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267-971-5807267-971-5807

NAPRAWA KOMPUTEROW:NAPRAWA KOMPUTEROW:
Desktop, Laptop and SerwerDesktop, Laptop and Serwer

Projektowanie,Montowanie i Konfiguracja Projektowanie,Montowanie i Konfiguracja 
Office and home networkOffice and home network

 Bezplatna diagnostyka Bezplatna diagnostyka
 Parental control service Parental control service
  Wykonywanie  komputera na zamowienieWykonywanie  komputera na zamowienie
 Usuwanie wirusow Usuwanie wirusow
 Odtworzanie   informacji Odtworzanie   informacji

1916 Welsh Rd. Unit 3
Philadelphia, PA 19115

215-969-4985     215-728-6040215-969-4985     215-728-6040
Nasze Uslugi i Serwisy:

- Paczki  morskie i lotnicze do Ukrainy i innych krajow. 
  11-ta paczka bezplatna
- bezplatny odbior z domu
- Transfery pieniezne do Europy Srodkowej  
  i Wschodniej od $4.50
- Przesylka samochodow osobowych i transportowych 
- Karty telefoniczne, elektroniczne slowniki i upominki
- Lotnicze przesylki do 7-miu dni
- Duzy wybor CD

Job Description
The Mechanic/A&T Technician is responsible for mechanical 
assembly of our custom designed equipment and testing this 
equipment to a specified set of conditions. 
Basic qualifications include, but are not limited to, the following:

Maintenance Mechanic / Assembly and Test Technician

Fluitron Inc. offers a full benefit package after successful completion  
of 90 day orientation/probationary period and 401K after 1 year.
FLUITRON IS CURRENTLY OFFERING A $4,000 NEW HIRE BONUS. 
$2,000 WILL BE PAID AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF 
90 DAY PROBATION PERIOD AND $2,000 AFTER SUCCESSFUL 
COMPLETION OF 1 YEAR OF EMPLOYMENT.
All employment offers are contingent upon successful 
completion of our pre-employment  
physical and drug screening.
This position has a starting salary between  
$18 and $28/hour depending on experience.

•	 Valid drivers license 
•	 Minimum 3 years experience in  

a technical field 
•	 Ability to read/work from 

mechanical drawings,  
electrical schematics, piping and 
instrumentation drawings and 
operational instructions 

•	 Willingness to travel for on-site 
setup, diagnosis, and repair.

•	 Must have own tools 
•	 Willingness to work overtime 

when needed, including 
Saturdays.

•	 Must speak fluent English

PLEASE SEND YOUR RESUME TO:  
accounts@fluitron.com.
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OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA
POSZUKIWANI KIEROWCY  

DO PRACY W TRANSPORCIE  
Z DOSWIADCZENIEM LUB BEZ

Wymagane posiadanie prawo jazdy
Kierowcy z doswiadczeniem przy  

zatrudnieniu otrzymuja  
DODATKOWY BONUS

Dowolne godziny pracy
TELEFON: JAY 267-615-7914


FIRMA PRODUKUJĄCA  

ALUMINIOWE OKNA  
I SYSTEMY FASADOWE  

Poszukuje pracowników do montażu okien i drzwi.
Wymagany uregulowany status prawny.
Dobre warunki pracy i płacy. Możliwość otrzymania 

ubezpieczenia medycznego.
LOKALIZACJA - BENSALEM.

KONTAKT TELEFONICZNY: 215-300-3031


DIJAS FOODS DISTRIBUTION INC  
Poszukuje pracowników przy produkcji  

i pakowaniu towarów.
Praca na pełny etat. Wymagana minimalna znajomość 

jeżyka angielskiego i uregulowany status prawny.
Dobre warunki pracy i płacy. Możliwość awansu.
KONTAKT TELEFONICZNY: 267-342-0659


POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW 

NA POZYCJE:
Front Desk(kobieta), Pracownika do 
mycia samochodów, Body Man (detailer),  
Automechanika (naprawa samochodów)

Dobre warunki pracy i płacy. 
TELEFON: 215-687-8547


PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU 

NA PERMIT/LICENCJE CDL 
(KOMERCYJNE PRAWO JAZDY) w ciągu 

3-6 dni W JEŻYKU ROSYJSKIM. USTALANIE 
TERMINU EGZAMINU. PŁATNE SZKOLENIE.
PO zdaniu egzaminu ZAPEWNIENIE 

100% miejsca PRACY CDL.  
Tel: 267-323-9437, 203-570-4915, 

347-224-3893


FOOD DISTRIBUTOR COMPANY 
POSZUKUJE PRACOWNIKÓW DO 

ROZWOŻENIA PRODUKTÓW  
I PRACY W MAGAZYNIE.
FULL/PART TIME JOB

WYMAGANY NIENAGANNY 
DRIVER RECORD, 

MINIMUM JEŻYKA ANGIELSKIEGO.
Telefon: 267-666-7936


FABRYKA OKIEN POSZUKUJE  
MŁODEGO, ENERGICZNEGO  

PRACOWNIKA W WIEKU DO 40 LAT.
Wymagana komunikatywna znajomość 
jeżyka angielskiego oraz. Valid Drive's 

License. Po dodatkowe informacje  
proszę dzwonić: 773-747-2384


POSZUKIWANI PRACOWNICY DO 
PRACY PRZY SIDING I GUTTERS  
Z DOŚWIADCZENIEM LUB BEZ

Stala praca. 
Tygodniowe wynagrodzenie na godzinę.

