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

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

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

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

NEW ENGLAND  
MARKET:
• AT&T NSB.

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

TOWER TECHNICIANS AND SUBCONTRACTORS  
IN DIFFERENT MARKETS:

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

ATTOWERS.COM
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OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA


FIRMA TRANSPORTOWA 

POSZUKUJE ODPOWIEDZIALNYCH KIEROWCÓW DO PRZEWOŻENIA: 
 • PACJENTÓW DO GABINETÓW LEKARSKICH I SZPITALI
 • UCZNIÓW DO SZKOL

ORAZ ZATRUDNI MECHANIKA SAMOCHODOWEGO NA PÓL ETATU.  WYMAGANY  
UREGULOWANY STAN PRAWNY I PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ JEZYKA ANGIELSKIEGO.

Telefon: 215-491-2222


POSZUKIWANI  PRACOWNICY DO PRACY PRZY  
ODNAWIANIU ODZIEŻY ROBOCZEJ.

WYMAGANA  ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI  MASZYN DO SZYCIA.
STALE ZATRUDNIENIE. DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY.

Telefon: 215-500-1469

PILNIE POSZUKIWANI PRACOWNICY  
NA STANOWISKA:

••  SprzedawcySprzedawcy
••  KasjeraKasjera
••  Pracownika do pracy  Pracownika do pracy  

w kuchniw kuchni
• •  Pracownika  Pracownika  

do wykonywania  do wykonywania  
innych czynnosci w sklepieinnych czynnosci w sklepie

Zostan czlonkiem naszego zespoluZostan czlonkiem naszego zespolu
Tel: 718-412-3400 EXT.1529

email: HR@NetCostMarket.com
Mozna rowniez wypelnic ankiete  

w naszym sklepie.
Wymagane pozwolenie na prace w USA

KUPON REKLAMA OGŁOSZENIE FORM 
Wypełnij kupon i wyślij na nasz adres:  
PO Box 579, Warrington, PA 18976, 

prześlij faksem: 267-684-6338 
Opublikuj ogłoszenie w sekcji "Classified"

Twój tekst:   ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_______________________________________________________
___________________    Data _____________________________

__________ 1 tydzień    _________ 2 tygodnie    ___________ Miesiąc

Płatność: ________Czek _______Money Order_____ Karta Kredytowa 
Card #____________________________ data ważności_____________

Imię, nazwisko na karcie _______________________________________Adres: ____
_________________________________________________

Miasto_____________________________ Stan________ Kod_________
Tel. #________________________________________________________

 ZADZWOŃ: 267-971-5765
Podaj tekst reklamy i użyj karty debetowej / kredytowej.

 Wytnij FORMULARZ KLASYFIKACJI
Załącz do niego czek lub Pieniądze w gazetach firmowych i rynkowych  

i przesłać do redakcji:
PO Box 579, Warrington, PA 18976

OPUBLIKUJ REKLAMĘ W SEKCJI “OGŁOSZENIE”:OPUBLIKUJ REKLAMĘ W SEKCJI “OGŁOSZENIE”:

LET'S MOVE
PRZEPROWADZKI:  

DOMU, APPARTMENTU ALBO BIURA
DOWOLNE MIEJSCE W STANACH ZJEDNO-

CZONYCH AMERYKI.
POSIADAMY LICENCJE I UBEZPIECZENIE.

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


KOMPANIA ZAJMUJACA SIE 
TRANSPORTEM BENZYNY  
POSZUKUJE PRACOWNIKA  

NA STANOWISO: DISPACHER 
Full/Part time.

Wynagrodzenie na start - $ 75.00 na rok
Wymagana znajomosc jezyka angielskiego, 

rosyjskiego
Biuro znajduje sie w Cherry Hill, New Jersey

Niektore zamowienia mozna dokonywac zdalnie
Doswiadczenie w tej dziedzine mile widziane

TELEFON: 609-502-1789


NORTHEAST ADULT DAY CARE 
POSZUKUJE SEKRATARKI  
ze znajomoscia jezyka angielskiego,  

rosyjskiego.
Wymagana znajomosc WORD i EXCEL.

Legalny status do pracy w USA.   
Wynagrodzenie czekiem

TELEFON: 215-431-0907


JUNKYARD W SOUTH JERSEY 
POSZUKUJE PRACOWNIKOW Z 

DOSWIADCZENIEM DO ROZBIOR-
KI SAMOCHODOW.

