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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
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OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA
FIRMA PRODUKUJACA 

ALUMINIOWE OKNA  
I SYSTEMY FASADOWE  

Poszukuje pracownikow do montazu okien i drzwi.
Wymagany uregulowany status prawny.
Dobre warunki pracy i placy. Mozliwosc otrzymania 

ubezpieczenia medycznego.
LOKALIZACJA - BENSALEM.

KONTAKT TELEFONICZNY: 215-300-3031


DIJAS FOODS DISTRIBUTION INC  
Poszukuje pracownikow przy produkcji  

i pakowaniu towarow.
Praca na pelny etat. Wymagana minimalna 

znajomosc jezyka angielskiego i ureagulowany 
status prawny.

Dobre warunki pracy i placy. Mozliwosc awansu.
KONTAKT TELEFONICZNY: 267-342-0659


POSZUKUJEMY 

PRACOWNIKOW NA POZYCJE:
Front Desk(kobieta), Pracownika 
do mycia samochodow, Body Man 

(detailer), Automechanika (naprawa 
samochodow)

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


PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU 

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

3-6 dni W JEZYKU ROSYJSKIM. 
USTALANIE TERMINU EGZAMINU. 

PLATNE SZKOLENIE.
PO zdaniu egzaminu ZAPEWNIENIE 

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

347-224-3893


FOOD DISTRIBUTOR COMPANY 
POSZUKUJE PRACOWNIKOW DO 

ROZWOZENIA PRODUKTOW  
I PRACY W MAGAZYNIE.
FULL/PART TIME JOB

WYMAGANY NIENAGANNY 
DRIVER RECORD, 

MINIMUM JEZYKA ANGIELSKIEGO.
Telefon: 267-666-7936


FABRYKA OKIEN POSZUKUJE 
MLODEGO, ENERGICZNEGO 

PRACOWNIKA W WIEKU DO 40 LAT.
Wymagana komunikatywna znajomosc 
jezyka angielskiego oraz. Valid Drive's 

Licence. Po dodatkowe informacje 
prosze dzwonic: 773-747-2384


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

Stala praca. Tygodniowe 
wynagrodzenie na godzine.

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


Poszukiwany Mechanik do pracy 
przy naprawie duzych ciezarowek 

(Trucks)
Zatrudnienie na pelny/niepelny etat.

Dobre warunki placy i pracy.
Nie wymagany legalny status prawny
Zapewniamy zakwaterowanie.

Telefon:609-239-2694


Poszukiwany pracownik  
w Heating(duck work)  

z doswiadczeniem lub bez.
Dobre warunki pracy i placy.
Telefon: 267-300-2522

KUPON REKLAMA OGŁOSZENIE FORM 
Wypełnij kupon i wyślij na nasz adres:  
111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006, 

Unit 300, Suite 3 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:
111 Buck Rd., Huntingdon Valley, PA 19006. Unit 300, Suite 3

OPUBLIKUJ REKLAMĘ W SEKCJI “OGŁOSZENIE”:OPUBLIKUJ REKLAMĘ W SEKCJI “OGŁOSZENIE”: DOBRZE ROZWIJAJACA SIE FIRMA 
Spozywcza z siedziba w Bensalem  
PILNIE POTRZEBUJE PRACOWNIKOW 

do sprzatania a takze do  konserwacji urzadzen.
Elastyczne godziny pracy. 

Wymagana minimalna znajomosc jezyka 
angielskiego i ureagulowany status prawny.

Dobre warunki placy.  
Mozliwosc awansu.

Kontakt telefoniczny: 267-342-0659


SWIADCZYMY USLUGI DLA 
WLASCICIELI NIERUCHOMOSCI 

przy poszukiwaniu tenants 
i wynajmie apartamentow.

    Dokumentacja i zarzadzanie 
    Po dodatkowe informacje prosze 

dzwonic:  
267-228-4050 BORYS


Wykonujemy prace o roznym stopniu 

zlozonosci:
Prace wewnetrzne: malowanie,parkiet, laminat, 

plytki ceramiczne, schody. Remont lazienek  
i kuchni. Wykanczanie piwnic

Prace na zewnatrz: hardscaping, landscaping, 
klaby, kwietniki, mulch,ogrodzenia,deki, prace 

w cemencie i betonie
Telefon: 215-588-8466


HANDYMAN REMODEL, INC.

  wykonuję wszelkiego rodzaju 
wysokiej jakosci prace wnętrz, 

remontowe i budowlane.
PRZYSTĘPNE CENY

Telefon: 215-399-7248


POTRZEBNY SPECJALISTA  
DO WYKONYWANIA WEWNETRZNYCH I 

ZEWNETRZNYCH PRAC REMONTOWYCH:
Szpachlowanie, malowanie wnetrz, 

ukladanie kafelkow, instalacje elaktryczne, 
stucco, framing,EPDM roof, malowanie na 
zewnatrz, ukladanie kostki kamiennej i td)

Mozliwe wyjazdy na delegacje 
z bezplatnym zakwaterowaniem.

Wynagrodzenie w zaleznosci 
od posiadanych kwalifikacji.

Telefon: 404-202-8149
 

FIRMA SPEDYCYJNA POSZUKUJE 
SPECJALISTY W ZAKRESIE 

DIAGNOSTYKI KOMPUTEROWEJ 
CIEZAROWEK.

WYMAGANE POSIADANIE 
CDL KLASY A.

