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Wiadomości z kraju

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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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

MARINA KLIMKINA 
YOUR NEIGHBOR REAL ESTATE 

ADVISOR

267-253-0052 Cell
marinaklim32@gmail.com 

RE/MAX ELITE
ILYA VOROBEY team  
sold more then 500 homes  

Работаем по всей Пенсильвании
Покупка, продажа, рент недвижимости  

Помогу получить MORTGAGE 

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

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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ANDRZEJ DUDA ZGODZIŁ SIĘ NA 
NOWE ŚWIĘTO PAŃSTWOWE. BĘDZIE 

DODATKOWY DZIEŃ WOLNY OD PRACY?
20 czerwca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Po-

wstań Śląskich. Podczas podpisywania ustawy Andrzej 
Duda zaznaczył, że w Polsce będą już dwa święta naro-
dowe związane ze zwycięskimi zrywami.

Andrzej Duda zaproponował wprowadzenie nowego 
święta państwowego. Prezydent przychylając się do apelu 
sejmiku województwa mazowieckiego oraz m.in. Towa-
rzystwa Społeczno-Kulturalnego Polski Śląsk, wystąpił 
z inicjatywą upamiętnienia powstań śląskich w latach 
1919-1921 oraz ich uczestników. Nowe święto będzie 
obchodzone 20 czerwca. Data ta nie jest przypadkowa 
– to właśnie tego dnia w 1922 roku do Katowic weszły 
wojska polskie z generałem broni Stanisławem Szeptyc-
kim na czele.

„Mając na uwadze oddanie czci bohaterom, których 
odwaga umożliwiła powrót części Górnego Śląska do 
odrodzonej Rzeczypospolitej, kultywowanie pamięci o 
naszych przodkach walczących o niepodległość i upo-
wszechnienie wiedzy o tych trzech zrywach w świadomości 
Polaków, ustanowienie 20 czerwca świętem państwowym 
– Narodowym Dniem Powstań Śląskich – jest w pełni 
uzasadnione” – czytamy w prezydenckiej ustawie.

Nowe święto państwowe. Andrzej Duda podpisał ustawę
7 czerwca w otoczeniu samorządowców w siedzibie 

Akademii Muzycznej w Katowicach Andrzej Duda podpi-
sał ustawę wprowadzającą nowe święto państwowe. To 
właśnie w tym miejscu w latach 20. XX wieku mieściła 
się siedziba Sejmu Śląskiego.

Podczas podpisywania dokumentu prezydent zaznaczył, 
że w Polsce będą już dwa święta narodowe związane ze 
zwycięskimi zrywami: święto Powstania Wielkopolskiego 
oraz święto Powstań Śląskich.

– Gdyby nie te wielkie czyny zbrojne, gdyby nie bo-
haterstwo Wielkopolan i Ślązaków, którzy chcieli być 
częścią odradzającej się Rzeczpospolitej, być może ta 
Rzeczpospolita nie przetrwałaby nawet tych swoich nie-
co ponad dwudziestu lat w przez które wtedy istniała w 
dwudziestoleciu międzywojennym – mówił Andrzej Duda. 
– Nie byłoby tej wielkości, nie byłoby tego postępu w II 
Rzeczpospolitej, gdyby nie było możliwości, które dawał 
Górny Śląsk i zasoby, które tutaj były – dodał prezydent.

Czy 20 czerwca będzie dniem wolnym od pracy?
20 czerwca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Po-

wstań Śląskich. Nie oznacza to jednak, że dzień ten będzie 
wolny od pracy. Kwestia dni wolnych od pracy uregulowana 
jest kompleksowo w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o 
dniach wolnych od pracy.

„Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań 
Śląskich nie przewiduje zmian w tej ustawie, jak również 
w żaden inny sposób nie wskazuje na to, by dzień 20 
czerwca miał być dniem wolnym od pracy” – tłumaczyła 
Kancelaria Prezydenta dodając, że „nie ma przesłanek do 
wnioskowania, iż ustanawiane święto państwowe miałoby 
być dniem wolnym od pracy”.

2/3 POLAKÓW NIE CHCE FINANSOWEGO 
WSPARCIA PAŃSTWA DLA KOŚCIOŁA

66 proc. Polaków chce, by państwo przestało wspie-
rać finansowo Kościół - wynika z badania IBRiS dla 
Radia ZET. Nieco więcej, bo 70 proc. respondentów 
opowiada się za likwidacją przywilejów podatkowych 
dla Kościoła.

IBRiS w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Radia 
ZET zapytał Polaków o to, które z elementów zagadnień 
dotyczących relacji państwo – Kościół katolicki należy 
pozostawić, a które zlikwidować. Twórcy badania zwracają 
uwagę, że dyskusje w tej kwestii toczą się od momentu 
przeprowadzenia transformacji ustrojowej, czyli od 1989 
roku. Kilka dni temu minęła 33. rocznica przeprowadzenia 
częściowo wolnych wyborów, tymczasem niebawem miną 
32 lata od przywrócenia lekcji religii w szkołach (nastąpiło 
to za czasów rządów Tadeusza Mazowieckiego, pierw-
szego niekomunistycznego premiera).