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

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


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


FABRYKA OKIEN POSZUKUJE  
MŁODEGO, ENERGICZNEGO  

PRACOWNIKA W WIEKU DO 40 LAT.
Wymagana komunikatywna znajomość 
jeżyka angielskiego oraz. Valid Drive's 

License. Po dodatkowe informacje  
proszę dzwonić: 773-747-2384


Poszukiwany Mechanik do pracy przy 

naprawie dużych ciężarówek (Trucks)
Zatrudnienie na pełny/niepełny etat.

Dobre warunki płacy i pracy.
Zapewniamy zakwaterowanie.

Telefon: 609-239-2694

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


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


Potrzebni młodzi, energiczni  

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

DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY.
Po więcej informacji proszę dzwonić:

267-648-7988
 

FIRMA SPEDYCYJNA POSZUKUJE 
SPECJALISTY W ZAKRESIE 

DIAGNOSTYKI KOMPUTEROWEJ 
CIĘŻARÓWEK.

WYMAGANE POSIADANIE
CDL KLASY A.

DOBRE WARUNKI PŁACY I PRACY
Po więcej informacji prosić Igora

Telefon: 215-391-0524


SPEDYCYJNA FIRMA POSZUKUJE KSIĘGOWEGO  
ZE ZNAJOMOŚCIĄ JEZYKA ANGIELSKIEGO.

DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY.
PO WIĘCEJ INFORMACJI PROSZĘ DZWONIĆ

Telefon: 267-241-0794


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

Telefon: 215-942-4646
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PREZYDENT PO RADZIE GABINETOWEJ: 
SPOKOJNIE PRZYGOTOWUJEMY SIĘ NA 

RÓŻNE SYTUACJE

Polska spokojnie i konsekwentnie przygotowuje się na 
różne sytuacje. Obywatele mogą czuć się bezpiecznie 
- powiedział prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu 
Rady Gabinetowej, podczas której wraz z premierem i 
ministrami rozmawiali o sytuacji wokół Ukrainy.

- Rozmawialiśmy o tym, jak sytuacja wygląda, bo mu-
simy rozważać różne scenariusze wokół Ukrainy. Wśród 
tych scenariuszy był także problem, gdyby doszło do 
wybuchu konfliktu zbrojnego. Wszystkie sytuacje, jakie 
mogą nastąpić, problem uchodźców, którzy mogliby 
przybywać na nasze terytorium, szukając tu pomocy. 
Chodzi o to, by zapewnić bezpieczne warunki dla nich, 
ale także dla naszego społeczeństwa. Głównym tematem 
było to, czy Polska jest w tej chwili zabezpieczona na 
różne sytuacje, jakie mogą mieć miejsce - powiedział 
prezydent po spotkaniu.

Jak dodał, "z całą pewnością można mówić o tym, że 
jest reakcja ze strony polskich władz bardzo adekwatna 
do tego, jaki może być potencjalny rozwój sytuacji na 
Ukrainie. Rada Ministrów jest i działa, odpowiednie środki 
są zabezpieczone".

- Chcę wszystkich uspokoić: Polska spokojnie i konse-
kwentnie przygotowuje się na różnego rodzaju sytuacje, 
jakie mogą wystąpić - mówił prezydent. - Z przekona-
niem chcę powiedzieć, że obywatele mogą czuć się 
bezpiecznie. W każdym przypadku będzie odpowiednia 
reakcja - podkreślał.

Prezydent: Potrzebna nam jedność, jedność i jeszcze 
raz jedność

- Powiedziałem państwu ministrom: potrzebna nam 
jest jedność, jedność i jeszcze raz jedność i zgodna 
współpraca wewnętrznie; najlepiej byłoby na całej scenie 
politycznej w tych najważniejszych sprawach, gdyby ta 
jedność była - nie tylko w obrębie obozu rządzącego, ale 
i współpraca pomiędzy nami w realizacji tych ważnych 
zadań, ale w ogóle, żebyśmy tą jedność mieli i trzeba o 
nią zabiegać - mówił Duda.

- Potrzebna nam jest jedność w przestrzeni między-
narodowej, jedność w ramach Unii Europejskiej, jedność 
w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i solidarność 
- dodał.

Jak podkreślał prezydent, "Ukraina bardzo potrzebuje 
naszego wsparcia". 

Wzmocnienie wschodniej flanki NATO
Prezydent zapewnił, że Polska czyni wszelkie wysiłki na 

rzecz zachowania bezpieczeństwa w naszym regionie. - 
Zwiększa się obecność sił Sojuszu Północnoatlantyckiego 
na naszym terytorium właśnie w związku z tym, żeby 
wzmocnić wschodnią flankę Sojuszu, co jest procesem, 
z którego ja osobiście jestem bardzo zadowolony. Wzy-
wałem do niego naszych sojuszników, żeby w sytuacji, 
kiedy Rosja zaczyna straszyć, zachowuje się agresyw-
nie, Sojusz absolutnie się nie wycofywał, nie okazywał 
strachu, obawy, tylko wręcz przeciwnie - pokazywał, że 
jest gotów realizować swoje podstawowe zadanie, jakim 
jest kolektywna obrona - powiedział Duda.