Tel: 267-699-8739 lub  
609-540-3247


Poszukiwany Mechanik do pracy 

przy naprawie dużych ciężarówek 
(Trucks)

Zatrudnienie na pełny/niepełny etat.
Dobre warunki płacy i pracy.

Zapewniamy zakwaterowanie.
Telefon: 609-239-2694


Poszukiwany pracownik  
w Heating(duck work) 

z doświadczeniem lub bez.
Dobre warunki pracy i płacy.
Telefon: 267-300-2522


KOMPLEKS KĄPIELOWY poszu-

kuje pracowników na stanowisko: ku-
charza, kelnera i osoby do sprzątania.

Telefon: 215-942-4646

ZAKLAD FRYZJERSKI W HAVERTON PA  
natychmiast zatrudni fryzjera

na caly etat lub pol etatu
Prosze dzwonic: 610-789-2319


FORD POSZUKUJE MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO  
z duzym poswiadczeniem

Wymagana znajomosc jezyka angileskie-
go oraz praca z komputerem

WYNAGRODZENIE: $ 75,000 na rok
DOGODNE WARUNKI PRACY

Telefon: 215-869-7767


DOBRZE ROZWIJAJĄCA SIE FIRMA 
Spożywcza z siedziba w Bensalem  
PILNIE POTRZEBUJE PRACOWNIKÓW 

do sprzątania a także do  konserwacji urządzeń.
Elastyczne godziny pracy. 

Wymagana minimalna znajomość jezyka  
angielskiego i uregulowany status prawny.

Dobre warunki płacy.  
Możliwość awansu.

Kontakt telefoniczny: 267-342-0659


ŚWIADCZYMY USŁUGI DLA 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  

przy poszukiwaniu tenants 
i wynajmie apartamentów.

  Dokumentacja i zarządzanie
  Po dodatkowe informacje proszę 

dzwonić: 267-228-4050 BORYS


Wykonujemy prace o rożnym stopniu 
złożoności:

Prace wewnętrzne: malowanie,parkiet, laminat, 
płytki ceramiczne, schody. Remont łazienek 

i kuchni. Wykańczanie piwnic
Prace na zewnątrz: hardscaping, landscaping, 
klaby, kwietniki, mulch,ogrodzenia,deki, prace 

w cemencie i betonie
Telefon: 215-588-8466


POTRZEBNY SPECJALISTA 

DO WYKONYWANIA WEWNĘTRZNYCH 
I ZEWNĘTRZNYCH PRAC REMONTOWYCH:

Szpachlowanie, malowanie wnętrz, 
układanie kafelków, instalacje elektryczne, 
sztuco, framing, EPDM roof, malowanie  

na zewnątrz, układanie kostki kamiennej i td)
Możliwe wyjazdy na delegacje z bezpłatnym 

zakwaterowaniem.
Wynagrodzenie w zależności od posiadanych kwalifikacji.

Telefon: 404-202-8149
 

Potrzebni młodzi, energiczni  
pracownicy do pracy na budowie 

(SIDING,OKNA, DRZWI)
DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY.
Po więcej informacji proszę dzwonić:

267-648-7988
 

FIRMA SPEDYCYJNA POSZUKUJE 
SPECJALISTY W ZAKRESIE 

DIAGNOSTYKI KOMPUTEROWEJ 
CIĘŻARÓWEK.

WYMAGANE POSIADANIE
CDL KLASY A.

DOBRE WARUNKI PŁACY I PRACY
Po więcej informacji prosić Igora

Telefon: 215-391-0524


POTRZEBNI KIEROWCY
Z CDL KLASY A DO PRACY 

W ZESPOLE SAMOCHODOWYM FEDEX.
STALE REGULARNE TRASY

5 DNI PRACY / 2 DNI W DOMU.
GWARANTOWANE ZAROBKI 

W WYSOKOŚCI $1800-$2000 USD 
TYGODNIOWO PLUS

PŁATNE WAKACJE LUB OPŁATA ZA MILE  
WYNOSI $ 2200 USD TYGODNIOWO.

Wymagane doświadczenie zawodowe, 
Oraz T-ENDORSEMENT
(PODWÓJNY-TRIPLE).
Studenci mile widziani!

Telefon: 917-340-5503, 718-404-7353


SPEDYCYJNA FIRMA POSZUKUJE KSIĘGOWEGO  
ZE ZNAJOMOŚCIĄ JEZYKA ANGIELSKIEGO.

DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY.
PO WIĘCEJ INFORMACJI PROSZĘ DZWONIĆ

Telefon: 267-241-0794

FIRMA TRANSPORTOWA 
POSZUKUJE ODPOWIEDZIALNYCH KIEROWCÓW DO PRZEWOŻENIA: 
 • PACJENTÓW DO GABINETÓW LEKARSKICH I SZPITALI
 • UCZNIÓW DO SZKOL

ORAZ ZATRUDNI MECHANIKA SAMOCHODOWEGO NA PÓL ETATU.  WYMAGANY  
UREGULOWANY STAN PRAWNY I PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ JEZYKA ANGIELSKIEGO.

Telefon: 215-491-2222


POSZUKIWANI  PRACOWNICY DO PRACY PRZY  
ODNAWIANIU ODZIEŻY ROBOCZEJ.

WYMAGANA  ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI  MASZYN DO SZYCIA.
STALE ZATRUDNIENIE. DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY.