70 proc. Polaków nie chce przywilejów podatkowych 
dla Kościoła

Z badania wynika, że obecnie 50 proc. Polaków chce 
pozostawienia lekcji religii w szkołach. Niewiele mniej, 
bo 44 proc. ankietowanych uważa, że lekcje te należy 
usunąć z placówek dydaktycznych. Nieco ponad połowa 
respondentów (54 proc.) chce pozostawienia symboli re-
ligijnych w miejscach publicznych, takich jak np. właśnie 
szkoła, czy urząd.

Polacy podzieleni są również w kwestii obecności du-
chownych na uroczystościach państwowych – 50 proc. nie 
chce obecności księży, zaś 42 proc. uważa, że powinni 
oni uczestniczyć w tych uroczystościach.

Większe rozbieżności występują w kwestiach zwią-
zanych z finansami. Aż 66 proc. Polaków nie chce, by 
państwo przestało finansowo wspierać Kościół. Więcej, bo 
70 proc. ankietowanych uważa, że przywileje podatkowe 
dla Kościoła powinny zostać zlikwidowane. Za finansowym 
wsparciem Kościoła opowiada się 26 proc. respondentów, 
zaś 23 proc. chce pozostawienia przywilejów podatkowych.

NIESPOKOJNIE PRZY GRANICY POLSKO-
BIAŁORUSKIEJ. INCYDENTY Z UDZIAŁEM 

SUDAŃCZYKÓW I IRAŃCZYKÓW
Kolejna niespokojna doba przy granicy polsko-białoru-

skiej. Straż Graniczna przekazała, że w ciągu ostatnich 
kilkudziesięciu godzin doszło do licznych incydentów z 
udziałem migrantów.

Sytuacja przy granicy polsko-białoruskiej od wielu 
miesięcy pozostaje napięta. W najnowszym raporcie 
Straż Graniczna przekazała, że 6 czerwca na terytorium 
Polski próbowało się nielegalnie przedostać z Białorusi 
ponad 40 osób. Byli to m.in. obywatele Sudanu, Iranu 
oraz Sri Lanki.

Ponadto, grupa 15 osób przekroczyła granicę polsko-
-białoruską uszkadzając concertinę na odcinku ochra-
nianym przez placówki SG w Płaskiej oraz Białowieży. 
Z informacji polskich służb wynika, że 12 cudzoziemców 
podchodziło pod granicę, ale po przybyciu funkcjonariuszy 
Straży Granicznej, wycofali się.

Granica polsko-białoruska. Rząd buduje zaporę
Kryzys na granicy polsko-białoruskiej trwa już od wielu 

miesięcy. Polskie władze zdecydowały o wybudowaniu 
zapory na granicy, aby ułatwić mundurowym kontrolowanie 
sytuacji. – Codziennie granicę polsko-białoruską próbuje 
nielegalnie przekroczyć od kilku do kilkudziesięciu osób 
z najróżniejszych krajów na świecie – mówił komendant 
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Gen. Andrzej Jakubaszek wyjaśnił, że są to osoby z 
różnych państw świata, głównie z Zatoki Perskiej, Bliskiego 
Wschodu i państw afrykańskich. – Są m.in. obywatele 
Jemenu, Syrii. Mamy coraz więcej Syryjczyków, którzy 
mają wizy rosyjskie i przybywają z Rosji. Są też osoby z 
Iraku, Afganistanu czy nawet Wybrzeża Kości Słoniowej 
i Gambii – wyliczał.

Prace prowadzone są jednocześnie na kilku odcin-
kach granicy. Kolejne elementy ogrodzenia powstają 
między innymi na terenie podległym placówkom Straży 
Granicznej w Kuźnicy, Mielniku, Narewce, Michałowie 
oraz Białowieży.

Bariera będzie miała ponad pięć metrów wysokości. 
Całość będzie zwieńczona zasiekami z drutu kolczastego. 
Pod zaporą nie będzie się też można przekopać, bo od 
razu skończy się to interwencją polskich służb. Peryme-
tria zapewniać ma precyzyjny sygnał i obecność Straży 
Granicznej w ciągu 5-10 minut.

SAMOLOT Z DANIELEM OBAJTKIEM NA 
POKŁADZIE MIAŁ AWARIĘ. PKN ORLEN 

POINFORMOWAŁ ABW
Wyczarterowany przez PKN Orlen samolot, którym 

prezes Daniel Obajtek miał przylecieć z Kazachsta-
nu do Polski, uległ groźnej awarii – informuje RMF. 
Uszkodzenie wykryto w ubiegłą środę, tuż przed pla-
nowanym startem maszyny, gdy pasażerowie byli już 
na pokładzie.

Do incydentu, o którym informuje RMF, doszło w środę 
1 czerwca. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek był tego 
dnia w stolicy Kazachstanu, gdzie odbywał rozmowy z 
nowym prezesem naftowego giganta „KazMunayGas”.