Podkreślił, iż z satysfakcją przyjmuje przybywających 
do Polski żołnierzy brytyjskich i amerykańskich. - Proszę 
wszystkich moich rodaków o życzliwość wobec nich. To 
są z jednej strony nasi goście, ale z drugiej - w ogromnym 
stopniu gwaranci naszego bezpieczeństwa i stabilności 
w naszym regionie i naszym kraju. Mam więc nadzieję, 
że będą traktowani przez Polaków w sposób życzliwy 
i z tradycyjną dla nas gościnnością - zaznaczył Duda.

Prezydent przypomniał, że we wtorek rozmawiał te-
lefonicznie z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem 
Steinmeierem. - Rozmawialiśmy o tym jak bardzo jest 
nam potrzebna jednolitość tego, co mówimy i co robimy 
na arenie międzynarodowej w sprawie Ukrainy no i tego, 
że musimy czynić wszystko, żeby Ukraina zachowała 
suwerenność, to znaczy, że nie może być tak, że ktokol-
wiek narzuca Ukrainie, czy może należeć do określonych 
organizacji międzynarodowych, czy nie - podkreślił Duda.

Dodał, że społeczeństwo ukraińskie ma prawo su-
werennie decydować do jakich organizacji międzynaro-
dowych chce należeć - do UE, czy NATO. - Nie wolno 
się zgodzić na to, aby suwerenność ukraińska była w 
jakikolwiek sposób naruszana - zaznaczył prezydent.

Andrzej Duda poinformował także, że spotka się w 
piątek w Warszawie z amerykańskim sekretarzem obrony. 
- Będziemy rozmawiali o bezpieczeństwie, o obecności 
amerykańskiej w Polsce i sytuacji na wschodniej flance 
NATO - mówił prezydent.

Posiedzenie Rady Gabinetowej
Posiedzenie Rady Gabinetowej rozpoczęło się o go-

dzinie 13:00 w Pałacu Prezydenckim i miało charakter 
niejawny. Tematem rozmów była sytuacja na Ukrainie.

Rada Gabinetowa jest zwoływany przez prezydenta, by 
omówić sprawy szczególnie ważne dla interesu państwa. 
Składa się z członków Rady Ministrów, obradujących 
pod przewodnictwem głowy państwa.

KOWALSKI CHCE KOMISJI DS. 
UTRACONEGO MIENIA. CHODZI O NIEMCY

Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski odniósł się 
do kwestii mienia zrabowanego przez III Rzeszę polskiej 
mniejszości w Niemczech w czasie II wojny światowej. 
Polityk chce utworzenia specjalnej komisji przy polskim 
MSZ. - Ten majątek musi wrócić do obywateli RFN 
narodowości polskiej. Mam nadzieję, że taka komisja 
powstanie - zaznaczył. Kowalski odniósł się też do kwestii 
nauczania języka polskiego wśród dzieci w Niemczech.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej w Opolu 
poseł na Sejm Janusz Kowalski (Solidarna Polska - red.) 
poinformował, że w najbliższych dniach skieruje do Mi-
nistra Spraw Zagranicznych wniosek w sprawie majątku 
utraconego przez organizacje mniejszości polskiej w 
Niemczech, skonfiskowanego przez władze Niemiec na 
mocy aktów prawnych z 27 lutego i 17 września 1940 
r. W ocenie Kowalskiego, wartość tego majątku wynosi 
obecnie setki milionów euro.

Janusz Kowalski a kwestia Niemiec. Poseł chce spe-
cjalnej komisji

- W czasie II wojny światowej ucierpieli także obywatele 
III Rzeszy narodowości polskiej, którzy zostali poddani 
olbrzymim represjom. (...) Dwa ważne akty prawne: z 27 
lutego 1940, które uderzało wprost w Związek Polaków 
w Niemczech, inicjatywy polonijne, szkoły, szczególnie 
banki (...) i z 17 września 1940 roku, które wprost do-
tyczyło konfiskaty majątku obywateli niemieckich na-
rodowości polskiej. Ten majątek nigdy nie został przez 
władze Republiki Federalnej Niemiec zwrócony - mówił 
Janusz Kowalski.

