponad 3,5 t, z wyjątkiem autobus 
(na przykład duża ciężarówka),

• zespół pojazdów - powyższy 
pojazd i  lekka przyczepa 
(o  dopuszczalnej masie 
całkowitej do 750 kg),

• pojazd z kategorii AM,
• ciągnik rolniczy - tylko w Polsce,
• pojazd wolnobieżny (na przykład 

walec) - tylko w Polsce
• zespół pojazdów złożony 

z ciągnika rolniczego oraz lekkiej 
przyczepy (o  dopuszczalnej 
masie całkowitej do 750 kg) - 
tylko w Polsce,

• zespół pojazdów złożony 
z  pojazdu wolnobieżnego 
oraz lekkiej przyczepy 
(o  dopuszczalnej masie 
całkowitej do 750 kg) - tylko 
w Polsce,

C (18 lat)
• pojazd samochodowy 

o dopuszczalnej masie całkowitej 
od 3,5 t do 7,5 t, z  wyjątkiem 
autobus (na przykład mała 
ciężarówka),

• zespół pojazdów - powyższy 
pojazd i  lekka przyczepa 
(o  dopuszczalnej masie 
całkowitej do 750 kg),

• pojazd z kategorii AM,
• ciągnik rolniczy - tylko w Polsce,
• pojazd wolnobieżny (na przykład 

walec) - tylko w Polsce
• zespół pojazdów złożony 

z ciągnika rolniczego oraz lekkiej 
przyczepy (o  dopuszczalnej 
masie całkowitej do 750 kg) - 
tylko w Polsce,

• zespół pojazdów złożony 
z  pojazdu wolnobieżnego 
oraz lekkiej przyczepy 
(o  dopuszczalnej masie 
całkowitej do 750 kg) - tylko 
w Polsce,

C1 (18 lat)
• zespół pojazdów o dopuszczalnej 

masie całkowitej do 12 ton, który 
składa się z:

• pojazdu, który ciągnie - pojazdy 
z kategorii C1,

• przyczepy (na przykład mała 
ciężarówka z przyczepą),

• zespół pojazdów złożony 
z  ciągnika rolniczego oraz 
przyczepy lub przyczep - tylko 
w Polsce,

• zespół pojazdów złożony 
z  pojazdu wolnobieżnego oraz 
lekkiej lub przyczep - tylko 
w Polsce,

C1+E 
• zespół pojazdów złożony 

pojazdu z kategorii B i przyczepy,
• zespół pojazdów złożony 

z  ciągnika rolniczego oraz 
przyczepy lub przyczep - tylko 
w Polsce,

• zespół pojazdów złożony 
z  pojazdu wolnobieżnego oraz 
jednej lub więcej przyczep - tylko 
w Polsce,

C+E (21 lat)
• autobus,
• zespół pojazdów złożony 

z  autobusu oraz z  lekkiej 
przyczepy (o  dopuszczalnej 
masie całkowitej do 750 kg)

• pojazd z kategorii AM,
• ciągnik rolniczy - tylko w Polsce,
• pojazd wolnobieżny (na przykład 

walec) - tylko w Polsce
• zespół pojazdów złożony 

z ciągnika rolniczego oraz lekkiej 
przyczepy (o  dopuszczalnej 
masie całkowitej do 750 kg) - 
tylko w Polsce,

• zespół pojazdów złożony 
z  pojazdu wolnobieżnego 
oraz lekkiej przyczepy 
(o  dopuszczalnej masie 
całkowitej do 750 kg) - tylko 
w Polsce,

D (24 lata)
• autobus przeznaczony 

konstrukcyjnie do przewozu 
do 17 osób łącznie z  kierowcą, 
o długości do 8 m,

• zespół pojazdów złożony 
z  pojazdu, o  którym mowa 
powyżej, oraz z lekkiej przyczepy 
(o  dopuszczalnej masie 
całkowitej do 750 kg),