Negocjacje dotyczyły możliwości sprowadzenia do 
Polski ropy i gazu z tego rejonu. Przypomnijmy, że pod 
koniec kwietnia Rosja wstrzymała dostawy gazu do Pol-
ski, a za pół roku ma wejść w życie unijne embargo na 
rosyjską ropę naftową.

Groźna awaria samolotu z prezesem PKN Orlen na 
pokładzie

Po rozmowach w siedzibie „KazMunayGas” delegacja 
PKN Orlen udała się na lotnisko. Z Nur-Sułtanu Daniel 
Obajtek miał polecieć do Polski wyczarterowanym przez 
Orlen samolotem.

Gdy pasażerowie zajęli miejsca na pokładzie i pilot 
włączył silniki maszyny, okazało się, że doszło do po-
ważnej awarii. Z samolotu ciekło paliwo, o czym załogę 
poinformowały wskaźniki maszyny. Lotniskowe służby 
szybko ewakuowały polską delegację i załogę, a samolot 
został odholowany.

Jak informuje RMF, szefostwo koncernu poinformowało 
o sprawie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
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KORA

Kora, a właściwie Olga Aleksandra Sipowicz, przyszła na 
świat w Krakowie 8 czerwca 1951 roku. Zmarła w Bliżowie 28 
lipca 2018 roku. Była polską piosenkarką rockową i autorka 
tekstów, wokalistką zespołu Maanam w latach 1976 – 2008. 

Biografia i życiorys Kory 
Kora bez wątpienia była gwiazdą polskiej sceny rockowej, 

a właściwie Olga Aleksandra Ostrowska, bo tak nazywała 
się i pod tym nazwiskiem figurowała w dokumentach. Kora 
przyszła na świat jako najmłodsze dziecko z piątki posiadanej 
przez państwa Ostrowskich. Już w swych czasach licealnych 
związana była z ruchem artustycznym i hipisowskim, wtedy 
też mogła przyjąć swój pseudonim, pod którym była później 
rozpoznawalna niezbicie, jako jedyna w branży Kora. Przy-
jaźniła się z takimi jak Piotr Skrzynecki, Wiesław Dymny, 
czy też Piotr Marek. Poznała również później człowieka 
współpracującego z Piwnicą pod Barnami, założyciela 
grup bluesowych, mianowicie Marka Jackowskiego, dzięki 
któremu to właśnie w roku 1976 powstał zespół Maanam 
(Kora i Marek wzięli ślub w roku 1971, by móc przeżyć 
w związku następnych 13 lat). Kora już po pierwszych 
występach została uznana za zjawisko muzyczne niepo-
wtarzalne, w pewien sposob również przeciwstawiające 
się szarudze rzeczywistości PRL-u. Moment przełomowy 
dla Maanamu miał misce w trakcie koncertu w Opolu w 
roku 1980, po którym to zespół śmiało okrzyknięto głosem 
pokolenia ludzi wówczas wchodzących w dorosłość. Mimo 
wciąż rosnącej popularności Maanamu, Kora zdecydowała 
się rozwiązać zespół w roku 1986, na co złożył się głównie 
fakt, iż wokalistka była faktycznie zmęczona zawrotnym 
tempem życia związanym z licznymi koncertami (było to w 
szczytowym okresie grupy ponad 200 występów rocznie 
nie tylko w kraju, ale i za granicą). Na przełomie dekad 
80./90. artystka podjęła się zadania by wypracować własny 
styl solowy, więc pracowała nad swoimi płytami, do których 
trzeba zaliczyć takie jek ta pt. „Bella pupa” oraz „Ja Pana 
w podróż zabiorę”. W latach 90. zdecydowano się jednak 
reaktywować Maanam, który mógł znowu święcić triumfy 
i bić rekordy popularności, m..in. dzięki takim płytom jak 
„Derwisz i Anioł”, czy też „Róża”. W 2003 r. Kora wydała 
natomiast swój album zatytułowany „Kora Ola! Ola!”, która 
jest efektem regularnych prac z muzykami flamenco, muzyki 
klasycznej, jazzowej i latynoskiej. W roku 2009 Maanam zo-
stał ponownie zawieszony w swej działalności. Tymczasem 
Kora w 2011 roku zasiadła w składzie jury telewizyjnego 
show pod tytułem „Must Be the Music. Tylko muzyka”. 
Pod koniec tamtego roku zdołała też wydać swoją kolejną 
solową płytę, czyli tą pt. „Ping Pong”.  Prywatnie wokalistka 
była związana od lat 80. z osobowością jaką reprezentuje 
Kamil Sipowicz – dziennikarz, poeta i malarz. W 2013 roku 
zdiagnozowano u Kory nowotwór jajnika. Po okresie remisji, 
choroba jednak znów zaatakowała i nastąpiło pogorszenie. 
W efekcie bezsilności zabiegów medycznych, Kora zmarła 
28 lipca 2018 w swym domu na Roztoczu, otoczona swymi 
najbliższymi. 

