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Wiadomości z kraju

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

DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

И УПАКОВКУ ПРОДУКЦИИ. FULL TIME JOB.
Необходимо минимальное знание Английского языка.
зарплата $15-$17 в час. Бонус! Медицинская страховка! 
Оплачиваемый отпуск! 
Возможность карьерного роста!
Легальный статус обязателен.

Телефон: 267-342-0659

А также 
требуются люди

 для уборки помещения 
и мелкого ремонта 

оборудования
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PHILADELPHIA AREA:
• T-Mobile Anchor and Shan-
tel projects.
• AT&T MCA builds.
• AT&T NSB.
• Verizon.
• Dish.

FLORIDA AREA:
• T-Mobile Excalibur project. 
• AT&T NSB.
• AT&T C-Band.
• Verizon.

MARYLAND AREA:
• T-Mobile Anchor project. 
• AT&T MCA builds. 
• Verizon.
• Dish.

CHICAGO IL AREA:
• T-Mobile Anchor project. 
• AT&T NSB.

NEW ENGLAND  
MARKET:
• AT&T NSB.

AT TOWERS IS HIRING:
PROJECT MANAGER, WAREHOUSE MANAGER  
AND LEAD CM FOR T-MOBILE PROJECT IN PA,

TOWER TECHNICIANS AND SUBCONTRACTORS  
IN DIFFERENT MARKETS:

Contact@attowers.com 
+1 (267) 309 09 94

ATTOWERS.COM
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OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA


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”:

LET'S MOVE
PRZEPROWADZKI:  

DOMU, APPARTMENTU ALBO BIURA
DOWOLNE MIEJSCE W STANACH ZJEDNO-

CZONYCH AMERYKI.
POSIADAMY LICENCJE I UBEZPIECZENIE.

USUWAMY DOWOLNY GRUZ.
Edik:   215-824-7197       
           267-991-0244       
           267-836-2445


INTERNET BUSINESS  

w Northeast Philadelphia
PILNIE POSZUKUJE 
* pracownikow przy  
   pakowaniu towarow
* oraz do pracy w biurze

Dobre warunki pracy
Caly etat od poniedzialku do piatku

$14-15 na godzine
TELEFON: Alex 267-253-6666


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

POMAGAMY W ZDOBYCIU:
OFICJALNEJ LICENCJI NA USLUGI 

FRYZJERSKIE, 
KOSMETYCZNE  

ORAZ MANICURE-
PEDICURE  

W STANIE WASZEGO 
MIEJSCA ZAMIESZKANIA

To jest wyjatkowa okazja!!!
Pomagamy takze w otrzymaniu SNN

Tel: 973-946-8108


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


ZAKLAD FRYZJERSKI W HAVERTON PA  
natychmiast zatrudni fryzjera

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


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


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


SPEDYCYJNA FIRMA POSZUKUJE KSIĘGOWEGO  
ZE ZNAJOMOŚCIĄ JEZYKA ANGIELSKIEGO.

DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY.
PO WIĘCEJ INFORMACJI PROSZĘ DZWONIĆ

Telefon: 267-241-0794


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

Telefon: 215-942-4646
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KRÓTSZA KWARANTANNA I IZOLACJA. 
MINISTERSTWO ZDROWIA ZAPOWIADA 

ZMIANY
Ministerstwo Zdrowia planuje skrócić okres kwarantan-

ny i izolacji oraz wprowadzić możliwość testowania na 
COVID-19 w aptekach - przekazał we wtorek rzecznik 
resortu Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz 
poinformował, że obecnie w resorcie trwają prace nad 
skróceniem okresu kwarantanny i izolacji. Podkreślił, że 
ma to wpłynąć m.in. na sytuację w szpitalach.

- Bierzemy pod uwagę wskazania ekspertów mówiące 
o tym, że okres między zakażeniem a pierwszymi ob-
jawami, czyli okres inkubacji wirusa, jest bardzo krótki, 
krótszy jest więc okres, w którym zakażamy i chorujemy, 
dlatego planujmy skrócić okres kwarantanny i izolacji, co 
m.in. przyspieszy powrót medyków do pracy - powiedział 
Andrusiewicz podczas wtorkowego briefingu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwarantanna 
trwa nie dłużej niż 10 dni. W przypadku uzyskania do-
datniego wyniku testu kwarantanna przekształca się w 
izolację, która kończy się 3 dni od ustąpienia objawów, 
ale nie krócej niż 13 dni od ich wystąpienia. U osób bez-
objawowych izolacja trwa 10 dni (liczone od uzyskania 
wyniku dodatniego).

Testy w aptekach. Andrusiewicz o szczegółach
W rozmowie z dziennikarzami Wojciech Andrusiewicz 

zdradził także, że resort zdrowia myśli nad wprowadze-
niem możliwości wykonywania testów w aptekach.