Telefon: 215-500-1469

PILNIE POSZUKIWANI PRACOWNICY  
NA STANOWISKA:

••  SprzedawcySprzedawcy
••  KasjeraKasjera
••  Pracownika do pracy  Pracownika do pracy  

w kuchniw kuchni
• •  Pracownika  Pracownika  

do wykonywania  do wykonywania  
innych czynnosci w sklepieinnych czynnosci w sklepie

Zostan czlonkiem naszego zespoluZostan czlonkiem naszego zespolu
Tel: 718-412-3400 EXT.1529

email: HR@NetCostMarket.com
Mozna rowniez wypelnic ankiete  

w naszym sklepie.
Wymagane pozwolenie na prace w USA

KUPON REKLAMA OGŁOSZENIE FORM 
Wypełnij kupon i wyślij na nasz adres:  
PO Box 579, Warrington, PA 18976, 

prześlij faksem: 267-684-6338 
Opublikuj ogłoszenie w sekcji "Classified"

Twój tekst:   ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_______________________________________________________
___________________    Data _____________________________

__________ 1 tydzień    _________ 2 tygodnie    ___________ Miesiąc

Płatność: ________Czek _______Money Order_____ Karta Kredytowa 
Card #____________________________ data ważności_____________

Imię, nazwisko na karcie _______________________________________Adres: ____
_________________________________________________

Miasto_____________________________ Stan________ Kod_________
Tel. #________________________________________________________

 ZADZWOŃ: 267-971-5765
Podaj tekst reklamy i użyj karty debetowej / kredytowej.

 Wytnij FORMULARZ KLASYFIKACJI
Załącz do niego czek lub Pieniądze w gazetach firmowych i rynkowych  

i przesłać do redakcji:
PO Box 579, Warrington, PA 18976

OPUBLIKUJ REKLAMĘ W SEKCJI “OGŁOSZENIE”:OPUBLIKUJ REKLAMĘ W SEKCJI “OGŁOSZENIE”:
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KORONAWIRUS W POLSCE. TRZECIĄ 
DAWKĘ SZCZEPIONKI BĘDĄ MOGŁY 

PRZYJĄĆ KOLEJNE GRUPY

- Dziś pojawi się rozporządzenie, by trzecią dawkę 
szczepionki podawać personelowi niemedycznemu pra-
cującego z zakażonymi, bądź mającymi kontakt z zaka-
żonym materiałem genetycznym - powiedział we wtorek 
rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Będzie 
to kolejna grupa, która zostanie uprawniona do przyjęcia 
trzeciej dawki preparatu przeciw COVID-19.

- To poniekąd realizacja tej "grupy zero", z którą mieliśmy 
do czynienia na początku programu szczepień - wyjaśniał 
rzecznik resortu zdrowia. Trzecia dawka, nazywana przy-
pominającą, powinna być podawana pół roku po przyjęciu 
drugiej dawki. W Polsce szczepienia wykonywane są 
preparatami Pfizera. 

Ministerstwo Zdrowia, na podstawie zaleceń Rady 
Medycznej, rozpoczęło w piątek 24 września wystawianie 
skierowań do e-rejestracji na szczepienia dawką przypo-
minającą dla wszystkich osób powyżej 50 lat i pracowni-
ków ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt 
z pacjentem. W drugim przypadku chodzi o osoby, które 
na początku akcji szczepień przeciw COVID-19 były w 
tzw. "grupie zero". 

Dla kogo trzecia dawka
Dawka dodatkowa uzupełniająca podawana jest zaś 

osobom z upośledzeniem odporności, u których od-
powiedź immunologiczna na szczepienie mogła być 
niewystarczająca. Chodzi m.in. o osoby otrzymujące 
aktywne leczenie przeciwnowotworowe; po przeszcze-
pach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne 
lub terapie biologiczne; z umiarkowanymi lub ciężkimi 
zespołami pierwotnych niedoborów odporności; z za-
każeniem wirusem HIV; leczonych aktualnie dużymi 
dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą 
hamować odpowiedź immunologiczną, a także dializowa-
nych przewlekle z powodu niewydolności nerek.Podaje 
się ją po 28 dniach po ukończeniu pełnego schematu 
szczepienia przeciw COVID-19.

Trzecią dawkę mogą przyjmować także studenci uczelni 
medycznych. 

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 975 
nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i o 29 
zgonach.

STAN WYJĄTKOWY WYDŁUŻONY O 60 
DNI? TAK CHCE RZĄD, DECYZJĘ PODEJ-

MIE ANDRZEJ DUDA 
Rząd zwróci się do prezydenta Andrzeja Dudy w spra-

wie przedłużenia stanu wyjątkowego o 60 dni. Stosowny 
wniosek ma trafić w jego ręce do końca wtorku. Klamka 
jeszcze nie zapadła.

"Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów podjęła 
decyzję o zwróceniu się do prezydenta Andrzeja Dudy 
o przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni" - 

powiedział rzecznik rządu Piotr Müller na konferencji po 
zakończeniu obrad rządu.

Jak tłumaczył, sytuacja na polsko-białoruskiej granicy 
jest nadal bardzo trudna. Według jego wiedzy od początku 
"wojny hybrydowej" aż 10 tys. osób próbowało przekroczyć 
granicę Polski.

Rzecznik rządu doprecyzował przy okazji, że Straż 
Graniczna, wojsko i policja podejmują wspólne działania, 
aby uniemożliwić sforsowanie granicy. - Naszym obowiąz-
kiem jest nie tylko zabezpieczyć granicę Polski, ale i Unii 
Europejskiej - dodał.

Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią
Przypomnijmy, że stan wyjątkowy w przygranicznym 

pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego 
i lubelskiego, obowiązuje od 2 września. Wprowadzony 
został na 30 dni. Objęte są nim 183 miejscowości (115 w 
woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim).

