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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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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
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OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA
DO FIRMY PRODUKCYJNEJ

ALUMINIOWE OKNA  
I SYSTEMY FASADOWE  

Wymagany inżynier lądowy lub inżynier mechanik.
Wymaga umiejętności pracy w programie AutoCad

i zrozumienie przepisów budowlanych.
Wymagana znajomość języka angielskiego.

Status prawny
Dobre warunki i płatność. Ubezpieczenie medyczne

Lokalizacja - Bensalem.
KONTAKT TELEFONICZNY: 215-300-3031


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: 5267-666-7936


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: 267300-2522

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”: 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

Poszukiwani pracownicy przy: siding and gutters.
Doswiadczenie mile widziane.

Stala praca, tygodniowe  wynagrodzenie 
za przepracowane  godziny.

Telefon: 267-699-8739, 609-540-3247


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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WĘGLARCZYK: #ZBUNTOWANI,  
CZYLI POLSKI BIZNES CZASU EPIDEMII

Nigdy wcześniej po 1989 r. nie widzieliśmy tak dużego zjawiska 
buntu polskiego biznesu, ale i polskich konsumentów, przeciwko 
prawu i zaleceniom władzy - pisze w swoim komentarzu redaktor 
naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk.

Otwierają się kluby, siłownie, restauracje, bary i puby. Władza, 
wewnętrznie podzielona w sprawie ograniczeń epidemicznych, 
nieśpiesznie z tym buntem walczy. Sądy unieważniają kary, nakładane 
ze złamaniem fatalnie przygotowanego i egzekwowanego prawa.

Bardzo trudno to zjawisko oszacować. Grupy lobbujące za 
otwarciem biznesu przeszacowują skalę buntu, ale wielu zbunto- 
wanych nie udziela informacji. Rząd nie publikuje żadnych danych 
na ten temat, policja też się nie chwali, może dlatego, że urzędników  
i polityków też można w zbuntowanych firmach spotkać.

Nie mamy jednak żadnej wątpliwości, że to zjawisko wyjątkowe,  
nawet w skali Europy. Polski biznes, zwłaszcza ten niewielki, 
któremu w razie przedłużającego się zamknięcia grozi po prostu  
upadłość, nie widzi innego wyboru. Pomoc państwa jest albo  
niewystarczająca, albo niekonsekwentna.

Konsumenci ewidentnie pozytywnie odpowiadają na tę akcję 
biznesu. Ludzie stęsknieni po prostu za wyjściem z domu ustawiają 
się w kolejki tam, gdzie restauracje i kluby nie ukrywają tego, że 
się otworzyły. Prężnie działają strony w internecie, gdzie ludzie 
informują się o imprezach w otwartych klubach.

Jak zwykle najlepiej mają ci ze znajomościami. Podobnie 
jak w PRL-u, znajomości się opłacają — osoby zaprzyjaźnione  
z właścicielami restauracji czy siłowni nie mają żadnego problemu 
ze znalezieniem miejsca do zjedzenia kolacji z przyjaciółmi lub  
regularnego ćwiczenia.

W obliczu miliardów wydawanych przez budżet na wsparcie firm 
państwowych prywatny biznes — dzięki któremu III RP odniosła 
tak spektakularny sukces gospodarczy — po prostu rządzącym już  
nie wierzy. Mały polski biznes postanowił pomóc sobie sam. Po raz 
kolejny widać, że to, na co biznes może liczyć ze strony władzy,  
to w najlepszym razie, żeby nie przeszkadzał.

Próbujemy w Onecie opisać skalę zjawiska #Zbuntowani (-ych). 
Nasi dziennikarze opisują przykłady z wielu dużych i mniejszych  
miast, a także małych miejscowości z całego kraju. Tam, gdzie 
właściciele sami podają nazwy swych działających wbrew  
zaleceniom epidemicznym firm, podajemy je także i my. W 
pozostałych przypadkach ukrywamy nazwy firm i miejscowości.

#Zbuntowani to zapis stanu szoku, w jakim polski biznes znalazł 
się pod koniec pierwszego roku pandemii, oraz bezradności władzy, 
która nie jest w stanie lub nie potrafi mu pomóc.

JEST DATA DLA PIERWSZEJ  
ELEKTROWNI ATOMOWEJ W POLSCE. 

RZĄD PODJĄŁ DECYZJĘ
Rząd przyjął we wtorek uchwałę ws. Polityki energetycznej 

Polski do 2040 r. - podało Centrum Informacyjne Rządu. PEP 
opiera się na trzech głównych filarach - sprawiedliwej transformacji, 
budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobrej 
jakości powietrza.

Według CIR, Polityka Energetyczna Polski 2040 zakłada, że 
redukcja wykorzystania węgla w gospodarce będzie następować 
w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację.