- Oczywiście miałoby się to odbywać przy zachowaniu 
standardów epidemiologicznych. To nie jest tak, że w 
aptece, w której jest jedno okienko i kumulują się chorzy, 
jeszcze ktoś dodatkowo będzie prowadził testy. Ale w 
aptekach, gdzie takie możliwości są, mógłby być punkt 
szybkiego wymazu i nad tym teraz pracujemy - tłumaczył 
rzecznik MZ.

Zaznaczył, że do przyjęcia rozwiązania przygotowuje 
się Naczelna Izba Aptekarska. - W ten sposób zwiększa-
my możliwości testowania w naszym kraju - przekonywał 
Andrusiewicz.

Piąta fala pandemii się rozpędza. Nowy raport Mini-
sterstwa Zdrowia

W piątek Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowy 
raport epidemiczny. Poinformowano, że w ciągu ostatniej 
doby w Polsce zdiagnozowano blisko 20 tys. zakażeń 
koronawirusem. Zmarły kolejne osoby.

"Mamy 19 652 nowe i potwierdzone przypadki zaka-
żenia koronawirusem z województw: mazowieckiego 
(3610), śląskiego (2193), małopolskiego (2000), dol-
nośląskiego (1879), wielkopolskiego (1392), lubelskie-
go (1274), podkarpackiego (1204), łódzkiego (1191), 
pomorskiego (1063), kujawsko-pomorskiego (776), 
zachodniopomorskiego (752), warmińsko-mazurskie-
go (741), świętokrzyskiego (461), opolskiego (394), 
podlaskiego (376), lubuskiego (205)" - zakomunikował 
resort na Twitterze.

Z powodu COVID-19 zmarło 377 pacjentów. Od począt-
ku epidemii potwierdzono już 102 686 ofiar śmiertelnych, 
4 343 130 osób zachorowało.

KOMISJA DS. PEGASUSA. MARIAN BANAŚ: 
BYŁEM NIELEGALNIE INWIGILOWANY

Członkowie senackiej komisji nadzwyczajnej ds. Pega-
susa kontynuowali we wtorek prace. Ich gościem był m.in. 
prezes NIK Marian Banaś, który zapowiedział podjęcie 
pilnej kontroli doraźnej, dotyczącej nadzoru państwa nad 
służbami specjalnymi. Jedną z osób, które mają złożyć 
wyjaśnienia, ma być wicepremier Jarosław Kaczyński. - 
Powinien odpowiedzieć na pytania dotyczące nielegalnej, 
masowej inwigilacji Polek i Polaków - stwierdził Banaś.

- Nadzór nad służbami specjalnymi został powierzony 
premierowi oraz ministrowi Kamińskiemu. Istniejące w Pol-

sce rozwiązania prawne w zakresie nadzoru i kontroli nad 
służbami nie gwarantują, że ewentualne nieprawidłowości 
w ich funkcjonowaniu zostaną wykryte i skorygowane - 
stwierdził rozpoczynając swoje wystąpienie na senackiej 
komisji nadzwyczajnej ds. Pegasusa obecny szef NIK 
Marian Banaś.

Zwrócił uwagę, że w obecnym stanie prawnym szefowie 
poszczególnych służb specjalnych decydują o przepływie 
informacji oraz zakresie nadzoru i kontroli. - To z punktu 
widzenia demokratycznego państwa prawa jest niedo-
puszczalne - ocenił Banaś.

- W wyniku kontroli wykonania budżetu państwa za 
rok 2017, NIK ustaliła fakt nielegalnego dofinansowania 
działalności CBA na kwotę 25 milionów złotych - przypo-
mniał Banaś. - Nie udostępniono NIK w trakcie kontroli 
informacji, jakie oprogramowanie zostało zakupione, 
zasłaniając się tajemnicą - dodał.

Przypomniał, że jak wynika z kontroli NIK, w 2017 roku 
pan Ernest Bejda, ówczesny szef CBA, zwrócił się bez-
pośrednio do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry 
z wnioskiem o przekazanie ustalonej kwoty. - Kolejny 
wniosek szef CBA skierował w listopadzie 2017 roku i 
zawnioskował o wypłatę drugiej transzy - mówił Banaś, 
relacjonując wnioski z kontroli NIK. Przywoływał umowy i 
dokumenty, które wcześniej prezentował również Krzysztof 
Kwiatkowski. Podkreślił również rolę firmy Matic, która 
pośredniczyła w zakupie systemu.

Banaś wyliczył dokumenty niejawne w tej sprawie, 
które będzie mógł przedstawić senatorom na utajnionym 
posiedzeniu komisji.

Marian Banaś: padłem ofiarą nielegalnej inwigilacji
Szef NIK podkreślił, że jego zdaniem, obecne przepisy 

uniemożliwiają NIK kontrolę niektórych działań służb. 
Dodał, że wielokrotnie Izba zwracała na to uwagę. Jego 
zdaniem NIK posiada obecnie środki i kompetencje do 
takiej kontroli, lecz wymagana jest zmiana przepisów.