Ciekawostki o Korze 
Przyznawała się do korzystania z miękkich narkotyków, 

wyznając pogląd, iż jest to sposób na doskonały relaks. Z 

twardych narkotyków natomiast akceptowała i korzystała 
jedynie z tabletek ekstazy. 

Urodziła się w Kakowie 8.06.1951 roku, jako… Olga 
Ostrowska. 

Pierwsze nagrania udało jej się zarejestrować z zespołem, 
który wówczas jeszcze nazywał się Maanam Elektryczny 
Prysznic. Nazwa uległa jednak skróceniu do postaci jedno-
wyrazowej w ślad za udanymi singlami. 

W 1984 roku występ zespołu Maanam był planowany na 
koncercie o nazwie „Przyjaźni ze Związkiem Radzieckim”. 
Kora razem z zespołem wówczas jednak odmówiła wy-
stępu, w związku z czym władze obłożyły zespół cenzurą 
w postaci zakazu jakiejkolwiek aktywności grupy w radio, 
prasie i telewizji. 

W 2010 roku pojawiła się piosenka Kory zatytułowa-
na „Zabawa w chowanego”, który dlatego wywołał wiele 
kontrowersji, ponieważ dotyczy poruszanej tam tematyki 
pedofilii wśród duchownych. Klip do tego właśnie utworu 
został jednak doceniony na Yach Film, zdobywając „Złotą 
Żabę”, czyli główną nagrodę festiwalu operatorów filmowych 
Camerimage. 

W swym ostatnim wywiadzie wokalistka wyznała, że 
bardzo źle zniosła śmierć Marka Jackowskiego, do tego 
stopnia, iż z tym właśnie faktem nie mogła się pogodzić 
przez długi czas. 

Cytaty Kory 
„Arcybiskup Dziwisz mimo wielkich zasług dla Jana Pawła 

II nie jest wzorem rozsądku. To on „zabezpieczył” papieża 
przed wiedzą o grzesznym życiu założyciela Legionów 
Chrystusa Degollado, który przez lata gwałcił własnego 
synka oraz miał setki stosunków z dziećmi. Sprawa Degol-
lado jak na razie hamuje w Watykanie proces beatyfikacji 
naszego papieża.” 

„Bo to jest trudno rozpoznawalny rak. (…) Niech to dociera 
do jak największej liczby różnych ludzi.(…) Powtarzam się, 
wiem, ale to dla mnie szalenie istotne. Gdybym już miała 
odejść z tego świata, to chciałabym, żeby coś do kobiet 
dotarło.” 

„Czy mamy dwa Kościoły katolickie w Polsce, w którym 
jedną i tę samą osobę jeden dostojnik nazywa czarownicą, 
a drugi organizuje jej królewski pogrzeb?” 

„Ludziom, szczególnie takim prostszym, wydaje się, 
że choroba uczy pokory, że człowiek staje się potulny 
i musi chodzić przepraszać i prosić. I tacy pacjenci le-
karzy przepraszają, że chorują, przepraszają, że o coś 
pytają, że zawracają głowę swoją chorobą. Nie można 
tak! Żeby ocalić życie, trzeba ocalić przede wszystkim 
godność. Trzeba mieć tę energię, trzeba czegoś chcieć. 
Nie można tak się dać uprzedmiotawiać. Bo po co się 
wtedy leczyć? Człowiek, lecząc się, chce ocalić siebie 
jako człowieka.” 

„Nie wszyscy wiedzieli, że z Markiem nie jesteśmy ra-
zem już od tak dawna… Ważne, że mogliśmy – i możemy 
nadal – wspólnie pracować. Małżeństwo strasznie ogra-
nicza poczucie wolności, a ja chcę być wolna. I dlatego 
nie wychodzę za mąż – małżeństwo to najkoszmarniejsza 
instytucja na świecie.”

Wyprzedzała swój czas. Żyła jak chciała, kochała po 
swojemu. Nie liczyła się z konwenansami i tym, co ludzie 
powiedzą. Jej teksty i manifesty wpływały na nas silniej niż 
głos mędrców. Jej wybory gorszyły albo budziły zazdrość. 
Kora była inna niż kobiety z jej pokolenia; buntownicza, 
niezależna, bezkompromisowa. Ukazała się biografia 
Słońca bez końca. Jej autorka portretuje dla nas Korę 
mniej znaną.

Trudne dzieciństwo Kory i "pięć strasznych 
lat" w sierocińcu

W Korze była dwoistość: rzadko opuszczała gardę, a 
jednak miała w sobie pokłady czułości. Tak ukształtowało 
ją trudne dzieciństwo. Urodziła się w 1951 roku jako piąte 
dziecko Emilii i Marcina Ostrowskich. Lubiła mówić o 
sobie, że jest dzieckiem słońca, choć ono nie docierało do 
sutereny, w której w siedem osób zajmowali wspólny pokój. 
Nie było łazienki. Olga pamięta wieczorną kąpiel w misce 
za parawanem, żeby bracia nie podglądali. Matka myła 
ją, polewając letnią wodą. Gdy zachorowała na gruźlicę, 
czteroletnia Olga z rodzeństwem trafiła do sierocińca w 
Jordanowie u sióstr prezentek. Chory starszy ojciec nie 

miał sił, by opiekować się dziećmi. „Spędziłam tam pięć 
strasznych lat” – powie po latach.

