
Premier Mateusz Morawiecki podczas specjalnej konferencji prasowej po-
informował o szczegółach Tarczy Antyinflacyjnej 2.0. W jej ramach 
obniżone mają zostać stawki VAT na paliwo, energię elektryczną, ciepło, 
gaz oraz żywność i nawozy.

- Chcemy zaprezentować Tar-
czę Antyinflacyjną 2.0, która ma 
chronić polskie rodziny i  obni-
żyć podatki. Ona ma przede 
wszystkim pomóc pozostawić 
w  portfelach Polaków jak naj-
więcej pieniędzy - mówił pre-
mier Mateusz Morawiecki, który 
wskazywał, że wpływ na inflację 
mają w  głównej mierze ceny 
energii, a za nią z kolei odpowia-
da polityka gazowa Rosji oraz 
polityka klimatyczna Unii Euro-
pejskiej.

Premier odpowiadał w  ten 
sposób na zarzuty lidera Koalicji 

O b y w a t e l s k i e j , 
Donalda Tuska, 
który podczas 
w c z e ś n i e j s z e j 
konferencji pra-
sowej zarzucał 
rządowi bezczyn-

ność i zapowiadał złożenie usta-
wy, dzięki której rachunki za gaz 
będą niższe.

Zdaniem premiera pierwsza 
Tarcza Antyinflacyjna obcięła in-
flację o  1,5 proc., druga ma 
przynieść podobny efekt. W ra-
mach Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 
rząd obniży VAT na: paliwo (z 23 
na 8 %), ciepło (z  23 na 8 %), 
energię elektryczną (z 23 na 5 % 
oraz zniesienie akcyzy), gaz 
ziemny (z 23 na 8 %) oraz żyw-
ność (z 5 do 0 %). Do zera obni-
żony zostanie także VAT na na-
wozy, by ograniczyć skalę pod-
wyżek wynikających ze wzrostu 
cen nawozu, co jest pokłosiem 
podwyżek cen gazu.

Obniżenie VAT-u  na żywność 
ma pozwolić zaoszczędzić każ-
dej rodzinie 45 zł miesięcznie. 
Wartość całej Tarczy Antyinfla-

cyjnej ma wynosić 15 miliardów 
zł. VAT na paliwo i  żywność zo-
stanie obniżony na 6 miesięcy, 
a na gaz i ciepło systemowe na 
4 miesiące.

Tarcza 2.0 ma rozwiązać pro-
blem, którego rząd nie przewi-
dział we wcześniejszej tarczy, 
czyli objęcia mieszkań skupio-
nych we wspólnotach i  spół-
dzielniach możliwością korzy-
stania z gazu po cenach dla go-
spodarstw domowych. - Dzisiaj 
na Radzie Ministrów przyjęliśmy 
korzystne rozwiązanie dla Pola-
ków - po wejściu w  życie tej 
ustawy automatycznie każda 
spółdzielnia i  wspólnota miesz-
kaniowa będzie objęta taryfą 
gazową z  wyrównaniem od 1 
stycznia - mówi Anna Moskwa, 
minister klimatu i środowiska.
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 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Jedna osoba zginęła w  wy-
padku, do którego doszło 
na drodze krajowej numer 
91 w  Siedlcu Dużym. 
Sprawca zdarzenia był 
kompletnie pijany. Na do-
datek nie miał uprawnień 
do prowadzenia. Męż-
czyzna chciał uciec, jednak 
został ujęty przez 
świadków. Śledczy wystą-
pili z  wnioskiem o  jego 
tymczasowe aresztowanie.

Do wypadku doszło w  sobotę 
około 13.30 w Siedlcu Dużym na 
drodze krajowej numer 91. Ze 
wstępnych ustaleń policjantów 
wynika, że 26-letni kierowca fia-
ta bravo jechał w kierunku Kato-
wic. W wyniku nieprawidłowego 
wyprzedzania land rovera, na 
łuku drogi stracił panowanie 
nad pojazdem i  uderzył w  nie-

go. Fiat dachował. Jego kierow-
ca wyszedł z tego zdarzenia bez 
szwanku. Próbował nawet ucie-
kać pieszo. Po chwili został jed-
nak ujęty przez świadków. Jak 
się okazało, był kompletnie pija-
ny. Badanie wykazało ponad 2 
promile alkoholu w organizmie. 
Do tego nie posiadał uprawnień 
do kierowania.