- Obecna sytuacja prawna i faktyczna sprawia, że 
ofiarą nielegalnej inwigilacji może być każdy. Przykładem 
jest wniosek o uchylenie mi immunitetu. Chociaż nadal 
posiadam immunitet, wniosek zawiera fragmenty tenden-
cyjnie cytowanych fragmentów z mojej skrzynki mailowej 
- stwierdził w oświadczeniu Marian Banaś.

Senator Michał Kamiński zapytał, czy Banaś uważa, 
że padł ofiarą nielegalnej inwigilacji? - Tak, tak uważam 
- odparł prezes NIK.

Banaś relacjonuje, że w 2017 r. w jego remontowany 
mieszkaniu odkryto kable służące do podsłuchu. - W 2018 
roku podjęto próbę włamania się do mojego prywatnego 
telefonu, by przejąć z niego wszelkie treści - stwierdził.

- Przykłady inwigilacji mojej osoby miały miejsce rów-
nież później. Podejrzewam, że do dzisiaj służby nad tym 
pracują. Jest w zarzutach powołana cząstkowa informacja 
z moich maili z 2020 roku - stwierdził Banaś.

- Uważam, że cała akcja przeprowadzana przeciw mnie, 
zmierza do tego, by pozbawić mnie funkcji prezesa i by na 
moim miejscu znalazł się wygodny dla władzy komisarz 
polityczny - dodał prezes NIK.

Banaś poinformował, że powiadomił w tej sprawie 
prokuraturę, ale do dziś nie dostał informacji, co się dalej 
stało. Podejrzewa, że śledztwo zostało umorzone.

Banaś: wyjaśnienia powinien złożyć Jarosław Kaczyński
Senator Rybicki zapytał, dlaczego zdaniem prezesa 

NIK służby ukrywały zakup Pegasusa.
- Chodzi o to, żeby służby w każdej chwili mogły kontro-

lować każdego i zostawało to w ich wiadomości - odparł 
Banaś. Dodał, że dziś wystarczy postawić komuś zarzut 
udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i już można 
prowadzić jego inwigilację.

- Mając na uwadze ostatnie wydarzenia, po głębokiej 
analizie dokumentów, podjąłem decyzję o wszczęciu 
pilnej kontroli doraźnej dotyczącej nadzoru państwa nad 
służbami specjalnymi - poinformował Banaś pytany przez 

senatora Rybickiego, czy planuje jakąś dodatkową kon-
trolę w tej sprawie.

- Wyjaśnienia powinien złożyć wicepremier ds. bez-
pieczeństwa Jarosław Kaczyński - stwierdził Banaś. - 
Uważam, że powinien stawić się przed kontrolerami, w 
siedzibie NIK i złożyć obszerne zeznania jako świadek, 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Wicepremier ds. bezpieczeństwa 
państwa powinien odpowiedzieć na pytania dotyczące 
nielegalnej, masowej inwigilacji Polek i Polaków - dodał 
Banaś.

Banaś: każdy, kto jest wezwany przez NIK, powinien 
się stawić

Senator Michał Kamiński dopytywał o doraźną kontrolę, 
którą zapowiedział Banaś. - Czego będzie dotyczyć? - 
zapytał.

- Chodzi o nadzór nad służbami specjalnymi, czy był 
właściwie wykonywany - stwierdził prezes NIK. - Sprawa 
będzie dotyczyć także Pegasusa - dodał.

Dopytywany przez senatora Rybickiego, czy jeśli 
Kaczyński zostanie wezwany do NIK, to będzie musiał 
się stawić, odparł: "Zgodnie z prawem każdy, kto jest 
wezwany przez NIK, powinien się stawić na wezwanie 
kontrolujących".

Mamy "grupę trzymającą służby"? Banaś: taką tezę 
możemy postawić

Kamiński zapytał o to, czemu PiS wysunął jego kandy-
daturę na prezesa NIK, a z drugiej strony służby próbowali 
go inwigilować.

- Uważam, że Mariusz Kamiński i jego poplecznicy 
chcieli domknąć system kontroli państwowej nad służ-
bami i rządem. Jako koordynator służb specjalnych 
Kamiński ma w rękawie wszystkie asy. A NIK ma prawo 
do kontroli służb specjalnych. Oczekiwano, że na fotelu 
prezesa usiądzie człowiek posłuszny. A ja się na to nie 
zgodziłem. Więc trzeba było mnie skompromitować na 
podstawie spreparowanego materiału dowodowego - 
odparł prezes NIK.

Senator Rybicki zwrócił uwagę na fakt, że eksperci Ci-
tizen Lab zwrócili uwagę, że "Orzeł Biały" czyli operator 
systemu Pegasus w Polsce, stosował to narzędzie - w 
przeciwieństwie do innych operatorów - do inwigilacji 
wewnątrz kraju. - Czy można wysnuć wniosek, że zaku-
piono to narzędzie, do tego, żeby używać wewnątrz kraju 
w sposób, który nie podlega kontroli, żeby podsłuchiwać 
osoby także wewnątrz władzy? - pytał senator Rybicki.