• pojazd z kategorii AM,
• ciągnik rolniczy - tylko w Polsce,
• pojazd wolnobieżny (na przykład 

walec) - tylko w Polsce
• zespół pojazdów złożony 

z ciągnika rolniczego oraz lekkiej 
przyczepy (o  dopuszczalnej 
masie całkowitej do 750 kg) - 
tylko w Polsce,

• zespół pojazdów złożony 

z  pojazdu wolnobieżnego 
oraz lekkiej przyczepy 
(o  dopuszczalnej masie 
całkowitej do 750 kg) - tylko 
w Polsce,

D1 (21 lat)
• zespół pojazdów złożony 

z  pojazdu kategorii D1 
i przyczepy,

• zespół pojazdów złożony 
z  ciągnika rolniczego oraz 
przyczepy lub przyczep - tylko 
w Polsce,

• zespół pojazdów złożony 
z  pojazdu wolnobieżnego (na 
przykład walca) oraz jednej lub 
więcej przyczep - tylko w Polsce,

D1+E (21 lat)
• zespół pojazdów złożony 

z  pojazdu z  kategorii D 
i przyczepy,

• zespół pojazdów złożony 
z  ciągnika rolniczego oraz 
przyczepy lub przyczep - tylko 
w Polsce,

• zespół pojazdów złożony 
z  pojazdu wolnobieżnego (na 
przykład walca) oraz jednej lub 
więcej przyczep - tylko w Polsce,

D+E (24 lata) 
• zespół pojazdów złożony 

z  pojazdu z  kategorii D 
i przyczepy,

• zespół pojazdów złożony 
z  ciągnika rolniczego oraz 
przyczepy lub przyczep - tylko 
w Polsce,

• zespół pojazdów złożony 
z  pojazdu wolnobieżnego (na 
przykład walca) oraz jednej lub 
więcej przyczep - tylko w Polsce,

T (16 lat)
• ciągnik rolniczy,
• pojazd wolnobieżny (na przykład 

walec),
• zespół pojazdów złożony 

z ciągnika rolniczego i przyczepy 
lub przyczep,

• zespół pojazdów złożony 
z  pojazdu wolnobieżnego (na 
przykład walca) i  jednej lub 
więcej przyczep,

• pojazd z kategorii AM,

Tramwaj (21 lat)
• tramwaj,
• ciągnik rolniczy,
• pojazd wolnobieżny (na przykład 

walce),
• zespół pojazdów złożony 

z ciągnika rolniczego i jednej lub 
więcej przyczep,

• zespół pojazdów złożony 
z  pojazdu wolnobieżnego (na 
przykład walca) i  jednej lub 
więcej przyczep,

• pojazd z kategorii AM.

Chcesz uzyskać prawo jazdy lub myślisz o zdobyciu dodatkowego uprawnienia? Sprawdź, jakie po-
jazdy możesz prowadzić w poszczególnych kategoriach oraz w jakim musisz być wieku, żeby móc 
zdać egzamin, by je prowadzić.

Kategorie prawa jazdy
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BMW 430 GRAND COUPE 
2.0 E 4x4, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT
129.900 zł

OPEL ASTRA V 
1.6 D, rok prod. 2018,   
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

43.900 zł

AUDI A4
2.0 E, rok prod. 2020, 
kraj., I-wł., gwarancja, 
serwisowany, F-VAT

139.900 zł

MERCEDES GLC 220
2.2 D, rok prod. 2019, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

188.900 zł

FORD MONDEO 
2.0 D, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

76.900 zł

AUDI A3 
1.4 TSI, rok prod. 2017 
kraj., I-wł.,  
serwisowany

77.900 zł

FIAT TIPO 
1.4 E, rok prod. 2017,
kraj., I-wł., 

43.900 zł

AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998, 9.900 zł
AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2017/2018, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT 135.900 zł
AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018, 

kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 139.900 zł
AUDI Q7 3.0 D, 4x4, rok prod. 2008, kraj.,  57.900 zł
BMW 3 GT 2.0 D, kraj., rok prod. 2018, I-wł., serwisowany, 