28-letni pasażer fiata, na sku-
tek poniesionych obrażeń, 
zmarł w  szpitalu. Ranna, na 
szczęście niegroźnie, została 
również pasażerka land rovera. 
Nietrzeźwy kierowca został za-
trzymany. Śledczy z  myszkow-
skiej komendy wystąpili z wnio-
skiem do Prokuratury Rejono-
wej w Myszkowie o jego tymcza-
sowe aresztowanie. Za spowo-
dowanie śmiertelnego wypadku 
drogowego pod wpływem alko-
holu. 26-latkowi grozi kara do 
12 lat więzienia.

Myszkowscy kryminalni 
odzyskali skradzioną cięża-
rówkę wartą 240 tysięcy 
złotych. W ręce policjantów 
wpadł w  tej sprawie 37-
letni multirecydywista 
i  jego wspólnik. Obaj, de-
cyzją prokuratora, zostali 
objęci policyjnym dozorem.

Policjanci z Wydziału Kryminal-
nego myszkowskiej komendy 
odzyskali ciężarowego mana, 
który został skradziony z terenu 
jednej z  miejscowych posesji. 
O zdarzeniu myszkowskich poli-
cjantów zaalarmował pokrzyw-
dzony. Łupem złodziei padły też 
pieniądze, złoto i  inne warto-

ściowe przedmioty o  łącznej 
wartości 30 tysięcy złotych. 
Sprawą zajęli się kryminalni 
z  myszkowskiej komendy. Już 
po kilku dniach ustalili nie tylko 
tożsamość sprawców, ale rów-
nież miejsce, gdzie był ukryty 
skradziony samochód. Pojazd 
miał już zmienione tablice reje-
stracyjne. Do zatrzymania 
37-letniego multirecydywisty 
i jego wspólnika doszło na tere-
nie powiatu zawierciańskiego. 
Złodzieje zostali zatrzymani 
i  osadzeni w  policyjnym aresz-
cie. Śledczy, oprócz wartej 240 
tysięcy złotych ciężarówki, odzy-
skali też znaczną część skradzio-
nego mienia. O  losie włamywa-
czy zdecyduje sąd.

Nowa Tarcza Antyinflacyjna

Niższy VAT  
na paliwo, prąd, gaz 
i żywność

Tragiczny wypadek 
 w Siedlcu Dużym. 
Sprawca był pijany

Odzyskali 
skradzioną ciężarówkę



2 ŚRODA-CZWARTEK, 12-13 STYCZNIA 2022

Ortodoksyjni Żydzi co roku 
pielgrzymują do Lelowa, 
aby upamiętnić pierwszego 
cadyka chasydzkiej dyna-
stii Lelów i jednego z 
najbardziej znanych w tam-
tych czasach cadyków na 
ziemiach polskich. Nie ina-
czej było w tym roku, kiedy 
przypada 208. rocznica 
śmierci Dawida Bidermana.

Święto jorcajtu, czyli rocznica 
śmierci Dawida Bidermana ob-
chodzona jest na przełomie 
stycznia i lutego. To data rucho-
ma, ponieważ liczona jest we-
dług kalendarza księżycowego, 
którym posługują się ortodok-
syjni Żydzi. Pielgrzymi zjeżdżali 
do Lelowa już od czwartku 6 
stycznia i pozostali aż do nie-
dzieli. Dawid Biderman, zwany 

także Dawidem z 
Lelowa urodził się w 
1746. Zmarł 28 
stycznia w 1814. Był 
rabinem, pierw-
szym cadykirm cha-
sydzkiej dynastii Le-
low. Jego ojcem był 
Salomon Biderman. 
- Początkowo był 
żarliwym kabalistą, 
jednak pod wpły-

wem Elimelecha z Leżajska zain-
teresował się chasydyzmem. 
Początkowo studiował u Mojże-
sza Lejba z Sasowa, a następnie 
u Jakuba Icchaka Horowica, 
gdzie uważany był za najwybit-
niejszego ucznia. Był zaprzyjaź-
niony i spowinowacony z Jaku-
bem Icchakiem Rabinowiczem z 
Przysuchy, którego próbował 
pojednać z Jakubem Icchakiem 
Horowicem. Opowieści o nim 
zawarte zostały w książkach Mi-
gdal Dawid i Kodesz hilulim. Da-
wid Biderman był jednym z naj-
bardziej znanych ówcześnie ca-
dyków na ziemiach polskich. 
Myśli Bidermana cytowane są 
do dziś przez chasydów na ca-
łym świecie - przypomina Urząd 
Gminy Lelów.