Dodatkowo w 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii 
brutto wyniesie co najmniej 23 proc., moc zainstalowana farm  
wiatrowych na morzu wyniesie ok. 5,9 GW w 2030 r. i do ok. 11 GW  
w 2040 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elek-
trowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane 
co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków.

Kolejne elementy to redukcja emisji gazów cieplarnianych  
do 2030 r. o ok. 30 proc. w stosunku do 1990 r., a do 2040 r. 
ogrzewanie wszystkich gospodarstw poprzez ciepło systemowe 
oraz zero- lub niskoemisyjne źródła indywidualne.

MILIONY ZŁOTYCH ZABLOKOWANE 
NA KONTACH FIRM W 2020 R.  
SYSTEM STIR SIĘ ROZKRĘCA

Zablokowane niemal 100 mln zł na niespełna 200 kontach po 
sprawdzeniu 19 mln rachunków - tak wyglądają efekty działania 
systemu STIR w 2020 r., o czym donosi "Puls Biznesu"

"Z danych, jakie uzyskaliśmy w Ministerstwie Finansów, wynika, 
że w porównaniu do 2019 r. STIR zlustrował o 21,8 proc. więcej  
rachunków bankowych (i w SKOK) niż rok wcześniej (19 mln  
a w 2019 r. - 15,6 mln). Łącznie pod lupę systemu wpadło kilka-
dziesiąt milionów transakcji bankowych" - donosi "Puls Biznesu".

Zgodnie z danymi przekazanymi dziennikowi przez resort  
finansów, w ubiegłym roku w grupie tzw. wysokiego ryzyka znalazło 
się 26 tys. firm (w całym kraju). To o 10 tys. więcej niż w 2019 r.

Mniej niż 1 proc. podejrzanych firm
"Jeżeli porównamy liczbę 196 firm, którym zablokowano  

rachunki na trzy dni, do 26 tys. firm zakwalifikowanych do grupy 
wysokiego ryzyka, to wychodzi, że realnie podejrzanych o wyko-
rzystywanie kont finansowych do oszustw fiskalnych było tylko  
0,7 proc. firm" - pisze "PB".

Dziennik podał, że na 1 tys. kont zablokowanych na 72 godziny 
było 96 mln zł. To kwota o 29 mln zł wyższa niż w 2019 r. Wszystkie 
blokady zostały następnie przez szefa KAS przedłużone do trzech 
miesięcy, co w ocenie "PB" nie wpisuje się w narrację premiera  
o zwycięstwie z mafiami vatowskimi.

Wyłudzenia istnieją
"Zjawisko wyłudzeń skarbowych w sektorze finansowym nadal 

występuje. (...) Administracja rozpracowuje nadużycia i jedno-
cześnie modyfikuje swoje modele działania. Pojawiają się nowe 
zjawiska oszustw podatkowych w nowych obszarach. Można  
też zauważyć, że udział w wyłudzeniach biorą nie tylko podmioty 
krajowe, ale również zagraniczne, dokonujące w Polsce sprzedaży,  
ale nie odprowadzające należności publicznoprawnych w kraju.  
Wraz ze zwiększeniem stosowania nowoczesnych narzędzi  
informatycznych i zwiększeniem zasobów wiedzy organów,  
nieuczciwe podmioty mają coraz bardziej utrudnioną działalność"  
- podkreśla resort finansów, cytowany przez "Puls Biznesu".

"NA GRANICY KRYMINAŁU",  
"POTRZEBUJEMY POMOCY".  

APEL LEKARZY Z RADOMSKIEGO SOR-U
W Radomiu – drugim pod względem wielkości mieście na  

Mazowszu - działa tylko jeden Szpitalny Oddział Ratunkowy. Według  
lekarzy sytuacja jest dramatyczna. Codziennie na SOR trafiają 
pacjenci z całego miasta i okolic; brakuje lekarzy i pielęgniarek.

Jedyny Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) funkcjonuje obecnie  
w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Aleksandrowicza 
(w tzw. szpitalu na Józefowie). Przed pandemią SOR był też  
w drugiej radomskiej lecznicy przy ul. Tochtermana. Teraz jednak 
– zgodnie z decyzją wojewody - placówka ta przyjmuje wyłącznie 
chorych na COVID-19.

Brak łóżek, kilkanaście godzin oczekiwania
Wszyscy pacjenci z innymi schorzeniami trafiają do szpitala 

na Józefowie. Zdaniem zarówno zarządu lecznicy, jak i lekarzy, 
sytuacja na oddziale staje się coraz bardziej dramatyczna: brakuje 
personelu, a pacjenci nie mają zapewnionej właściwej opieki.

