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Ranking Miast Przyjaznych Kierowcom

Częstochowa na
pierwszym miejscu
elektryczne i hybrydowe. Od 2019
roku sprawdzany jest również rozwój miejskich systemów carsharingu, odnotowując, ile aut znajduje się
we flotach popularnych operatorów. Dodatkowo, co roku aktualizowana jest także kwestia infrastruktury ładowania aut niespalinowych
w poszczególnych miastach.

Co można znaleźć w raporcie?

Częstochowa ponownie zajęła
pierwsze miejsce w Rankingu
Miast Przyjaznych Kierowcom w
kategorii miast poniżej 300 tys.
mieszkańców. Zestawienie zostało opracowane przez serwis
Oponeo we współpracy z Yanosikiem.
W tym roku raport został wydany
w nowej odsłonie. Ma on interaktywną formę – na dedykowanej stronie znaleźć można wyniki nie tylko
najnowszego opracowania dla 19
największych miast w Polsce, ale
także zestawienia z lat poprzednich
i dowolnie je ze sobą porównywać.
Dodatkowym elementem są karty

miast, które zawierają informacje
dotyczące konkretnej miejscowości
wraz z wykresami prezentującymi
dane na przestrzeni lat – wyjaśniają
pomysłodawcy projektu.
Ranking tworzony jest na podstawie przyznawanych punktów. Każda
miejscowość, która się w nim znajduje, zostaje oceniana pod kątem
kilku kryteriów m.in. osiąganej prędkości jazdy w centrum i poza jego
granicami, liczby odnotowanych kolizji w mieście, infrastruktury parkingowej, cen paliw, kosztów ubezpieczeń i kosztów wymiany opon. Eksperci sprawdzają także popularność
wypożyczania samochodów „na minuty”, jak również popyt na auta

– które miasta poradziły sobie najlepiej z przyjętymi kryteriami,
– średnie prędkości poruszania się
w poszczególnych miastach,
– liczba zgłoszonych kolizji w ubiegłym roku w poszczególnych miastach,
– koszty i warunki opłat w strefach
płatnego parkowania,
– w których miastach jest najbardziej rozbudowana infrastruktura
Park N Go,
– średnie ceny paliw,
– w jakich miastach przypada najwięcej ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych
na jego powierzchnie,
– gdzie jeździ najwięcej aut na minuty, czyli stan carsheringu w poszczególnych miastach,
– gdzie najtaniej wymienimy opony
oraz w którym mieście można liczyć na najtańsze ubezpieczenie
OC.

Zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych

Przełomowe ekologiczne rozwiązanie
naukowców Politechniki Częstochowskiej
To może być przełomowe rozwiązanie dla przemysłu i ekologii.
Naukowcy Politechniki Częstochowskiej przedstawili pomysł,
który ma pomóc w zagospodarowaniu odpadów z tworzyw
sztucznych.
Zastosowanie lekkiego kruszywa
kompozytowego CLA i ultralekkiego
kruszywa ultrakompozytowego UCLA to pomysł naukowców Politechniki Częstochowskiej na zagospodarowanie milionów ton odpadów
z tworzyw sztucznych,
które rocznie są produkowane na całym świe-

cie. Innowacyjne kruszywa powstają z materiałów odpadowych i mogą zastąpić część tych
naturalnych stosowanych w budownictwie. Surowce powstają
w 100% z odpadów, czyli ubocznych produktów spalania oraz
odpadów z pokonsumpcyjnych
tworzyw sztucznych. W specjalnym procesie termicznym następuje połączenie tych dwóch
substratów i uformowanie kruszywa o prawie kulistym kształcie i założonej granulacji. Tworzywo takie może zostać wykorzystane do produkcji betonu, wyrobów betonowych czy też popularnych suchych mieszanek stosowanych w budownictwie. Centrum

Transferu Technologii Politechniki
Częstochowskiej oraz twórcy rozwiązania zapraszają potencjalnych
inwestorów do kontaktu.