W autobiografii opisze okrucieństwo zakonnic, które 
karały za najdrobniejsze nieposłuszeństwo. I figurkę 
Madonny w ogrodzie, do której uciekała, gdy tęsknota za 
matką stawała się nie do zniesienia. Jako dorosła artystka 
malowała na kolorowo gipsowe figurki Matki Boskiej. „To 
symbol matki. Nakłada się na moją własną matkę i na 
chroniczną tęsknotę do niej. W symbolu Madonny znajduję 
ukojenie” – powiedziała po latach. Po wyjściu z sierocińca 
doświadczyła molestowania seksualnego: „Mieliśmy w 
parafii księdza, mieszkał w jednej z najpiękniejszych willi w 
dzielnicy. Zapraszał dzieci. Któregoś dnia nachylił się nade 
mną i wsadził mi język do buzi. Miałam 10 lat!” – wyznała 
już jako znana artystka. Napisała nawiązujący do tego 
zdarzenia utwór Zabawa w chowanego. Dekadę później 
bracia Sekielscy wyprodukowali dokument o pedofilii w 
kościele pod takim samym tytułem. 

Teraz czytane
Mężczyźni życia Kory
Ważnych mężczyzn w życiu Kory było trzech. Pierwszą 

miłość przeżyła, gdy dołączyła do rodzącego się w Polsce 
ruchu hipisowskiego. Miała 17 lat i zakochała się w Psie, czyli 
Ryszardzie Terleckim. Fascynacja szybko się skończyła. 
W drodze na pierwszy w Polsce zlot hipisów w Mielnie 
Olga została Korą, a w maju 1969 poznała muzyka Marka 
Jackowskiego. Studiował anglistykę i grał z Vox Gentis w 
krakowskiej Piwnicy pod Baranami. Ona właśnie zdała 
maturę i pogrążała się w depresji. Jackowski zapamiętał 
ją z tego okresu jako „śliczną drobną dziewczynę, która 
siedziała na wzmacniaczu z długimi, rozpuszczonymi 
włosami”. Gdy Agata Młynarska w programie "Jaka ona 
jest" zapytała Korę, co było takiego w Marku, że się w 
nim zakochała, odpowiedziała: „Marek to uczucie u mnie 
wychodził. On mnie bardzo pokochał, a ja się rozpadałam. 
Wydawał mi się opoką”.

Życie z Markiem Jackowskim nie było łatwe, okazał się 
mężczyzną z wieloma słabościami. Nie potrafił zapewnić 
rodzinie stabilizacji. Syn Mateusz pamięta, jak musieli 
wyprowadzić się do mieszkanka w budynku przeznaczonym 
do rozbiórki. „Żyliśmy skromnie – wspomina. – Ojciec nie 
od razu zarabiał na muzyce, więc mama robiła makramy. 
Utrzymywała z tego dom”. Wszystko się zmieniło, gdy 
Marek wygrał na loterii samochód syrena i wymienił na bon 
mieszkaniowy. Jackowscy kupili trzypokojowe mieszkanie 
w Krakowie. W 1976 roku na świat przyszedł drugi syn 
Szymon. Miał 10 lat, gdy Kora wyznała mężowi, że jego 
ojcem jest sąsiad... Kamil Sipowicz. Jak się poznali? Sipowicz 
wspomina to tak: „Mieszkałem z matką na siódmym piętrze, 
ona z Markiem i synem na trzecim. Raz wspólny znajomy 
przyprowadził mnie do nich. Inicjatywa wyszła z jej strony. 
Byłem wtedy nieśmiałym chłopcem. Miałem 21 lat, ona 23. 
Kora była moją pierwszą kobietą”. Kiedy Szymon przyszedł 
na świat, Sipowicz wyjechał do Berlina: „Przestraszyłem się 
odpowiedzialności. Kobieta, dwójka dzieci. Ja bez mieszkania, 
za to z matką, która nie cierpiała Kory. Nie sprostałem tej 
miłości. Paradoksalnie dzięki mojej rejteradzie mógł działać 
Maanam” – oceni po latach. Ale rozłąka była trudna. Gdy 
Kamil w końcu wrócił, jej małżeństwo się rozpadło.