- Nie mamy czasu zająć się dokładnie pacjentami, przejrzeć 
ich wyników, zlecić następnych leków, przegapiamy czas podania 

antybiotyków, bo fizycznie nie jesteśmy w stanie na tym wszystkim  
zapanować. Jest nas za mało w stosunku do liczby pacjentów, 
którzy do nas trafiają – powiedział we wtorek na specjalnej  
konferencji prasowej poświęconej sytuacji w szpitalu internista  
z SOR dr Piotr Kołodziej.

Dodał, że na dyżur na internistycznej część SOR-u trafia ok. 
50-80 osób. Zdarza się, że zajmuje się nimi tylko jeden lekarz.  
Pacjenci nie mają gdzie leżeć. Jedynych osiem łóżek jest  
zawsze zajętych. Chorzy siedzą na korytarzach po kilka, a nawet  
kilkanaście godzin. Personel nie jest w stanie upilnować np.  
pacjenta z zaburzeniami pamięci, by nie wyszedł ze szpitala. Takie 
przypadki się już zdarzały. Latem 93-latek opuścił SOR, błąkał się 
po okolicy i nikt o tym nie wiedział. Zmarł na drugi dzień po odna-
lezieniu go w pobliskich zaroślach. Także w ostatnim czasie głośno 
było o sprawie pacjenta, którego zaginięcie zgłoszono na policję, 
podczas gdy on siedział przez kilka godzin na korytarzu SOR  
w tym samym miejscu, gdzie zostawili go ratownicy z pogotowia.

"Na granicy wytrzymałości"
Prezes zarządu szpitala Tomasz Skura potwierdził, że takich 

przypadków jest coraz więcej. - Ale w sytuacji tak wielkiego  
zapełnienia oddziału, niestety z przykrością muszę stwierdzić, 
chociaż to nie jest żadne wytłumaczenie, że takie sytuacje będą 
się zdarzać dalej - oświadczył prezes.

Według niego sytuacja na SOR jest dramatyczna. - Nasz szpital 
jest na granicy wytrzymałości pod względem infrastrukturalnym  
i stanu kadrowego – stwierdził prezes MSS. Jego zdaniem najlep-
szym rozwiązaniem byłoby przywrócenie Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego, obecnie covidowego, do pierwotnej funkcji  
szpitala wieloprofilowego. Oznaczałoby to otwarcie drugiego  
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w mieście i odciążenia SOR-u 
na Józefowie.

- Proponujemy, aby szpitalem covidowym był nie szpital  
w Radomiu, ale jeden ze szpitali powiatowych działających  
w regionie – stwierdził Skura. Dodał, że wielokrotnie informował 
o sytuacji na SOR służby wojewody mazowieckiego, jednak – jak 
zaznaczył – nie doczekał się żadnej odpowiedzi. - Nie możemy 
sobie pozwolić na tolerowanie takiej patologicznej sytuacji w tak 
dużym mieście jak Radom. Od miesięcy piszemy do wojewodów, 
do koordynatorów i nic– stwierdził prezes szpitala.

- Potrzebujemy pomocy ze strony drugiego szpitala, w prze-
ciwnym razie w ciągu miesiąca SOR się nam "rozpadnie". Nie 
jesteśmy w stanie świadczyć usług medycznych, nie jesteśmy  
w stanie dopilnować norm, które się pacjentom należą – stwierdził 
doktor Kołodziej. Według niego sytuacja, w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym jest "na granicy kryminału". - Nie jesteśmy w stanie 
fizycznie tak dalej pracować, padamy na nosy, nie chcemy umrzeć 
na zawał na dyżurze – stwierdził internista.

Lekarze odchodzą z pracy
Dodał, że lekarze w obawie przed błędami związanymi  

z natłokiem pracy, odchodzą z pracy na SOR. - Ja też jestem 
gotów zrezygnować, jeśli mam pracować sam – co się coraz  
częściej zdarza - i mieć na głowie wszystkich pacjentów –  
stwierdził dr Kołodziej.

Według lekarza w ciągu dyżuru przez Szpitalny Oddział  
Ratunkowy przewija się tylu pacjentów, że trudno też zachować  
normy sanitarne. Jego zdaniem, "nie market, nie galeria  
handlowa ani kościół, tylko SOR w Radomiu od roku jest  
miejscem, gdzie najłatwiej złapać COVID-19".

- Nie ma żadnej normy 2 m od siebie, połowa starszych  
osób ściąga maski, pod pretekstem, że jest im duszno, wysta-
wiają nie tylko nos, ale i odkrywają usta, i tak siedzą na korytarzu  
5-6 godzin – stwierdził lekarz.
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CZESŁAW NIEMEN
                                                         KULTURA           KULTURA

Czesław Niemen, a właściwie Czesław Juliusz Wydrzycki,  
przyszedł na świat 16 lutego 1939 w Starych Wasiliszkach koło 
Grodna (na dzisiejszej Białorusi).

