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Wiadomości z kraju
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 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

ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке  

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса

• новая  техника, • новая  техника, 
• стабильная зарплата • стабильная зарплата 
• хорошие условия• хорошие условия

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 
водителей CDL 

c опытом работы 
и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392215-776-3392
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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

Добро пожаловать  Добро пожаловать  
и спасибо за поддержку!и спасибо за поддержку!

НАШИ СКИДКИ
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OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA

ZAKLAD SAMOCHODOWY 
ZARTUDNI MECHANIKA Z PODSTAWOWA ZNAJOMOSCIA ZAWODU.

ZAPEWNIA NARZEDZIA I WYSOKIE ZAROBKI.
BODY SHOP POSZUKUJE: MECHANIKA, MALARZA I POMOCNIKA

WYNAGRODZENIE W ZALEZNOSCI OD KWALIFIKACJI
Po dodatkowe informacje prosze dzwonic: Vitalij 267-980-6045


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

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”:

FIRMA TELEKOMUNIKACYJNA 
POSZUKUJE PRACOWNIKOW DO 

PRACY NA TOWER CIMBING.
Mile widziane doswiadczrnie w tej 
dziedzine oraz bez doswiadczenia.

Bardzo dobre warunki placy:  
$ 225 za dzien

Wydatki na delegacje sa wliczone 
do wyplaty co dwa tygodnie

Mozliwosc podniesienia kwalifikacji
Telefon: 267-621-8054



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


JUNKYARD W SOUTH JERSEY 
POSZUKUJE PRACOWNIKOW 

Z DOSWIADCZENIEM  DO ROZ-
BIORKI SAMOCHODOW.

Mile widziane posiadanie wlasnych narzedzi.
Wynagrodzenie $1000 plus na tydzinen.

Wynagrodzenie pomocnika $750 plus na tydzinen.
Pomoc przy zakwaterowaniu.
TEL: 646-673-5889


FIRMA TRANSPORTOWA - 

MERCY FLEET
Poszukuje kierowcow z CDL lub bez do 

przewozenia pasazerow.
Zapewnia: dobre warunki pracy, ubezpieczenie 

medyczne, platny urlop oraz bezplatny 
trening.

Bunus $500 przy zatrudnieniu 
natychmiastowym.

Podstawowa znajomosc jezyka angielskiego 
Telefon: 215-660-4911 EXT.4

 
UWAGA!

Budowlane przedsiebiorstwo 
poszukuje pracownikow  

do pracy w kamieniu.
Doswiadczenie mile widziane, 

Pomagamy w przyuczeniu do tego zawodu
Wymagane pozwolenie na zatrudnienie w USA.

Telefon: 215-275-1001


TRAILER DRY VAN 
zatrudni kierowcow z CDL Class A

Praca na wschodnim wybrzezu , 4-5 dni w tygodniu
Doswiadczenie w zawodzie nie mniejsze niz 1 rok

Wynagrodzenie $1 za mile lub 30% Gross
Elastyczny wymiar czasu pracy

TELEFON: 267-297-9137


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


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

FAVORITE HOME CARE  
POSZUKUJE DO PRACY HOME HEALTH AIDS.

DOWOLNY ROZKLAD  
GODZIN PRACY

WYMAGANA PODSTAWOWA 
ZNAJOMIOSC JEZYKA 

ANGIELSKIEGO I 
ROSYJSKIEGO

WYSOKIE WYNAGRODZENIE
PO DODATKOWE INFORMACJE PROSZE 

DZWONIC: 267-839-0011



NIKSEN - 
TELEKOMUNIKACYJNA 

FIRMA 
pracujaca w 15 stanach USA poszukuje 

PRACOWNIKOW 
OBSLUGUJACYCH TOWER CLIMBING.  

DOSWIADCZENIE PRACY MILE WIDZIANE
BARDZO DOBRE WARUNKI PRACY I PLACY
FIRMA ZATRUDNI TAKZE PRACOWNICOW 

NA STANOWISKO: SUBCONTRACTOR,  
WYGODNE WARUNKI PRACY

TELEFON: 732-642-3300

MODERN STYLE CABINET
Nowoczesne europejskie  

projekty dla waszej kuchni
Montaz kuchennych szafek  odpowiedni do 

razmiaru kuchni.
Posiadamy bogaty wybor materialow 

kuchennych oraz plyt wysokiej jakosci
http://www.modernstylecabinets.com
437 Ivyland Rd, Warminster, Pa 18974
TELEFON: 267-884-6636


POSZUKIWANI KIEROWCY  

DO PRZEWOZU PRODUKTOW 
NAFTOWYCH

Bonus na start $5,000
Lokalne zlecenia, codzienne powrory do domu

Srednie wynagrodzenie $450 na dzien
Wymagane posiadanie CDL,  

2-letnie doswiadczenie
HAZMAT konieczny

Po dodatkowe informacje prosze dzwonic: 
609-502-1789


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


KOMPLEKS KĄPIELOWY  

poszukuje pracowników na stanowisko: 
kucharza, kelnera i osoby do sprzątania.