- Chciałbym w przededniu rocznicy utworzenia I Dziel-
nicy Związku Polaków w Niemczech w Opolu poinformo-
wać, że w najbliższych dniach zwracam się formalnie do 

Ministra Spraw Zagranicznych z wnioskiem o utworzenie 
komisji przy rządzie RP, która wesprze Związek Pola-
ków w Niemczech w tym trudnym procesie odzyskania 
zagrabionego przez niemieckich nazistów majątku. Ten 
majątek nigdy nie został oddany, a chociażby w Berlinie 
była siedziba głównego polskiego Banku Spółdzielczości" 
- powiedział Kowalski.

Kowalski o mieniu zagrabionym w czasie IIWŚ. "Tylko 
rząd RP wspiera Związek Polaków w Niemczech"

Jak podkreślił parlamentarzysta, ZPwN czeka na zwrot 
tego majątku kilkanaście lat, ponieważ w 2011 r. Bunde-
stag podjął uchwałę, w której przyznał, że w Niemczech 
istniała polska mniejszość narodowa. Kowalski przypo-
mniał, że w Zagłębiu Ruhry w okresie międzywojennym 
co trzeci mieszkaniec był narodowości polskiej i nadal 
wielu z potomków tych Polaków żyje w Niemczech, co 
w ocenie posła, potwierdza fakt istnienia mniejszości 
polskiej w Republice Federalnej Niemiec.

- Chcemy pomóc prawnie prześladowanemu od wielu 
lat Związkowi Polaków w Niemczech, który pozbawiany 
jest jakiejkolwiek formy wsparcia ze strony RFN. Tylko 
rząd RP wspiera Związek Polaków w Niemczech. (...) 
Ten majątek musi wrócić do obywateli RFN narodowości 
polskiej. Mam nadzieję, że taka komisja powstanie. (...) To 
będzie kolejny symbol przywracania symetrii w stosunkach 
polsko-niemieckich, a przede wszystkim symbol pamięci o 
naszych rodakach, mniejszości polskiej dyskryminowanej 
w Republice Federalnej Niemiec - powiedział Kowalski.

Nauka polskiego w Niemczech. Kowalski: Polskie 
dzieci są dyskryminowane

Poseł odniósł się także do ubiegłotygodniowej wy-
powiedzi prof. Bernda Fabritiusa, pełnomocnika rządu 
federalnego Niemiec ds. przesiedleńców i mniejszości 
narodowych. Podczas konferencji prasowej w Opolu prof. 
Fabritius powiedział, że niemieckie landy rocznie wydają 
ok. 200 mln euro na naukę języka polskiego dla 15 tys. 
uczniów, którzy zgłosili takie zapotrzebowanie. Zdaniem 
Janusza Kowalskiego, podane przez Fabritiusa liczby wy-
magają weryfikacji i w tej sprawie polski MSZ wystosował 
już odpowiednią notę dyplomatyczną do władz Niemiec.

Według Kowalskiego, w przeciwieństwie do władz 
Polski, strona niemiecka nadal nie wywiązuje się z obo-
wiązków wynikających z podpisanego 31 lat temu polsko-
-niemieckiego traktatu, w którym mowa jest o zapewnieniu 
mniejszości dostępu do nauki języka ojczystego.

- Nie ma ani jednej szkoły w RFN, gdzie język polski 
jest nauczany jako język ojczysty. Są jedynie szkoły, 
gdzie uczy się dzieci imigrantów języków pochodzenia. 
Bundestag w swojej uchwale z 2011 roku potwierdza, 
że była i jest w Niemczech mniejszość polska. Polskie 
dzieci w Niemczech są dyskryminowane, a chłopcy 
i dziewczynki polskiego pochodzenia nie mogą mieć 
oceny z języka polskiego jako ojczystego na szkolnym 
świadectwie. Polska ma znakomite standardy trakto-
wania mniejszości narodowych. (...) Do tego instytucje 
mniejszościowe są wspierane wprost z (polskiego - red.) 
budżetu państwa. Zobaczmy, czy Związek Polaków w 
Niemczech ma jakiekolwiek wsparcie ze strony państwa 
niemieckiego? Absolutnie nie - powiedział poseł.

Kowalski przypomniał, że był autorem inicjatywy, żeby 
ograniczyć dotacje ze strony polskiej na naukę języka 
niemieckiego dla mniejszości niemieckiej w Polsce. W 
wyniku poprawki budżetowej, od nowego roku szkol-
nego, wydatki na naukę niemieckiego jako ojczystego 
będą zmniejszone o blisko 40 mln zł. Zdaniem posła, 
kolejnym krokiem powinna być całkowita likwidacja tej 
dotacji, wynoszącej 236 mln zł.