DOBRE WARUNKI PLACY I PRACY
Po wiecej informacji prosic 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 
  PLATNE 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

VK TRANSPORTATION INC. 
POSZUKUJE ODPOWIEDZIALNYCH PRACOWNIKOW NA STANOWISKO: 

WLASCILCIELA I KIEROWCY CDL KLASY A NA DRY VAN.
WYMAGANY DOBRY MVR REKORD I DOSWIADCZENIE ZAWODOWE.

WYNAGRODZENIE TYGODNIOWE 0,65 CENTA ZA MILE.
Telefon: 267-982-8680



NOWOCZESNE KUCHENNE SZAFKI
Instalujemy kuchenne szafki w typowo europejskim stylu.

Dopasowujemy do rozmiarow waszej kuchni. 
Posiadamy duzy wybor wysokiej jakosci materialy.

www.modernstylecabinets.com
437 Ivyland Rd., Warminster, PA 18974

Телефон: (267) 884-6636


KOMPLEKS KĄPIELOWY poszukuje pracownikow na 
stanowisko :kucharza, kelnera i osoby do sprzatania.

Telefon: 215-942-4646


POSZUKIWANI  PRACOWNICY DO PRACY PRZY  
ODNAWIANIU ODZIEZY ROBOCZEJ.

 WYMAGANA  ZNAJOMOSC OBSLUGI  MASZYN DO SZYCIA.
STALE ZATRUDNIENIE. DOBRE WARUNKI PRACY I PLACY.

Telefon: 215-500-1469


COMPANY AT TOWERS PRZYJMIE DO PRACY TOWER 
CLIMBERS W SERWISIE TELEKOMUNIKACYJNYM.

DOSWIADCZENIE NIE WYMAGANE. BEZPLATNY TRENING. 
DUZE WYNAGRODZENIE. PERSPEKTYWA ROZWOJU.

PRZYJACIELSKI KOLEKTYW PRACY.
Telefon: 267-309-0994


SPEDYCYJNA FIRMA POSZUKUJE KSIEGOWEGO ZE 

ZNAJOMOSCIA JEZYKA ANGIELSKIEGO.
DOBRE WARUNKI PRACY I PLACY.

PO WIECEJ INFORMACJI PROSZE DZWONIC
Telefon: 267-241-0794


Potrzebni mlodzi, energiczni  

pracownicy do pracy na budowie 
(SIDING,OKNA, DRZWI)

DORBRE WARUNKI PRACY I PLACY.
Po wiecej informacji prosze dzwonic:

267-648-7988
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10 TYS. MOTOCYKLISTÓW NA JASNEJ GÓRZE.  
PROKURATURA WSZCZĘŁA ŚLEDZTWO

Prokuratura w Częstochowie zajmie się sprawą niedzielnej pielgrzymki 

motocyklistów na Jasną Górę. Wszczęto śledztwo w sprawie sprowadzenia 

niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, poprzez spowodowanie 

zagrożenia epidemiologicznego.

Na Jasną Górę przybyli w niedzielę motocykliści z całej Polski, by wziąć 

udział w modlitewnym rozpoczęciu sezonu drogowego. Według wyliczeń 

policji, do miasta zjechało ok. 10 tys. miłośników jednośladów. Większość 

motocyklistów wzięła udział w mszy na jasnogórskich błoniach.

Organizacja takiego wydarzenia w czasie szczytu trzeciej fali pandemii 

budzi zasadne wątpliwości. Policja i organizatorzy zapewniali jednak, że 

wszystko odbyło się w zgodzie z przepisami.

– To nie było zgromadzenie, ale msza św. Błonia mają 30 tys. mkw. więc 

wszyscy pomieścili się z zachowaniem odpowiedniej odległości – mówiła 

wczoraj Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka częstochowskiej policji.

Dodawała, że policjanci skontrolowali 130 miejsc grupowania się osób, 

wylegitymowali 156 uczestników pielgrzymki, a ukaranych zostało blisko 

100 osób niestosujących się do obostrzeń.

Dziś Prokuratura w Częstochowie poinformowała, że zajmie się sprawą 

niedzielnej pielgrzymki motocyklistów na Jasną Górę.

– Śledztwo dotyczy sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia  

wielu osób, poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego  

i szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.  

Prowadzi je prokuratura Rejonowa Częstochowa Północ – mówi Tomasz 

Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

– Zostało wszczęte po analizie dokumentów, które prokuraturze  

przekazała częstochowska policja. Są to materiały dotyczące moto- 

cyklowego zlotu na Jasną Górę. Śledztwo prowadzone jest w sprawie, 

czyli do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów – dodaje rzecznik.

MARCIN DEC NOWYM PREZESEM POLSKA PRESS
Marcin Dec decyzją nadzwyczajnego walnego zgromadzenia został 

powołany na prezesa zarządu Polska Press. Będzie pełnił funkcję do czasu 

ukształtowania się składu zarządu.

Zarząd pracuje w czteroosobowym składzie: Marcin Dec (prezes),  

Dariusz Świąder (wiceprezes) oraz Magdalena Chudzikiewicz i Dorota 

Kania (członkinie).

Dec od października 2020 roku pełni funkcję prezesa Sigma Bis, 

agencji mediowej PKN Orlen i PZU. Wcześniej był m.in. CEO Grupy IPG  

Mediabrands. Niedawno, jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", wszedł do rady 

nadzorczej Polska Press.

8 kwietnia Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił  

wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o wstrzymanie wykonania  

decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie  

przejęcia Polska Press przez PKN Orlen do czasu rozstrzygnięcia sprawy. 