AKTUALNOŚCI

 ■ Opracowanie kolumny: Katarzyna Gwara

Zwroty źle wyliczonych 
wynagrodzeń jeszcze  
w tym tygodniu

Aby upamiętnić pierwszego cadyka

Ortodoksyjni Żydzi 
pielgrzymowali do Lelowa

PSL w Częstochowie:  
Polacy tracą na Polskim Ładzie!

Urzędy skarbowe czynne  
do godziny 19.00 

- Ci, którzy mają źle nali-
czone wynagrodzenia, 
mniejsze niż przewiduje 
Polski Ład, będą mieli 
zwroty jeszcze w tym i w 
następnych tygodniach – 
powiedział w poniedziałek 
minister edukacji i nauki 
Przemysław Czarnek.

Czarnek pytany był w RMF FM 
o tych nauczycieli, którzy – w 
związku z wejściem w życie Pol-
skiego Ładu – otrzymali niższą 
pierwszą pensję w styczniu. - W 
dalszym ciągu podtrzymuję, że 
Polski Ład powoduje zwiększe-
nie wynagrodzeń nauczycieli. 
(...) Tak jest w zdecydowanej 
większości przypadków. Nato-
miast to, co się wydarzyło, to są 
błędy w stosowaniu przepisów 
bądź niezastosowaniu przepi-
sów, wynikające być może rów-
nież z braku doinformowania – 
powiedział Czarnek.

Pytany o to, czy nauczyciele 
dostaną wyrównania, potwier-
dził. - Absolutnie nie mogą stra-
cić na Polskim Ładzie, bo w ogó-
le nie przewidują tego przepisy 
Polskiego Ładu – ocenił. - Do 
wszystkich szkół trafi dzisiaj ko-
munikat Ministerstwa Finansów 
– pierwsze szkolenia dla księgo-
wych jest o godz. 14.00. Według 

mojej wiedzy będą następne. Ci, 
którzy mają źle naliczone wyna-
grodzenia i mniejsze niż przewi-
duje Polski Lad – będą mieli 
zwroty jeszcze w tym i w następ-
nych tygodniach. To jest błąd w 
naliczeniu, trzeba go naprawić, 
dlatego też pomagamy w tym 
względzie Ministerstwu Finan-
sów – poinformował szef MEiN.

Rozporządzenie w sprawie 
przedłużenia terminów poboru 
i przekazania przez niektórych 
płatników zaliczek na podatek 
dochodowy od osób fizycznych 
ukazało się w piątek wieczorem 
w Dzienniku Ustaw.

Według resortu finansów dzię-
ki nowym przepisom osoby, 
które otrzymały mniejszą pen-
sję w styczniu, dostaną jak naj-
szybciej wyrównanie wypłaty. 
Chodzi – jak wskazano – m.in. o 
nauczycieli i służby munduro-
we. Zaznaczono, że rozporzą-
dzenie wprowadza też rozwią-
zanie, które spowoduje, że na-
uczyciele akademiccy, których 
obowiązują inne zasady nalicza-
nia kosztów uzyskania przycho-
dów, a zarabiający do 12 800 zł 
brutto, również otrzymają zwrot 
nadpłaconych zaliczek, „aby 
Polski Ład był dla nich neutralny 
lub korzystny również w ujęciu 
całorocznym”.

Przedsiębiorcy, aktywni 
emeryci, nauczyciele, mun-
durowi i wiele innych osób 
już alarmuje, że straciło lub 
straci na Polskim Ładzie. 
Członkowie PSL reprezen-
tujący województwo 
śląskie, apelują do wszyst-
kich o zgłaszanie swoich 
uwag, już otrzymanych lub 
prognozowanych wypłat, 
strat i wszelkich nieja-
sności. - Na tej podstawie 
przygotujemy takie zmiany 
legislacyjne, by nikt nie był 
stratny na szkodliwych 
zmianach podatkowych 
przyjętych przez obecny 
rząd – podkreślają.