Kamil Sipowicz czyli "miłość mojego życia"
„Lubię mężczyzn, którzy mają osobowość i zdecydowany 

rys męskości, ale też miękkość i dobroć” – mówiła. O Kamilu 
powie, że był jej największą miłością, choć amplituda uczuć 
w ich związku była nieprzewidywalna. „Mój Kamilek, moje 
kochanie, mój anioł” – mówiła do wieloletniego partnera, 
w końcu wzięli ślub. Ale gdy ją zdenerwował, robiła mu 
awanturę bez względu na okoliczności. Agata Młynarska 
pamięta, jak na planie jej programu Kora przy całej ekipie 
wyprosiła ze studia Kamila, który przyszedł po rozpoczęciu 
nagrania. Zapadła niezręczna cisza, więc powiedziała 
jeszcze nonszalancko: 

Mimo to tworzyli związek symbiotyczny. Przy nim 
stała się domatorką. Jej domy były niezwykłe. I ten w 
Warszawie, i na Roztoczu. Nawet gdy w PRL-u królowały 
meblościanki, jej wnętrza zaskakiwały oryginalnością. 
„Długo nie mieliśmy tradycyjnego domu z komodami, 
wersalkami – opowiada syn Mateusz. – Za pierwsze 
zarobione pieniądze mama kupiła w desie na Grodzkiej 
empirowy fotel. Nie nadawał się do siedzenia dłużej niż 
kwadrans, ale jak wyglądał!” Wspomina też beztroskie 
życie, gdy wyjeżdżali na zagraniczne wakacje albo gdy 
Kora wracała z tras koncertowych po USA, Niemczech 
czy Szwecji. Starała się zapewnić synom wszystko, co 
najlepsze.
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KE OBNIŻYŁA PROGNOZĘ WZROSTU PKB 
POLSKI W 2022 R. I 2023 R.

Komisja Europejska obniżyła w poniedziałek prognozę 
wzrostu PKB Polski w 2022 r. z 5,5 proc. do 3,7 proc. 
Jeszcze w lutym prognozowała, że w 2023 r. polski PKB 
wzrośnie o 4,2 proc. Obecne szacunki KE to 3 proc.

„Przewiduje się, że wojna (na Ukrainie) będzie miała 
znaczny wpływ na aktywność gospodarczą w horyzoncie 
prognozy” – podała KE wskazując m.in. na załamanie się 
handlu z Rosją i Ukrainą oraz wzrost inflacji.

„W szczególności oczekuje się, że wyższa niepewność 
co do perspektyw gospodarczych i podwyższona inflacja 
zmniejszą skłonność gospodarstw domowych do wyda-
wania pieniędzy, chociaż duży napływ ludzi uciekających 
z Ukrainy pobudzi konsumpcję i nieco zrekompensuje te 
czynniki. Oczekuje się, że inwestycje prywatne, zwłasz-
cza w sprzęt, pozostaną ograniczone do końca 2022 r., 
ponieważ niższe zaufanie skutkuje odroczeniem decyzji 
inwestycyjnych firm. Oczekuje się, że podwyższona presja 
kosztowa i rosnące stopy procentowe będą miały również 
negatywny wpływ na inwestycje, zwłaszcza w budownic-
twie” – twierdzi KE.

„Załamanie handlu z Rosją i Ukrainą będzie ciążyć 
na wzroście eksportu i importu. Jednak słabszy popyt 
krajowy i prognozowana deprecjacja złotego powinny 
mieć również istotny wpływ na import, prowadząc do 
dodatniego wkładu eksportu netto do wzrostu w latach 
2022 i 2023” – dodała KE.

KE szacuje, że w 2021 r. PKB Polski wzrósł o 5,9 proc.; 
wcześniejsze prognozy mówiły o 5,7 proc.

Komisja Europejska prognozuje również, że inflacja w 
Polsce w 2022 r. wyniesie 11,6 proc., a w 2023 r. spad-
nie do 7,3 proc. Wcześniejsze, lutowe prognozy mówiły 
odpowiednio o 6,8 proc. i 3,8 proc.

„Rosnące ceny surowców, rosnący popyt i wąskie gardła 
po stronie podaży przyczyniły się do stałego i wyraźnego 
wzrostu inflacji HICP w ostatnich miesiącach. Pomimo 
szeregu środków politycznych wprowadzonych w celu 
obniżenia stawek podatkowych płaconych od niektórych 
towarów, przewiduje się, że w 2022 r. utrzyma się silna 
dynamika cen, głównie ze względu na rosnące światowe 
ceny energii i żywności, które prawdopodobnie wzrosną 
po wojnie” – twierdzi KE.

„Oczekuje się również, że rosnące jednostkowe koszty 
pracy i zakłócenia w łańcuchu dostaw będą wywierać 
presję na wzrost inflacji bazowej, zwłaszcza w 2022 roku. 
(…) Przewiduje się, że inflacja spadnie do 7,3 proc. w 2023 
r. z powodu złagodzenia światowych cen towarów, presji 
płacowej i zakłóceń łańcucha dostaw” – dodała Komisja.

W 2021 r., według szacunków KE, inflacja w Polsce 
wyniosła 5,2 proc.