W uzasadnieniu podano, że na obecnym etapie postępowania  

"nie można przesądzić, czy dokonanie koncentracji nie spowoduje, że 

konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności 

przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku".

Prezes Orlenu Daniel Obajtek uznał postanowienie za "bezprzedmiotowe",  

bo zostało wydane ponad miesiąc po nabyciu udziałów w spółce.

W marcu Orlen sfinalizował przejęcie Polska Press Grupy. Ze stanowiska 

prezeski zrezygnowała wtedy Dorota Stanek, która sprawowała funkcję 

od 2004 roku.

ABP ANDRZEJ DZIĘGA OTRZYMAŁ NAGRODĘ 
KUL, CHOĆ TRWA POSTĘPOWANIE WATYKANU 

W SPRAWIE PEDOFILII KS. DYMERA

Duchowny otrzymał nagrodę za szerzenie zasad katolickich. W środę 

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wygłoszona została laudacja na 

jego cześć. Tymczasem trwa jeszcze postępowanie Watykanu wyjaśnia-

jące możliwe zaniedbania tego hierarchy w sprawie ks. Andrzeja Dymera, 

oskarżanego o wykorzystywanie seksualne nastoletnich chłopców.

"Nagroda dla abp Dzięgi to dowód, że wiedza o ochronie nieletnich  

w Kościele i świadomość, jak powinno się podchodzić do biskupów  

broniących sprawców jeszcze się do Stowarzyszenie Absolwentów  

i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL nie przebiła. Albo, że mają oni prawa 

małoletnich w ..." - napisał Tomasz Terlikowski, komentując nagrodę.

Nagroda, którą odebrał dziś abp Andrzej Dzięga, to nagroda im.  

Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Przyznaje ją 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego "za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne,  

zawodowe bądź organizacyjne mające na celu szerzenie zasad  

katolickich zgodnie z zasadą Deo et Patriae".

Przewodniczącym organizacji jest ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, 

prorektor KUL ds. misji i administracji. Ks. Sitarz był również obrońcą ks. 

Andrzeja Dymera w karnym procesie kanonicznym. Rok temu tę samą 

nagrodę otrzymał abp Marek Jędraszewski.

Abp. Dzięga był przez lata przełożonym, a nawet awansował  

księdza Andrzeja Dymera - oskarżanego o wykorzystywanie seksualne 

podopiecznych ośrodka młodzieżowego w Szczecinie.

Co wiadomo w sprawie ks. Dymera?

Pierwsze sygnały dotyczące tego, że ks. Dymer wykorzystywał  

chłopców, pochodzą już z 1995 r. Mimo tego pierwsze kroki sąd kościelny  

podjął dziewięć lat później. W 2008 r., kiedy sprawę zaczyna opisywać 

"Gazeta Wyborcza", prokuratura wszczyna śledztwo, a kościelny trybunał 

wydaje wyrok. I to kościół - w przeciwieństwie do śledczych - daje wiarę 

ofiarom, nie ks. Dymerowi. Stwierdza, że duchowny jest winny.

Tymczasem prokuratura śledztwo umarza. W 2014 r. do sądu  

powszechnego trafił subsydiarny akt oskarżenia. 

I instancja znów nie dała wiary ofiarom, ale sąd II instancji stwierdził 

niedopatrzenia i kazał jeszcze raz przyjrzeć się ks. Dymerowi. Przed 

ławą oskarżonych ks. Dymera uratował jednak czas. Minęło 20 lat od  

przestępstwa, sprawa uległa przedawnieniu i postępowanie sądowe  

z tzw. urzędu trzeba było umorzyć.

Od decyzji trybunału kościelnego ks. Dymer odwołał się już w 2008 r.  

Rozstrzygnięcie apelacji zajęło II instancji kościelnej ponad 12 lat.  

Decyzja zapadła 12 lutego, w dzień, gdy ks. Dymer został odwołany  

przez abp. Andrzeja Dzięgę. Wyroku jednak nie poznamy.

Ks. Andrzej Dymer do śmierci piastował ważne funkcje w Kościele,  

m.in. był dyrektorem katolickiego liceum w Szczecinie, przewodniczącym  

Rady Szkół Katolickich przy Konferencji Episkopatu Polski, a nawet  

członkiem Zgromadzenia Generalnego Europejskiego Komitetu Eduka-

cji Katolickiej w Brukseli. Prowadził również Fundację Pomocy Dzieciom  

i Młodzieży im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

NOWE FAKTY W SPRAWIE ŚMIERCI POLAKA  
W USA. POLICJA MA NAGRANIE Z MONITORINGU

Do sieci trafił film, na którym widać moment zabójstwa 28-letniego  

Polaka, Jakuba Marchewki. Mężczyzna został zastrzelony na parkingu, 

przed jednym z supermarketów w Chicago.

Polak zmarł w Święta Wielkanocne. Wszystko miało rozpocząć się od 

niefortunnego parkowania. 28-latek miał podjechać zbyt blisko ciemno- 

szarego sedana i podczas wysiadania uderzyć w jego bok swoimi drzwiami.  

Zauważyła to pasażerka pojazdu, która o wszystkim poinformowała  

swojego towarzysza, robiącego zakupy w pobliskim sklepie monopo- 

lowym. Kłótnia miała rozpocząć się w budynku, do którego wszedł Polak.

Zobacz również: Śmiertelna "konfrontacja z bronią" w USA. 13-latek 

zastrzelony przez policjanta

Awantura miała swój ciąg dalszy na parkingu. W pewnej chwili padły  

strzały. Mężczyzna najpierw postrzelił Polaka w brzuch, a następnie  

w twarz. Po tym wszystkim miał jeszcze uderzyć go pistoletem, a potem 

wsiąść do swojego samochodu i odjechać.