Skutki – w zdecydowanej więk-
szości negatywne - wprowadze-
nia Polskiego Ładu odczuwają 
niemal wszyscy. Zaczynając od 
osób prywatanych, przez przed-
siębiorców, a na samorządach 
kończąc. - Zasada, że najbied-
niejsi mają się czuć lepiej, nie 
przekłada się na kondycję finan-
sową samorządów. Wszystkie 
ulgi mające wzbogacić najuboż-
szych przekładają się na nasze 
wpływy – podkreśla Starosta 
Częstochowski Krzysztof Smela. 
- Już w ubiegłym roku wiedzieli-
śmy, że będziemy mieć 2 mln 
mniej wpływów. W każdym roku 
mogliśmy liczyć na około 2-3 mi-
liony wzrostu. Co prawda rząd 
obiecuje, że będzie to rekom-
pensował, ale w tym zakresie 
nie mamy dobrych doświad-
czeń. Nie wiadomo, czy rekom-

pensaty będą obejmować wy-
brańców, czy wszyscy zostaną 
potraktowani jednakowo. Pod-
chodzimy do tego z dużą rezer-
wą. Trudno sobie wyobrazić, że 
samorządy będą się rozwijać 
bez stałych dochodów. Polski 
Ład, jeśli chodzi o samorządy, 
wygląda źle – tłumaczy.

Różne grupy społeczne zazna-
czają, że Polski Ład to bardzo 
skomplikowane obliczenia i nie-
jasne przepisy. - Stałą praktyką 
tego rządu stał się brak konsul-
tacji społecznych. W efekcie 
przepisy są chaotyczne i nieja-
sne – zaznacza Prezes ZW PSL 
Województwa Śląskiego Henryk 
Kiepura. Podobnego zdania jest 
reprezentująca środowiska 
oświatowe. - Dziś przyszły wy-
tyczne z Ministerstwa Finansów, 
aby przeprowadzić akcję infor-
macyjną wśród nauczycieli. Na 
to wszystko potrzeba czasu. Na 
chwilę obecną możemy przy-
znać, że rządzący biją po kiesze-
niach nauczycieli – podkreśla 
Iwona Brzozowska reprezentu-
jąca środowisko nauczycieli.

Przedsiębiorcy skutki Polskie-
go Ładu odczują w lutym, gdy 
przyjdzie im zapłacić po raz 
pierwszy składki i podatki za 
styczeń 2022 r. - Księgowi boją 
się robić obliczenia dla przed-
siębiorców, bo nie wiadomo, ja-
kie wyjdą efekty. Przedsiębiorcy 
traktowani są jako piąte koło u 
wozu. Im ktoś bardziej się stara, 
tym czeka go większa kara. Ubo-
lewamy, że taki ważny doku-
ment jest wprowadzany w spo-
sób chaotyczny i niezaplanowa-
ny – mówi Radny Sejmiku Woje-

wództwa Śląskiego Stanisław 
Gmitruk. - Takiego bałaganu, je-
śli chodzi o interpretacje podat-
kowe, nie pamiętam. Dziś otrzy-
małem fakturę za energię elek-
tryczną. To 300 procent w górę, 
gaz 350 procent w górę. Każdy 
przedsiębiorca będzie musiał to 
jakoś zbilansować. Społeczeń-
stwo musi sobie wreszcie zdać 
sprawę z tego, że jeśli coś do-
stanę, to muszę zapłacić za to 
zapłacić w inny sposób. Nie ma 
nic za darmo – wtóruje Broni-
sław Tarasek, przedsiębiorca.

Członkowie PSL reprezentują-
cy województwo śląskie, apelu-
ją do wszystkich o zgłaszanie 
swoich uwag, już otrzymanych 
lub prognozowanych wypłat, 
strat i wszelkich niejasności. - 
Nasi eksperci będą odpowia-
dać na pytania, a nasz klub par-
lamentarny w Sejmie przygotu-
je takie zmiany legislacyjne, by 
nikt nie był stratny na szkodli-
wych zmianach podatkowych 
przyjętych przez obecny rząd! 
Jako klub parlamentarny bę-
dziemy także występowali z 
wnioskami o szczegółową in-
terpretację przepisów do 
wszystkich możliwych orga-
nów, by stały się one jasne i 
przejrzyste. Będziemy propo-
nować takie rozwiązania praw-
ne, żeby „Polski Bajzel” stał się 
strawny dla wszystkich Pola-
ków - podsumowuje Henryk 
Kiepura.