Na mocy rozporządzenia żołnierze WOT przez całą dobę 
patrolują miejscowości w pasie przygranicznym z Biało-
rusią objęte stanem wyjątkowym. Żołnierze tej formacji 
mają informować mieszkańców o zagrożeniach i wspierać 
samorządy w "ochronie systemów informatycznych".

Wcześniej przez blisko 40 lat - od roku 1981 - politycy 
jak ognia unikali wprowadzania w Polsce stanów nad-
zwyczajnych. Z tej reguły wyłamał się rząd Mateusza 
Morawieckiego wespół z prezydentem Dudą.

PROBLEM BRANŻY TURYSTYCZNEJ. 
ŚWIATOWY GIGANT ZABIERA HOTELA-

RZOM CZĘŚĆ ŚRODKÓW, KTÓRE POWINNY 
TRAFIĆ DO GMIN

Światowy potentat z branży hotelarskiej - firma Booking.
com - pobiera od swoich klientów część pieniędzy, które 
ci płacą tytułem opłaty miejscowej, turystycznej lub klima-
tycznej. W skali jednego pobytu nie jest to więcej niż kilka 
złotych. W skali całej Polski mówimy jednak o milionach.

Portal chciał ograniczyć oszustwa
Jeszcze kilka lat temu właściciele hoteli, pensjonatów, 

kwater prywatnych czy gospodarstw agroturystycznych 
mieli swoje sposoby na to, by w wyszukiwarce Booking.
com znaleźć się jak wyżej, a przy okazji zapłacić jak 
najmniej prowizji. Część z nich ustawiała więc cenę za 
sam nocleg na niskim poziomie (np. 10 zł dziennie), 
ale dodawała, że turysta musi liczyć się np. z opłatą za 
sprzątanie, która mogła wynieść już np. 200 zł dziennie.

Część klientów, którzy nie doczytali informacji napisanej 
zazwyczaj przysłowiowym "drobnym druczkiem" mocno 
się na takie praktyki skarżyła. Sporo pieniędzy na takim 
działaniu partnerów tracił też sam Booking, więc zasadę 
tę zmieniono.

Hotelarze mówią: nie
Obecnie klient, płacąc za pobyt na stronie, widzi 

cenę ostateczną, czyli taką z wszystkimi dodatkami, 
opłatami i podatkami. Taka cena jest też mu pobierana 
z konta, a hotelarz dostaje ją później już pomniejszoną 
o prowizję.

- I tu ktoś czegoś nie przemyślał, bo powstał jeden 
poważny problem - mówi Jan, mieszkaniec Zakopanego 
wynajmujący pokoje w swoim pensjonacie poprzez Bo-
oking.com. - Doszło bowiem do tego, że portal odlicza też 
swoją prowizję od pieniędzy, jakie turyści płacą z tytułu 
opłaty miejscowej, klimatycznej czy uzdrowiskowej. A 
przecież to jest podatek nakładany przez gminę i do niej 
ma w całości trafiać - dodaje mężczyzna.

Na pierwszy rzut oka w grę wchodzą raczej małe 
kwoty. Przykładowo w Sopocie opłata ta to 4 zł 65 gr. 
od każdego turysty, za każdy dzień pobytu. W Augu-
stowie opłata miejscowa to 4 zł, a np. w Zakopanem 2 
zł. Najniższą opłatę ma gmina Bukowina Tatrzańska. 
To równo 1 zł za dobę od każdego turysty. Łącznie 
prawo do pobierania od turystów tego podatku ma 45 
gmin w Polsce.

Dla samorządów dochody z tego tytułu nie są jednak 
wcale takie małe. Załóżmy, że do Zakopanego przyjeżdża 
na tydzień 4-osobowa rodzina. Musi ona zapłacić 8 zł 
dziennie opłaty miejscowej, więc po tygodniu jest to już 
kwota 56 zł. A turystów są setki tysięcy.

Jeszcze przed pandemią (w 2018 r.) do kasy Zakopane-
go wpłynęło z tego tytułu 4 mln 200 tys. zł. Międzyzdroje 
uzyskały w tym samym czasie 1,3 mln zł. W tym (2021) 
roku Zakopane szacuje wpływy z tytułu opłaty od turystów 
na około 1 mln zł mniej.

Booking bierze nie swoje pieniądze
Booking.com pobiera minimum 12 proc. prowizji. Od 

każdej złotówki jest to więc 12 gr. Zakładając więc, że 
w Zakopanem co trzecia z rezerwacji została dokonana 
przez tę platformę, można przyjąć, że holenderski gigant 
pobrał 12 proc. od miliona złotych, a więc 120 tys. zł. A 
to tylko jedno miasto.

Nad morzem gdzie niemal każda gmina pobiera od 
turysty opłatę w wysokości 4 zł dziennie, pieniędzy 
przejętych przez koncern turystyczny będzie jeszcze 
więcej. W całym kraju w grę może wchodzić nawet 1-2 
mln zł w skali roku.

Problem w tym, że z tym procederem na razie nie ma 
kto walczyć. Samorządy tego nie robią, bo one swoje 
pieniądze dostają. Płacą je im kwaterodawcy, którzy 
różnicę powstałą po poborze prowizji przez Booking płacą 
z własnej kieszeni.

- Pytanie brzmi: jak długo będziemy to robić. Przecież 
to jest bezprawne - mówią kwaterodawcy.

Kilka dni temu wysłaliśmy do biura prasowego Booking 
pytania, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Czym jest Booking?
Firma Booking to holenderska firma założona w 

1996 r. Obecnie działa ona niemal na całym świecie 
i jak sama się chwali, za jej pomocą można zarezer-
wować noclegi w 28 mln miejsc. Zasada jest prosta. 
Klient wchodzi na stronę internetową. Wpisuje nazwę 
miejscowości, do której chce jechać na urlop czy wy-
jazd służbowy i dostaje listę dostępnych tam obiektów. 
Rezerwacji (w większości przypadków) dokonuje się 
płacąc kartą.