Zaraz po tragedii policja z Chicago podawała, że zidentyfikowała  

zabójcę. Do tej pory mundurowi z Ameryki nie podali jednak personaliów  

tej osoby. Nagranie z całego zajścia zostało opublikowane przez  

telewizję NBC Chicago. Widać na nim szarpaninę, do jakiej doszło  

pomiędzy dwoma mężczyznami i moment zabójstwa zarejestrowany  

przez kamerę przemysłową.

W internecie trwa zbiórka pieniędzy na pokrycie kosztów pogrzebu 

Jakuba Marchewki. Prowadzą ją przyjaciele zmarłego.

- Był typem osoby, która zawsze będzie Cię rozśmieszać! Próbuję  

zebrać pieniądze, aby jego rodzina mogła go odpocząć i nie musieć  

martwić się o pieniądze w tym trudnym czasie! - możemy przeczytać  

w opisie zbiórki.
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ALINA JANOWSKA

Alina Janowska (1923-2017) była polską aktorką teatralną,  

filmową i telewizyjną, tancerką i piosenkarką. Wystąpiła w 

pierwszym polskim filmie powojennym „Zakazane piosenki”;  

popularność przyniosła jej rola Eleonory w „Złotopolskich”.

Dzieciństwo w rodzinie ziemiańskiej

Alina Maria Janowska (po mężu Borecka, a z drugiego małżeństwa  

Zabłocka), urodziła się 16 kwietnia 1923 r. w Warszawie, w rodzinie 

ziemiańskiej Stanisława i Marceliny. Ojciec był inżynierem rolnictwa, 

stryj – dziedzicem majątku Polany II koło Wiszniewa na Białorusi. 

Matka dobrze zapowiadającą się karierę śpiewaczki operetkowej 

poświęciła dla męża i dzieci. Brat cioteczny Janusz Minkiewicz 

został satyrykiem.

Młode lata spędziła m.in. w Berdówce, Brodach pod Kalwarią 

Zebrzydowską, Miętnem koło Garwolina i Żyrowicach. Po tułaczce 

pierwszych lat wojny zaczęła naukę w Szkole Tańca Artystycznego  

Janiny Mieczyńskiej w Warszawie. Zamieszkała wtedy u ciotki  

w Alejach Jerozolimskich, a szkołę ukończyła w 1946 r. Dwa lata 

później zdała aktorski egzamin eksternistyczny.

Więźniarka z Pawiaku, „Setka” z Powstania

W rodzinie Janowskiej żywe były tradycje patriotyczne i wojskowe.  

Ojciec był adiutantem generała Dowbor-Muśnickiego, aresztowano 

go po wkroczeniu wojsk radzieckich do Polski we wrześniu 1939 r. 

Stryj, Bohdan Janowski – to oficer zamordowany w Katyniu. 

Wojna zastała rodzinę w Żyrowicach, lecz na początku września 

matka z Aliną i młodszym bratem przedostali się do Wilna. Na prze-

łomie 1939 i 1940 r. miasto zajęli Niemcy, a rodzina na trzy miesiące 

trafiła do obozu jenieckiego Stalag I B Hohenstein pod Olsztynkiem. 

Potem z uwolnionym z aresztu ojcem spotkali się w Warszawie. 

Dzięki wstawiennictwu przyjaciółki ciotki, Austriaczki Ilse Glinickiej, 

uniknęła wywózki na roboty do Niemiec i otrzymała przydział do 

prac w ogrodach Branickich Pałacu w Wilanowie.

Ciotka Jadwiga wciągnęła Alinę do konspiracji. W ich mieszkaniu  

znajdował się punkt przerzutowy broni i prasy, organizowano  

kryjówki dla Żydów, uciekinierów z getta. W 1942 r. ktoś jednak 

zadenuncjował rodzinę, doszło do aresztowań.

Janowska na 7 miesięcy trafiła do więzienia na Pawiaku, była 

przesłuchiwana na Szucha. Ponownie uratowała ją Ilse Glinicka, 

tym razem przed wywozem do Oświęcimia.

Mimo traumatycznych doświadczeń nie zakończyła konspi- 

racyjnej działalności. Już 1 sierpnia w dniu wybuchu Powstania  

Warszawskiego była łączniczką batalionu „Kiliński”, pod pseudo- 

nimem „Alina”. W konspiracji nazywano ją „Setka”, ponieważ  

zawsze można było na nią liczyć. Po upadku Powstania udało jej 

się przedostać do rodziców w Tworkach.

Utalentowana, wyrzucona z teatru

Jeszcze w czasie wojny, w 1943 r. zadebiutowała na scenie, 

a występ zapowiadał Jerzy Waldorff. Po wojnie trafiła do Teatru 

Domu Żołnierza w Łodzi, gdzie pracowała jako tancerka. W latach 

1945–1947 była też nauczycielką i choreografką w szkole tańca 

prof. Mieczyńskiej, gdzie wcześniej sama uczyła się. Tańczyła  

w kabarecie Gong, dostała angaż do Teatru Syrena w Łodzi. 

W 1947 r. przeniosła się do Warszawy do kierowanego przez 

Juliana Tuwima Teatru Nowego. W latach 1949–1952 występowała  

na scenie Teatru Wojska Polskiego (późniejszy Dramatyczny),  

a w latach 1952–1955 i 1960–1965 – w zespole Teatru Syrena.  