Cała rodzina Czesława Niemena była bardzo muzykalna. O jego 
ojcu Antonim znajomi i sąsiedzi mówili, że miał właściwie “złote 
ręce” – nie bał się żadnych prac i był uzdolniony artystycznie, więc 
to pewnie po nim syn odziedziczył talent. Potrafił nastroić fortepian, 
organy, naprawić maszynę do pisania, rower, a nawet zegarek. Był 
organistą w miejscowym kościele i śpiewał. To właśnie on – żołnierz  
Armii Krajowej, zaszczepił młodemu Cześkowi zainteresowanie  
muzyką. To zainteresowanie pielęgnowała także jego matka  
Anna, która śpiewała w parafialnym kościele. W domu nie brakowało 
instrumentów. Stał tam fortepian, patefon i stale rozbrzmiewała 
tam muzyka.

Pierwsze profesjonalne kroki Czesław Niemen stawiał w szkole 
w Grodnie. Chodził do rosyjskiej szkoły, a języka polskiego, który 
był jego ojczystym, uczył się z książek. W szkole muzycznej trafił 
do klasy fortepianu, ale grywał również na akordeonie. Edukację 
zakończył już po roku szkoły średniej, a jak wspomina jeden z jego 
przyjaciół ze szkoły: Został wyrzucony za wagarowanie.

Ożenił się w wieku 19 lat w maju 1958 roku. Jego wybranką 
była Maria Klauzunik, z zawodu pielęgniarka. Gdy się poznali była 
uznawana za lokalną piękność i niejeden mężczyzna chciał z nią 
chodzić. Była to bardzo mocna miłość. Czesław był od niej o rok 
starszy i już miał sławę artysty. Ślub był na szybko i nastąpił na kilka 
godzin przed wyjazdem rodziny do Polski. Rodzina Wydrzyckich  
wyjechała ze Związku Radzieckiego, a piosenkarz podkreślał,  
że była to dla niego najważniejsza życiowa decyzja. Argumentem  
za wyjazdem było to, że najprawdopodobniej Czesław będzie  
powołany do Armii Czerwonej, której nie chciał służyć. W pierwszym 
 roku w Polsce Wydrzyccy trafili do obozu repatriantów. Potem 
mieszkali w różnych poniemieckich miastach, a w końcu osiedlili się 
w Gdańsku i tam Maria przyjechała do swojego męża. Para wzięła 
wtedy ślub kościelny, a rok później przyszła na świat ich córka Maria.

Czesław zdecydował się pójść do szkoły muzycznej w Gdańsku.  
Dorabiał w różnego rodzaju klubach, wykonując przy akompa-
niamencie gitary najpopularniejsze piosenki. Małżeństwu Marii  
i Czesława oraz ich dziecku doskwierała bardzo duża bieda. Przez 
pewien okres musieli nawet mieszkać osobno, gdyż nie było ich 
stać na wynajem mieszkania.

Czesław Niemen debiutował na początku lat sześćdziesiątych 
jako wykonawca panującej wtedy mody na big bit. Życie z Marią 
na odległość sprawiło, że w małżeństwie zaczęło dziać się coraz  
gorzej, a żona wyrzuciła go z domu. Chciała, aby poszedł do  
normalnej pracy i zaczął wreszcie zarabiać. Para rozwiodła się 
w 1971 roku, jednak już wiele lat wcześniej nie tworzyli ze sobą 
związku. Maria opowiadała, że gdy zamieszkali w Polsce, Czesława 
nic poza muzyką nie interesowało. Czesław bardzo się zdziwił, gdy 
pewnego dnia wrócił do domu i zobaczył tam innego mężczyznę, 
który przez Marię był zaakceptowany. Dopiero wtedy Czesław pojął 

co stracił. Z córką Czesław utrzymywał sporadyczny kontakt.
W 1962 roku zaczął się dobry, muzyczny czas dla Czesława. 

Po wyróżnieniu na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie  
odbył pierwszą trasę koncertową po Polsce z zespołem “Czerwono- 
Czarni”. Do tej pory posługiwał się nazwiskiem Wydrzycki, jednak 
końcem 1963 roku artysta zaczął posługiwać się pseudonimem 
artystycznym Niemen. Przyjął pseudonim od rzeki Niemen, która 
przepływała przez wieś, z której pochodził. W połowie lat ’70 zmienił 
oficjalnie swoje nazwisko na Niemen-Wydrzycki.

Karierę big bitową zaczął w 1962 roku z zespołem “Niebiesko- 
Czarni”. Odnosił wielkie sukcesy i koncertował nie tylko w Polsce, 
ale też na Węgrzech, Jugosławii i Francji. To wtedy pojawił się 
hit „Pod papugami”. Wystąpił w Opolu, jednak nie zachwycił jury 
i publiczności, dlatego postanowił nadal stawiać na zespół, który 
wtedy radził sobie świetnie. Wyróżnieniem dla nich było zagranie  
w słynnej paryskiej sali Olympia. Paryż był wówczas stolicą  
europejskiej rozrywki. 