Wszelkie uwagi i niejasności 
można kierować na adres KON-
SULTACJE@PSL.ORG.PL

W związku z problemami, 
które pojawiły się wraz z 
wejściem w życie Polskiego 
Ładu, urzędy skarbowe 
będą prowadzić dodatkowe 
dyżury. Od wtorku w godz. 
8.00 - 19.00 każdy będzie 
mógł zadzwonić do urzędu i 
zadać pytania na temat no-
wych przepisów.

W ramach akcji informacyjnej, 
od 8 stycznia realizowane są 
wielogodzinne livechaty 7 dni w 
tygodniu, gdzie każdy może za-
dać pytanie. - Publikujemy sys-
tematycznie materiały instruk-
tażowe na naszych stronach in-
ternetowych, w tym podatki.
gov.pl. Zapraszam też do obej-
rzenia webinarium z naszymi 
ekspertami. Wzmocniliśmy ka-
drowo infolinię Polskiego Ładu. 
Urzędy skarbowe w zakresie in-
formacji dotyczącej rozwiązań 

zawartych w Polskim Ładzie od 
wtorku będą otwarte od 8:00 do 
19:00. Zachęcam wszystkich, 
którzy mają pytania związane z 
Polskim Ładem do korzystania z 
naszych materiałów i do kontak-
tu z naszymi ekspertami - za-
znaczał minister finansów, Ta-
deusz Kościński.

Szef resortu finansów, zapyta-
ny dlaczego od 8 stycznia zmie-
niły się zasady rozliczania zali-
czek na podatek dochodowy, 
pobieranych przez płatników w 
styczniu 2022 r., powiedział, że 
część osób niepotrzebnie złoży-
ła wniosek o rezygnację z prefe-
rencji dla klasy średniej lub pra-
codawca nie pobrał przy zatrud-
nieniu tzw. formularza PIT-2, 
który pozwala zastosować kwo-
tę wolną już na etapie zaliczek. - 
To dwa główne powody. Dlate-
go część osób, w tym nauczycie-
le, na początku stycznia zoba-
czyła na swoich kontach mniej-

sze pensje. Pobrane na podatek 
zaliczki w pierwszych miesią-
cach, z zyskiem trafiłyby do po-
datników później. Chcemy jed-
nak, by korzyści z Polskiego Ła-
du nasi obywatele odczuli jak 
najszybciej. A będzie to rocznie 
17 mld zł więcej w ich portfe-
lach. Stąd tak szybko przygoto-
waliśmy rozporządzenie dzięki 
któremu już w przyszłym tygo-
dniu rozpocznie się wypłacanie 
różnic w płacach - wyjaśnił Ko-
ściński.

Przypomniał, że od pracowni-
ków i zleceniobiorców zarabia-
jących miesięcznie do 12,8 tys. 
zł brutto zaliczki będą pobiera-
ne w kwocie nie wyższej niż ta, 
która obowiązywała jeszcze w 
grudniu 2021 r. Zasada ta doty-
czy również tych osób, które już 
otrzymały wynagrodzenie w 
styczniu.
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Wysłać email
na adres: reklama@zycieczestochowy.pl

Wysłać SMS
na numer 792 620 051

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

 20 lat doświadczenia 
RABAT – 50% u nas to działa!

SZYBKA GOTÓWKA za:SZYBKA GOTÓWKA za:
złoto, srebro, GSM, RTV 

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
TANIE WYROBY TANIE WYROBY 

JUBILERSKIEJUBILERSKIE

LOMBARD KAPSLOMBARD KAPS

Al. NMP 1,  tel. 34 361-39-50
Al. N.M.P. 8,  tel. 34 324 51 03
Al. NMP 16,  tel. 34 324-68-31
Al. Wolności 6,  tel. 34 324 23 24

www.lombardkaps.plwww.lombardkaps.pl

 O Antena do tv z przyłączem  
( kpl do zamontowania ),  
tel. 34 362 94 27 

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

 O Błotniki przednie do Mercedesa 
190 oryginał, w b. dobrym  
stanie. Tel.: 693 629 529

 O Drzwi białe pokojowe 
Tel. 501 109 822

 O Drzwi wejściowe 
Tel. 501 109 822

 O Drzwi wewnętrzne pełne 80,  
bez ościenicy, prawe i lewe.  
Tel. 693 629 529

 O Garnitur męski nowy,  
na wzrost 170 cm, 100 zł, 
tel. 697 272 102

 O Garnek do gotowania ciśnienio-

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Treść ogłoszenia: 