- Powinniśmy zastosować standard niemiecki. (...) 
Tyle praw mniejszości niemieckiej w Polsce, ile praw 
mniejszości polskiej w Niemczech - powiedział poseł.
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NIEZWYKŁE ŻYCIE ANNY GERMAN

Człowieczy los nie jest znany nikomu. Jedni rodzą 
się w swojej wsi i w tej samej wsi umierają, nigdy jej nie 
opuszczając. Innych los targa po całym świecie. Czło-
wieczy los Anny German należał do wyjątkowych. Kim 
czuła się Anna German? Polką? Holenderką? Rosjanką? 
A może też Niemką?

Anna German była wyjątkową polską piosenkarką o 
słowiczym głosie, wykonawczynią lirycznych i nastro-
jowych piosenek pozostających do dzisiaj w pamięci 
milionów Polaków. Jej aksamitny, spokojny głos zaurocza 
nas do dziś. W jej słodkim śpiewie przebija melancholia 
wschodnich Słowian.

Życiorys Anny German był wyjątkowo burzliwy. W 
piosenkarce musiały się zmieścić różne ojczyzny i różne 
kultury które krzyżowały się na jej drodze w ciągu zbyt 
krótkiego życia pełnego sukcesów i tragedii. Trudno mi 
jest, tak naprawdę, wyobrazić sobie kim była Anna Ger-
man żyjąca w tak wielu różnych światach.

Jej człowieczy los nie miał sobie równych
Anna German była Polką, ale była też Rosjanką, trochę 

Niemką i... Holenderką!  Znana jest w wielu krajach świata 
ale nie w Holandii. Największą sławę zdobyła w Rosji.

Niezwykła biografia
Anna urodziła się w 14 lutego 1936 w Urgenczu w 

Uzbekistanie. Jej matka, Irma Berner (z domu Martens) - 
pochodziła z rodziny holenderskich menonitów przybyłych 
niegdyś z Niderlandów do Prus Wschodnich (Mazury).

Menonici osiedlali się w Polsce od wieków (Żuławy) 
ale w następnych wiekach szukali nowych obszarów do 
zasiedlenia coraz głębiej we Wschodniej Europie. Także 
rodzina Mertens zamieszkiwała niemiecką osadę, wów-
czas miejscowość Wohldemfuerst (Wielikokniażeskoje) 
na Kubaniu.

Ojcem Anny był natomiast Eugeniusz German (po 
niemiecku Eugen Hoerman a po rosyjsku Jewgenij Ger-
man) - niemiecki buchalter pracujący w łódzkiej piekarni 
- wówczas jeszcze w carskiej Łodzi.

Irma Martens poznała uciekającego przed NKWD Euge-
niusza na granicy irańskiej w 1935 roku. Dwa lata później 
ojciec malutkiej Anny German zostaje aresztowany i 
rozstrzelany pod zarzutem szpiegostwa w 1938.

Koniec wojny zastaje Irmę z dziećmi w Kirgizji skąd 
jako polscy repatrianci (a to po niemieckim ojcu z Łodzi!) 
osiedlają się na ówczesnych Ziemiach Odzyskanych; 
najpierw w Nowej Rudzie a od 1949 we Wrocławiu.

Kariera w Polsce
Anna German kończy we Wrocławiu liceum i studia i 

tam już rozpoczyna, w latach sześćdziesiątych, karierę 
piosenkarską zdobywając nagrody na festiwalach w Opolu 
i Sopocie a następnie robi międzynarodową karierę we 
Włoszech i zdobywa wiele nagród na festiwalach w San 
Remo, Neapolu, piosenkami jak "Mamma" lub "Ave Maria".

Karierę jej przerywa gwałtownie ciężki wypadek sa-
mochodowy na włoskiej autostradzie który kosztuje ją 3 
lata rekonwalescencji.

W roku 1970 powraca na scenę zdobywając na festiwalu 
w Opolu nagrodę za piosenkę "Człowieczy los". 

Kariera w ZSRR
W latach '70 Anna German nagrywa wiele piosenek po 

rosyjsku i dużo koncertuje w ZSRR, gdzie jest do dziś 
może nawet bardziej popularna i ceniona niż w Polsce. 
Zobacz także szczegółowy życiorys piosenkarki i jej 
niemieckich i holenderskich przodków na tej rosyjskiej 
stronie poświęconej Annie.

Także w ZSRR nagrywa Anna German swoją ostatnią 
płytę w 1980 roku gdy jest już chora na raka. 