Po przyjeździe na miejsce turysta nie musi już regulować 
płatności, bo wszystko ma opłacone. Strona zarabia na 
tym, że pobiera prowizję od przedsiębiorców. W Polsce 
jest to minimum 12 proc. od każdej transakcji.
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HANKA ORDONÓWNA

Hanka Ordonówna, a właściwie Maria Anna Tyszkie-
wicz, przyszła na świat w Warszawie 25 września 1902. 
Zmarła w Bejrucie 8 września 1950. Była polską piosen-
karką, autorką wierszy oraz warstw lirycznych utworów, 
tancerką i aktorką. 

Biografia i życiorys Hanki Ordonówny 
Jako córka Władysława Pietruszyńskiego, który był 

z zawodu kolejarzem, i Heleny z Bieńkowskich, Hanka 
Ordonówna dzieciństwo spędzała na uczęszczaniu do 
szkoły baletowej, jaki miał miejsce przy warszawskim 
Teatrze Wielkim, w wieku 16 lat debiutując w teatrzyku o 
nazwie „Sfinks”. Jej okres występów w lubelskim teatrze 
„Wesoły Ul”, sprawił, że Ordonówna zyskała popularność 
będąc wykonawczynią piosenek żołnierskich. Jednak 
po upadku lubelskiego teatru Ordonówna wróciła do 
Warszawy, podejmując w 1919 roku pracę w kabarecie 
nazwanym Miraż, a na początku roku 192 zagrała w 
„Stańczyku”. Następnie od marca 1923 roku zajmowała 
się śpiewaniem w kabarecie Qui Pro Quo, w którym od-
dawała występy do roku 1931. W 1924 roku Ordonówna 
występowała także równolegle na zagranicznych scenach 
– we Francji i w Niemczech. 

Uzupełniała swoją wokalną edukację następnie w 
Austrii, we Włoszech, i we Francji. Od 1931 roku Ordo-
nówna występowała także w teatrach takich jak “Cyrulik 
Warszawski”, „Banda”, oraz „Wielka Rewia”. 

Na jej sceniczną dojrzałość wpłynął znacząco Fryderyk 
Jarosy. Pod jego to kierunkiem ukształtowała swój orygi-
nalny styl, stając się dojrzałą wykonawczynią programów 
artystycznych. Sławę wielką i nieprzemijającą, a trwającą 
do wybuchu II wojny, dało jej szlagierowe wykonanie 
piosenki zatytułowanej “Miłość ci wszystko wybaczy”, 
czyli numeru z filmu “Szpieg w masce”. Po tamtej to 
premierze produkcji filmowej wspomniana piosenka stała 
się prawdziwą wizytówką Ordonówny. W wielu miastach 
Polski mogła wówczas dawać liczne koncerty będąc już 
artystką sceniczną, lecz nie tylko, bowiem udało się jej 
także odbywać zagraniczne tournée. Przyjmowano ją z 
pełnym entuzjazmem w Stanach Zjednoczonych, Grecji, 
w Jerozolimie, Tel Awiwie, czy też Rydze i Damaszku. 
Częściej natomiast w Wiedniu, Berlinie i Paryżu. 

W 1931 roku Ordonówna pobrała się z hrabią Michałem 
Tyszkiewiczem. On to też został autorem tekstów wielu 
spośród jej utworów. Mimo że została panią hrabiną, 
nadal jednak dawała występy kabaretowe, ale i dodat-
kowo jeździła konno w ramach występów cyrkowych. 

Intensywna praca spowodowała wówczas u niej nawrót 
choroby płuc, z której udało jej się wyjść dzięki intensyw-
nemu zaangażowaniu jej męża, w tym również lekarzy. Po 
powrocie do zdrowia Hanka Ordonówna koncertowała w 
Stanach Zjednoczonych, skąd powróciła do kraju niejako 
w przeddzień wybuchu II wojny, w 1939 roku. 

Po wybuchu wojny przebywała w Warszawie. Jesie-
nią 1939 roku została uwięziona na słynnym Pawiaku. 
Została zwolniona dzięki niezwykle zaangażowanym 
staraniom męża i wyjechała wówczas niemal od razu do 
Wilna. Tam też w latach 1940–1941 Ordonówna grała 
w Teatrze na Pohulance, czy też w wileńskim Polskim 
Teatrze Dramatycznym. Aresztowana została jednak w 
ślad za aneksją Litwy przez Związek Radziecki, została 
wywieziona wówczas do Uzbekistanu, gdzie mieścił się 
łagier jej docelowy, podczas gdy jej mąż również został 
zesłany wgłąb ZSRR, lecz w inne niż Ordonówna miejsce. 

W czasie zesłania znowu rozchorowała się na płuca, 
a to przez trudne warunki tamtejszej egzystencji. Po jej 
uwolnieniu w wyniku realizacji postanowień układu Si-
korski-Majski, Ordonówna zorganizowała teatr w polskim 
ośrodku w miejscowości Tock, później natomiast zaan-
gażowała się w organizowanie pomocy dla osieroconych 
polskich dzieci osób zesłanych. Z uwagi jednak na stan 
zdrowia Ordonówna wyjechała do Taszkentu. W tym też 
okresie artystka mogła się spotkać ponownie z mężem. 
Po zerwaniu przez ZSRR stosunków dyplomatycznych z 
rządem RP (co nastąpiło po ujawnieniu zbrodni katyńskiej 
w 1943 roku), Ordonówna została ewakuowana razem z 
sierocińcem do Libanu. 