Pseudonim Czesława spotkał się z nie najlepszym przyjęciem 
przez władze PRL-owskie. Zaczął też budzić kontrowersje styl bycia, 
ubierania oraz wypowiadania Czesława Niemena. Po rozstaniu  
się z Niebiesko-Czarnymi Czesław Niemen współpracował od  
1966 roku z formacją Akwarele. Zaczął też inspirować się muzycznie  
nowymi nurtami. Wówczas powstał “Sen o Warszawie”, który  
w pierwszej wersji został nagrany po francusku. W 1967 roku  
nastąpił moment przełomowy, ponieważ wtedy powstała piosenka 
“Dziwny jest ten świat”, która miała być protest-songiem. Od tego 
momentu Czesław Niemen zaczął wyznaczać trendy, a wszyscy  
oszaleli na jego punkcie i do dziś jest to jeden z największy  
polskich hitów. Wydawał płyty na zachodzie, jednak ostatecznie  
zrezygnował z kariery zagranicznej, dbając o niezależność.  
W 1971 roku powstaje formacja Niemen.

W 1973 roku poznaje on o 14 lat młodszą modelkę – Małgorzatę, 
która jako pierwsza kobieta pojawiła się na okładce Vogue. Czesław 
wielokrotnie mówił, że była jego muzą. Była to miłość jego życia  
z którą spędził ponad 30 lat. Bardzo poukładana Małgorzata  
znakomicie wpisała się w życie ekstrawaganckiego artysty.  
W 1976 roku przyszła na świat ich pierwsza córka Natalia,  
a później Eleonora. Rodzina stała się przystanią artysty i choć  
muzyka wiele dla niego znaczyła, to jego żona zawsze podkre-
ślała, że rodziny nigdy nie zaniedbywał. Jego żona dbała o dobrą  
atmosferę w domu swoją troskliwością i wyrozumiałością.  
Sławny tata od najmłodszych lat uczył córki Eleonorę i Natalię  
wrażliwości na muzykę.

Jako pierwszy polski muzyk Czesław Niemen używał nowocze-
snego sprzętu elektronicznego i m.in. syntezatora Mooga. Dzięki 
temu powstał jego album pt. „Katharsis”, czyli obowiązkowa pozycja 
dla znawców i pasjonatów. W 1979 roku stworzył przebój “Nim przyj-
dzie wiosna” do wiersza Iwaszkiewicza. Czesław Niemen czuł się 
prześladowany przez władze PRL, które ograniczały jego swobodę 
i manipulowały biografią.

Lata 80′ nie były jednak najbardziej płodne dla Niemena. Rzadko 
występował, grając w różnych składach, a z czasem także solowo.

W 1989, już po zmianie ustroju, pokazał się jego nowy album 
Terra Deflorata z elektroniczną muzyką i autorskimi tekstami.  
Powodem jego mniejszej aktywności była choroba, o czym nie 
wszyscy wtedy wiedzieli. Artysta zmagał się z chłoniakiem. Przez 
lata trzymał go w ryzach, był na diecie niskobiałkowej, która  
powstrzymywała rozwój choroby. 

W 1995 roku pojawiła się pierwsza autoryzowana przez artystę 
kompilacja wydana oficjalnie na płycie CD “Sen o Warszawie”.  
Za nią podążyły reedycje wcześniejszych, wspaniałych albumów. 
W 1999 roku przez Politykę Niemen został uznany artystą wszech 
czasów.

W ostatnich latach jego życia powróciła choroba nowotworowa. 
Na początku 2004 roku trafił do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy 
zmarł 17 stycznia 2004 w szpitalu onkologicznym w Warszawie. 
Zmarł w wieku 64 lat w wyniku powikłań, a dokładnie zapalenia płuc.

Powodem przedwczesnego pewnie zgonu był rak jelita grubego. 
Chciał, aby jego zwłoki zostały spopielone i tak też się stało. O donio-
słości twórczości Czesława Niemena świadczy fakt, że 30 stycznia 
2004 roku urna z jego prochami została złożona w katakumbach 
na Starych Powązkach w Warszawie. Żegnało go około 3 tysiące 
osób, w tym również oficjalni przedstawiciele władzy. W godzinę 
rozpoczęcia pogrzebu wiele stacji puściło utwór “Dziwny jest ten 
świat” w ten sposób oddając hołd artyście.