www.facebook.com/ZycieCzestochowyiPowiatu
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Dzielnica Parkitka

Park osiedlowy
już po rozbudowie
Park osiedlowy przy ul. Bialskiej w dzielnicy Parkitka
już po rewitalizacji i rozbudowie. Finalizacja zadania
opóźniła się z powodu kłopotów firmy wykonawczej.
Prace zostały wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego i kosztowały ok. 180 tys. zł.
-W ramach zadania doposażono plac zabaw znajdujący
się w centralnej części parku. Pojawiły się nowe urządzenia
zabawowe, bezpieczna nawierzchnia oraz nowe ławki. Wymienione zostały kosze na śmieci, stanęły też nowe. W północnej części parku w pobliżu boiska do piłki nożnej zainstalowano leżaki parkowe. Powstało też miejsce przeznaczone
do grillowania, wyposażone w zamontowane na stałe palenisko stalowe, ławki oraz kosze na śmieci. W ten sposób starano się znaleźć miejsce nie powodujące uciążliwości dla innych i oddalone od placu zabaw. W pobliżu placu zabaw
urządzono rabaty, oczyszczono też zarastające parkowe
chodniki – informuje Urząd Miasta Częstochowy. W zakres
zrealizowanych robót budowlanych weszły prace rozbiórkowe i roboty ziemne, montaż elementów małej architektury
(ławki, leżaki parkowe, kosze na śmieci, tablica informacyjna,
palenisko, montaż urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz nawierzchni z gumowych mat przerostowych, wyrównanie i oczyszczenie przyległego terenu,
nasadzenie roślin bylinowych oraz założenie trawników
z darni rolowanej oraz wysiewanych.
Zadanie zostało wykonane z opóźnieniem – projekt pochodzi bowiem jeszcze z ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wykonawca, który został wybrany w przetargu tłumaczył się m.in. problemami epidemicznymi oraz trudnościami w dostawach, ale ostatecznie rozbudowę parku udało się
zakończyć w czerwcu br. – Pod koniec 2020 roku w parku przy
osiedlu Parkitka zawisły nowe budki lęgowe dla ptaków – także w ramach zadania z budżetu obywatelskiego. Park o powierzchni 1,8 ha, po uregulowaniu wszystkich kwestii własnościowych w 2017 r., jest już w całości prawomocną własnością
miasta – przypomina częstochowski magistrat.

Jasna Góra

Policjanci ze Śląska
zabezpieczali
pielgrzymki
Policjanci z KMP w Częstochowie, SPPP w Częstochowie z KWP w Katowicach zabezpieczali
w niedzielę pielgrzymkę około 50 tys. pątników na
Jasną Górę. Mundurowi dbali o porządek, kierowali
ruchem na głównych skrzyżowaniach, służyli pomocą, a w razie potrzeby również wskazywali
drogę. Zabezpieczenie przebiegło bez incydentów
i zdarzeń mogących zakłócić przebieg spotkania.
Ze wstępnych szacunków wynika, że na jasnogórskich
błoniach zgromadziło się około 50 tys. pielgrzymów. Nad
ich bezpieczeństwem czuwali policjanci ze Śląska. Dzięki
sprawnie przeprowadzonym działaniom, nie zgłoszono
żadnych interwencji związanych z zakłócaniem pielgrzymki. Pojedyncze zgłoszenia były natychmiast rozwiązywane
przez obecnych na miejscu mundurowych. Odpowiednie
przygotowanie policjantów pozwoliło na bezpieczne dotarcie pielgrzymów do celu, a następnie rozładowanie ruchu kołowego po uroczystości.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Edukacja