F-VAT, 94.900 zł
BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat,  39.900 zł
CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł
DAEWOO MATIZ 1.0 E, rok prod. 2005,  3.900 zł
FIAT PUNTO 1.2 E, rok prod. 2000, kraj.,  2.900 zł
FIAT PUNTO 1.3 D, rok prod. 2005,  3.800 zł
FORD FOCUS 1.6 E, rok prod. 2008,  14.900 zł
FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany, 

F-VAT 44.900 zł
FORD FUSION 2.5 E + LPG, rok prod. 2016, 39.700 zł
FORD KUGA 2.0 D, rok prod. 2010,  33.900 zł
HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009,  28.200 zł
HONDA CRV 2.0 E, 4x4, rok prod. 2004,  21.900 zł

KIA VENGA 1.4 E, kraj., rok prod. 2013,  33.900 zł
MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, 

kraj., I-wł., F-VAT,                       166.900 zł
MERCEDES ML, 3.0 D, rok prod. 2008,             39.900 zł
NISSAN X-TRAIL, 1.6 D, zakup 2016, 63.900 zł
OPEL ASTRA 1.7 D, rok prod. 2010, kraj., 18.900 zł
OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł.,  

 3.900 zł
PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat, 17.900 zł
RENAULT KANGOO 1.5 D, rok prod. 2017, 52.000 zł
RENAULT MEGANE 1.3 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,  

serwisowany, F-VAT,  59.900 zł
RENAULT MEGANE SCENIC 1.5 D, rok prod. 2014, 25.900 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł.,    

 19.900 zł
VOLVO S60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj.,  73.000 zł
VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 7.500 zł
VW PASSAT 1.9 D, rok prod. 2006,   12.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwiso-

wany, F-VAT,  71.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł

Wybrane samochody na dzień 19 sierpnia 2022
AUDI A6 
2.0 D, rok prod. 2021, 
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

209.900 zł
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SPRZEDAŻ
WYMIANA
SERWIS

ul. Piastowska 81, 
42-202 Częstochowa

tel. 601 965 567
email: bacart@interia.pl

OFERUJEMY AKUMULATORY DO:

OLEJE

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH            SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH             AUTOBUSÓW

MOTOCYKLI I SKUTERÓW            POJAZDÓW ROLNICZYCH           WÓZKÓW INWALIDZKICH

PRZEMYSŁOWE           TRAKCYJNE

SAMOCHODOWE             MOTOCYKLOWE           WYMIANA OLEJU

www.bacart.com.pl
        Bacart Centrum Akumulatorów

Czas pracy kierowców

Tymczasowe odstępstwa 
od przepisów
Ministerstwo Infrastruktury po-
informowało, że w okresie od 12 
sierpnia 2022 r. do 30 września 
2022 r. będą obowiązywały tym-
czasowe odstępstwa od 
stosowania przepisów dotyczą-
cych czasu prowadzenia pojazdu. 
Decyzja o ich wprowadzeniu zo-
stała podjęta w  związku 
z nadzwyczajną sytuacją spowo-
dowaną wojną na Ukrainie, 
pakietem sankcji Unii Europej-
skiej wobec Rosji i Białorusi oraz 
koniecznością zachowania płyn-
ności dostaw towarów.

– Aby było możliwe wprowa-
dzenie odstępstw od norm czasu 
prowadzenia pojazdów i  okresów 
odpoczynku, określonych w  roz-
porządzeniu (WE) nr 561/2006, 
konieczne było uzyskanie akcep-
tacji ze strony Komisji Europej-
skiej na liberalizację przepisów 
związanych z  czasem pracy kie-
rowców – powiedział wicemini-
ster infrastruktury Rafał Weber.

Tymczasowe odstępstwa mają 
zastosowanie do kierowców wy-
konujących krajowe i  międzyna-
rodowe przewozy drogowe rzeczy 
na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Odstępstwa te nie do-
tyczą kierowców autobusów.