Anna w swej bogatej karierze piosenkarskiej była laure-
atka festiwali m.in. w Monte Carlo, Wiesbaden, Bratysła-
wie, San Remo, Neapolu, Viareggio, Cannes, Ostendzie, 
Sopocie, Opolu, Kołobrzegu, Zielonej Górze. Dwukrotnie 
uznana za najpopularniejszą polską piosenkarkę wśród 
Polonii amerykańskiej. 

Choroba zamyka karierę
Anna German umarła na raka w Warszawie w roku 1982 

w wieku 46 lat. Artystka wyznania adwentystów została 
pochowana na cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym 
w Warszawie.

Matka Anny - Irma German dożyła sędziwego wieku 
98 lat i zmarła w Warszawie w 2007 roku. W rozmowie z 
Holendrami posługiwała się językiem staroholenderskim 
(Platdiets) jakiego nauczyła ją jej babka Anna Friesen w 
Uzbekistanie.

W lutym 2013 roku polska telewizja emitowała rosyjski 
serial biograficzny "Anna German" opowiadający o losach 
piosenkarki. Produkcja składa się z 10 odcinków a tytułową 
rolę zagra Joanna Moro. Serial jest produkcją rosyjską, 
gdzie piosenkarka zdobyła jeszcze większą sławę niż 
w Polsce, jednak zdjęcia kręcono także w Warszawie i 
we Wrocławiu.

Wspomnienia koleżanki Anny z czasu ich wspólnych 
studiów na uniwersytecie we Wrocławiu

ANNA GERMAN studia na Uniwersytecie Wrocławskim
Z Anią German studiowałyśmy w latach 1955 – 1961 

geologię na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Na początku pierwszego roku asystenci 
usiłowali odstraszyć dziewczęta, że nie jest to łatwy 
kierunek dla kobiet. Ale żadna z nas nie zrezygnowała, 
mimo trudnych studiów i wymagających dużej odporności 
fizycznej praktyk letnich, podobał nam się kontakt z przy-
rodą. Ania, mimo swego wzrostu (183 cm) była bardzo 
delikatną i wrażliwą osobą. Ja, Bogusia 152 cm wzrostu, 
drobna kruszyna (wtedy) też miałam niemałe problemy 
zwłaszcza z pokonywaniem swojej słabości w terenie.

Już na początku studiów utworzyła się grupka czterech 
przyjaciółek: Ania, Elunia (obecnie mieszka w USA), Lusia, 
Bogusia. Trzymałyśmy się razem przez całe studia (sześć 
lat). Nasza grupa naturalnie się podzieliła na dwie pod-
grupy: Lusia i Elunia, Ania i Bogusia, gdyż tak łatwiej nam 
się było uczyć do egzaminów. Ja byłam „wzrokowcem”, 
więc ja czytałam notatki lub podręczniki, a Ania ze swoim 
słuchem doskonałym, wszystko potrafiła zapamiętać. 
Egzaminy zdawałyśmy wszystkie pozytywnie. Bardzo 
lubiłyśmy wyjazdy w teren (czerwiec – lipiec) i praktyki w 

terenie. Wtedy nasza czwórka pod przewodnictwem Ani 
non stop śpiewała. Były to aktualne przeboje, piosenki 
włoskie i inne wówczas znane z audycji radiowych. Dzięki 
temu całodzienne marsze (niekiedy 30 km) nie były takie 
straszne. Na trzecim roku mieliśmy praktyki terenowe w 
mniejszych grupach. Sypialiśmy zwykle w szkołach (w 
wakacje) i żywiliśmy się sami. Teka dyżurna od gotowania 
zwykle nie szła w teren, zajmowała się ugotowaniem 
posiłku dla grupy. A trzeba pamiętać, że w latach 50-tych 
sklepy były raczej puste. Niekiedy wkładałyśmy do garnka, 
to co znalazłyśmy po drodze m.in. jabłka z przydrożnych 
jabłoni. Któregoś dnia Ania zobowiązała się, że zrobi 
pierogi z jabłkami przyniesionymi poprzedniego dnia. 
Gdy wieczorem wróciliśmy do domu, zastaliśmy szkołę 
zamkniętą, a na drzwiach przybitą kartkę: „zrobiłam 100 
pierogów i diabli mnie wzięli!”.

Dużym przeżyciem dla nas, była praktyka miesięczna 
w kopalni. Ania, Elunia i ja pojechałyśmy do kopalni 
„Anna” w Pszowie.  Zakwaterowano nas w hotelu gór-
niczym, byli tam też praktykanci z AGH z Krakowa oraz 
uczniowie Technikum Górniczego. Za każdy zjazd do 
kopalni, otrzymywałyśmy dodatkową zapłatę, a więc 
chętnie zjeżdżałyśmy codziennie.