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

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

    MOTORYZACJA

    NIERUCHOMOŚCI

    KUPIĘ     SPRZEDAM     ODDAM

    PRACA     INNE    MATRYMONIALNE

KUPON na bezpłatne ogłoszenie 

-  Życie Częstochowy i Powiatu  - 

Jak zamieścić 
ogłoszenie 
w Życiu Częstochowy i Powiatu

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

wego PRESTO, 5L / 100 zł,  
nowy,  tel. 697 272 102

 O Kawiarkę ciśnieniową  
DeLonghi CAFE TREVISO, 
 b.dobra, 100 zł,   
tel. 697 272 102

 O Kopiarkę laserową HP LaserJet 
1010, dobra, 50 zł /  
 tel. 697 272 102

 O Łóżko rehabilitacyjne, elek-
tryczne, sterowane pilotem w 
czterech pozycjach, wysięgnik  
z uchwytem, drewniane wykoń-
czenie obudowy, nowy materac. 
Nie używane. Cena 1400 zł.  
Tel: 500 486 920

 O Maszyna dziewiarska firmy 
bosch, tel. 34 362 94 27

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

 O Materac masujący rehabilitacyj-
ny 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

 O Meble w dobrym stanie, „nor-
weskie”  tel. 508 747 290

 O Okulary oryginalne Carl Zeiss 
Germany Lupenbrille, lupa po-
większając x2, lewy okular do 
prac precyzyjnych, nowe, fute-
rał, tel. 730 016 717

 O Pilarka poprzeczno-wzdłużna  
dmpa-40– mało używana!  
Tel. 790 819 855

 O Pralka whirlpool ładowana  
od góry. Tel. 721 390 993

 O Prasowalnica elektryczna  
 tel. 34 362 94  27

 O Programator do pralki typ 770 
nowy – tel. 790 819 855

 O Radio+cd+magnetofon+2 gło-
śniki 2x25W + głośnik basowy,   
250 zł, tel. 697 272 102

 O Wózki inwalidzkie (2), nowe, re-
gulowane podnóżki, ręczne,  
50 zł / szt. Tel.: 794 239 418

 O Wzmacniacz gitarowy 30W 
lampowy typu VOX, b.dobry, 
400 zł,  tel. 697 272 102

USŁUGI

 O Naprawa pomp wodnych, hy-

droforowych, samochodowych  
i cyrkulacyjnych.  Ul. Ikara 133a,  
tel. 669 245 082

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

PRACA

 O Pracownik gospodarczy podej-
mie pracę: sprzątanie, porządki, 
piwnice, strych, drobne remon-
ty, dyspozycyjny.  
Tel.: 536 512 396

INNE

 O Lekcje gry na gitarze,  
tel. 697 272 102

 O Trening pamięci, uwagi, myśle-
nia logicznego i twórczego, od 6 
do 106 lat. Tel. 668 814 587

 O Wolny lat 54, bezdzietny,  
niezależny finasowo pozna  
panią.  
Pani może posiadać dzieci.   
Tel. 660 006 217
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SKODA OCTAVIA 
1.6D, rok prod. 2017,  
kraj.,I-wł., F-VAT,  
serwisowany

44.900 zł 

MERCEDES GLC 
2.0 D, 4x4, rok prod. 2018, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
automat

166.800 zł

VW PASSAT  
2.0 D, rok prod. 2017,   
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

74.900 zł

BMW 430 GRAND COUPE
2.0 E, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

139.900 zł

RENAULT CLIO
1.2 E, rok prod. 2017, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

34.900 zł

BMW 3 GT 
2.0 D, rok prod. 2018,  
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

94.900 zł

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

77.900 zł

AUDI A6 
2.0 D QUATRO S TRONIC, 
kraj., rok prod. 2018, I-wł., 
serwisowany, F-VAT

139.900 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2003, automat,  11.800 zł