Telefon: 215-942-4646
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NAJNOWSZY RAPORT STRAŻY GRANICZ-
NEJ. OBYWATELE EGIPTU PRZEPRAWILI 

SIĘ PRZEZ RZEKĘ

Straż Graniczna opublikowała najnowszy raport z sy-
tuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wynika z niego, że 
granicę próbowało przekroczyć ponad 30 cudzoziemców, 
w tym obywatele Sri Lanki, Indii i Egiptu. Część z nich 
przeprawiła się przez rzekę Świsłocz.

„W dniu 11.09 na terytorium Polski próbowało nielegal-
nie przedostać się z Białorusi 36 osób – m.in. obywatele 
Sri Lanki, Indii, Egipty. Na odcinku PSG Krynki 21 męż-
czyzn – obywateli Egiptu i Syrii – nielegalnie przeszło na 
stronę polską przeprawiając się przez graniczną rzekę 
Świsłocz” – poinformowała w najnowszym komunikacie 
Straż Graniczna. Jak dodano, cudzoziemcy przyjechali 
na Białoruś z Rosji

Służby codziennie odnotowują kolejne próby przekro-
czenia granicy. Dzień wcześniej, 10 września, granicę 
usiłowało przekroczyć 20 cudzoziemców. Byli wśród nich 
obywatele Maroka, Egiptu, Turcji i Iraku. „Cudzoziemcy 
na Białoruś przyjechali z Rosji” – podkreślono w komu-
nikacie SG. W ręce funkcjonariuszy wpadł też pomocnik, 
który ułatwiał migrantom nielegalną podróż. To obywatel 
Azerbejdżanu, który przewoził czterech obywateli Iranu.

W sobotę Straż Graniczna informowała, że granicę 
polsko-białoruską usiłowały nielegalnie przekroczyć 32 
osoby. Byli wśród nich obywatele Iraku, Syrii i Jemenu. 
Funkcjonariusze oddziału w Czeremsze zatrzymali po-
mocnika, który miał za zadanie przeprowadzić przerzut 
migrantów. Obywatel Ukrainy przyjechał po grupę ośmiu 
Syryjczyków, których miał zawieźć do Niemiec.

Zapora na granicy polsko-białoruskiej
W czerwcu zakończyła się budowa fizycznej części 

zapory na granicy polsko-białoruskiej. Koszt inwestycji 
to 1,6 mld złotych, z czego 300 tys. przeznaczono na 
zabezpieczenie elektroniczne, tzw. perymetrię. Zapora 
fizyczna powstała na długości około 187 kilometrów, 
wzdłuż granicy z Białorusią. Ogrodzenie wykonane jest z 
paneli stalowych o wysokości 4,5 m, zwieńczone zwojem 
z drutu (concertina) tak, aby nie można było przejść na 
drugą stronę.

Straż Graniczna wielokrotnie jednak informowała, że 
cudzoziemcy próbują przedostać się do Polski przez 
rzekę Świsłocz.

SEBASTIAN ŚWIDERSKI OCENIŁ 
ZDOBYCIE SREBRNEGO MEDALU MŚ 

PRZEZ POLAKÓW. TYM ZAIMPONOWALI 
MU WŁOSI

Sebastian Świderski zabrał głos po tym, jak Biało-Czer-
woni zdobyli srebrny medal mistrzostw świata. Prezes 
PZPS uważa, że mimo wszystko jest się z czego cieszyć, 
a rywale potwierdzili swoją klasę.

Wieczorem 11 września reprezentacja Polski zagrała 
w finale siatkarskich mistrzostw świata, ale niestety nie 
zdobyła złotego medalu. Ostatecznie Biało-Czerwoni 
musieli zadowolić się drugą lokatą, uznając wyższość 
zespołu z Italii. W meczu padł wynik 3:1 właśnie dla ekipy 
z Półwyspu Apenińskiego, która zaprezentowała się lepiej 
niemal w każdym aspekcie siatkarskiego rzemiosła.

Sebastian Świderski pod wrażeniem po meczu Polska 
– Włochy

Dostrzegł to również Sebastian Świderski, prezes PZPS, 

w rozmowie z „Polsatem Sport”. – Włosi byli lepsi i udo-
wodnili to na boisku – przyznał. Wskazał też, czym mu 
najbardziej zaimponowali. – Grali niesamowicie zwłaszcza 
w obronie. Złote medale zasłużenie zawisły na ich szyjach. 
Natomiast dla nas to też nauka i dodatkowy bodziec, by 
w przyszłości lepiej pracować. Takie porażki zostają w 
głowie na długo, ale też dużo dają – przyznał.

Prezes PZPS jest pod wrażeniem tego, jaki progres 
zrobiła w ostatnim czasie kadra Italii. – W zeszłym roku 
mówiono, że Włochy sensacyjnie wygrały mistrzostwa 
Europy, a teraz potwierdzili, że to nie był przypadek. Praca 
trenera De Giorgiego przynosi efekty. My zmieniliśmy 
kilku zawodników, styl, trenera, ale widać, że idziemy w 
dobrym kierunku – ocenił.

Srebrny medal mistrzostw świata w siatkówce to mały 
sukces

Świderski wypowiedział się również na temat tego, jak 
postrzega zdobycie srebrnego krążka mistrzostw świata 
przez Biało-Czerwonych. – Nie chcę mówić, że ta praca 
już przyniosła sukces, bo tym byłby dla nas złoty medal, 
lecz generalnie życzyłbym innym reprezentacjom Polski, 
by z każdej imprezy przywoziły jakieś medale. Nam się 
to udaje – wyznał.