Banaś odparł, że mamy przykłady, że tak robiono. Po-
nownie zwrócił też uwagę, że nie ma odpowiedniej kontroli 
nad służbami i każdy może być inwigilowany.

Senator Kamiński zwrócił uwagę, że z tego, co mówi 
prezes NIK wynika, że w Polsce jest "grupa trzymająca 
służby", która jest niezależna nawet wobec obozu władzy.

- Taką tezę możemy tutaj postawić. Pewna grupa dys-
ponuje instrumentem, który może być groźny i dla ludzi 
z obozu władzy, i dla opozycji, i dla zwykłego obywatela 
- odparł Marian Banaś.

Po wysłuchaniu Mariana Banasia komisja zakończyła 
posiedzenie. Jej przewodniczący senator Marcin Bosac-
ki zapowiedział, że wznowi je w środę o godz. 10.30. 
Gościem komisji ma być m.in. senator Krzysztof Brejza.

Kwiatkowski o ustaleniach kontroli NIK
- Dzisiaj kontynuujemy badanie pierwszego celu, 

który Senat postawił przed komisją, czyli ustalenia, co 
się stało. Czy w Polsce był używany Pegasus? W jaki 
sposób był używany? W jaki sposób służby specjal-
ne go nabyły? - poinformował na początku pierwszej 
części posiedzenia przewodniczący komisji senator 
Marcin Bosacki.

Przedstawiając sylwetki zaproszonych gości, Bosacki 
podkreślił, że to właśnie za czasów prezesury Krzysztofa 
Kwiatkowskiego "NIK ujawnił przekazanie pieniędzy z 
Funduszu Sprawiedliwości do CBA".
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ZYGMUNT I STARY

Zygmunt I Stary (1467 – 1548) był królem Polski i 
wielkim księciem litewskim z dynastii Jagiellonów.

Zygmunt I Stary (ur. 1467- zm. 1548) był piątym sy-
nem Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. 
Posiadał liczne, starsze potomstwo, w związku z czym 
rodzice nie przewidywali dla niego kariery politycznej, nie 
przygotowując go do roli króla. Zygmunt pełnić miał tylko 
funkcję namiestnika Śląska i Łużyc, którą to godność 
zdołał zapewnić mu jego brat Władysław – rządzący na 
Węgrzech i w Czechach.

Królem Polski i wielkim księciem litewskim Zygmunt 
został w roku 1506, po tym jak przedwcześnie odeszli 
jego konkurenci do władzy (kolejno zmarli: Kazimierz, 
Jan Olbracht oraz Aleksander Jagiellończyk). W związku 
z objęciem polskiego tronu Zygmunt zakończył wieloletni 
i niesakramentalny związek z Katarzyną Telniczanką, 
która zdołała urodzić mu dwoje dzieci. Zawarł później 
małżeństwo z węgierską arystokratką Barbarą Zapolyą, 
która jednak przedwcześnie zmarła.

Okazał się monarchą wprawdzie niezbyt stanowczym 
i rozrzutnym, ale za to gustującym w sztuce i w nowych 
renesansowych prądach. To właśnie on dokonał prze-
budowy kompleksu zamkowego na Wawelu. On też 
był tym, który przyjął w 1525 roku hołd lenny pruskiego 
księcia Albrechta Hohenzollerna. W 1526 roku włączył 
oprócz tego w granice Polski księstwa mazowieckie, co 
w kilkadziesiąt lat później pozwoliło przenieść stolicę 
Polski do Warszawy.

Wielki wpływ na niego wywierała na Zygmunta druga 
żona – przybyła do Polski z południa Włoch, Bona Sforza. 
Jeszcze za życia Zygmunta na króla koronowano również 
jego syna i imiennika, czyli Zygmunta Augusta.

Rozszerzona biografia Zygmunta I Starego
Zdobyte wcześniej doświadczenie
Zygmunt I przyszedł na świat jako ósme dziecko kró-

la Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki. 
Wychowywał go i nauczał Jan Długosz. Ponieważ starsi 
bracia mieli oczywiste pierwszeństwo do korony królew-
skiej, musiał Zygmunt długie lata oczekiwać na objęcie 
tronu. Spędził je częściowo na Węgrzech, na dworze 
brata Władysława, jednocześnie władcy Czech. Bawiąc 
w Budzie, nie tylko prowadził bujne życie towarzyskie, 
ale także poznawał podstawowe problemy ówczesnej 
Europy: rywalizację francusko-habsburską o hegemonię w 
Europie Zachodniej (tzw. wojny włoskie) oraz narastające 
zagrożenie ze strony Turcji. W związku z tym uczestniczył 
w negocjacjach międzynarodowych, które to doprowadziły 
do zawarcia w 1500 roku traktatu między Jagiellonami 
a Francją. Uzyskał także możliwość, pomimo że dla 
wielu dziś wątpliwą, a możliwość do przygotowania się 
do rządzenia państwem, władając księstwem głogow-
skim, następnie opawskim, wreszcie sprawując funkcję 
namiestnika całego Śląska i Łużyc. Wymienione kraje 
należały wówczas do Czech.