Z tego jednak została wyrzucona, zaś na pożegnanie dyrektor  

powiedział, że „jest tak utalentowana, że swoimi zdolnościami  

może wesprzeć inny teatr”.

Kiedy zrezygnowana szła ulicą, zadziałał przypadek w osobie 

Zenona Wiktorczyka, który właśnie otwierał teatr. Zaprosił Alinę  

do współpracy pod warunkiem… że nie będzie tam śpiewać. Dzięki  

niemu trafiła do kabaretu „Szpak” i radiowego „Podwieczorku 

przy mikrofonie”. Później występowała w kabaretach Frico, Iluzjon  

i U Lopka. Próbowała swoich sił jako autorka tekstów satyrycznych  

i reżyserka widowisk estradowych.

Lata 1956–1960 to aktywność w Teatrze Buffo jako reżyser  

i choreograf. Współpracowała z warszawskim STS-em, gdzie  

z powodzeniem działała też Agnieszka Osiecka. W 1961 r. pojawili  

się tam: reżyser Jerzy Markuszewski i aktor Wojciech Siemion  

z propozycją, by zagrała całą sztukę. W pierwszej części – około  

trzydzieści monologów, w drugiej tyle samo piosenek. Na naukę  

miała dwa tygodnie. W rezultacie faktomontaż „Oskarżeni”  

z udziałem Janowskiej i Siemiona został zagrany aż 107 razy.

W latach 1966–1980 pracowała w zespole Teatru Komedia, od 

1993 do 2000 r. grała w Syrenie.

Ostatni raz wystąpiła przed publicznością w 2013 r. na 34.  

Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu w koncercie  

„Urodziny Aliny. Benefis Aliny Janowskiej”. Świętowała wtedy  

jubileusz pracy artystycznej.

Janowska ma za sobą również karierę pedagoga (w latach 

1962–1964 wykładała interpretację piosenki w Szkole Muzycznej 

w Warszawie).

Od „Zakazanych piosenek” do Gabrieli Złotopolskiej

Asystent Leonarda Buczkowskiego wypatrzył ją na scenie  

łódzkiego teatru Syrena i zaproponował epizod ulicznej śpiewaczki  

w pierwszym powojennym filmie „Zakazane piosenki” (1946).  

W ten sposób zagrała w jednym z najpopularniejszych polskich 

filmów, który w ciągu trzech lat od premiery obejrzało ponad  

10 milionów ludzi. Dziś rekord chyba nie do pobicia.

Rok później zagrała u Wandy Jakubowskiej w filmie „Ostatni etap” 

rolę jugosłowiańskiej więźniarki obozu koncentracyjnego. Później 

przez całą dekadę nie pojawiła się na ekranie.

Wróciła w połowie lat 60. za sprawą serialu „Wojna domowa”, 

humorystycznej opowieści o perypetiach nastolatków. 

W 1961 r. Andrzej Wajda zaproponował jej udział w filmie  

„Samson”, z którym pojechała na Festiwal Filmowy do Wenecji.  

Zagrała Żydówkę o tzw. bezpiecznym wyglądzie, która ukrywa  

zbiega z getta. Tę ostatnią rolę doskonale znała z życia.

Rok później u Rybkowskiego zagrała w filmie „Spóźnieni  

przechodnie”(1961), u Jędryki w „Podróży za jeden uśmiech”  

(1972), u Załuskiego w komedii „Och, Karol” (1985). Później były 

„Rozmowy kontrolowane” (1991), „Ostatnia akcja” (2009), gdzie  

zagrała pułkownika Dowgirda oraz udział w filmie dokumentalnym  

„Zdjęcie od Nasierowskiej, czyli życie wielokrotnie spełnione” (2013), 

gdzie kreowała siebie samą.

Serial bardzo polubił Janowską. Odkąd zadebiutowała we  

wspomnianej „Wojnie domowej” (1965), wielokrotnie pojawiała  

się na małym ekranie. W 1968 r. w „Stawce większej niż życie”,  

w 1976 r. w „.Czterdziestolatku”, w 1977 r. w „Lalce”, w latach  

1997-2010 w „Złotopolskich”, gdzie grała Eleonorę Gabriel,  

w 2010-11 w „Plebanii”, w 2011 r. w „Na dobre i na złe”.

Społecznica z „Gniazda”

Działalność społeczną „miała we krwi”. Kiedy 13 grudnia 1981 r. 

od księdza w kościele dowiedziała się o stanie wojennym, posta- 

nowiła działać. Bezczynność nie leżała w jej naturze, więc  

pracowała w komisji ds. bytowych artystów. Bombonierką kupioną  

w sklepie Wedla obdzieliła pilnujących porządku żołnierzy, bo  

zrobiło się jej ich żal.

Była wieloletnią przewodniczącą Sekcji Estrady ZASP-u, radną 

warszawskiej dzielnicy Żoliborz, prezesem Stowarzyszenia Pomocy 

Dzieciom „Gniazdo”. Założyła orkiestrę Mała Filharmonia, gdzie 

debiutowali młodzi muzycy.

Dwóch mężów, troje dzieci, dziewięcioro wnucząt

Budowniczymi jej życia prywatnego byli dwaj architekci. Najpierw 

poślubiła Andrzeja Boreckiego (1927-2011, również scenograf), 

z którym miała córkę Agatę (ur. 1957). Drugi mąż (od 1963) to 

architekt i szermierz Wojciech Zabłocki (1963–2017). Mieli dwoje 

dzieci. Michał Zabłocki urodzony w 1964 r. jest poetą i reżyserem  

teledysków. Córka Katarzyna Zabłocka urodziła się w 1969 r.  