– Srebro to mały sukces. Za kilka dni to dojdzie do ludzi 
i zawodników, że to mimo wszystko sukces, być drugą 
drużyną świata. Z tego należy się cieszyć – zakończył 
prezes PZPS.

MIERZEJA WIŚLANA. PIERWSZYM 
REJSEM MIAŁ PŁYNĄĆ WĘGIEL. POPŁYNĄ 

POLITYCY

Żaden kapitan nie zgodził się, by wpłynąć do kanału 
przekopanego przez Mierzeję Wiślaną - informuje ponie-
działkowa "Rzeczpospolita". Powód? Statki z towarami 
utknęłyby na mieliźnie przed Elblągiem. Dlatego uroczyste 
otwarcie kanału odbędzie się zupełnie inaczej. Popłyną 
wyłącznie oficjele.

W sobotę 17 września odbędzie się oficjalna uroczy-
stość otwarcia przekopu Mierzei Wiślanej. Jak informuje 
"Rzeczpospolita" - plany na ten dzień były zupełnie inne 
niż to, co ostatecznie zobaczymy.

Miał płynąć statek z węglem. Popłyną politycy
Przez kanał miała popłynąć barka z węglem, symbo-

lizując nie tylko aktualną sytuację geopolityczną, ale i 
stanowiąc odniesienie do znamiennej daty. Na 17 września 
przypada bowiem kolejna rocznica ataku ZSRR na Polskę.

Jak jednak informuje gazeta, żaden kapitan nie chciał 
się zgodzić, by odbyć wspomniany kurs. Powód jest prosty 
- strach przed ugrzęźnięciem na mieliźnie. A scenariusz 
taki, czytamy, jest wręcz pewny. W Zalewie Wiślanym 
konieczne jest bowiem pogłębienie toru wodnego w taki 
sposób, by statki mogły bezpiecznie przepływać. W tej 
sprawie trwa jednak spór o finansowanie.

Kanał przez Mierzeję Wiślaną do Elbląga ma kosztować 
dodatkowych ok. 100 mln zł. Cała inwestycja jest z kolei 
wyceniania na blisko 2 mld zł. Rząd chce, by dopłacił 
Elbląg, miasto oczekuje, że zapłaci rząd, kończąc to, co 
zostało przez niego zaczęte.

Tymczasem data dziewiczego rejsu przez kanał zbliża 
się wielkimi krokami. "Rzeczpospolita" ustaliła, że choć 
statki z towarem nie pojawią się na otwarciu, rejs się 

odbędzie. Będzie on jednak zupełnie inny - na 60-metro-
wym statku "Zodiak II" popłyną politycy i rządowi oficjele. 
Towarzyszyć im będą również nieliczne jednostki Marynarki 
Wojennej, Służba Graniczna, policja i jednostki ratownictwa 
wodnego - czytamy. 

DONALD TUSK O DROŻYŹNIE. "WYBORY? 
ŁATWIEJ BĘDZIE WYGRAĆ, NIŻ DOŻYĆ!"

Z "indeksu cen w sklepach detalicznych" autorstwa 
UCE Research i Wyższych Szkół Bankowych wynika, 
że w sierpniu w sklepach było drożej średnio o ponad 
o 23,7 proc. w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku. 
Temat drożyzny podjął w poniedziałek szef Platformy 
Obywatelskiej Donald Tusk.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głów-
nej Onetu. Jeśli nie chcesz przegapić żadnych istotnych 
wiadomości — zapisz się na nasz newsletter

"To nie sondaż, to prawdziwe wyniki: cukier 92 proc., 
olej 73 proc., margaryna 58 proc., masło 45 proc., mąka 
38 proc., ryż 30 proc. Tyle podrożały rok do roku! Wybory? 
Łatwiej będzie wygrać, niż dożyć!" — napisał na Twitterze 
Donald Tusk.

Jak drożeje żywność w Polsce? Znamy wyniki najnow-
szej analizy

Dane, które przywołał szef PO, pochodzą z cyklicznej 
ogólnopolskiej analizy cen detalicznych autorstwa UCE 
Research i Wyższych Szkół Bankowych. Wynika z niej, 
że ceny podstawowych produktów wzrosły rok do roku 
w następujący sposób:

cukier — 92,2 proc.
olej — 73,2 proc.
margaryna — 58,4 proc.
masło — 45,2 proc.
ser żółty — 39 proc.
mąka — 37,9 proc.
ryż — 29,9 proc.
wołowina — 28,2 proc.
drób — 25,7 proc.
wieprzowina — 23,5 proc.
 jajka — 22,3 proc.
warzywa — 15,2 proc
owoce 13,2 proc.
— Ryzyko dużego wzrostu cen energii i ogrzewania 

może uruchomić nowy efekt spirali cen przekładający 
się falowo na kolejny wzrost cen w zasadzie w każdej 
kategorii w kolejnych miesiącach, a nawet kwartałach 
— powiedział ekonomista Wyższej Szkoły Bankowej we 
Wrocławiu dr Tomasz Kopyściański, którego słowa cytuje 
portal handelextra.pl.