Sukcesy z hołdem pruskim na czele

Dobiegał już czterdziestki, gdy śmierć Aleksandra otwo-
rzyła mu drogę do tronu – najpierw wielkoksiążęcego na 
Litwie (wielkim księciem został obwołany 20 października 
1506 roku), a w siedem tygodni później – również polskie-
go. Uroczystej koronacji dokonano 24 stycznia następnego 
roku. Nowy monarcha zastał przede wszystkim… pustki w 
skarbie. Toteż jedną z największych jego trosk, nie tylko na 
początku jego panowania, było uzdrowienie skarbowości. 
Częściowo się to udało. Uzyskiwane dochody pozwoliły 
na zorganizowanie tzw. obrony potocznej – niewielkich, 
ale doborowych oddziałów stałego wojska, strzegących 
Podola przed najazdami czambułów tatarskich. Po począt-
kowych niepowodzeniach zlikwidowano, dzięki zwycięstwu 
hetmana Jana Tarnowskiego pod Obertynem (1531 r.), 
niebezpieczeństwo agresji ze strony Mołdawii. Znacznie 
poważniejszych trosk przysparzały stosunki z Krzyżaka-
mi oraz z Moskwą. Wilki mistrz Albrecht Hohenzollern, 
popierany przez cesarza i Brandenburgię, zmierzał do 
uwolnienia Prus Krzyżackich z zależności wobec Polski, 
ustanowionej przez pokój toruński 1466 r. Doprowadziło 
to do wojny, zwycięskiej dla strony polskiej. Albrecht 
podjął decyzję o przyjęciu wyznania ewangelickiego i 
sekularyzacji państwa zakonnego, tj. o przekształceniu 
go w świeckie państwo – lenno Polski, przy zapewnieniu 
mu dziedzicznego tronu. W rezultacie 10 kwietnia 1525 
roku na rynku krakowskim odbyła się słynna ceremonia 
„hołdu pruskiego” – Albrecht uznawał zwierzchnictwo 
polskiego króla nad Prusami Książęcymi.

Konflikty i sojusze
Konflikty z Moskwą trwały wprawdzie na dalekich kre-

sach Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale wobec niepo-
wodzeń litewskich (m.in. utrata Smoleńska w 1514 roku) 
niezbędna okazała się odsiecz polskich posiłków pod 
wodzą Jana Tarnowskiego. Dzięki temu powstrzymano 
na jakiś czas ekspansję Rosji. Wymagało to również 
odpowiednich działań dyplomatycznych. W celu zerwania 
powstającego sojuszu Moskwy, Zakonu i Cesarstwa, 
Zygmunt I na zjeździe w Wiedniu w 1515 roku z cesarzem 
Maksymilianem i swoim bratem Władysławem zgodził się 
na małżeństwo Ludwika Jagiellończyka i Anny Jagiellonki 
z członkami rodu Habsburgów. Małżeństwa te umożliwiły 
tym ostatnim sukcesję tronów czeskiego i węgierskiego.

W polityce wewnętrznej Zygmunt I opierał się na ma-
gnackim senacie. Do najbliższych jego współpracowników 
należeli przedstawiciele rodów Tarnowskich, Tęczyńskich, 
Szydłowieckich, Tomickich. Pośród mas szlacheckich, 
dążących do zajęcia znaczniejszego stanowiska w kra-
ju, Zygmunt – „senatorski król”, jak go nazywano – nie 
cieszył się popularnością. Stąd podjęta przez szlachtę 
próba rokoszu pod Lwowem w 1537 roku, nieudana i 
wyszydzona przez magnatów jako tzw. wojna kokosza.

Dokonania
Do najważniejszych dokonań 42-letniego panowania 

Zygmunta I należy włączenie do Korony reszty Mazowsza, 
po śmierci ostatnich tamtejszych książąt (1526 r.), oraz 
przebudowa Zamku Wawelskiego zgodnie z kanonem 
sztuki renesansowej, a zwłaszcza wzniesienie kaplicy 
Zygmuntowskiej przy katedrze.

Związki
Za pierwszą pełnoprawną żonę Zygmunta zwykło się 

uważać siostrę węgierskiego magnata Jana Zapolyi, 
Barbarę, za drugą – Włoszkę, posażną i urodziwą Bonę 
Sforze, jedną z najbardziej kontrowersyjnych polskich 
królowych. Małżeństwo to dało królowi następcę tronu, 
Zygmunta Augusta. Jeszcze jako dziecko został on ko-
ronowany, stąd przydomek „Stary”, którym obdarzano 
Zygmunta I dla odróżnienia go od syna.