Ciekawostki o Czesławie Niemenie
Zanim został multiinstrumentalistą, poświęcał się grze na  

akordeonie i flecie.
Czesław Niemen w czasie wczesnej młodości przygrywał  

do mszy na organach w grodzieńskim kościele.
W 1970 roku na festiwalu Cantagiro Niemen romansował  

z włoską piosenkarką nazwiskiem Concetta Gangi.
Czesław Niemen w Paryżu ogolił się na łyso i zaczął nosić peruki.
Legendarny samochód Niemena, urósł w plotkach do tego roz-

miaru, że do dziś dokładnie nie wiadomo czy był to Ford czy Jaguar, 
oraz jaki dokładnie miał kolor. Wiadomo natomiast więcej o jego 
pochodzeniu, jakoby muzyk kupił auto od Jerzego Skolimowskiego.

Do legend przeszedł koncert Niemena w zakładzie karnym dla 
kobiet. Z dobrze potwierdzonych relacji świadków osadzone kobiety 
płakały.

Niebiesko-Czarni i Czesław Niemen wystąpili w 1964 roku na 
specjalne życzenie Marleny Dietrich. Chodziło zwłaszcza o jedną  
piosenkę, mianowicie „Czy mnie jeszcze pamiętasz”, którą to  
Niemen oczarował Niemkę.

Cyprian Kamil Norwid wszedł dzięki Niemenowi do muzycznego 
obiegu, gdyż na podstawie wiersza poety Niemen stworzył utwór 
pt. “Bema pamięci rapsod żałobny”. Po nagraniu były gromy za to, 
że zszargał wielką poezję, a później utwór znalazł się na lekcjach 
szkolnych.

W latach 90. zajął się malarstwem oraz grafiką komputerową.
Córka Niemena Natalia Niemen napisała książkę pod tytułem 

„Niebo będzie później”, w której to odnajdujemy nieznane a bardzo 
istotne fakty z życia muzyka.

Czesław Niemen został uznany w 1999 roku przez tygodnik 
„Polityka” artystą wszech czasów.

Cytaty Czesława Niemena
„Całe życie wychodzi ze mnie ta białoruskość, chociaż  

Białorusinem nie jestem. Chodzi mi o regionalizm, moją  
wrażliwość na dary natury, w tym na muzykę, śpiew tamtych  
ludzi, którzy muzykę czuli, nie musieli się jej uczyć.”

„Moim zdaniem Richards jest profesorem wszystkich nieźle  
i bardzo dobrze śpiewających piosenkarzy późniejszych. I mało 
tego, uważam, że jest to piosenkarz wszech-czasów, niesłusznie 
przez młodych uważany za kogoś, kto minął. Myślę, że to się okaże  
w przyszłym stuleciu, zresztą po tym bełkocie jaki się odbywa  
na polu światowego rynku piosenkarskiego to się widzi.”

Ostatni wywiad na 3 tygodnie prze śmiercią: „Ja mam w zanadrzu 
sporo kompozycji, których jeszcze nie nagrałem.”

„Wstyd mi za tych, co nie mając wstydu zapomnieli, że u kresu 
groby nas zrównają.”
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BANK ŚWIATOWY: REAKCJA NBP NA SZOK  
PANDEMII SZYBKA, STANOWCZA I SKUTECZNA

Przejrzysta komunikacja dot. prowadzonej polityki monetarnej 

to jeden z koniecznych warunków dla skuteczności interwencji  

w trakcie kryzysu - powiedziała w wywiadzie z Obserwatorem  

Finansowym Asli Demirgüç-Kunt, główna ekonomistka Banku  

Światowego na Europę i Azję Centralną. Dodała, że działania NBP 

w kryzysie były skuteczne.

"W krajach zaliczanych do grupy rynków wschodzących  

i rozwijających się panowała na ogół mniejsza przejrzystość co  

do ram regulacyjnych i czasowych oraz skali tych programów niż 

w gospodarkach wysoko rozwiniętych. Skutki tych działań na  

inflację i produkcję w tej grupie krajów są również bardziej  

niepewne. Przejrzysta komunikacja na temat prowadzonej  

polityki monetarnej oraz silny mandat banków centralnych to  

warunki konieczne dla skuteczności interwencji i przeciwdziałania 

ryzyku wzrostu oczekiwań inflacyjnych" - powiedziała ekonomistka,  

cytowana przez Obserwatora.

"W reakcji na gospodarczy i finansowy szok wywołany pandemią, 

banki centralne w krajach Europy i Azji Środkowej obniżyły krótkoter-

minowe stopy procentowe do minimalnych poziomów. W co trzeciej 

rozwiniętej gospodarce banki centralne obniżyły krótkoterminowe 

stopy do zera lub poniżej zera, a w ok. 90 proc. – jak w Polsce –  

do poziomu poniżej 1 proc." - powiedziała.

Reakcja Narodowego Banku Polskiego była szybka, stanowcza  

i skuteczna w ograniczaniu szkód gospodarczych wywołanych 

pandemią.

"W perspektywie krótkoterminowej, zważywszy na drugą  

falę pandemii, niezwykle istotne jest zapewnienie odpowiedniej 

płynności w gospodarce" - dodała.