Przeczytaj też: Życie z drożyzną. "Gdyby syn urodził 
się dziś, a nie rok temu, byłoby po nas"

— Przy tak znaczącym, szybkim oraz utrzymującym 
się wzroście cen nośników produkcji konsumenci muszą, 
niestety, przyzwyczaić się do nagłych i niespodziewa-
nych zmian cen dóbr konsumpcyjnych. Taki stan rzeczy 
potrwa do czasu ustabilizowania się sytuacji, ale uwagi 
na bardzo niestabilną całą gospodarkę światową oraz 
sytuację geopolityczną oraz wojnę w Ukrainie bardzo 
trudno przewidzieć, kiedy może to nastąpić – wskazał z 
kolei dr Hubert Gąsiński z Wyższej Szkoły Bankowej w 
Warszawie.
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IRENA KWIATKOWSKA

Wmarcu tego roku minęło jedenaście lat od śmierci Ireny 
Kwiatkowskiej. Niezwykła dama i nieprzeciętna artystka 
nie wpisywała się w ówczesne kanony piękna, cudem 
dostała się do szkoły teatralnej. Była jednak niezwykle 
utalentowana i ambitna, dzięki czemu szybko udowodniła 
jednak wszystkim niedowiarkom, że zasługuje na miano 
wielkiej artystki. Irena Kwiatkowska już od początku od-
znaczała się w tłumie. Rola Hermenegildy Kociubińskiej, 
interpretacja Ptasiego radia Juliana Tuwima dla Polskiego 
Radia... Jakie momenty z życia wielkiej damy polskiej 
sceny teatralnej najbardziej zapadły nam w pamięć?

Irena Kwiatkowska kariera
Jak wspomina Gabriel Michalik w biografii Ireny Kwiat-

kowskiej (Kobieta pracująca. Rzecz o Irenie Kwiatkowskiej 
i jej czasach), pierwsze występy aktorki były interpre-
tacjami postaci męskich! Zagłoba, Papkin, Kmicic – to 
byłe role, w które wcieliła się jeszcze w szkole średniej. 
Późniejsze występy aktorki były równie nietypowe. Zaraz 
po ukończeniu Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej 
zagrała tytułową rolę w Świerszczu za kominem na pod-
stawie noweli Charlesa Dickensa. Irena Kwiatkowska nie 
miała w tym przedstawieniu ani jednej kwestii, jednak to 
właśnie ona skradła całe show. Do samej szkoły niezwykle 
utalentowana artystka dostała się zresztą cudem. Nikt 
nie dawał jej szans w show-biznesie. Jej talent dostrzegł 
jedynie Aleksander Zelwerowicz, który wstawił się za po-
czątkującą aktorką podczas przesłuchania. Zapowiedział 
jednak, że czeka ją mnóstwo pracy.

Ale Irena Kwiatkowska była pracowita, nie brakowało 
jej również ambicji. Ponoć już podczas pierwszych prób 
w teatrze umiała na pamięć cały tekst przedstawienia. 
Występowała w kinie, telewizji, teatrze, a także w radiu. 
Słynny krytyk teatralny, Tomasz Mościcki mówił o jej „wiel-
kiej scenicznej inteligencji, zmyśle i naturalnym wyczuciu 
groteski, deformacji świata przy aktorskim warsztacie 
wywodzącym się z najlepszej polskiej szkoły realistycznej”.

Irena Kwiatkowska Mistrzyni śmiechu
Nazwał ją również „mistrzynią śmiechu”, nawiązując do 

jej występów w Kabarecie Dudek, w serialach komedio-
wych:  Wojna domowa czy Czterdziestolatek (w którym 
wcieliła się w kultową Kobietę Pracującą), a także w Ka-
barecie Starszych Panów. Po wojnie Konstanty Ildefons 
Gałczyński namówił ją na przeprowadzkę do Krakowa. 
Dołączyła do obsady kabaretu Siedem Kotów, w ramach 
którego interpretowała skecze napisane specjalnie dla niej 
przez słynnego polskiego poetę. Gałczyński, wzorując się 
na Irenie Kwiatkowskiej, stworzył dla Teatrzyku Zielona 
Gęś postać Hermenegildy Kociubińskiej.

Irena Kwiatkowska życie
Szczególnym etapem w jej karierze była trwająca pra-

wie 65 lat współpraca z Polskim Radiem. Była pierwszą 
aktorką, która pracowała tam na etacie. W  historii zapisały 
się zwłaszcza jej niesamowite audycje dla dzieci, podczas 
których czytała wiersze Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, 
Przygody Plastusia Marii Kownackiej, Anię z Zielonego 
Wzgórza Lucy Maud Montgomery oraz Przygody Tomka 
Sawyera Marka Twaina. Jej interpretacja Ptasiego radia 
Juliana Tuwima jest uważana za najwybitniejsze wyko-
nanie wiersza w całym XX wieku.