Charakterystyka postaci
Za główne cechy charakteru Zygmunta I uznać należy 

poczucie godności i suwerenności monarszej, tolerancję 

w sprawach religijnych (a były to czasy reformacji!), wy-
rozumiałość i sprawiedliwość, przezorność i rozwagę. 
Brakowało mu jednak zdecydowania i stanowczości. 
Pod względem fizycznym był wysokim, tęgim szatynem 
o rumianych policzkach i dużych, krzaczastych brwiach. 
Mimo wysuwanych przeciw niemu zarzutów do końca 
życia cieszył się autorytetem osobistym. Zmarł 1 kwietnia 
1548 roku.

Ciekawostki o Zygmuncie I Starym
Zaczęto Zygmunta I nazywać „Starym” z uwagi na 

elekcję vivente rege („za życia króla”) jego syna Zyg-
munta Augusta.

Z uwagi na jego liczne starsze rodzeństwo rodzice nie 
przewidywali dla Zygmunta wielkiej kariery politycznej, 
wobec czego nie przygotowywali go wcale do roli króla.

Zygmunt I zmarł jako 81-latek, co wśród polskich wład-
ców należy uznać za pewien rekord.

W młodości Zygmunta uważano za człowieka „wielkiej 
siły, tak iż powrozy targał i podkowy łamał”.

Cytaty Zygmunta I Starego
„Nie turbuj się waszmość, czego to ludzie nie plotą!”

10 ciekawostek o Zygmuncie Starym
Niniejszy artykuł zostanie poświęcony Królowi polskie-

mu i ciekawostkom o nim.
Zygmunt Stary to król polski. Jego wizerunek został 

uwieczniony na banknocie 200 złotych polskich.
1. Żył w latach 1467 – 1548
Król Polski był panem i władcom. Pochodził z dynastii 

Jagiellonów. Zanim został Królem był namiestnikiem 
Śląska i Łużycka.

2. Nie był on jedynym następcom tronu.
Król Zygmunt stał się następcom tronu i uzyskał go, 

gdyż inni następcy nie dożyli tego zaszczytu. Kazimierz, 
J. Olbracht, A. Jagiellończyk to następcy, którzy mieli 
objąć tron.

3. Marcin Ostrowski.
Posturę Króla Zygmunta namalował niejaki malarz 

Marcin Ostrowski. Uwiecznił jego wygląd na obrazie. 
Portret jego zachowany do dziś.

4. 1506
Koronacja na króla polski odbyła się w roku 1506. Stał 

się on również księciem litewskim.
5. Katarzyna Telniczanka.
Jego koronacja spowodowała, że musiał on zrezygno-

wać ze związku z partnerką. Nie mógł on jej już widywać, 
gdyż nie przystało to jemu, jako królowi.

6. Rządy Króla.
Jego panowanie nie zaliczane było do najlepszych. 

Miał on skłonności do rozrzutności. I nie umiał być sta-
nowczy. Jednak miał i wady i zalety. Jak i również do 
zalet zaliczano pasje, jak zamiłowanie do sztuki, czy też 
prądów renesansowych.

7. Śmierć Króla.
Zygmunt stary żył 81 lat. Pomimo, że miał on potyczki 

ze zdrowiem, i wcześniej wyprawiano już o pogrzebie. 
Trwał przy tronie aż do ostatnich dni.

8. Bona Sforza.
U boku króla jego ludzie odliczali każdy dzień. I kon-

trolowali, czy już umrze. Jednak nie mogli doczekać się 
jego śmierci. A tron cały czas pozostawał zajęty. Bona 
Sforza, czekała na jego śmierć.

9. Zdrowie Króla.
Zygmunt II August był jego synem i cały czas był wspie-

rany rządzą władzy swojej matki. Poprzez to jest wiele 
zapisków o zdrowiu króla Zygmunta.

10. Nieustanna walka o tron.
Ziemie polskie były cały czas pod władzą królów. Dla-

tego też o tron każdy starał się by go zyskać. I tak przez 
wieki do tronu Polska miała wielu śmiałków.
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RESORT INFRASTRUKTURY W 2022 
IDZIE W DROGI. MINISTER: WYZWANIEM 

PAKIET MOBILNOŚCI I SUSZA

Według ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 
podstawowym frontem działań w 2022 roku będzie in-
frastruktura drogowa. W realizacji są już inwestycje na 
kwotę ponad 83 mld zł, a przetargi na kolejne, wartości  
13,4 mld zł, są już rozpisane. Nie zabraknie też środków 
na rozwój transportu kolejowego,  lotnictwa (głównie 
CPK) oraz rozwiązań dronowych. W rozmowie z WNP.
PL minister  Adamczyk zapowiada też działania prawne 
mające na celu ograniczenie niekorzystnych dla sektora 
transportu skutków wejścia w życie Pakietu Mobilności, 
a także walkę z suszą.

Obecnie w realizacji jest 99 zadań inwestycyjnych z 
Programu Budowy Dróg Krajowych oraz 15 obwodnic 
z Programu Budowy 100 Obwodnic. Szykowane są na-
stępne projekty.