Jak poszły egzaminy
częstochowskim uczniom?
Częstochowscy ósmoklasiści uzyskali w tym
roku na egzaminach lepsze wyniki niż w roku
ubiegłym – wyższe niż średnie wojewódzkie.
Odsetek zdanych w Częstochowie matur jest
na poziomie średniej w Województwie Śląskim, ale część liceów jest w ścisłej czołówce
– poinformował Wydział Edukacji UM.
Jeżeli chodzi o ósmoklasistów do egzaminu z języka polskiego przystąpiło w mieście 2545
uczniów. Średni wynik wyniósł w Częstochowie
64% (w regionie 60,75%). Egzamin z matematyki
zdawało 2543 uczniów – średni wynik w Częstochowie to 60% (w województwie 56,5%). Język angielski zdawało u nas 2553 uczniów. Średni wynik
w mieście wyniósł 72%, w całym regionie śląskim
– 67,7%.
Jeżeli chodzi o wyniki matur też było one w Częstochowie na satysfakcjonującym poziomie,
zwłaszcza w liceach. Ze szkół prowadzonych przez
miasto należy wyróżnić I LO im. Słowackiego oraz
III LO im. dra Biegańskiego, gdzie zdawalność wyniosła 99% (wśród innych częstochowskich szkół
100% zdanych matur odnotowała Państwowa
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia oraz
I Społeczne LO im. Herberta).
Kolejne miejskie placówki ze świetnym wyni-

kiem matur to: IX LO im. Norwida (98%), II LO im.
Traugutta, IV LO im. Sienkiewicza,V LO im. Mickiewicza oraz VII LO im. Kopernika (wszystkie 97%).
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że maturę
międzynarodową w „Traugutcie” zdało 100%
uczniów.
Ze szkół technicznych, w których uczniowie muszą dodatkowo mierzyć się z egzaminami branżowymi, dzięki którym otrzymują kwalifikacje zawodowe, wyniki matur zbliżone do średnich wyników liceów udało się uzyskać absolwentom i absolwentkom Technicznych Zakładów Naukowych
im. gen. Sikorskiego, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Żeromskiego. Warto podkreślić,
że Techniczne Zakłady Naukowe przy dużej liczbie maturzystów mogą pochwalić się aż 86% zdawalnością egzaminu dojrzałości (przy średniej
wojewódzkiej dla techników na poziomie 70%).
Odsetek zdanych matur w Częstochowie we
wszystkich typach szkół (licea, technika, szkoły
branżowe II stopnia) wyniósł 78%. Warto odnotować, że według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w Częstochowie do matur przystąpiło
zdecydowanie najwięcej absolwentów szkół ponadpodstawowych (blisko 2,8 tys.) wśród wszystkich miast i powiatów Województwa Śląskiego.
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Budowa nowej DK-46

Kolejna zmiana
w organizacji ruchu

Od wtorku 12 lipca kolejna
zmiana w organizacji ruchu ze
względu na postępujące prace
na budowie nowej DK-46 w
Częstochowie.
– W związku z rozpoczęciem
robót przy stawianiu tymczasowego obiektu nad Stradomką w
ciągu ul. Przejazdowej, na odcinku ok. 120 m w obrębie mostu ruch kołowy będzie odbywał się wahadłowo ze sterowaniem sygnalizacją świetlną –

poinformował Maciej Hasik z
Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.
Obowiązujące dotąd pozostałe korekty w organizacji ruchu
na budowie ulic: Głównej, Przejazdowej i tzw. obejścia ul. św.
Barbary (czyli DK-46) pozostają
bez zmian. O kolejnych modyfikacjach poinformujemy w odrębnych
komunikatach.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Jasna Góra

31. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze

Trwa drugi dzień 31. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja
na Jasnej Górze. – Europie potrzebna
jest
modlitwa
różańcowa i powrót do chrześcijańskich wartości a nie
zmiana płci, redefinicja małżeństwa i rodziny, czy
rozszerzanie prawa do zabijania najsłabszych. By Europa
mogła przetrwać musi wyzwolić się z pychy i niszczącego
jej jedność egoizmu – mówił w
sobotę bp Wiesław Szlachetka
podczas mszy św. inaugurującej spotkanie. Dziś na szycie
jasnogórskim odbywają się
główne uroczystości pielgrzymki.
Spotkaniu Rodziny Radia Maryja towarzyszy w tym roku hasło „Z Maryją posłani w pokoju”.
– W sytuacji zagrożenia jeszcze