W filmografii Ireny Kwiatkowskiej znajduje się ponad 20 
ról filmowych i telewizyjnych. Natomiast w teatrze zagrała 
ich ponad 100. Została nagrodzona Nagrodą Honorową 
Polskiego Radia – „Diamentowym Mikrofonem”, Nagrodą 
„Gwiazda Telewizji Polskiej” z okazji 50-lecia TVP za kre-
acje w Teatrze telewizji i kabarecie oraz Złotym Medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Irena Kwiatkowska powstanie warszawskie
Kariera Ireny Kwiatkowskiej została mocno naznaczona 

poprzez wojnę. Aktorka skończyła studia w 1935 roku i 
do czasu wybuchu konfliktów zbrojnych była już bardzo 
aktywna zawodowo. Otrzymała angaż w kabarecie Cyrulik 
Warszawski – bardzo wówczas popularnym. Grała również 
w teatrach w Warszawie, Katowicach oraz Poznaniu. 
Jednak II wojna światowa brutalnie przerwała jej plany. 
W trakcie okupacji była zaangażowana w działalność 
podziemną. Pomagała w Polskim Czerwonym Krzyżu, 
a także pełniła funkcję łączniczki. Grała w tajnych prze-
stawieniach reżyserowanych przez Leona Schillera oraz 
Tadeusza Byrskiego.

Sprzeciwiała się przy tym pracy w oficjalnych teatrach, 
akceptowanych przez niemieckiego okupanta. Zamiast 
tego wybrała posadę kosmetyczki i kelnerki. Była również 
żołnierzem Armii Krajowej i wzięła udział w powstaniu 
warszawskim. „W uznaniu wybitnych zasług dla niepodle-
głości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz 
rozwoju polskiej kultury oraz za osiągnięcia w pracy arty-
stycznej” Irena Kwiatkowska została odznaczona w 2009 
roku przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Irena Kwiatkowska życie prywatne 
Choć widzowie odbierali ją jako radosną, pełną energii 

i wiecznie uśmiechniętą, jak każdy człowiek, miała trudne 
chwile w życiu. Podobno prywatnie była wielką pesymist-
ką, a już jako nastolatka miewała smutne myśli: „Zaczy-
nam w nic nie wierzyć... W dobroć ludzką, w szczerość, w 
bezinteresowność, w miłość”, pisała w pamiętniku, który 
opublikował za zgodą spadkobierców aktorki Marcin Wilk 
w książce Kwiatkowska. Żarty się skończyły. W młodości 

walczyła z konfliktami w rodzinie. Nadopiekuńczość ojca, 
pretensje i wymagania matki, do tego niechciani zalotnicy 
i ambitne i zazdrosne koleżanki…

Smutne oblicze sprawiło, że w szkole teatralnej miała 
opinię osoby, która zawsze się martwi. Miała bardzo niską 
samoocenę: „Uważam, że nawet jak na moje skromne 
wymagania jestem za mało inteligentna. Jestem w życiu 
połowiczna. Każde przedsięwzięcie prowadzę z zapałem 
do połowy drogi, a potem je porzucam. Genialnie potrafię 
marnować czas. Nie jestem bardzo utalentowana…”, 
twierdziła. Brak akceptacji siebie sprawił, że przesadnie 
dbała o zdrowie. 

Życie prywatne Ireny Kwiatkowskiej było jej opoką. Już 
jako siedemnastolatka stwierdziła, że nie będzie miała 
dzieci: „Mogę wyjść za mąż, ale dzieci i bólu... niech Bóg 
broni, za nic, za nic…!”,  pisała w dziennikach. Zapyta-
na o to, czy nie żałuje, że nigdy nie zaznała, czym jest 
macierzyństwo, powiedziała wprost: „Albo dzieci, albo 
teatr. Aktorstwo i macierzyństwo wymagają całkowitego 
poświęcenia. Nie chciałam, by dziecko było dla mnie 
przeszkodą, by opieka nad nim stała się męczącym 
obowiązkiem. Role to moje rodzone w bólach córki”.

Mimo to zakochała się bez pamięci. Miłością jej życia był 
Bolesław Kielski, spiker, którego poznała podczas pracy  
w radiu. Połączyła ich miłość do muzyki i podróży. Gdy 
zmarł w 1993 roku, była załamana. Rok później słynna 
aktorka postanowiła przejść na emeryturę i poświęciła się 
modlitwie: „Moje wszystkie myśli, serce i dusza poszły 
za nim w inny świat. W ten sposób dalej jestem z nim w 
kontakcie. Modlę się i rozmawiam z nim”, mówiła. Stała 
się także wierną słuchaczką Radia Maryja. W 2003 roku 
trafiła do szpitala z powodu kamicy nerkowej, dostała za-
toru. Zapadła w śmierć kliniczną i jak pisze autor książki 
Kwiatkowska. Żarty się skończyły, nastąpił cud i dzień 
później aktorka opuściła szpital. 

Do końca swoich dni uchodziła za okaz zdrowia. Pro-
blemem stała się jedynie zanikająca pamięć...

Irena Kwiatkowska ostatnie lata życia
Po śmierci ukochanego co jakiś czas decydowała się 

na gościnne występy. Jako ekscentryczna artystka zade-
klarowała w wywiadzie dla Życia, że planowała pewnego 
dnia zakończyć zupełnie swoją działalność aktorską i zająć 
się... grabieniem liści w warszawskich Łazienkach! Przed 
śmiercią przeprowadziła się do Domu Aktora Weterana w 
Skolimowie i tam spędziła swoje ostatnie dni. Ponoć nie 
spakowała żadnej ze swoich licznych pamiątek – nie lubiła 
oglądać się za siebie. W ostatnim wywiadzie wyznała, że 
jej marzeniem jest, by odejść spokojnie.