W Nowym Roku zostanie przyjęta ustawa o inwestycjach 
w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - zapowiada 
minister Adamczyk.

Do końca 2022 r. zostanie też przyjęta ustawa wspie-
rająca bezzałogową mobilność oraz program rozwoju 
Bezzałogowych Statków Powietrznych, co pozwoli wy-
generować tysiące miejsc pracy.

NAJWIĘKSZA Z BRANŻ USŁUGOWYCH 
NIE KRYJE OBAW O PRZYSZŁOŚĆ

Branża ochrony zaniepokojona jest rosnącą inflacją, 
choć ma nadzieję, że nie odczuje zbyt mocno nega-
tywnych skutków obecnej sytuacji. Do budzących obaw 
czynników przedstawiciele branży ochrony dodają także 
m.in. przepisy Polskiego Ładu czy niską podaż "zasobów 
ludzkich". Według nich obecna sytuacja nie jest zbyt 
sprzyjająca fuzjom i przejęciom, choć widać tu jednak 
pewne możliwości.

Duże firmy zainteresowane będą dalszą „penetracją 
rynku” - w poszukiwaniu firm do przejęcia.

Branża ochrony spodziewa się dalszego wzrostu zna-
czenia technologii.

Wzrost kosztów obsługi kredytów może nieco wyha-
mować dalsze inwestycje w rozwój firm.

Całe otoczenie ekonomiczne wpływa na sytuację w 
branżach usługowych. Największa z nich - licząca około 
230 tysięcy pracowników ochrona - nie kryje swoich 
obaw - tym bardziej że trudno dziś prognozować, jakie 
będą dalsze scenariusze w gospodarce.

Stabilizacja po pandemii
- Wśród czynników, które najmocniej będą wpływały na 

branżę w 2022 roku, wymienić można galopującą inflację, 
znaczący wzrost minimalnego wynagrodzenia, przepisy 
Polskiego Ładu dotyczące pełnego oskładkowania wszyst-
kich umów, w tym cywilno-prawnych, relatywnie niskie 
bezrobocie i przez to niską podaż "zasobów ludzkich" 
na rynku przy wysokim popycie, zmiany w kwestii spółek 
handlowych, a także nowe przepisy podatkowe dotyczące 

jednoosobowych działalności gospodarczych - wymienia 
Michał Skorecki, wiceprezes Polskiego Holdingu Ochrony.

PRACA ZDALNA MNIEJ POPULARNA. 
TEN WYKRES POKAZUJE, KTO KORZYSTA 

Z NIEJ NAJCZĘŚCIEJ
Połowa informatyków pracuje zdalnie, ale już na przy-

kład w usługach komunalnych niemal nikt – wynika z 
najnowszych danych GUS.

Ankieterzy urzędu przy okazji badania popytu na pracę 
sprawdzili, jak pracodawcy i pracownicy zareagowali na 
wybuch pandemii SARS-CoV-2. Interesował ich przede 
wszystkim zasięg tzw. pracy zdalnej, której popularność 
wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat.

Pierwszy wniosek: praca zdalna nie jest aż tak powszech-
na, jakby się wydawało z perspektywy warszawskiego biura. 
Pod koniec września tego roku wśród pracujących objętych 
badaniem z pracy zdalnej korzystało zaledwie 5 proc. i 
było to o 0,8 pkt proc. mniej niż w końcu września 2020 r.

Wniosek drugi: w III kwartale skala wykorzystania pracy 
zdalnej w sektorze prywatnym była wyższa niż w sektorze 
publicznym. Największa w firmach średnich i dużych, czyli 
zatrudniających powyżej 49 osób.

„Udział pracujących zdalnie w podmiotach tej wielkości 
wyniósł 6,8 proc., było to o 0,9 pkt proc. mniej niż w trzecim 
kwartale 2020 r. W podmiotach gospodarki narodowej o 
liczbie pracujących do 9 osób pracę zdalną świadczyło 
2,4 proc. pracujących, natomiast w podmiotach od 10 do 
49 osób 2,5 proc.” – podaje GUS.

Czytaj także: Ile kosztuje praca zdalna? Tylko za prąd 
pracownik płaci 250 zł rocznie

Trzeci wniosek: najczęściej z pracy zdalnej korzysta się 
w dużych miastach, a absolutnym liderem pod tym wzglę-
dem jest Warszawa. W regionie warszawskim stołecznym 
niemal co siódmy pracujący pracował w ten sposób.

„Wśród pozostałych regionów zastosowanie omawia-
nej formy pracy w realiach zagrożenia epidemicznego w 
najmniejszym stopniu miało miejsce w regionie święto-
krzyskim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim, gdzie 
pracę zdalną z powodu zagrożenia COVID-19 wykonywało 
po 0,5 proc. pracujących” – zwraca uwagę GUS. A jak się 
to przedstawiało w całym kraju pokazuje ta mapa, którą 
opublikował urząd.