WZROST CEN...WSZYSTKIEGO. W 2022 
CENY ROSNĄ Z MIESIĄCA NA MIESIĄC

Wzrost cen odczuwalny jest właściwie w każdym seg-
mencie towarów i usług. Drożeje wszystko: paliwa, prąd, 
gaz, woda, materiały budowlane, mieszkania i czynsze, nie 
mówiąc już o żywności. Inflacja w maju wyniosła 13,9%, 
co jest wynikiem najwyższym od 24 lat. W porównaniu z 
kwietniem ceny towarów i usług wzrosły o 1,7%. Niestety, 
to jeszcze nie koniec wzrostu cen.

Ceny niektórych produktów i usług biją rekordy. Drożeje 
prawie wszystko. Coraz więcej płacimy za codzienne życie, 
rachunki, utrzymanie domu i mieszkania. Co gorsze, ekono-
miści są zdania, że szczyt podwyżek jeszcze przed nami. 
Mimo różnych działań rządu i NBP drożyzna przybiera na sile. 
Inflacja w maju wyraźnie przebiła wynik z kwietnia. Co więcej, 
jest na poziomie najwyższym od 1998 roku, czyli od 24 lat.

Inflacja w maju - najnowsze dane GUS
Inflacja w Polsce w maju ustanowiła kolejny rekord - 

13,9%. To wzrost o 1,7 punktów procentowych w stosunku 
do kwietnia. Tak wynika z tzw. szybkiego szacunku GUS. 
Średnia prognoza ekonomistów wynosiła 13,8%. Niestety, 
w kolejnych miesiącach przewiduje się dalsze wzrosty cen, 
a zdaniem ekspertów to jeszcze nie koniec podwyżek.

Zdaniem analityków rok 2022 minie pod znakiem wzro-
stu cen. Z danych GUS wynika, że w maju ceny żywności 
i napojów bezalkoholowych wzrosły o 13,5% rok do roku, 
a nośników energii aż o 31,4%. Ceny paliw do prywatnych 
środków transportu zwiększyły się o 35,4%. Wobec kwiet-
nia ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły 
o 1,3%, nośników energii o 3,4%, natomiast paliw do 
prywatnych środków transportu o 5%.

Dodatek osłonowy 2022 - wypłaty drugiej raty już ruszyły. 
Wnioski nadal można składać!

Warto też zwrócić uwagę, że inflację w Polsce obni-
żają tarcze antyinflacyjne rządu. Ministerstwo Finansów 
szacuje, że gdyby nie one, wskaźnik byłby o ok. 1,5-2 
pp. wyższy, NBP mówi nawet o 2,1 pp. Szacuje się, 
że gdyby nie tarcze, inflacja w Polsce w maju mogłaby 
sięgnąć nawet 16%.

Niestety, to nie jest jeszcze szczyt inflacji. Prognozy mó-
wią, że w kolejnych miesiącach jej odczyty będą wyższe. 
Szczyt powinien przyjść w wakacje (prawdopodobnie w 
sierpniu) na poziomie przynajmniej 15% (choć pojawiają 
szacunki bliższe 20%).

Wzrost cen paliw
Polska znajduje się wśród krajów charakteryzujących się 

najszybszym wzrostem cen paliw i olejów w UE - wynika z 
danych Eurostatu. Ceny zaczęły gwałtownie rosnąć  już od 
początku tego roku. Kolejne podwyżki cen paliw przyniósł 
wybuch wojny na Ukrainie. Sytuacja na stacja zmienia się 
praktycznie z tygodnia na tydzień. W tej chwili wyraźnie 
drożeje benzyna. Jej ceny są rekordowe i przeganiają diesla.

Aktualne ceny paliw
Wzrost cen gazu
Pod koniec 2021 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

zatwierdził nowe taryfy dla gospodarstw domowych, obo-
wiązujące od stycznia 2022. Najwięcej za gaz płacą ci, 
którzy gazem ogrzewają domy (grupa taryfowa W-3.6) - ich 
rachunki za gaz wzrosły nawet o 174 zł netto miesięcznie, 
co oznacza podwyżkę o 58%. 

Nowe ceny gazu w 2022. Rachunki za gaz wyższe 
nawet o 174 zł na miesiąc!

Wzrost cen prądu
Rok 2022 przyniósł również wyższe cen prądu. Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził (17 grudnia 2021) 
taryfy na sprzedaż energii dla czterech tzw. sprzedawców 
z urzędu oraz pięciu największych spółek dystrybucyjnych. 
Od 1 stycznia 2022 średni wzrost rachunku statystycznego 
gospodarstwa domowego rozliczanego kompleksowo 
(sprzedaż i dystrybucja w grupie G11) wynosi ok. 24% w 
stosunku do roku 2021. Ale na tym nie koniec podwyżek.

Ceny prądu - rachunki za prąd będą dwa razy wyższe 
w 2023 roku? Prognozy analityków

Wzrost cen materiałów budowlanych
To co dzieje się na rynku materiałów budowlanych nie 

napawa optymizmem. W kwietniu 2022 materiały budow-
lane zdrożały średnio o 34% w porównaniu z kwietniem 
zeszłego roku. Wzrost cen materiałów budowlanych w 
kwietniu w porównaniu z marcem br. to 4%. Najbardziej 
drożeją izolacje termiczne - ich ceny wzrosły o 64% (rdr).