„Pomodliła się, odwróciła do ściany i umarła jakby we 
śnie”, powiedziała w 2009 roku Grzegorzowi Sroczyń-
skiemu z Gazety Wyborczej, odpowiadając na pytanie: 
"Co dalej?". Zmarła 3 marca 2011 roku. Więcej w naszym 
wideo.
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ENERGETYCZNY CHAOS TRWA. "TEN 
SEZON GRZEWCZY JEST JUŻ STRACONY"

Wbrew pogodzie w Polsce panują chłodne nastroje. 
Polacy już dziś myślą o zimie i tym, jak ją przetrwać pod-
czas gwałtownych wahań cen opału. Politycy się miotają, 
każą zbierać gałęzie albo obiecują dopłaty do węgla. 
Ci odpowiedzialni, którzy zmodernizowali ogrzewanie, 
mogą liczyć jedynie na wzrost cen. Chaos się pogłębia. 
Jaki się tym odnaleźć i przygotować do zimy? O tym w 
programie "Money. To się liczy" opowiadał Piotr Siergiej, 
ekspert z Polskiego Alarmu Smogowego.

Krzysztof Majdan, money.pl: Jest podwójnie gorąco. 
Pogoda to jedno, Polacy przygotowują się do zimy i 
dużo tu chaosu.

Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy: Mamy ciężkie 
czasy, widać po stronie ludzi i rządzących pewną de-
sperację. Słyszymy, że mamy zbierać gałęzie, że płyną 
okręty z węglem. Mamy niepewność: kupować teraz czy 
poczekać, jak radzi rzecznik rządu, bo będzie tańszy? 
Jest potężna chwiejność na rynku. A rząd reaguje ad hoc 
na sytuację i zupełnie źle podchodzi do kwestii paliw i 
ogrzewania.

Dlaczego?
Nie potrzebowalibyśmy tych okrętów, tych kilku mi-

lionów ton węgla, których nam zabraknie, gdyby rząd 
włączył w program "Czyste Powietrze" porządny segment 
termomodernizacyjny. Krótko mówiąc, gdyby zaczęto 
dopłacać w dużych kwotach do ocieplania naszych 
domów. Do tej pory program doprowadził do sytuacji, w 
której mogliśmy zrezygnować ze spalania ok. miliona ton 
węgla. Tyle już nie potrzebujemy dzięki niemu. Ale jego 
ciężar powinien zostać bardziej przesunięty na dopłaty 
do termomodernizacji domów.

Czym się ogrzewać, żeby nie zbankrutować?
Nadchodzący sezon grzewczy jest już stracony. Rząd 

przespał okazję. Jest szansa uratować kolejny sezon 
grzewczy, jeśli jak najszybciej uruchomi się dobre dopła-
ty, z których Polacy skorzystają. Nie będzie problemów 
z okrętami z Australii czy Kolumbii, bo ten węgiel nie 
będzie potrzebny. Zamiast płacić za import, można dać 
Polakom pieniądze na ocieplenie. To proste rozwiązanie, 
a najtańsza energia to taka, za którą nie płacimy.

Załóżmy, że ktoś liczył na rząd i się przeliczył. Co teraz 
ma zrobić? Jak przygotować się do zimy?

Jeśli ktoś ma takie możliwości, namawiałbym, by 
spróbować ocieplić dom. Potraktujmy to jako inwestycję, 
która nam się zwróci. Jest wysoka inflacja, pieniądze 
w banku tracą na wartości, pieniądze włożone w taką 
inwestycję mają swoją stopę zwrotu. A przy wzroście 
cen gazu, węgla czy peletu stopa zwrotu będzie wyższa. 
Wkładamy określoną kwotę w ocieplenie, potem odbie-
ramy ją w postaci niższych rachunków. Chociaż wiem, 
że łatwo się mówi i że nie każdy może teraz wydać 50 
czy 60 tys. zł. Drugi sposób to założenie pompy ciepła, 
odnawialnego źródła energii, które w dość oszczędny 
sposób ogrzewa dom.

W Polskim Alarmie Smogowym regularnie sprawdza-
my, jak działa program dopłat i na co Polacy wymieniają 
kopciuchy, czyli najgorsze z pieców na drewno i węgiel. 
Przez pierwsze lata rządziły kotły gazowe, od listopada i 
grudnia zeszłego roku gwałtownie wzrosła popularność 
pomp ciepła, a spadła wymienialność kotłów gazowych. 
Gdyby ktoś kilka lat temu zapytał, czy to możliwe, po-
wiedziałbym, że nie, gdyż pompa ciepła była wtedy 
fanaberią. Dziś to główne źródło ogrzewania domu, na 
które bierzemy dotacje. Polacy zagłosowali portfelami.

Na co uważać, decydując się na taki krok? Zapisy 
niekiedy są dopiero na przyszły rok, tak duże jest za-
interesowanie.

Tu mogę podać swój przykład. Wybierajmy te spraw-
dzone firmy, które produkują sprawdzone urządzenia. Nie 
warto iść w najniższą cenę, ale też nie trzeba wybierać 

tych najdroższych. Tu zalecane jest zdrowe podejście. 
Pompy ciepła zwłaszcza w połączeniu z fotowoltaiką 
to dobre rozwiązanie. Wracam do tej przespanej okazji 
rządu. Może nie jest za późno, gdyby uruchomić dopłaty 
programu "Czyste powietrze" na termomodernizację 
teraz, w tym tygodniu, w tym miesiącu, dotacje liczone 
wstecznie od początku roku.