I na koniec czwarty wniosek, który wydaje się dość 
oczywisty: praca zdalna przyjmuje się tam, gdzie specyfika 
wykonywanego zawodu nie wymaga częstych kontaktów 
z ludźmi, a podstawowym narzędziami są komputer i in-
ternet. Dlatego zdecydowanie najczęściej z pracy zdalnej 
korzystali informatycy i specjaliści od komunikacji. Około 
51 proc. z nich pracowało w ten sposób.

GUS zwraca przy tym uwagę, że w stosunku do pozo-
stałych sekcji dość duży udział pracujących objętych ta 
formą pracy wystąpił również w sekcji działalność finan-
sowa i ubezpieczeniowa oraz działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna.

Za to branże usługowe – zwłaszcza będące na pierwszej 
linii frontu walki z pandemią, jak opieka zdrowotna – nie 
mogły sobie na to pozwolić.

NBP MOCNO ZWIĘKSZA PROGNOZĘ 
INFLACJI NA 2022. NAJGORZEJ BĘDZIE  

W CZERWCU

Średnia inflacja w przyszłym roku wyniesie 7,6 procent 
– wynika ze wstępnych prognoz Narodowego Banku 
Polskiego (NBP). Maksymalny poziom inflacji będzie w 
czerwcu 2022 roku i wyniesie 8,3 proc – poinformował 
prezes NBP Adam Glapiński. 

Następnie inflacja ma się stopniowo obniżać, do pozio-
mu 6,2 proc. w grudniu przyszłego roku.

„Za blisko połowę inflacji w 2022 roku odpowiadać 
będą ceny energii. Roczna dynamika cen energii może 
wzrosnąć nawet do rekordowych 27 proc. w czerwcu 2022 
roku” – podaje prezes NBP.

Prognoza NBP
„Średnioroczna inflacja CPI w 2022 roku wyniesie 7,6 

proc., czyli więcej niż przewidywane 5,1 proc. w 2021 
roku” – napisał Glapiński w odpowiedzi na pytania Bu-
siness Insider.

Inflacja CPI, czyli wskaźnik cen konsumpcyjnych, to 
jedna z najpopularniejszych miar poziomu inflacji. Prze-
widywania zostały sporządzone 20 grudnia 2021 roku i 
– jak zastrzegł szef NBP – „mają tylko charakter wstępny”.

Prognoza bierze pod uwagę zatwierdzony przez Pre-
zesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wzrost taryf na 
energię elektryczną i gaz dla gospodarstw domowych. 
Jest on znacznie silniejszy, niż wcześniej zakładano.

W prognozie uwzględniono także wprowadzenie tar-
czy antyinflacyjnej w zakresie cen energii (w okresie od 
stycznia do marca/maja 2022 roku) oraz w zakresie cen 
żywności (obniżki stawki VAT na żywność do 0 proc. w 
okresie od lutego do lipca 2022 roku).

Nie uwzględniono natomiast dalszych zmian stóp pro-
centowych przez NBP.

„Decyzja Prezesa URE, dotycząca taryf na energię 
elektryczną i gaz, została podjęta w ślad za rekordowym 
wzrostem cen energii elektrycznej, gazu i uprawnień do 
emisji CO2 na rynku europejskim i krajowym. Rachunki 
za energię elektryczną i gaz dla gospodarstw domowych 
od 2022 rok wzrosną przeciętnie odpowiednio o ok. 24 
proc. i 54 proc” – wskazał Adam Glapiński.

Jedynie w I kwartale 2022 rok wzrost tych cen ma być 
słabszy, ze względu na działanie tarczy antyinflacyjnej 
– dodał.

„W całym 2022 r. znacząco wyższe będą również ceny 
opału (efekt wzrostu cen węgla na rynkach światowych), 
energii cieplnej (wskutek wzrostu cen uprawnień do emisji 
CO2), a także ceny żywności” – napisał Adam Glapiński.

Ostatnia projekcja inflacji zaprezentowana przez anali-
tyków NBP w listopadzie br., zakładała, że średnioroczna 
inflacja wyniesie 5,8 proc. w 2022 roku.
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ПРОДАЮТСЯ 
БРИТАНСКИЕ 

КОРОТКОШЕРСТНЫЕ 
элитныекотята с родословной

Ваш надежный друг и помощник

731 Red Lion Road,731 Red Lion Road,
Philadelphia, PA 19115Philadelphia, PA 19115

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАМ ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
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

РАБОТА НА EAST COAST 4-5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ 
Опыт работы не менее 1 года

TRAILER DRY VAN.
Оплата 90 центов за милю 

или 30% от Gross.
Гибкий график работы

Телефон: 267-297-9137

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A

НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ

 

Обращаться по телефону: 
215-300-3031

  РАБОТНИКИ  
   НА ПРОИЗВОДСТВО  
   АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН 
   И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 
 ИНЖЕНЕР СО ЗНАНИЕМ   
    AUTOCAD

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС  
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ  
И ОПЛАТА.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

Location - Bensalem.
Возможна подвозка из Northeast.