Jej stan zdrowia ciągle jednak pogarszał się zmuszając 
ją do zamieszkania z mężem w Bejrucie, gdzie podjęła 

poważniejsze leczenie. Zmarła na gruźlicę właśnie w 
Bejrucie i tam też została pochowana. Na jej grobie 
znalazł się napis: „ŚP Maria Hanna Tyszkiewiczowa 
Hanka Ordonówna. Ur. 25 IX 1902 zm. 8 IX 1950. Tyś 
jest ucieczką moją od ucieśnienia zachowasz mię i pio-
senkami radosnego wybawienia uraczysz mię. Ps. XXXII. 
7”. W 1990 roku jej prochy zdołano przenieść i pochować 
na stołecznych Powązkach. W tym samym roku jej imię 
Ordonówny nadano warszawskiej Szkole Podstawowej 
nr 209. 

Ciekawostki o Hance Ordonównie 
Hanka Ordonówna miała za sobą jedną próbę samobój-

czą związaną z nieudana miłością życia. PO nieudanym 
strzale z pistoletu w skroń został jej zabliźniony ślad. 

W 1948 roku ukazała się jej książka zatytułowana „Tu-
łacze dzieci”. Jej literackim pseudonimem była fikcyjna 
godność – Weronika Hort. 

W czasach, gdy jej partnerem scenicznym był Igo 
Sym, Ordonówna potrafiła samodzielnie przygotowywać 
kostiumy sceniczne dla siebie. 

Do jej aresztowania przez władze okupacyjne doszło 
po wcześniej zaaranżowanym spotkaniu z jej byłym 
partnerem scenicznym – Igo Symem który okazał się być 
konfidentem współpracującym z gestapo. 

Cytaty Hanki Ordonówny 
“(…) samochody z dziećmi, wyjechawszy z miasta, 

zaczęły pustynną najpierw drogą zbliżać się ku pasmu 
wysokich gór, po którego szczytach snuła się granica. 
Tysiące długich mil, przebytych w ostatecznej niedoli, 
dzieliło jadących od innej granicy tego samego państwa, 
do którego ich wwieziono brutalną przemocą. Linia, którą 
mieli przed sobą, obejmowała swoim obwodem najwięk-
szy państwowy obszar świata i zamykała równocześnie 
najstraszniejsze więzienie. Poza nią była wolność.” 

“Widzi pan, poruczniku, gruźlica jest chorobą ludzi 
wybitnych! Ot, choćby nasz naród: Chopin, Słowacki… 
Można by dziesiątki i setki nazwisk wyliczać… No, nie 
rób takiej ponurej miny, ja nie poddaję się bez walki. 
Zobaczymy się w Anglii.” 

“Wysypała się oto z wagonów w tę noc aszchabadzką 
gromadka małych nędzarzy, pozbawionych wszystkie-
go – włącznie z sercem rodzicielskim, które zastygło 
gdzieś pod śniegiem… Kołysała się tylko na wietrze 
stacyjna lampa, rzucając raz cień, a raz światło na umę-
czone, wymizerowane twarze dzieci. Tragiczna gromada 
wyciągnęła się w długi pochód. Parami – parami szło 
nieszczęście z chorobą, głód z wszami – do autobusów, 
ledwo wlokąc nogami… Halo, halo, czyż nie widzicie, że 
w tych autobusach jadą najnieszczęśliwsze na świecie 
dzieci, dzieci więźniowie, dzieci wykolejeńcy, dzieci sie-
roty, dzieci starcy.”

KULTURAKULTURA



Telefon: (267) 971-5765  Faks: (267) 684-6338Październik 1, 2021 WIADOMOŚCI Z KRAJU6
 GOSPODARKA,  EKONOMIA GOSPODARKA,  EKONOMIA

MAŁE FIRMY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ 
ZA INWESTYCJE. EKSPERT: TO DOMENA 

RACZEJ TYCH DUŻYCH

To nie na małych firmach będzie spoczywać ciężar 
inwestycji. Choć są one bardzo elastyczne, to jednak w 
polskiej gospodarce wydajność i inwestycje to domena 
dużych przedsiębiorstw - ocenia prof. Jacek Tomkiewicz 
z Akademii Leona Koźmińskiego.

- Polska gospodarka jest specyficzna, bo charakteryzuje 
się dużą liczbą małych i średnich przedsiębiorstw, przo-
dujemy też w Europie pod względem samozatrudnienia. 
Trzeba jednak pamiętać, że o ile małe firmy są bardzo 
elastyczne, to wydajność i inwestycje to domena raczej 
dużych przedsiębiorstw - ocenia prof. Jacek Tomkiewicz, 
dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii Akademii Leona 
Koźmińskiego.

Ekspert zwrócił uwagę, że chociaż połowa pracujących 
w przedsiębiorstwach jest zatrudniona w małych i średnich 
firmach, to jednak nie mają one konkurować z dużymi 
firmami, jeżeli chodzi o produkcję.

- Duże firmy odpowiadają za około 70 proc. produkcji, 
więc wydajność na zatrudnionego jest tam wyższa i co za 
tym idzie, także płace są na wyższym poziomie. Większe 
podmioty przodują też w inwestycjach, ponosząc około 60 
proc. wszystkich nakładów wśród polskich firm - wyjaśnia 
Jacek Tomkiewicz.