Któregoś dnia stary sztygar widząc po powrocie „z 
dołu” nasze uśmiechnięte miny, powiedział, że on nam 
pokaże prawdziwą kopalnię.

Zaczęło się od zjazdu o godz. 6-tej rano razem z górni-
kami. Potem poprowadził nas ten sztygar na najtrudniejsze 
miejsca w kopalni. Chodniki miały tam wysokość 50-60 
cm, trzeba więc było się czołgać, co chwilę uderzając 
kręgosłupem lub głową w belki stropowe. Po tej „szychcie”, 
wielu młodych chłopców z Technikum płakało, że zrezy-
gnują z tej szkoły. My, dziewczyny, wykręcałyśmy pod 
windą mokre kombinezony, ale robiłyśmy „dobrą minę 
do złej gry”. Na następny dzień, sztygar przysłał po nas 
do hotelu pracownika, a my nie byłyśmy w stanie wstać 
z łóżek, takie byłyśmy obolałe.

Na początku III- go roku studiów, 28.10.1958 wyszłam 
za mąż za Henryka, moją sympatię od początku studiów. 
Miałam wtedy 21 lat. Ania wspominała o moim ślubie w 
czasie jednego z występów w ZSRR, po odśpiewaniu 
na swoim recitalu pieśni Ave Maria Gounoda. Wykonała 
ją pierwszy raz publicznie, rzeczywiście na moim ślubie 
w Katedrze Wrocławskiej, lecz powiedziała, że miałam 
wtedy 18 lat. Tyle to ja miałam na początku studiów, gdy 
się poznałyśmy w 1955 roku, a w chwili ślubu, miałam 
już 21 lat.

W lutym 1960 roku urodziłam córkę (Beatę), będąc 
na V-tym roku studiów. W tym czasie, kontakty z Anią 
trochę się rozluźniły. Ona już rozpoczęła publiczne kon-
certy więcej czasu spędzają w nowym gronie – artystów 
muzyków. Cieszyłyśmy się, że Ania może spełniać swoje 
marzenia wokalne.

Zawsze będę mile wspominać lata spędzone wspólnie 
z Anią, była moją serdeczną przyjaciółką.
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CO NOWEGO POLSKI ŁAD NIESIE 
WŁAŚCICIELOM BIZNESÓW?

Nowa reforma prawa nazywana Polskim Ładem obo-
wiązuje już od początku stycznia i chociaż część zmian 
wejdzie w życie dopiero od połowy roku, to spora część 
przedsiębiorców mogła poczuć już pewne efekty tych mo-
dernizacji. Co czeka właścicieli biznesów, od kiedy został 
wprowadzony Polski Ład? Zmiany dotkną nie tylko ogromne 
koncerny i korporacje, ale także mniejsze firmy. Jeśli chcesz 
dowiedzieć się, na jakie zmiany musisz przygotować Twój 
biznes – odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

Polski Ład – czym jest?
Zanim przejdziemy do kwestii, jakie zmiany szykują się 

dla przedsiębiorców wraz ze wprowadzeniem Polskiego 
Ładu, należy odpowiedzieć pokrótce na pytanie, czym 
on jest. Prezydent naszego kraju Andrzej Duda podpi-
sał Ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 
niektórych innych ustaw. Właśnie ten projekt nazywamy 
Polskim Ładem.

Polski Ład to zespół reform, głównie podatkowych, 
które mają za zadanie zoptymalizować obecne przepisy 
i pobudzić do wzrostu polską gospodarkę. Nowelizacja 
zakłada chociażby zwiększenie kwoty wolnej od podat-
ku czy zwiększenie kwoty dochodu, której osiągnięcie 
kwalifikuje obywatela na wyższy próg podatkowy. Obok 
ustaw podatkowych Polski Ład zmiany wprowadza także 
w sposobie przyjmowania płatności przez przedsiębior-
ców i z punktu widzenia mniejszych firm to właśnie te 
modernizacje mogą się okazać najbardziej odczuwalne.

Polski Ład – zmiany odnośnie do przyjmowania 
płatności elektronicznych

Polski Ład – zmiany, tak jak wspominaliśmy, nie doty-
czą jedynie kwestii podatkowych. Każdy przedsiębiorca 
będzie musiał przygotować się na nowe obowiązki doty-
czące przyjmowania płatności. O jakich zmianach mowa 
i w jaki sposób możesz efektywnie przygotować na nie 
swoją firmę?