Aktorka doczekała się też dziewięciorga wnucząt. Niekiedy  

w otoczeniu Aliny pojawia się inny artysta – Robert Janowski – ale 

wydaje się, że łączy ich tylko nazwisko. Wyzwaniem dla rodziny 

okazała się choroba Alzheimera, z którą Janowska zmagała się 

w podeszłych latach. Zmarła w wieku 94 lat, 13 listopada 2017 r.

Ciekawostki

•  Prowadziła dom otwarty, w którym gościli: Olbrychski, Młynarski,  

Demarczyk, Kałużyński i inni.

•  W czasach, kiedy artyści nie przyznawali się do działalności  

zawodowej, chętnie wracała pamięcią do PRL-u. Czuła się spełniona.

•  Na Festiwalu Filmowym w Wenecji redaktorki magazynu  

kobiecego „Noi Donna” zwróciły uwagę na suknię aktorki. Tak się 

spodobała, że przez cały festiwal Janowska rysowała do gazety 

projekty swoich kreacji.

•  Amerykańskie suknie z dżetami kupowała na ciuchach,  

a koleżanki z „Mody Polskiej” przerabiały je wg projektu Janowskiej. 

Kariery modowej jednak nie zrobiła, pochłonęło ją aktorstwo.

KULTURAKULTURA
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CENY MIESZKAŃ 2021 – JAKIE PROGNOZY?
Koniec 2020 roku na rynku nieruchomości pokazał, że ceny 

mieszkań w 2021 roku mogą spaść. Jednak z danych NBP można 
też wyczytać, że choć mamy drobne korekty w niektórych miastach,  
to ogólna dynamika cen transakcyjnych utrzymuje się w granicach  
ok. +5-7% r/r. Wartość nieruchomości rośnie wolniej. Czy zatem 
ceny mieszkań w 2021 roku spadną? A może jednak nie ma 
dziś miejsca na korekty i wartość nieruchomości utrzyma trend?  
Spróbujemy to sprawdzić!

Co o cenach mieszkań w 2021 roku mówią dane z 2020 roku?
W ostatnim latach nieruchomości drożały w szybkim tempie, 

powyżej +10% r/r. Wpływ pandemii na rynku mieszkań dało się 
dopiero odczuć pod koniec 2020 roku. Dynamika cen zmalała 
do ok. +5-7% r/r. Ostatnie kilkanaście miesięcy, dobrze obrazuje 
wykres przedstawiający indeks hedoniczny (skorygowany o jakość 
sprzedawanych lokali) dla mieszkań używanych.

We wrześniu 2020 roku prognozowaliśmy, że najbliższe miesiące  
będą prezentowały zakres dynamiki wartości nieruchomości między 
 -5% a +5% (rok do roku, w cenach transakcyjnych). Spodziewaliśmy  
się też większych spadków na rynku wtórnym, co potwierdzają 
dane z końca 2020 roku. Jednak wskazany zakres zmian dla cen 
mieszkań, skłania się bardziej ku jego górnej granicy – a nawet 
jest bliżej +10% r/r np. według średnich cen transakcyjnych za  
m2 mieszkania w 10 miastach w Polsce.

Za to w porównaniu kwartał do kwartału (III 2020/IV 2020)  
ceny nowych mieszkań spadły w 7 miastach (-0,81%). Bardziej 
odporny na kryzys jest rynek grupy 10 miast w Polsce (Białystok, 
Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, 
Szczecin, Zielona Góra). Choć dynamika kw./kw. nie przekracza +3%.

Co ciągnie ceny mieszkań 2021 w górę, a co w dół?
Rynek nieruchomości połączony jest m.in. z rynkiem pracy,  

sektorem finansowym (kredyty hipoteczne, stopy procentowe, inflacja,  
inwestorzy), rynkiem najmu, branżą deweloperską czy polityką 
mieszkaniową rządu. Liczba czynników potęguję tylko niepewność 
prognoz długoterminowych. A przecież nadal musimy sobie radzić 
z pandemią. Na ceny mieszkań w 2021 roku działają różne siły. 
Które z nich oddalają od nich spadki? A które wręcz przeciwnie?

Czemu ceny mieszkań w 2021 roku mogą wzrosnąć?
Na początku tego roku zaczęły obowiązywać bardziej restrykcyjne  

standardy techniczne dla budynków (WT 2021). Wznoszenie nowych  
budynków stanie się droższe. W dodatku Rada Ministrów przyjęła 
ustawę, która wprowadzi Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.  
DFG na pewno zwiększy bezpieczeństwo kupujących mieszkanie 
z rynku pierwotnego. Pytanie jednak, jak te obowiązki przełożą się 
na ceny nowych mieszkań? Czy deweloperzy zmniejszą marże? 
Czy może jednak koszty za WT 2021 i Deweloperski Fundusz 
Gwarancyjny ostatecznie zostaną przerzucone na kupujących? 
Prawdopodobnie tak.

Niskie stopy procentowe, wysoki poziom inflacji i brak innych 
alternatyw dla inwestycji – to kolejne powody, dlaczego rynek 
nieruchomości w 2021 będzie dalej rósł. Szacuje się, że zakup 
mieszkania w celu inwestycyjnym to ok. 2/3 sprzedanych nierucho-
mości w Polsce. Oczywiście rośnie też przez to ryzyko powstania 
spekulacyjnej bańki cenowej. Wystarczy, że inwestorzy i kupujący 
nie będą dopuszczali do wiadomości, że wartość nieruchomości 
może spaść (a tutaj też jest kilka czynników, które mogą to sprawić).