Zmiany obejmują:
• wydłużenie maksymalnego do-

puszczalnego dziennego czasu 

prowadzenia pojazdu z  9 go-
dzin do 11 godzin (odstępstwo 
od art. 6 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 561/2006);

• wydłużenie maksymalnego do-
puszczalnego tygodniowego 
czasu prowadzenia pojazdu z 56 
godzin do maksymalnie 60 go-
dzin (odstępstwo od art. 6 ust. 2 
ww. rozporządzenia);

• wydłużenie maksymalnego 
dopuszczalnego dwutygo-
dniowego czasu prowadzenia 
pojazdu z  90 godzin do maksy-
malnie 96 godzin (odstępstwo 
od art. 6 ust. 3 ww. rozporzą-
dzenia);

• wydłużenie maksymalnego 
czasu prowadzenia pojazdu, po 
którym wymagana jest przerwa 
trwająca 45 minut, z  4 godzin 
i 30 minut do 5 godzin i 30 minut 
(odstępstwo od art. 7 ww. roz-
porządzenia);

• możliwość spędzania przez 
kierowcę regularnego tygo-
dniowego okresu odpoczynku 
w  pojeździe, o  ile wyposażony 
on jest w  odpowiednie miejsce 
do spania dla każdego kierowcy 
i  znajduje się na postoju (od-
stępstwo od art. 8 ust. 8 ww. 
rozporządzenia.

Stosowanie tymczasowych od-
stępstw nie może powodować 
pogorszenia warunków pracy 
kierowców i poziomu bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. 
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 ● Garaż murowany na ul. Prusa. 
Tel. 502 119 234

 ● Kamienie białe ogrodowe 
ozdobne, 1,80 kg,  
tel. 508 747 290

 ● Kawiarka ciśnieniowa De Long-
hi CAFE TREVISTO, b. dobra,  
cena 100 zł. Tel: 697 272 102

 ● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprze-
dam, tel. 695 480 723

 ● Koła do Opla 15 na stalowych 
felgach, tel. 501 608 730

 ● Kozako-skarpety czarne, rozm. 
40, 40 zł,  tel. 660 714 015

 ● Kosze wiklinowe, 2 szt. 
Tel. 792 017 815

 ● Kredensy oszklone 2 szt.,  
stan b. dobry. Tel. 792 017 815

 ● Kurtka czarna, motocyklowa, 
skóra, 120 zł, tel. 660 714 015

 ● Kurtka czerwona „PUMA”,  
rozm. 36 - 150 zł,  
tel. 660 714 015

 ● Łóżko rehabilitacyjne, elektrycz-
ne, sterowane pilotem w czte-
rech pozycjach, wysięgnik  
z uchwytem, drewniane wykoń-
czenie obudowy, nowy materac. 
Nie używane. Cena 1400 zł.  

Tel: 500 486 920

 ● Maszyna do szycia przemysło-
wą, marki „minerva” - stan bar-
dzo dobry. Cena do negocjacji.  
Tel. 603 521 686

 ● Materace dmuchane: 2-osobo-
wy, 1-osobowy, tel. 792 017 815

 ● Materace samopompujące 2 szt. 
Tel. 792 017 815

 ● Meble w dobrym stanie, ładne, 
Częstochowa, tel. 508 747 290

 ● Regał drewniany na książki 
3x2m. Tel. 792 017 815

 ● Rower do ćwiczeń, domowy, 
stacjonarny, b. dobry, cena  
100 zł. Tel: 697 272 102

 ● Skuter 4t, stan dobry do jazdy. 
Tel. 696 289 385

 ● Spodnie męskie nowe na 130 
cm w pasie, cena: 50 zł. 
Tel. 514 277 061

 ● Stół rozsuwany,  
tel. 792 017 815

 ● Szafka 1 szt. lata 50-te, stan  
b. dobry. Tel. 792 017 815

 ● Toaleta kompaktowa, używana, 
w dobrym stanie, z „Koła”, 
tel. 501 109 822

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA ABONAMENTOWE

SPRZEDAM 
 ● Toaletka z lustrem, lata 50-te, 
stan bdb., tel. 792 017 815

 ● Umywalka, z „Koła”, z baterią 
i szafką, wymiar 65 x 47,  
tel. 501 109 822

 ● Wanna metalowa, używana,  
w dobrym stanie, wym. 170 x 
75.Tel. 501 109 822

 ● Wózek inwalidzki, automat, ce-
na wywoławcza: 2000 zł.  
Tel. 534 917 417

USŁUGI

 ● Usługi psychologiczne / Często-
chowskie Centrum Diagnozy  
i Terapii, tel. 34 365 50 94, 
tel. 600 133 134