Według danych przytaczanych przez Demirgüç-Kunt, program 

zakupu aktywów w Polsce spowodował spadek rentowności  

obligacji długoterminowych o 30 punktów bazowych.

"Polski rynek pracy wykazuje odporność na pandemię"

Według ekonomistki polski rynek pracy wykazuje odporność na 

pandemię, co świadczy o skuteczności działań antykryzysowych 

polskiego rządu, ukierunkowanych przede wszystkim na ochronę 

miejsc pracy i utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw.

Demirgüç-Kunt dodaje jednocześnie, że pozostaje jednak obawa, 

że tarcze ochronne jedynie opóźniają wystąpienie negatywnych 

skutków pandemii.

"Istnieje ryzyko, że w pierwszych miesiącach 2021 r., po przejściu 

drugiej fali pandemii i przy mniejszym wsparciu dla firm z sektora 

MŚP (w porównaniu do skali interwencji w pierwszej fali), warunki 

na rynku pracy zmienią się na gorsze" - powiedziała.

"Powodzenie odbicia polskiej gospodarki jest uzależnione od 

realizacji pakietu reform"

"Silniejszy, trwalszy i bardziej sprawiedliwy wzrost gospodarczy  

wymaga kompleksowej strategii. Aby nie dopuścić do sytuacji,  

w której negatywny wpływ pandemii na wzrost gospodarczy Polski 

będzie odczuwalny przez najbliższą dekadę, potrzeba szeregu 

reform w kierunku zwiększenia inwestycji w kapitał ludzki i fizyczny 

oraz w celu zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej,  

w tym udziału kobiet na rynku pracy. Polska powinna wykorzystać tę 

okazję, aby zainwestować w zieloną infrastrukturę i wspierać rozwój 

technologii przyjaznych środowisku, co w dłuższej perspektywie 

przyczyni się do szybszego wzrostu gospodarczego, a także pomoże 

złagodzić wpływ zmian klimatu" - powiedziała. W prognozach  

z początku stycznia Bank Światowy podawał, że polska gospodarka  

w 2021 r. wzrośnie o 3,5 proc., a w 2022 r. o 4,3 proc.

KORONAWIRUS W POLSCE:  
CO DALEJ Z ODMRAŻANIEM GOSPODARKI? 

MOŻLIWE ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA 
REGIONALNEGO

Przy odmrażaniu kolejnych elementów życia gospodarczego 

rząd może zdecydować się na podejście regionalne, uzależniając 

otwarcie branż od sytuacji epidemicznej w danym województwie 

- wynika z wypowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na 

poniedziałkowej konferencji prasowej.

"Jeżeli chodzi o inne branże, w tej chwili trwa dyskusja  

i w Radzie Medycznej, ale też we wszystkich kręgach związanych  

z administracją. Mamy zderzenie różnych punktów widzenia -  

zaczynając od tego, że jest podejście, zgodnie z którym powinniśmy 

opierać się na wskaźnikach regionalnych i podejmować te decyzje  

w zależności od sytuacji w danym województwie, czy nawet  

w danym powiecie. Chociaż wydaje się, że na tę chwilę analizo-

wanie sytuacji na poziomie powiatowym nie ma sensu, bo zgodnie 

z metodyką, którą mieliśmy przed drugą falą, to na razie ponad  

70 proc. powiatów nadal jest w tzw. strefie czerwonej" - powiedział 

Niedzielski.

"Natomiast, jeśli patrzymy na sytuację województw i zastosujemy 

tutaj nieco inne wskaźniki, chociażby te, które zostały definiowane  

przy poszczególnych strefach, czyli zielonej, żółtej, kiedy one 

będą wprowadzane, to tutaj większość kraju jest w strefie żółtej.  

Południowe województwa są w strefach zielonych. Więc jeśli  

już spodziewać się odmrożenia to ono będzie prawdopodobnie  

związane z podejściem też regionalnym. Aczkolwiek też jest  

obecny taki punkt widzenia, żeby przyjmować rozwiązania  

ogólnopolskie" - dodał.

Decyzja ws. ewentualnego powrotu dzieci do nauki stacjonarnej

Minister zdrowia powiedział, że - jeśli chodzi o kolejność  

odmrażania następnych elementów życia społecznego i gospo-

darczego - powrót dzieci do nauki stacjonarnej jest dla niego  

priorytetem.

"Jeśli chodzi o kolejność, trudno wymienić pewną hierarchię,  

z mojego punktu widzenia jako ministra zdrowia, najważniejsze  

są zagadnienia związane z edukacją. (...) A oczywiście w sprawach 

gospodarczych kierujemy się tymi badaniami, które są publicznie 

dostępne. One dają nam pewien wyznacznik kolejności postępo-

wania, zgodnie z którym włączyliśmy handel" - powiedział.