- Handel zagraniczny to także domena większych firm 
[zatrudniających powyżej 249 osób - PAP], z których 
70 proc. to eksporterzy - dla firm zatrudniających 10-49 
osób tylko 37 proc. produkuje na eksport. Dla importu te 
wskaźniki to 97 proc. i 56 proc., czyli duże firmy głównie 
odpowiadają zarówno za udział Polski na światowych 
rynkach i popyt na produkcję zagraniczną - dodaje.

Jacek Tomkiewicz podkreśla, że każde zamknięcie 
dużej firmy niesie ogromne ryzyko dla całego lokalnego 
rynku. Dotyczy to zwłaszcza tych miejsc, gdzie takie firmy 
działają. Przywołuje tutaj przykład Detroit, czyli miasta 
USA, które zbankrutowało, ponieważ załamał się przemysł 
samochodowy. Polskim przykładem może być Wałbrzych, 
którego sytuacja chwiała się po zamknięciu kopalń.

- Oczywiście Turów, czy Bełchatów, albo Orlen w Płocku 
to duzi producenci, zatrudniający, podatnicy itd. i ich za-
mknięcie byłoby wstrząsem dla lokalnej gospodarki - nie 
ma wątpliwości ekspert.

Jednocześnie jednak uspokoił, że w trakcie kryzysu 
wywołanego SARS-CoV-2 bankructwa zdarzały się sto-
sunkowo rzadko. - Obecny kryzys jest specyficzny - dzięki 
pomocy ze strony państwa skala bankructw jest dużo 
mniejsza niż zwykle w czasie recesji, co jest normą na 
całym świecie - stwierdza ekonomista z Akademii Leona 
Koźmińskiego.

INFLACYJNY REKORD, CENY ROSNĄ 
NAJSZYBCIEJ OD DEKAD. "WYSOKA 

INFLACJA ZOSTANIE Z NAMI NA LATA" 
Główny Urząd Statystyczny pokazał, co najszybciej dro-

żało w ubiegłym miesiącu. Inflacja w sierpniu wyniosła aż 
5,5 proc., czyli jeszcze więcej niż wcześniej szacował GUS.

Dwa tygodnie temu GUS podał wstępny odczyt inflacji 
za sierpień. Wówczas szacowano ją na 5,4 proc. Dziś, gdy 
GUS zebrał więcej danych, podniósł wynik do 5,5 proc.

- Tym samym inflacja osiągnęła najwyższy poziom od 
czerwca 2001 r. i od 5 miesięcy kształtuje się powyżej gór-
nej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5proc.) 
- napisali analitycy Credit Agicole.

Najbardziej podrożało paliwo – aż o 28 proc. rok do 
roku. Więcej płacimy także za energię – wzrost wyniósł 
6,1 proc. oraz żywność – ceny wzrosły o prawie 6 proc. 
O 7 proc. podrożało utrzymanie mieszkania.

Ale podwyżki są wysokie nawet porównując je miesiąc 
do miesiąca. Ceny żywności w stosunku do lipca spadły 
minimalnie, bo ledwie o 0,3 proc. To mało, bo zwykle w 
sezonie zbiorów żywność dość mocno tanieje. 

Była także podwyżka cen gazu, co w ujęciu miesiąc do 
miesiąca wpłynęło na wzrost cen energii w stosunku do 
lipca o 1,2 proc. A wspomniane paliwo? Ceny na stacjach 
wzrosły o 1,8 proc. "Dało to mieszankę wybuchową" – 
podkreślają eksperci mBanku.

Żywność - co drożało najmocniej?
Aż o 6,6 proc. więcej niż przed rokiem płacimy za 

pieczywo. Nic więc dziwnego, że premier Mateusz Mora-
wiecki miał problem z odpowiedzią na pytanie dziennikarki 
„Faktu", ile kosztuje obecnie chleb.

- Staram się od czasu do czasu robić zakupy, by w 
sklepie spożywczym zobaczyć ceny. Porównuję je do cen 
w skupie. Dziś bardzo ważne jest zjawisko, pani mnie pyta 
o ceny w sklepie, natomiast po drugiej stronie są rolnicy. 
Rolnicy cieszą się z tego, że z wyjątkiem cen na trzodę 
chlewną, rosną ceny pszenicy, kukurydzy, rzepaku, nawet 
mleko rośnie. W związku z tym jest to miecz obusieczny 
- odpowiedział premier.

Mąka kosztuje więcej o 3,7 proc. Ryż - o 3,5 proc. 
Ponad 6 proc. więcej płacimy już za wołowinę, a o 3,3 
proc. więcej za cielęcinę. Trudno też zamienić mięso na 
ryby czy owoce morza - te były w sierpniu droższe o 4,2 
proc. niż przed rokiem.

Lista jest długa: warzywa są droższe o blisko 8 proc. O 
tyle samo podrożała woda mineralna. Tłuszcze roślinne 
- o ponad 7 proc.

Ceny w hotelach wystrzeliły w kosmos
Ale drożeje jednak prawie wszystko. Ceny w restaura-

cjach i hotelach wzrosły o rekordowe 6,6 proc. Ale drożeją 
niemal wszystkie usługi - więcej płacimy za wizyty u leka-
rzy czy wizyty u kosmetyczki i fryzjera, które w sierpniu 
kosztują już o 5,6 proc. więcej niż przed rokiem.

Szczegóły? Za wizyty u lekarza trzeba zapłacić o 5,9 
proc. więcej niż przed rokiem, za dentystę - 5,7 proc. 
Stawki za usługi szpitalne i pobyty w sanatoriach poszły 
w górę o 6,5 proc.

Usługi związane z rekreacją i kulturą? Podwyżka o 
10,4 proc. Również wyjazdy turystyczne są w te wakacje 
droższe o blisko 10 proc.