 ● Flash gsm profesjonalny  
serwis telefonów komórkowych 
oraz nawigacji gps. 
 Częstochowa, al. Wolności 10 
(w bramie). Tel. 888 149 969

 ● Naprawa pomp wodnych, hy-

droforowych, samochodowych  

i cyrkulacyjnych.  Ul. Ikara 133a,  

tel. 669 245 082

INNE
 ● Przyjmę: wózki inwalidzkie  

oraz kule. Tel. 667 499 164

 ● Przyjmę drewno na opał,  

tel. 660 714 015

 ● Przyjmę zużyte telefony ko-

mórkowe, tel. 667 499 164

PRACA
 ● Mężczyzna lat 46 podejmie 

pracę jako tokarz - ślusarz, 

tel. 694 200 794

 ● Podejmę prace dorywczo: go-

spodarcze, porządkowe, drobne 

remonty. Tel.: 536 512 396

 O Wynajmę budynek 500 m², 
media, siła, pomieszczenia  
socjalne handlowo biurowo 
usługowe przy drodze krajo-
wej 46 za cenę 20 zł netto.  
Tel. 601 545 890
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Fortuna 1 Liga

Skra zmierzy się na 
wyjeździe z Wisłą Kraków

2. runda Speedway  Grand Prix 2

W Cardiff startował Jakub 
Miśkowiak i Mateusz Świdnicki

W  najbliższą sobotę 20 
sierpnia Skra Częstochowa ro-
zegra wyjazdowe spotkanie 
z  Wisłą Kraków w  ramach 7. 
kolejki Fortuna 1 Ligi. Po-
czątek meczu o godz. 17:30.

W  poprzedniej kolejce pod-
opieczni szkoleniowca Jakuba 
Dziółki pokonali Zagłębie Sosno-
wiec 1:0. Mecz ten rozgrywany 
był w  sobotę 13 sierpnia na Sta-
dionie Miejskim w  Bełchatowie. 
Cały zespół, sztab szkoleniowy 
i  kibice Skry bardzo liczyli na to 
zwycięstwo. – Gratuluję przede 
wszystkim moim zawodnikom 
trzech punktów. W  ciągu tygo-
dnia zdobyliśmy sześć „oczek” 
i  to nie z  byle jakimi przeciwni-
kami, także tym bardziej jest to 
dobry albo bardzo dobry wynik 
dla nas. Pierwsza połowa nie była 
w  naszym wykonaniu najlepsza. 
Mieliśmy dużo strat własnych, 
które napędzały Zagłębie i  to 
ono było stroną przeważającą, 

chociaż mieliśmy jedną czy dwie 
dogodne sytuacje bramkowe. Po 
korekcie w  drugiej połowie ze-
spół dostał zastrzyk energii. Wy-
korzystaliśmy atut Filipa, który 
spowodował grę jeden na jeden 
i  czerwoną kartkę dla przeciw-
nika – wtedy przejęliśmy kon-
trolę i  myślę, że ta bramka padłą 
zasłużenie. Ostatnie pięć minut 
spowodowało, że było trochę 
nerwowo, ale cały mecz myślę, 
że na plus dla mojego zespołu. 
Był to bodajże pierwszy mecz, 
w  którym graliśmy w  przewadze 
jednego zawodnika i dobrze sobie 
poradziliśmy. Jestem zadowolony 
– mówił na pomeczowej konfe-
rencji trener Skry. Już wtedy pod-
kreślił, że nie może się doczekać 
spotkania z  Wisłą Kraków w  ra-
mach 7. kolejki Fortuna 1 Ligi. - 
Cieszę się, że Skra Częstochowa 
może rywalizować na stadionie 
Wisły z  tak dobrym i  tak znanym 
zespołem – dodał szkolniowiec 
Jakub Dziółka.