bardziej należy zjednoczyć się w
błaganiu o pokój i w modlitwie,
by Matka Boża broniła Polskę,
Europę i świat od wszelkich niebezpieczeństw. W tym roku do
uczestnictwa w pielgrzymce w
sposób szczególny zaproszeni
są także Ukraińcy przebywający
w Polsce, aby wspólnie modlić
się o pokój – zachęcał o. Tadeusz Rydzyk CSsR, dyrektor Radia Maryja. Podczas niedzielnej mszy Abp Adam Szal powiedział, że ludzkość mswoimi
siłami nie jest w stanie osiągnąć trwałego pokoju, bo kruche są traktaty polityczne, a po
nich rozpoczynają się nowe
wojny, konieczna jest więc pomoc samego Boga, aby społeczność ludzka stała się możliwie najlepszym odbiciem Królestwa Bożego.
W 31. Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja wziął udział także
prezydent Andrzej Duda, który
podkreślił, że podstawowym
elementem rodziny jest rodzące
się życie. – Wszakże to jest jej
kwintesencją. To jest cały sens

jej istnienia. Wszyscy wiemy, że
rodzina to dwoje ludzi – kobieta
i mężczyzna, którzy chcą razem
być, razem tworzyć wspólnotę.
Ale w jakże naturalny sposób
nie mają oni poczucia pełni, jeżeli nie mają dziecka. Jeżeli nie
mają elementu, który jest ukoronowaniem tej właśnie wspólnoty dwojga ludzi odmiennych
płci, którzy chcą razem także
dawać życie. Rozwijać społeczeństwo a zarazem rozwijać
państwo – powiedział w swoim
wystąpieniu prezydent. – To
dlatego właśnie mądre państwo
i władze stawiają na rodzinę i
wspierają rodzinę ze wszystkich
sił, bo jest ona gwarancją przetrwania państwowości, narodowości i społeczeństwa. Dziękuję
wam – wielkiej wspólnocie Radia Maryja i Rodziny Radia Maryja, że zawsze o tym mówicie,
także rządzącym, niezależnie od
tego, jakiej są opcji politycznej,
jakie ideały są dla nich ważne –
o tych wielkich prawdach przypominacie, bo nie będzie Polski
bez rodziny! – dodał.
■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj
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Blue Kosmetologia

Nadmierne wypadanie włosów po Covid-19
W ciągu ostatnich miesięcy w gabinetach kosmetologii zwiększyła się ilość wykonywanych zabiegów trychologiczny. W wywiadzie często okazuje się, że pacjenci
to osoby, które przeszły Covid-19. Nadmierne wypadanie włosów jest bardzo
częstym powikłaniem po tej chorobie.
Nadmierne
wypadanie
włosów
to
stan
utraty
zwiększonej ilości
włosów, niż miało
to miejsce dotychczas. Nie kojarzymy
tego z covidem, bo
do widocznego przerzedzenia włosów
dochodzi
dopiero
po kilku miesiącach.
Jeśli
wypadanie
włosów
związane
jest z przebytą infekcją Sars-Cov- 2,
rozpoczyna się ono
między 6., a 12. tygodniem od zakażenia. Długotrwały
i niezdiagnozowany
problem może prowadzić do łysienia.
Do najczęstszych
przyczyn wypadania włosów
zaliczamy:
•
•
•
•
•

stres,
uwarunkowania genetyczne,
efekty uboczne leków,
chemioterapia,
choroby owłosionej skóry
głowy,
• zaburzenia hormonalne:
zespół policystycznych

Utrata włosów po przebytym
koronawirusie dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
Z obserwacji nasilenie uzależnione jest od przebytej infekcji.
Im cięższy był jej przebieg tym
szybciej nastąpiło wypadania.
Łysienie wywołane przez
COVID-19

Dorota Bojanek - Mazur

jajników, okres poporodowy,
nadczynność i niedoczynność tarczycy.
Do zwiększonej utraty włosów
mogą przyczyniać się niedobory składników mineralnych
(żelazo, cynk, selen), witamin (z
grupy B) czy białek. Niedobór
głównych składników odżywczych wynika najczęściej z nieodpowiedniej diety.