Skąd ta zwłoka? Oficjalnie i pana zdaniem?
Nie wiem. Przyznam, że tego nie rozumiem. Rozwią-

zania dopłat termomodernizacyjnych miały pojawić się w 
pierwszym kwartale tego roku, potem była mowa o prze-
łomie pierwszego i drugiego, potem, że w trzecim albo 
nawet czwartym. Nie pojmuję tego. Poza tym kto remont 
będzie zaczynał jesienią? A to byłaby dobra inwestycja 
dla przeciętnego Kowalskiego, ale też punktu widzenia 
państwa - niezależność energetyczna, korzystanie z od-
nawialnych źródeł energii na swoim terenie, bez importu, 
lepsze powietrze, mniejsza emisja dwutlenku węgla.

Ta zielona polityka rządu, która nabrała kształtu i tempa 
jakoś w 2017 r., jakby zagubiła się sama w sobie. Mam 
wrażenie, że przykleja się tu łaty na łaty, byle jakoś do 
przodu.

Łatanie problemów tymczasowymi problemami typu 
zbieranie gałęzi w lesie... To dziwne. Polityka anty-
smogowa jest w odwrocie, rząd zaczyna kapitulować 
przed smogiem, jestem przekonany, że tej jesieni, gdy 
będziemy palić to wilgotne drewno, do którego się nas 
namawia, w polskich małych miejscowościach i wsiach 
zimą będziemy mieli straszną, fatalną jakość powietrza.

To się wydarzy. Ludzie już tną gałęzie, konary, będą 
palić wilgotnym drewnem, co jest nielegalne. Nie można 
palić drewnem ściętym tego lata, dopiero w następnym 
sezonie. Przepisy w 13 województwach zabraniają spa-
lania drewna z wilgotnością powyżej 20 proc. Drewno 
musi być wysezonowane, a do października nie zdąży 
się wysezonować. A wracając do tej zagubionej polityki: 
jest więcej tego przykładów. Chociażby mamy dobre 
rozwiązanie, że nie ma dopłat do kotłów węglowych, a 
z drugiej strony słyszymy o dopłatach do węgla, który 
musimy importować.

I teraz proszę sobie wyobrazić, że ktoś zainwestował 
w kocioł peletowy, emitujący niewielkie ilości zanieczysz-
czeń, w porównaniu do kopciucha to wręcz dwa różne 
światy, dwie różne epoki. A jego sąsiad nie zainwesto-
wał, ma kopciucha. Teraz sąsiad dostanie dopłaty do 
węgla. A co dostanie ten odpowiedzialny? Nic oprócz 
wysokich cen peletu. Gdzie tu sens, gdzie jakaś polityka 
antysmogowa?

Do smogu wrócimy, chcę wcześniej zapytać o coś 
innego. Pojawiła się informacja, że Unia planuje zaka-
zać kotłów gazowych. To wciąż pomysł, ale mówimy tu 
o zakazie instalacji i sprzedaży od pewnego momentu, 
czy też konieczności wyciągania istniejących instalacji, 
wymiany, kucia ścian.

Z tego, jak rozumiem ten plan, pomysł na prawo, które 
ma działać, to od 2027 r. nie będzie można instalować 
kotłów gazowych w nowych budynkach, a rok później ma 
zostać wprowadzony zakaz sprzedaży. Co nie oznacza, 
że ktoś, kto ma kocioł gazowy, będzie musiał go zlikwi-
dować. Może do końca życia korzystać z tego kotła. Coś 
podobnego wydarzyło się w Polsce trzy lata temu, gdy 
zakazano sprzedaży kopciuchów. Prawo to najprawdo-
podobniej wejdzie, nie byłbym nim jednak przerażony.

Dążymy do zmniejszenia smogu. Więcej OZE, strefy 
czystego transportu, więcej samochodów elektrycznych 
itd. Smog powinien być w tym roku mniejszy. A mamy 
jednak renesans węgla. Jak to się w tym roku wybalan-
suje? Polska będzie miała się czego wstydzić?

Raczej tak. Jeśli będziemy mieli bezwietrzną, chłodną 
zimę, gdzie zanieczyszczenia powietrza nie będą się 
rozwiewały, to czeka nas smogowo ciężki sezon grzew-
czy. Co pokazuje, że nie można podchodzić do polityki 

antysmogowej i energetycznej jak teraz - od wydarzenia 
do wydarzenia, raz gałęzie, raz okręty. To trzeba przemy-
śleć, zaplanować i pilnować realizacji. Nie bylibyśmy w 
tej zapaści, gdyby od roku ta termomodernizacja ruszyła 
pełnym tempem.

Ze smutną puentą nas pan zostawia. Zagryźć zęby 
i przetrwać, a kto ma jakieś pieniądze, ocieplać, inwe-
stować w pompy ciepła.

Mam nadzieję, że jak każdy kryzys, i ten nas czegoś 
nauczy. Żeby fundamentalnie zmienić pewne rzeczy w 
Polsce, narzędzia leżą na stole, wystarczy je podnieść i 
wykorzystać. W tej chwili jest chaos. Kryzys paliwowy w 
latach 70. doprowadził do tego, że samochody zaczęły 
spalać kilka, a nie kilkanaście litrów paliwa na 100 km. 
Ten kryzys - mam nadzieję - doprowadzi do tego, że nie 
będziemy mówić o imporcie iluś milionów ton węgla. Ten 
węgiel nie będzie nam już po prostu potrzebny.