Banki zmniejszyły wkład własny w 2021 roku. Teoretycznie 
mamy już tyle samo ofert z 10% wkładem własnym jak przed  
pandemią. W praktyce, instytucje finansowe stosują liczne wyjątki 
i ograniczenia. To znaczy, że możliwość spadku o 10% wartości  
nieruchomości oddaliła się. Jednak nie wszędzie i dla każdej  
nieruchomości w taki sam sposób. W każdy razie kredytobiorcy  
będą dalej mieli dostępny wyjątkowo tani kredyt hipoteczny.  
A to na pewno nie działa na spadki cen mieszkań w 2021 roku.

Czemu ceny mieszkań w 2021 roku mogą spaść?
Skutki pandemii na rynku nieruchomości zaczęliśmy odczuwać  

dopiero pod koniec 2020 roku. Sytuacja w gospodarce wcale 
nie jest absolutnie pewna. Na przykład najnowsze dane GUS  
o zatrudnieniu informują nas o pierwszym od 2004 roku spadku 
zatrudnienia (-2% r/r). Na szczęście dla koniunktury przeważają  
optymistyczne dane i prognozy. Na zdecydowaną poprawę  
trzeba będzie jednak poczekać do drugiej połowy roku.

W każdym razie rynek pracy nadal nie jest w najlepszej  
kondycji. I nie ma pewności jak będzie się miał w I i II kwartale 
2021 roku. Za to pewnym czynnikiem wskazującym na korektę 
cen nieruchomości jest rynek najmu. Tu popyt spadł o ok. 30-40%.

Wyraźna korekta cen mieszkań w 2021 roku (powyżej -5% r/r) 
jest uzależniona od tego, jak poradzi sobie gospodarka z kolejną 
III falą zachorowań i ewentualnymi obostrzeniami.

Co wpływa na ceny mieszkań?
W przypadku cen mieszkań w grę wchodzą setki czynników, 

które wzajemnie wpływają na siebie: inflacja, rynek pracy, kredyty 
hipoteczne, budownictwo mieszkaniowe, alternatywne inwestycje, 
deficyt mieszkaniowy… wszystko to i jeszcze więcej, uszczegó- 
łowione do miejsca, czasu i relacji między sobą.

Żaden model ekonomiczny nie jest w stanie uwzględnić  
całokształtu zdarzeń. A w dodatku poza horyzontem prognoz 
znajduje się terra incognita poznania, czyli to czego nie wiemy, 
że nie wiemy. Bo kto przed koronawirusem przewidywał, że na 
ceny mieszkań może wpłynąć światowa pandemia? A przecież 
teraz wydaje się to oczywiste – w historii ludzkości nie jeden raz 
pojawiały się niebezpieczne choroby.

Pandemia lub inne zdarzenie, którego prawdopodobieństwo 
zajścia jest bardzo małe, ale – gdy mimo to, do niego dochodzi 
– ma ogromny wpływ na rzeczywistość, określane jest “Czarnym 
Łabędziem”. Dlatego Nassim Taleb (ekonomista, który ukuł to  
pojęcie) podkreśla, że cała wiedza zawarta w modelach, może  
być pozbawiona znaczenia w zderzeniu z ekstremalnym zjawiskiem.

Przewidywanie cen mieszkań 2021 w czasie pandemii
Czy to oznacza, że nie warto tworzyć prognoz? Oczywiście, 

że nie. Ale np. opieranie się w planowaniu, tylko na uśrednionych 
danych z przeszłości omija ekstremalne i kluczowe informacje.  
Jak to ma się do cen mieszkań w 2021 roku?

Pandemia nie minęła. Na polskim rynku mieszkaniowym  
trudno szukać analogii, aby poznać i przewidzieć prawidłowość 
dla wysokości cen nieruchomości w 2021 roku. Aktualne dane 
dla cen mieszkań pochodzą z II kwartału 2020 roku. Co z nich 
wynika? Na razie wartość nieruchomości rok do roku rośnie  
(na rynku pierwotnym o ok. 6% r/r dla cen transakcyjnych).

Taleb podkreśla wagę zjawisk ekstremalnych w odróżnieniu 
od zdarzeń typowych (“naturalnych”). Popularność jego myśli nie 
wynika jednak z liczb, ale obrazowego przedstawienia “Czarnego 
Łabędzia”. Opowieść góruje nad danymi. Albo lepiej – informacje 
(nawet ogromny ich zbiór) to jeszcze nie wiedza. Czy narracja, 
która łączy w spójną całość rozproszone fakty, może dać nam 
np. odpowiedź na to, czy w 2021 roku warto kupić mieszkanie?

Posłuchajmy najpierw historii tych graczy na rynku, którym  
zależy na udanej sprzedaży mieszkań i kredytów hipotecznych.

Co chcą nam opowiedzieć deweloperzy i banki?
Obraz opustoszałych miast w czasie lockdownu, nie pozwalał  

uwierzyć, że wysokie ceny nieruchomości nie spadną gwał- 
townie, tak jak przy poprzednim kryzysie. A właśnie to opowiadali 
deweloperzy, podkreślając, że są jedną z niewielu branż odpornych 
na koronakryzys.

Cały problem w tym, że deweloperzy rzeczywiście byli  
przygotowani na kryzys (wyciągnęli lekcję z poprzedniego).  
Po drugie, budowlanka istotnie nie była w najgorszej kondycji.  
Ale nawet deweloperzy mają swój limit wytrzymałości. 