W  minioną niedzielę 14 sierpnia 
w  Cardiff odbyła się 2. runda Spe-
edway Grand Prix 2. W  sportowych 
zmaganiach brało udział dwóch za-
wodników Włókniarza Częstochowa 
– Jakub Miśkowiak i  Mateusz Świd-
nicki. Warunki na torze sprawiały 
wszystkim żużlowcom sporo pro-
blemów i  ostatecznie zawody 
przerwano po 20 biegach.

- Na temat dzisiejszego Speedway 
Grand Prix 2 w Cardiff można napisać je-

dynie, że się odbyło -podsumował często-
chowski klub na Twitterze i pogratulował 
zwycięzcy – Mateuszowi Cierniakowi. 
Jakub  Miśkowiak zajął w  rywalizacji 9 
miejsce z  6 punktami, a  Mateusz Świd-
nicki był 16 po zdobyciu 3 punktów. 
Ogrom krytyki spadł na tor, który sprawił 
zawodnikom dużo problemów. - Był on 
dziurawy i nie sprzyjał bezpiecznej rywa-
lizacji. Zawody przerwano po rozegraniu 
20 biegów – dodał Włókniarz, dla któ-
rego najważniejsze było w tej sytuacji, że 
zawodnicy wrócili cali i zdrowi do domu.

Rugby Club 
Częstochowa

Otwarte 
treningi 
naborowe

Rugby Club  Często-
chowa zaprasza dziewczyny 
i  chłopców na otwarte tre-
ningi, które odbędą się 24 
i  26 sierpnia na Miejskim 
Stadionie Lekkoatletycznym 
przy ul. Dąbrowskiego 58/64. 
Zarówno w środę, jak i piątek 
trening rozpocznie się o godz. 
17:30.

Nabór prowadzony jest do 
grup z kategorii wiekowych: 
- „mikrus”  
(rocznik 2014 i 2015),
- „miniżak”  
(roczniki 2012 i 2013),
- „żak” (roczniki 2011),
- „młodzik”  
(roczniki 2009 i 2010)
- „kadet” (2007 i 2008)

Więcej info:  
w w w. r c c . c z e s t . p l /n a b o r

PKO Ekstraklasa

Mecz Rakowa Częstochowa  
z Pogonią Szczecin przełożony

W  niedzielę 21 sierpnia Raków Czę-
stochowa miał rozegrać mecz 6. 
kolejki PKO Ekstraklasy z  Pogonią 
Szczecin. Ze względu na zmagania 
Czerwono-Niebieskich w  europej-
skich pucharach, klub złożył wniosek 
o przełożenie spotkania.

Nowy wstępny termin zaplanowano na 
środę, 31 sierpnia na godzinę 18:00 – po-
informował Raków Częstochowa w  spe-
cjalnym komunikacie. W  poprzednim 
ligowym spotkaniu zespół szkoleniowca 
Marka Papszuna zremisował z Jagiellonią 
Białystok 2:2 na stadionie przy ul. Lima-
nowskiego 83 w  Częstochowie. Zespół 
szkoleniowca Marka Papszuna objął 
prowadzenie już w  3. minucie meczu 
po bramce Bartosza Nowaka. Niedługo 
później samobójczego gola strzelił do 
własnej bramki Bojan Nastić i  Raków 
prowadził 2:0. Mecz zaczął się więc dla 
gospodarzy bardzo dobrze i  chyba nikt 
nie spodziewał się, że Jagiellonia zdoła 
wyrównać wynik spotkania.

zdj. Grzegorz Misiak

1 liga kobiet

Porażka Skry Ladies  
na inagurację
Skra Ladies niestety rozpoczęła 
nowy sezon 1 ligi kobiet od prze-
granej ze Stomilankami Olsztyn. 
Mecz zakończył się wynikiem 
1:5. Honorową bramkę dla czę-
stochowskiej drużyny zdobyła 
Justyna Matusiak.