AUDI A4 2.0 D, rok prod. 2008, sedan,  29.900 zł

AUDI A6 2.0 TDI S TRONIC, rok prod. 2017,  

kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT  119.900 zł

AUDI A8 4.2 E, rok prod. 2006,  21.300 zł

BMW 320i xDrive 2.0 E, rok prod. 2014,  55.500 zł

BMW 520 2.0 D, rok prod. 2007,  19.900 zł

BMW X1 2.0 D, rok prod. 2010, automat,  41.500 zł

CHEVROLET KALOS 1.2 E+LPG, rok prod. 2008,  7.900 zł

CITROEN C5 2.2 D, automat, rok prod. 2002,  1.800 zł

FIAT BRAVO 1.4 E, rok prod. 2007,  14.900 zł

FORD FIESTA 1.25 E, rok prod. 2009,  17.900 zł

FORD MONDEO 2.0 D, rok prod. 2007, kraj.,  16.900 zł

HYUNDAI TUSCON 2.0 D, rok prod. 2006,  15.900 zł

MERCEDES BENZ E300 COUPE, 2.0 E, rok prod. 2018,  188.000 zł

MERCEDES E220, 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT                       126.900 zł

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, kraj., 

I-wł., F-VAT,                       173. 900 zł

MERCEDES S350, 3.0 D, rok prod. 2015,                       181.500 zł

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

F-VAT 43.900 zł

OPEL ASTRA II, 1.6 E, rok prod. 2003, kraj., 5.500 zł

OPEL ASTRA III, 1.4 E, rok prod. 2009, kraj., I-wł., 16.900 zł

OPEL ASTRA IV, 1.7 D, zakup 2013,  23.000 zł

PEUGEOT 407 1.8 E + LPG, kraj., rok prod. 2008,  22.000 zł

RENAULT MEGANE CABRIO 2.0 E, rok prod. 2004,     9.900 zł

RENAULT TWINGO 1.2 E, rok prod. 2010,     9.900 zł

SEAT ALHAMBRA 2.0 D, rok prod. 2010,  15.900 zł

SEAT TOLEDO 1.2 E, rok prod. 2015, kraj.,  29.900 zł

TOYOTA AVENSIS 2.0 D, rok prod. 2009,  19.900 zł

VW JETTA 1.4 E, rok prod. 2007,  16.900 zł

VW JETTA 1.6 E, rok prod. 2007,  17.900 zł

VW GOLF VII, 1.5 E, rok prod. 2018, kraj., F-VAT 69.500 zł

VW NEW BEETLE 2.0 E, rok prod. 1999, 8.900 zł

VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT, 

 71.900 zł

VW PASSAT 1.8 TSI, rok prod. 2017, kraj., I-wł., serwisowany, 

F-VAT,  77.900 zł

VW PASSAT 1.4 E, rok prod. 2016, kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT,  

 59.900 zł

VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł 

Wybrane samochody na dzień 7 stycznia 2022
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SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT  
W JAMROZOWIŹNIE

Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice
tel. 34 321 59 87 lub 730 115 578,   e-mail: schronisko@klomnice.pl

www.schronisko.klomnice.pl     facebook: SchroniskoAs

Kuba szuka nowego domu!
Chłopak młody nie jest, bo ma już 12 lat, ale energii mu nie brakuje! Kuba potrzebuje zdecydo-
wanego właściciela, który będzie umiał ogarnąć jego energię i dobrze go poprowadzi.
Chłopak zna smycz, ale zdarzy mu się czasem mocniej pociągnąć. Niestety Kuba nie może za-
mieszkać w domu z ogrodem, bo każdy płot to dla niego nie problem do przeskoczenia. On po-
trzebuje bloku (najlepiej, żeby była winda), częstych spacerów i wielu zabaw.
W nowym domu musi zostać jedynakiem, bo nie przepada za innymi zwierzętami. Chłopak jest 
bardzo kontaktowy, uwielbia mieć styczność z człowiekiem, być głaskany i czasem przytulany.
No nie czekaj, odmień los tego psa!
Właśnie Twój dom to może być jego jedyną szansą na lepsze życie!

Doran cudny pies, który pragnie tylko domu.
Do schroniska trafił w styczniu tego roku. Psiak jest już po ka-
stracji i śmiało może biec do domu, ale tego domu nadal nie wi-
dać! Doranek ma dopiero około 2 lat więc całe psie życie jeszcze 
przednim. Chłopak jest bardzo przyjacielski, jeżeli chodzi o inne 
psiaki w schronisku. W nowym domu nie powinno być proble-
mu, jeśli masz już jakiegoś psiaka, ale polecamy spacer zapo-
znawczy. Doran jak to młodziak jest aktywny, ciekawy świata i 
uwielbia spacery z człowiekiem. Fajnie, gdyby w nowym domu, 
jeżeli trafiłby np. do domu z ogrodem, miał możliwość spacerów 
na smyczy za placem. Doran jest też bardzo proludzkim psia-
kiem i nigdy nie odmawia głaskania podczas spacerów. Ten 
psiak marnuje się w schronisku i wiemy, że szuka właśnie Ciebie!