Przebieg oraz nasilenie zakażenia koronawirusem wpływają
najczęściej na uaktywnienie łysienia telogenowego lub na wywołanie mechanizmu łudząco
podobnego do tego rodzaju
łysienia. Łysienie telogenowe
to najczęściej występująca
przyczyna wypadania włosów.
Polega ono na skróceniu fazy
anagenu (czyli wzrostu włosa) i
wydłużeniu fazy telogenu (czyli
momentu wypadania włosów).
Problem posiada dwa naprzemienne okresy: utajenia oraz
okresu wypadania. W drugim
okresie choroby niezwykle
istotne jest wdrożenie terapii w celu zminimalizowania
utraty włosów.
Do najczęstszych przyczyn
wywołania mechanizmu telogenowego należy:
● stres towarzyszący przechodzeniu koronawirusa,

● podwyższona lub wysoka
temperatura utrzymująca się
nawet do kilkunastu dni,
● zmniejszenie apetytu, który
jest bezpośrednio powiązany ze zmniejszoną podażą
składników odżywczych.
Utrata włosów wywołana
wyżej wymienionymi objawami
sięga nawet 30-50% objętości.
Aby zminimalizować lub zatrzymać proces wypadania
włosów warto rozważyć rozpoczęcie kuracji u specjalisty. Najlepsze efekty można
uzyskać po zabiegach mezoterapii igłowej. Dostarczy
ona niezbędnych składników,
które wzmocnią włosy, a także
pobudzi mieszki włosowe do
pracy. Ponadto odpowiednio
dobrany
preparat
pomoże
wyregulować fazy wzrostu

włosów, aby mogły odrosnąć w
prawidłowym tempie. Kuracja
dobierana jest indywidualnie do
potrzeb – oczywiście po wcześniejszej konsultacji z kosmetologiem.
Literatura:
1) Wawrzyniak A, Kuczborska K,
Lipińska-Opałka A, Koronawirus 2019nCoV – transmisja zakażenia, objawy
i leczenie.
2) Brzezińska - Wcisło L.: Łysienie
telogenowe ,,Choroby włosów i skóry
owłosionej”, Ligia Brzezińska.
3) Siamak Moghadam-Kia, MD,1
andrew g. Franks Jr, Immunoterapia ,,
Choroby autoimmunologiczne, a utrata
włosów”

Dorota Bojanek-Mazur
■ Kosmetolog, właścicielka gabinetu
Blue Kosmetologia Estetyczna Częstochowa, wykładowca na Uniwersytecie
Jana Długosza w Częstochowie.
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
● Przyjmę lub kupię klatkę dla
chomika (dość dużą).
Tel. 667 499 164

SPRZEDAM
● Akordeon Weltmaister, cena:
1000 zł. Tel. 514 277 061

felgach, tel. 501 608 730
● Kozako-skarpety czarne, rozm.
40, 40 zł, tel. 660 714 015

● Antena do tv z przyłączem (kpl)
tel. 34 362 94 27

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

● Aparat fotograficzny klasyczny,
KODAK KE40 na standardowy
film, timer, automatyczna lampa
błyskowa, zasilany 2 baterie
w zestawie, 45 zł.
Tel.: 794 239 418

● Kurtka czerwona „PUMA”,
rozm. 36 - 150 zł,
tel. 660 714 015
● Łóżko rehabilitacyjne, elektryczne, sterowane pilotem w
czterech pozycjach, wysięgnik
z uchwytem, drewniane wykończenie obudowy, nowy materac.
Nie używane. Cena 1400 zł.
Tel: 500 486 920