Ceny drewna 2022 rekordowo wysokie. Najlepsze 

wyjeżdża z Polski
Z rosnącymi cennymi materiałów budowlanych, ale także 

ich dostępnością, mierzą się zarówno inwestorzy indy-
widualni, jak i firmy budowlane. Taka sytuacja przekłada 
się oczywiście na znaczący wzrost kosztów budowy. Co 
gorsze, ceny cały czas rosną i póki co nie ma sygnałów 
o zahamowaniu tego trendu.

Wzrost cen mieszkań
Na rynku nieruchomości padają kolejne rekordy cenowe. 

Ceny mieszkań w Polsce są o około 17% droższe niż przed 
rokiem. Póki co, spadków nie ma, mało tego, powinniśmy 
się spodziewać kolejnych wzrostów cen. Aktualna sytuacja 
w Polsce wskazuje na to, że podwyżki mogą być znaczą-
ce, biorąc pod uwagę dwucyfrową inflację, rosnące ceny 
materiałów budowlanych i ich ograniczoną dostępność.

Ceny mieszkań w Polsce - o ile wzrosną w 2022 roku? 
Czy będzie nas stać na zakup mieszkania? Prognozy Ile 
kosztuje mieszkanie w Warszawie i dlaczego tak drogo?

Budownictwo mieszkaniowe hamuje - mniej się buduje, 
spada liczba nowych pozwoleń

Wysokie ceny surowców i materiałów budowlanych oraz 
problem z ich dostępnością powodują opóźnienia w reali-
zacji rozpoczętych inwestycji i utrudniają budowę nowych. 
Dodatkowym problemem jest nagły i dynamiczny odpływ 
pracowników z Ukrainy. Do tego dochodzi wysoka inflacja, 
rosnące stopy procentowe oraz ustawa deweloperska i 
sankcje nakładane na Rosję. Należy tutaj uwzględnić rów-
nież utrzymujące się problemy z niską dostępnością coraz 
wyżej wycenianych działek pod nowe osiedla. Wszystkie te 
czynniki bezpośrednio wpływają na podwyższenie kosztów 
budowy, a co za tym idzie, cen mieszkań.

Ciepło systemowe drożeje. Oznacza to wzrost rachun-
ków za ogrzewanie w 2022

RZĄD ZAPOWIADA DWIE PODWYŻKI 
PŁACY MINIMALNEJ. ZOBACZ, ILE 

ZYSKAJĄ PRACOWNICY
W przyszłym roku planowane są dwie podwyżki mini-

malnego wynagrodzenia. Rząd proponuje, by od stycznia 
najniższa pensja wynosiła 3383 zł, a od lipca wzrosła do 
poziomu 3450 zł brutto – przekazał we wtorek rzecznik pra-
sowy rządu Piotr Müller, po posiedzeniu Rady Ministrów.

"Rada Ministrów zaproponowała, by od 1 stycznia 2023 
r. najniższa pensja wynosiła 3383 zł brutto, a od 1 lipca 
2023 – 3450 zł” – powiedział dziennikarzom Müller.

Dwukrotny wzrost płacy minimalnej to, jak mówił, to 
efekt problemów inflacyjnych. "Chcemy, aby płaca mini-
malna odpowiadała ruchom, które niestety pojawiają się 
w związku z ruchami inflacyjnymi wywołanymi najpierw 
przez zerwanie łańcuchów przez epidemię COVID-19, 
później - szantaż gazowy Rosji, a teraz przez działania 
wojenne na terenie Ukrainy” – powiedział.

Zgodnie z zapisami ustawy o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę, w przyszłym roku najniższe pensje 
wzrosną dwa razy.

Rząd po wtorkowym posiedzeniu poinformował, że od 
stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie ma wynosić 
3383 zł, czyli o 373 zł więcej niż wynosi najniższa pensja 
w tym roku. W lipcu 2023 r płaca minimalna zostanie 
podwyższona do kwoty 3450 zł, co oznacza wzrost o 440 
zł w stosunku do 2022 roku.

Minimalna stawka godzinowa, której wysokość po-
wiązana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia 
również wzrośnie. Od stycznia 2023 roku wyniesie 22,10 
zł, a od lipca 22,50 zł, co oznacza wzrost o 14,2 proc. 
względem 2022 r.

Rada Ministrów – do 15 czerwca - przedstawi Radzie 
Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimal-
nego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki 
godzinowej.

Rząd szacuje, że w przyszłym roku regulacje obejmą 
2,74 mln osób.(PAP)
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Обращаться по телефону: 
215-300-3031

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС  
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ  
И ОПЛАТА.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

Location - Bensalem.
Возможна подвозка из Northeast.
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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

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

TRAILER DRY VAN.
Оплата 90 центов за милю 

или 30% от Gross.
Гибкий график работы

Телефон: 267-297-9137

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A

VitaCare Home Health AgencyVitaCare 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

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 