Bo warunki do prowadzenia działalności uległy pogorszeniu.  
Z sektora już napływają pierwsze dane, potwierdzające, że  
budownictwo mieszkaniowe odczuwa skutki pandemii.

GUS informuje, że od stycznia do sierpnia 2020 roku liczba 
rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych była o 4,6% mniejsza 
niż w tym samym czasie 2019 roku. W dodatku dane od redNet 
Property Group oraz CBRE pokazują, że sprzedaż mieszkań  
w II kwartale spadła o połowę. Za to dynamika cen nie uległa  
tak drastycznej zmianie.

Kupujący czekają na spadki cen nieruchomości. Sprzedaż 
spadła też z powodu utrudnień wynikających z kwarantanny. 
Deweloperzy jednak nie mieli zamiaru obniżać cen. Czy sektor  
budowlany może sobie pozwolić na taką strategię? Im dłużej, 
tym trudniej utrzymywać narrację, że w budowlance kryzys  
minął i wszystko ma się dobrze. Jednak i kupujący mieszkanie 
stoją przed tym samym dylematem. Trzeba sięgnąć do historii  
banków, by prognoza cen mieszkań na 2021 rok zyskała kolejny  
wymiar.

Banki troszczą się o zdolność kredytową Polaków?
Według danych BIK popyt na kredyty hipoteczne właściwie się 

odbudował. To strona podażowa zwleka z powrotem do przed 
pandemicznych wskaźników sprzedaży. Czyli jednak nie każdy 
kupujący może sobie pozwolić, na to żeby grać na czas. W końcu 
jest ryzyko, że ceny mieszkań w 2021 roku mogą równie dobrze 
wzrosnąć.

Instytucje finansowe nie ukrywają, że ich potencjalne zyski  
maleją. W pewnym momencie pojawiło się też ryzyko credit crunch 
(zapaści kredytowej) w Polsce. Przez pandemię zmniejszyła się 
zdolność kredytowa Polaków. Niektóre banki zwiększyły wymagany 
wkład własny w 2020 roku.

Zrodził się nawet pomysł, aby państwo dopłacało do wkładu 
własnego dla osób starających się o kredyt hipoteczny na pierwsze 
mieszkanie. Klient miałby wnieść 10% wartości nieruchomości  
a pozostałe 10% to dotacja BGK.

Banki widzą w kryzysie szansę, aby rząd ulżył im niższym  
podatkiem bankowym lub dotacjami. Ale nie chcą zmniejszać  
limitów bezpieczeństwa przy kredytach hipotecznych. Czyżby banki 
wyciągnęły jakąś lekcję z poprzedniego kryzysu? Na to wygląda. 
Na krótką metę to wpłynie negatywnie na akcję kredytową, ale  
w dłuższej perspektywie chroni sektor przed krachem.

Ceny mieszkań po 2021 roku – prognoza na dalszą przyszłość
To, co dziś trzyma ceny mieszkań w ryzach, jutro może być 

powodem do ich załamania. Pandemia przypomniała znaczenie 
zjawisk ekstremalnych i błędy modeli ekonomicznych opartych, 
tylko na ekstrapolacji informacji z przeszłości. Ale, te dwa stany 
można jeszcze uzupełnić o trzeci.

Nie tylko ekstremalne zjawiska decydują o kształcie rzeczywi-
stości. Np. zmiany klimatyczne są stopniowe, ale niebagatelne 
dla cywilizacji. Nassim Taleb jako ilustrację Czarnego Łabędzia 
przytaczał przykład z indykiem, aby pokazać, że historia nie  
pełza, ale postępuje skokowo.

W skrócie – codzienne karmienie i ochrona przed drapieżnikami, 
utwierdzają indyka w przekonaniu, że ze strony ludzi nie czeka go 
nic złego. Święto Dziękczynienia sprawia jednak, że przekonanie 
to musi ulec rewizji.

Za to zmiany klimatu można zilustrować przykładem żaby  
znajdującej się w garnku z wodą, której temperatura stopniowo 
się podwyższa. Szybki wzrost temperatury i żaba wyskoczy. Ale 
powolny jej wzrost sprawi, że płaz się ugotuje.

Ceny mieszkań 2021 – co będzie?
Banki naciskają, żeby poluzować ich kordon podatkowy.  

Chciałyby udzielać więcej kredytów hipotecznych, ale znają  
ryzyko i wolą czekać na klientów, którzy uzbierają choćby  
minimalny wkład własny w 2021 roku.

Za to deweloperzy trzymają w uścisku ceny mieszkań. Jeśli 
wytrzymają grę na spadki z klientami, to po korekcie w 2021 roku 
nie będzie już śladu. Chociaż opowieść o tym, że ceny będą  
rosły jak w szczycie hossy, można sobie włożyć między bajki.

Po danych BIK na temat kredytów mieszkaniowych widać też,  
że wróciło już zainteresowanie zakupem własnego M. Prawdo- 
podobnie 2021 rok na rynku nieruchomości będzie dążył do  
równowagi między -5% a +5% dynamiką zmiany cen. Tylko kolejne 
negatywne i zaskakujące zjawisko może spowodować, że ceny 
spadną o więcej niż 10%.
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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

Vita Care Home Health AgencyVita Care Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

Мы ищем организованных, 
дисциплинированных и заботливых 

работников, которые смогли бы 
ездить в район Conshohocken

и Northeast Philadelphia.

Phone:  215-953-9225215-953-9225
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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

215-776-3392