Niedzielski zaznaczył, że decyzja ws. ewentualnego powrotu 

dzieci do nauki stacjonarnej zostanie podjęta w okolicy 14 lutego.

Wcześniej premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd  

chce w tym tygodniu przedstawić kolejne zasady dotyczące ewen-

tualnego odmrażania życia gospodarczego w najbliższym czasie.

Do końca marca do Polski trafi nieco ponad 6 mln dawek  

szczepionki

Pomimo zmniejszenia się liczby dawek o 3 mln do 6 mln  

wobec pierwotnych deklaracji, plan zaszczepienia w pierwszym 

kwartale tego roku 3 mln osób "na razie" jest niezagrożony,  

poinformował z kolei szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

(KPRM) Michał Dworczyk. Zapewnił, że w II kwartale dostawy  

szczepionek znacznie wzrosną, a w konsekwencji program  

szczepień ulegnie "poważnemu przyspieszeniu".

"Na ten moment różnice w deklaracjach dotyczące pierwszego  

kwartału, a tym, czego możemy się faktycznie spodziewać, to  

jest ok. 3 mln dawek. Natomiast bardzo ostrożnie planowaliśmy 

szczepienia. W związku z tym to, co planowaliśmy, czyli zaszcze-

pienie 3 mln Polaków na ten moment jest niezagrożone. Ale  

zawsze trzeba dodać: jeżeli koncerny produkujące szczepionki 

zawiesiłyby dostawy albo je znacznie ograniczyły czy opóźniły, 

wtedy może pojawić się problem. Na razie te 3 mln wydają się  

być niezagrożone" - powiedział Dworczyk podczas konferencji 

prasowej.

Jak podała KPRM na Twitterze, deklarowane dostawy na I kw. 

opiewały łącznie na 9,09 mln dawek, natomiast dostawy faktyczne 

obecnie zakładane są na poziomie 6,16 mln dawek.

Dworczyk zapewnił, że każdy pacjent, który otrzymał pierwszą 

dawkę, ma gwarancję otrzymania drugiej dawki.

Staramy się, aby te przesunięcia nie dotyczyły seniorów, czyli 

już rozpoczętego szczepienia populacyjnego, tylko wydłużyliśmy 

czas szczepień grupy zero.

Zapowiedział także, że przed 10 lutego możemy się spodziewać 

jeszcze dostawy szczepionki AstraZeneca, choć decyzje o tym, 

do jakich grup pacjentów miałaby ona trafić, jeszcze nie zapadła.

"Seniorzy nie będą szczepieni tą szczepionką, w konsekwencji  

będą to osoby z pierwszego etapu, być może rozpoczniemy  

to szczepienie od nauczycieli" - wskazał.

"Mamy zapowiedzi też rejestracji kolejnych szczepionek  

i zaawansowane są prace nad kolejnymi szczepionkami, więc  

jest rzeczywiście realne, że w drugim kwartale szczepionek  

będzie o wiele, wiele więcej, a w konsekwencji system szczepień  

i program szczepień ulegnie poważnemu przyspieszeniu" -  

powiedział także szef Kancelarii Premiera.

Minister zdrowia Adam Niedzielki zadeklarował, że celem rządu 

jest skoncentrować jak największą liczbę szczepień w II i III kw.

"Na tę chwilę mamy zabezpieczone blisko 100 mln dawek. 

Ponieważ jedna z tych szczepionek - Johnson & Johnson - jest 

jednodawkowa, to oznacza, że mamy zakontraktowany potencjał 

na wyszczepienie 58 mln ludzi, co w pełen sposób zabezpiecza 

populację Polski" - powiedział Niedzielski.

Przyznał, że część z tych szczepionek nie została jeszcze  

dopuszczona do obrotu, dlatego rząd jest zainteresowany  

dodatkowymi zakupami.

W liczbie blisko 100 mln dawek uwzględniono ponad 8 mln  

dawek zamówionych w firmie Novavax. Szczepionka tego  

producenta - jak poinformował minister - ma być dostępna  

w obrocie od maja na rynku europejskim.

W pierwszym miesiącu szczepień (i po pierwszym tygodniu 

szczepień populacyjnych) wykonano ponad 1 176 000 szczepień,  

w tym ponad 976 tys. szczepień 1. dawką. Natomiast ponad  

200 tys. Polaków zaszczepionych jest dwiema dawkami.

"Jutro przekroczymy milion osób zaszczepionych pierwszą  

dawką szczepionki. Stałoby się to wcześniej, ale mamy taką  

a nie inną sytuację ze względu na opóźnienia i zmniejszanie  

dostaw przez producentów" - podsumował Dworczyk.

Dotychczas zaszczepiono m.in. 94% lekarzy i ponad 80%  

podopiecznych wszystkich domów pomocy społecznej (DPS),  

podała też Kancelaria Premiera.
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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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