COCA-COLA W POLSCE: BOIMY SIĘ 
PRZERW W DOSTAWACH GAZU

Boimy się przerw w dostawach gazu czy energii, bo to 
oznaczałoby przerwanie produkcji. Nie tylko nie będziemy 
dostarczać produktów, ale też ponosić realne straty w 
związku z zatrzymaniem linii produkcyjnych - przyznaje 
Katarzyna Borucka, dyrektor ds. korporacyjnych i zrów-
noważonego rozwoju w Coca-Cola HBC Polska i krajach 
bałtyckich, w rozmowie z portalem interia.pl.

W 2021 r. rynek napojów gazowanych skurczył się o 16 
proc., m.in. za sprawą wprowadzenia podatku cukrowego, 
który doprowadził do wzrostu cen produktów. Choć w tym 
roku Coca-Cola HBC spodziewa się wzrostu kategorii 
napojów gazowanych, dostrzega kilka czynników ryzyka 
na horyzoncie.

Branża spożywcza jest wyjątkowo podatna na wzrost 
kosztów, ceny energii wzrosły w ciągu roku o 200 proc., 
drożeją też surowce - wszystko to musi wpłynąć na ceny. 
Boimy się przerw w dostawach gazu, bo to oznaczałoby 
przerwanie produkcji. Jak wrażliwa to branża pokazały 
problemy z CO2. Decydenci powinni więc wyjątkowo 
dbać o tę część gospodarki - powiedziała Interii Borucka.

Wstrzymali produkcję nawozów. To uderzyło w produ-
centów napojów

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia wstrzymanie 
produkcji nawozów azotowych przez należącą do PKN 
Orlen włocławską spółkę Anwil oraz Azoty odbiło się na 
branży spożywczej w tym również napojów gazowanych, 
która odcięta została od ciągłych dostaw dwutlenku węgla. 
Coca-Cola w oświadczeniu przekazanym money.pl ostrze-
gała, że brak tego surowca może mieć poważne skutki 
dla całej branży. Anwil wznowił produkcję 29 sierpnia br.

– My akurat mamy swoich dostawców i własne zasoby, 
ale gdyby nie szybkie rozwiązanie problemu, wielu pro-
ducentów stanęłoby przed bardzo poważnym kryzysem 
– dodała Borucka.

Kolejnym zagrożeniem dla przemysłu spożywczego 
są możliwe przerwy w dostawach energii elektrycznej 
i gazu. Ostrzegał przed tym Maciej Herman, dyrektor 
zarządzający w firmie Wedel. - Mogą mieć drastyczne 
skutki produkcyjno-finansowe, w najlepszym wypadku 
będzie to bardzo poważne wyzwanie w utrzymaniu bie-
żącej produkcji - mówił money.pl.
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✦ Самое 
современное 
европейское 
оборудование

✦ Огромный 
выбор 
строительных 
материалов

267-884-6636
437 Ivyland Road, Warminster, PA 18974

www.nxtleveldesignstudio.com

KITCHENS, VANITIES, & CLOSETS
Custom Made

Обращаться по телефону: 
215-300-3031

НА ПРЕДПРИЯТИЕ   
по изготовлению 

алюминиевых окон  
и фасадных систем  

ТРЕБУЕТСЯ  
ИНЖЕНЕР С ОПЫТОМ 

РАБOТЫ. 
Необходимо знание 
английского языка и 
программы  AutoCAD.
Легальный статус, 
хорошие условия и 
оплата.
Медицинская страховка.

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 AПрофессиональный маляр

215-479-0829
215-479-0812

paintingfirst1@gmail.com

ANDREI KLIMAU
Professional Painter

Внутрення и наружная 
покраска и шпаклевка.

Большой опыт,  
качественная работа в оговорённый срок.

Скидки для пенсионеров. 

Interior Painting   Exterior Painting   Free estimate

7

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

Звоните или пишите
Светлана 609-816-5568   Solana1986@gmail.com

SVETLANA BIRRIEL
NEW JERSEY REALTOR

Atlantic city, Ventnor, Margate, 
Longport, Ocean city and others.

НЕДВИЖИМОСТЬ  
ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ОТДЫХА  

на побережье South Jersey

✔ покупка
✔ продажа
✔ рент

✔ помощь  
в получении 
ипотеки 

VitaCare Home Health AgencyVitaCare Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

Мы ищем заботливых работников,
которые смогли бы ездить в район 

Conshohocken и Northeast Philadelphia.

Phone:  215-953-9225215-953-9225
Профессионализм   ✦   Качество гарантируем

Телефон: 267-432-5074  

УСТАНОВКА 
ПОЛОВ 
РЕСТАВРАЦИЯ 
ЛЕСТНИЦ



Ukrainian Selfreliance Federal Credit Union 
Український банк - 70 років довіри!

Запрошує кожного стати 
частиною української спільноти

РАЗОМ

З ВАМИ
Відкриття рахунків за українським 

закордонним паспортом!

Розпочнемо діалог щодо 
фінансових послуг

Телефон 215-725-4430
ukrfcu.com/welcome

Federally Insured by NCUA

Про Нас