● Bluza męska M, „HOUSE”, 40 zł
tel. 660 714 015
● Bluza szara męska REEBOK,
70 zł, tel. 660 714 015
● Błotniki przednie do Mercedesa
190 oryginał, w b. dobrym
stanie. Tel.: 693 629 529

● Maszyna do szycia przemysłową, marki „minerva” - stan bardzo dobry. Cena do negocjacji.
Tel. 603 521 686

● Duralex - komplet na 18 osób
(200 części) - 250 zł.
Tel. 514 277 061
● Drzwi wewnętrzne białe 80 bez futryny, tylko skrzydła: 1 szt.
lewe, 5 szt. prawe - 50 zł/szt.
Tel. 509 024 239
● Encyklopedia 24 tomy, 150 zł,
tel. 660 714 015
● Garnek do gotowania ciśnieniowego PRESTO, 5L, nowy,
cena 100 zł. Tel: 697 272 102
● Kamienie białe ogrodowe
ozdobne, 1,80 kg,
tel. 508 747 290

● Koła do Opla 15 na stalowych

rał, tel. 730 016 717
● Opony letnie, 4 sztuki, używane
215/55 R18 Continental,
tel. 504 096 304
● Pawilon przy pasażu, ul. Westerplatte. Wyposażony w klimatyzator, chłodnię, WC.
Sprzedam lub wynajmę za 1 zł.
Tel. 501 645 181

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

● RADIO, CD, MAGNETOFON 2x25W, b. dobre, cena 200 zł.
Tel: 697 272 102

● Okulary oryginalne Carl Zeiss
Germany Lupenbrille, lupa powiększając x2, lewy okular do
prac precyzyjnych, nowe, fute-

● Kiosk typu „RUCH”, tanio sprzedam, tel. 695 480 723

O Wynajmę budynek 500 m², media, siła, pomieszczenia socjalne
handlowo biurowo usługowe
przy drodze krajowej 46 za cenę
20 zł netto. Tel. 601 545 890

● Materac masujący rehabilitacyjny Enabiol” prod. niemieckiej.
Podstawowe informacje:
w internecie wpisać słowo
„Vitberg”, wskazania do terapii:
bóle kręgosłupa i karku,
skurcze łydek i inne.
Tel: 514 621 011

● Obraz ręcznie malowany, portret młodej kobiety, akwarele na
desce lipowej, wymiary: szer.
20cm x wys. 31cm, cena 40zł.
Tel. 794 239 418

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

Sprzedam działkę budowlaną,
pow. 998 m², ogrodzona, położona w malowniczej, leśnej okolicy.
Działka znajduje się w gminie
Janów, w miejscowości Piasek,
ok 25 km od Częstochowy.
Cena: 100 tys. zł, do negocjacji
Tel. 881-455-07

● Pianino Calisio,
ul. Prądzyńskiego 8/7, Częstochowa, tel. 535 988 066

● Rower do ćwiczeń, domowy,
stacjonarny, b. dobry, cena 100
zł. Tel: 697 272 102
● Spodnie męskie nowe na 130
cm w pasie, cena: 50 zł.
Tel. 514 277 061

KD-32RE400LED, zakupiony
w 2018 r., tel. 503 775 955

● Przyjmę: wózki inwalidzkie
oraz kule. Tel. 667 499 164

● Wózek inwalidzki, automat, cena wywoławcza: 2000 zł.
Tel. 534 917 417

● Przyjmę drewno na opał,
tel. 660 714 015

● Wzmacniacz gitarowy VOX, VT
20+, 30W, b. dobry, cena 400 zł.
Tel: 697 272 102

● Przyjmę zużyte telefony komórkowe, tel. 667 499 164

USŁUGI
● Angielski - tłumaczenia umów,
CV, dokumentów, działalność od
1996, tel. 508 560 307
● Usługi psychologiczne / Częstochowskie 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
● Malowanie obrazów,
szkicowanie
Tel. 667 499 164
● Naprawa pomp wodnych, hydroforowych, samochodowych
i cyrkulacyjnych. Ul. Ikara 133a,
tel. 669 245 082