Drożej jest też w bankach - średnio podwyżki za usługi 
bankowe poszły w górę o 3,9 proc.

A utrzymanie mieszkanie? To w końcu pochłania aż 
jedną czwartą wszystkich wydatków Polaków. A podwyżki 
tych usług są gigantyczne.

GUS pokazał, za co płacimy najwięcej: o 6,6 proc. 
podrożała energia, prawie 22 proc. - wywóz śmieci. O 5 
proc. usługi kanalizacyjne, za wodę płacimy 3 proc. więcej, 
o 4 proc. - opłaty na rzecz właścicieli.

Dodał, że o skali podwyżek cen prądu dowiemy się, gdy 
firmy energetyczne złożą do Urzędu Regulacji Energetyki 

wnioski taryfowe.
W górę idą też ceny wyposażenia mieszkań: np. meble 

podrożały o 6,8 proc. Usługi związane z prowadzeniem 
domu - aż o 6,5 proc.

NBP nie walczy z inflacją
W zamian za to mamy w Polsce szybki wzrost gospo-

darczy. Ostatecznie dynamika PKB w drugim kwartale 
tego roku wyniosła aż 11,1 proc. rok do roku. Przyczynił 
się do tego dwucyfrowy wzrost konsumpcji gospodarstw 
domowych, który wyniósł aż 13,3 proc., napędzany po 
części właśnie wzrostem cen.

Tymczasem prezes NBP i szef Rady Polityki Pieniężnej 
ciągle przekonuje, że inflacja to chwilowe zjawisko i żaden 
problem dla polityki monetarnej.

Jeszcze kiedy znaliśmy tylko wstępne dane, czyli infla-
cja miała być na poziomie 5,4 proc., prezes NBP Adam 
Glapiński komentował: - To poziom daleki od tego, który 
NBP i RPP chciałaby widzieć. Bardzo zasmucił nas ten 
wskaźnik. Jednak bardzo dokładnie badaliśmy jego skła-
dowe i w całości pochodzi on od czynników niezależnych 
od NBP, wyłącznie ze strony szoków podażowych. NBP 
nie ma takiej czarodziejskiej różdżki, przy pomocy której 
można obniżyć inflację wynikającą ze wzrostu cen paliw, 
innych surowców, żywności, energii elektrycznej itd. - mówił 
szef NBP podczas konferencji prasowej.

Kpił z ekonomistów, którzy dziwią się, że bank centralny 
nic nie robi z drożyzną w sklepach: - Ci, co zachęcają do 
podwyżki stóp, namawiają, żebyśmy mieli stagflację. Nie 
wiem, skąd się biorą takie pomysły. One są dopuszczalne 
na poziomie zwykłych ludzi, ale nie ludzi, którzy odbyli 
studia ekonomiczne. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto 
np. skończył SGH, mówił takie głupstwa. Krytykowanie 
wszystkiego w czambuł, to tylko może być brak rozumu 
albo zła wola. My mamy najlepszych, najlepiej opłacanych 
analityków w Polsce.

Dla przyszłej inflacji ważne jeste jednak nie tylko co ją 
napędza, ale i tzw. efekty drugiej rundy, kiedy wzrost cen 
przekłada się na żądania płacowe pracowników, a te z 
kolei dalej nakręcają inflację. Decydują o tym tzw. oczeki-
wania inflacyjne. Tymczasem Polska ma bolesną historię 
wysokiej inflacji, wciąż pamiętaną, co może wpływać na 
przyszłe oczekiwania i obawy, że drożyzna wróci.

Inflacja zostanie z nami na lata
Zdaniem analityków państwowego banku PKO BP w 

Radzie Polityki Pieniężnej nie pojawi się gremialna obawa 
o skutki polityki niskich stóp, nawet jeśli wskaźnik cen zbliży 
się do 6 proc. "czego w tym roku nie możemy wykluczyć".

Komentarze ze strony A.Glapińskiego dobitnie wskazują, 
że nie należy oczekiwać podwyżek stóp w 2021, a być 
może nawet do połowy 2022 - stwierdzają w komentarzu.

W Santanderze 6-proc. inflacja to też już realny sce-
nariusz, przy czym analitycy stwierdzają, że wiele będzie 
zależało od podwyżek cen prądu na początku 2022 r.

Eksperci banku PKO BP mówią wprost: podwyższona 
inflacja zostanie z nami na lata. Zadecyduje o tym kombi-
nacja czynników takich jak: polityka klimatyczna, zmiany 
klimatu i ich wpływ na żywność, rosnące koszty pracy i 
ich wpływ na ceny usług, a także wysoki popyt, który już 
teraz podbija ceny w wielu kategoriach. 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ

Бесплатная
доставка
на дом! Tel.: 215-677-8770

Fax.: 215-677-8748

WEBWEB: www. vspmedicalsupply.net: www. vspmedicalsupply.net
E-MAILE-MAIL: vspsupply@verizon.net: vspsupply@verizon.net

• Средства передвижения: 
костыли, ходунки и палочки
• Кислородные 
и дыхательные аппараты 
для использования на дому
• Аппараты для измерения 
давления и сахара в крови

• Диабетическая обувь, 
стельки, носки и чулки
• Лечебные пояса 
и наколенники из 
натуральной шерсти
• Регулируемые 
кресла-помощники
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Телефон: 
215-880-3116 Том    267-679-2571 Ира

ПРОДАЮТСЯ 
БРИТАНСКИЕ 

КОРОТКОШЕРСТНЫЕ 
элитныекотята с родословной