Rufinka  
już 11 lat czeka na dom w 
naszym schronisku!
Nie rozumiemy co ta średnia 
sunia jeszcze tu robi..Nie jest 
konfliktowa w stosunku do 
innych psiaków. Powoli 
nabrała pewności i polubiła 
spacery na smyczy.. Bardzo 
prosimy o dom dla tej 
średniaczki! Brevuś wciąż szuka tego jedynego człowieka!

Jedyny przyjęty w 2017 roku Brevuś, wciąż szuka tego jedynego 
człowieka! Chłopak ma około 7 lat i potrzebuje spokojnego 
domu, najlepiej bez innych zwierząt. Czy znasz taki?
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Bohun ma dopiero 3 lata.
Potrzebuje świadomego, doświadczonego, cierpliwego opieku-
na, który zna się na obcowaniu z psami i będzie słuchał zaleceń 
wolontariuszy oraz behawiorystki. Psiak wrócił już raz z adopcji, 
nie ze swojej winy. Chłopak jest raczej indywidualistą, nie pole-
camy do domu z dziećmi oraz innymi zwierzętami. Bohunek 
nauczył się chodzić na smyczy i poznaje twarze nowych wolon-
tariuszy. Jeżeli nie boisz się wyzwań i jesteś otwarty na pracę z 
Bohunem, to dzwoń! Nie pozwól mu na dożywocie w schroni-
sku! On się zmieni na 100%, ale do tego potrzebny mu człowiek, 
czas i praca nad jego lękami oraz zrozumienie. Adoptuj!

Zgrywus od 2016 roku czeka na dom!

W środku jest bardzo delikatnym psiakiem, co udowadnia przy 
dłuższym poznaniu i przekonaniu się do danej osoby. Nie jest 
konfliktowy, ale miewa czasem sprzeczki z innymi psiakami. 
Niestety nie polecamy go do domu z małymi dziećmi. Psiak naj-
lepiej odnalazłby się w domu z ogrodem. Czy Zgrywus doczeka 
się tego dnia, w którym go adoptujesz?

Bajgiel 
Do schroniska trafił w 2012 
roku. Bajgiel dogaduje się z 
innymi psami, na smyczy 
jest bardzo grzeczny. Jest 
delikatny w stosunku do 
dzieci. Uwielbia też się 
czasem bawić.

Tekla oddana przez właściciela bo... nie mieściłaby się w mieszkaniu!

Tekla to przepiękna, młoda suczka w typie owczarka niemieckiego długowłosego.
Oddana do schroniska przez swojego właściciela, który z domu przeprowadzał się do bloku..Tekla 
straciła wiarę i zaufanie do ludzi, co okazywała zębami, nie chciała wyjść z budy/kojca. Po kilku mie-
siącach pracy z behawiorystą otworzyła się i jest już dużo lepiej - chodzi na spacery i poddaje się 
pieszczotom. Niestety cały czas jest nadreaktywna i czasami nie radzi sobie z pobudzeniem.
Dlatego poszukujemy zrównoważonego opiekuna, doświadczonego w pracy z psami, który da jej 
spokojny dom, w spokojnej okolicy. Człowieka asertywnego w stosunku do psów, który da jej 
wsparcie i pomoże uwierzyć w człowieka.Tekla absolutnie nie nadaje się do domu z dziećmi i ra-
czej bez innych zwierząt. PRZYWRÓĆ JEJ WIARĘ W CZŁOWIEKA!
PS: Nie wydamy Tekli do pilnowania podwórka!

Czaki to typ psa idealnego!

Chłopak nie narzeka na towarzystwo innych psiaków, da 
się go połączyć z innymi boksami na wybiegu, bez proble-
mów. Mimo wieku 11 lat energia nadal go nie opuszcza i 
kocha biegać, bawić się. Jest delikatny w stosunku do ludzi 
małych i tych dużych, na spacerach nie ciągnie. Niestety, 
kiedy już wraca do boksu, zrezygnowany idzie do budy i 
nawet niechętnie wychodzi po jedzenie! Czaki z każdym 
dniem coraz bardziej traci nadzieje, że znajdzie swój jedy-
ny dom... Kto go pokocha?!
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