INNE
● Lekcje gry na gitarze,
tel. 697 272 102

● Samotny mężczyzna 55 lat po
rozwodzie pozna kobietę, chętnie puszystą, do zamieszkania
razem. Tel. 519 453 121
● Trening pamięci, uwagi,
myślenia logicznego i twórczego,
od 6 do 106 lat. Tel. 668 814 587
● Wolny lat 55, bezdzietny,
niezależny finasowo pozna
panią. Pani może posiadać
dzieci. Tel. 660 006 217
● Poznam panią, może być
z Ukrainy. Tel. 881 503 984

PRACA
● Podejmę prace dorywczo: gospodarcze, porządkowe, drobne
remonty. Tel.: 536 512 396
● Stajenny Niemcy, praca od zaraz.
Bezpłatne akwaterowanie.
Mężczyźni bez załogów.
Szczegóły pod nr tel.
+48 725 066 959

● TELEWIZOR SONY

KUPON na bezpłatne ogłoszenie
-

Życie Częstochowy i Powiatu -

 MOTORYZACJA

 KUPIĘ

 SPRZEDAM

 ODDAM

 NIERUCHOMOŚCI

 PRACA

 MATRYMONIALNE

 INNE

Treść ogłoszenia:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................

Nr tel. .................................................................................

Jak zamieścić ogłoszenie w Życiu Częstochowy i Powiatu
Dostarczyć ogłoszenie

Wysłać SMS

Wrzucić do skrzynki:
42-200 Częstochowa
Al. NMP 51

Przez internet

Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

na numer 792 620 051

wypełniając formularz na stronie
www.zycieczestochowy.pl
(zakładka: BIURO OGŁOSZEŃ)

Adres redakcji:

Wydawca:

Kontakt internetowy:

Telefon:

42-200 Częstochowa, al. NMP 51
tel. 792 620 051

Firma Handlowo-Usługowa BTG
Częstochowa, ul. Drzewna 48
Redaktor naczelny: Teresa Szajer

email: redakcja@zycieczestochowy.pl
email: reklama@zycieczestochowy.pl
www.zycieczestochowy.pl

Biuro ogłoszeń: 792 620 051
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Wybrane samochody na dzień 8 lipca 2022
AUDI A6
2.0 D, rok prod. 2021,
I-wł., serwisowany, F-VAT,
gwarancja producenta

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

218.900 zł

79.900 zł

MERCEDES GLC COUPE
220
2.2 D, 4x4, rok prod. 2019,
kraj., I-wł., serwisowany,
F-VAT

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

219.900 zł

139.900 zł

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

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

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

46.900 zł

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

77.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan, 
29.900 zł
AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998,
14.900 zł
AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2008,
30.900 zł
AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT
139.900 zł
BMW 3 GT 2.0 D, kraj., rok prod. 2018, I-wł., serwisowany, F-VAT,
94.900 zł
BMW 430 GRAND COUPE 2.0 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł.,
serwisowany, F-VAT,
129.900 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
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, I-wł., serwisowany, F-VAT
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
MAZDA 3 1.6 E, kraj., rok prod. 2003/2004, 
5.900 zł
MERCEDES GLC 2.0 D, rok prod. 2018, 4x4, kraj., I-wł.,
serwisowany,

159.900 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 LAGUNA COUPE 2.0 E, rok prod. 2008, 

29.800 zł
RENAULT LAGUNA III 2.0 D, rok prod. 2010, kraj., I-wł., 

21.900 zł
RENAULT MEGANE IV 1.5 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., 

54.900 zł
RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010, 
10.800 zł
SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj., 
29.900 zł
TOYOTA COROLLA VERSO, 1.8 E, rok prod. 2008, kraj., 

23.900 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., serwisowany, F-VAT, 
71.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010, 
17.900 zł
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■ Opracowanie kolumny: Paula Nogaj