Spotkanie rozegrane zostało 
w  niedzielne popołudnie 14 
sierpnia. Zespół piłkarek z  Olsz-
tyna zalicza się do faworytek pierw-
szoligowej rywalizacji, więc można 
było się spodziewać, że łatwo nie 
będzie. - Zapewne nie tak wyobra-
żały sobie otwarcie sezonu piłkarki 
Ladies. Pamiętajmy jednak, że za 
nimi dopiero pierwsza kolejka dłu-
giego sezonu, a  ambitna postawa 
naszych zawodniczek oraz ich po-
tencjał utwierdzają nas w  przeko-
naniu, że w  dalszej części sezonu 
będzie już tylko lepiej – podsu-
mował częstochowski klub i  dodał 
- O  niedzielnym meczu trzeba, po 
wyciągnięciu odpowiednich wnio-
sków, jak najszybciej zapomnieć. 
Okazja do rewanżu nadarzy się już 
w  najbliższą sobotę. Częstocho-

wianki wyjeżdżają na mecz z  re-
zerwami UKS-u  SMS-u  Łódź, dla 
którego będzie to pierwszy mecz 
w  sezonie. W  meczu ze Stomilan-
kami zadebiutowała 15-letnia Zofia 
Dubiel. Po raz pierwszy w barwach 
Skry zagrały także Pola Lulkowska, 
Justyna Chudzik, Tatiana Kitaeva 
oraz Livia Potengova. Początek so-
botniego meczu Skry Ladies z UKS 
SMS II Łódź o godz. 12:00.

Skra Ladies Częstochowa  
– Stomilanki Olsztyn 1:5 (1:2)

0:1 Sokołowska (30’), 0:2 Kędzia 
(36’ – k.), 1:2 Matusiak (45’), 1:3 Li-
bera (48’), 1:4 Ukpong (55’), 1:5 Ro-
siak (68’)

Skra Ladies Częstochowa: Szulc – 
Baszewska, Kowalska, Ozieriańska 
(75’ Lulkowska), Chudzik (88’ Kaim), 
Kitaeva, Wodarz, Pająk (46’ Poten-
gova), Matusiak, Liczko (75’ Dann-
heisig), Kohut (59’ Dubiel)

Stomilanki Olsztyn: Ptaszek – Ka-
łużna (84’ Korzec), Silny, Tara-
nowska (73’ Krech), Rosiak, Kędzia, 
Osajkowska (90’+1 Czarnecka), Li-
bera, Ukpong (84’ Rabiega), Skrzy-
pińska (73’ Olender), Sokołowska

Podczas rozgrywanego 17 sierpnia Fi-
nału Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski Par Klubowych w  Lublinie, re-
prezentanci Włókniarza Częstochowa: 
Jakub Miśkowiak, Mateusz Świdnicki 
oraz pełniący funkcję rezerwowego – 
Franciszek Karczewski wywalczyli 
srebrny medal.

W  tym roku, podobnie jak w  ubiegłym, 
zespół Włókniarza Częstochowa reprezen-
tował ten sam skład. Młode “Lwy” ponownie 
sięgnęły po srebrny medal tych rozgrywek, 

zdobywając 22 punkty. – Dla częstochow-
skiej ekipy punktowali Jakub Miśkowiak 
(14 pkt) i Mateusz Świdnicki (8+3 pkt). Swój 
wkład w sukces miał również biorący udział 
w  lipcowych eliminacjach – Kajetan Ku-
piec. Zawody zakończyły się zwycięstwem 
gospodarzy, czyli drużyny Motoru Lublin 
(Mateusz Cierniak – 16 pkt, Wiktor Lam-
part – 11+3 pkt). Podium uzupełnili młodzie-
żowcy z  Ostrowa Wielkopolskiego (Jakub 
Krawczyk – 11+2 pkt, Sebastian Szostak  
– 3 pkt, Jakub Poczta – 6+1 pkt) – podsu-
mował klub.

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych

Reprezentacja Włókniarza 
wywalczyła srebrny medal

zdj. Włókniarz Częstochowa
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