Przede wszystkim każdy przedsiębiorca będzie od teraz 
zobligowany do przyjmowania płatności bezgotówkowych 
pod warunkiem, że w swojej działalności wykorzystuje kasy 
fiskalne. Z tego obowiązku są zwolnione te osoby, których 
model działalności pozwala na ewidencję sprzedanych 
towarów bądź usług bez kasy fiskalnej.

Co ważne, obowiązek ten dotyczy nie tylko przyjmo-
wania płatności kartą, ale także sposobami, które usta-
wodawca określa mianem instrumentów płatniczych. Pod 
tą nazwą kryją się takie metody płatności jak płatności 
internetowe czy płatności popularnym kodem BLIK.

Ważną zmianą w tym kontekście jest także to, że od 
teraz każdy przedsiębiorca powinien udostępnić możliwość 
płatności bezgotówkowych swoim klientom nie tylko w 
lokalu czy biurze. Największe znaczenie będzie to miało 
dla tych przedsiębiorców, którzy zajmują się chociażby 
transportem.

Co to wszystko oznacza w praktyce? Największą zmianą 
dla klientów będzie to, że od stycznia 2022 roku każdy, 
nawet najmniejszy sklep będzie zobligowany do tego, 
żeby obsłużyć płatności bezgotówkowe. Innymi słowy 
możemy pożegnać się z kartkami nad ladą informującymi 
nas o płatności jedynie gotówką, jednak dla przedsiębior-
ców oznacza to konieczność wprowadzenia do swojego 
biznesu nowych rozwiązań.

Polski Ład – zmiany w kwestii kas fiskalnych
Z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy ważne mogą 

okazać się także przepisy odnośnie do kas fiskalnych. 
Fakt faktem, do ich pełnego obowiązywania jest jesz-
cze trochę czasu, co umożliwi każdemu przedsiębiorcy 
dokładne zapoznanie się z nowymi wymogami, jednak 
zdecydowanie warto przyjrzeć się im już teraz.

Od 1 lipca 2022 roku każda kasa fiskalna będzie musiała 
być połączona z terminalem płatniczym. Obowiązek ten 
dotyczy kas fiskalnych online, czyli takich, które wysyłają 
dostępne w nich dane do Centralnego Repozytorium Kas. 
Z tego obowiązku będą zwolnieni ci przedsiębiorcy, którzy 
w swojej pracy wykorzystują drukarki fiskalne zamiast kas. 
Zmian nie muszą się obawiać także ci właściciele firm, 
którzy zamiast tradycyjnych kas fiskalnych korzystają z 
kas wirtualnych.

Co te zmiany oznaczają w praktyce? Każdy przedsię-
biorca, którego kasa fiskalna nie może być połączona z 
terminalem ze względów technologicznych, takich jak brak 
odpowiednich rozwiązań umożliwiających takie połącze-
nie, będą zobligowani do wymiany urządzenia na nowe. 
Jeśli jednak w Twojej działalności wykorzystujesz kasę 
fiskalną w formie programu komputerowego lub aplikacji, 
ta zmiana w żaden sposób nie będzie odczuwalna dla 
Twojego biznesu.

URE: NOWE STAWKI ZA GAZ I PRĄD OD 
2022 R.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy 
na sprzedaż energii dla czterech tzw. sprzedawców z 
urzędu oraz pięciu największych spółek dystrybucyjnych. 
Od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachunku 
statystycznego gospodarstwa domowego rozliczanego 
kompleksowo (sprzedaż i dystrybucja w grupie G11) wy-
niesie ok. 24 proc. w stosunku do roku 2021. Rachunki 
za gaz netto odbiorców domowych w 2022 roku wzrosną 
o około 54 proc. - podał URE w komunikacie prasowym.

Jak podano, w wyniku zatwierdzenia nowych taryfy na 
obrót (sprzedaż) energią elektryczną odbiorcy w grupie 
G11, dla których sprzedawcą z urzędu są firmy Enea, 
Energa, PGE i Tauron, zapłacą za energię ok. 17 złotych 
netto miesięcznie więcej (37 proc.).

Natomiast wzrost stawek dystrybucji dla tych odbiorców 
wyniesie średnio 9 proc. - nominalnie część dystrybucyjna 
rachunku w grupie G11 może wzrosnąć od 3,70 zł do 4,50 
zł netto miesięcznie.

"Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. łączny średni 
wzrost rachunku statystycznego gospodarstwa domo-
wego rozliczanego kompleksowo (sprzedaż i dystrybucja 
w grupie G11) wyniesie ok. 24 proc. w stosunku do roku 
2021, co oznacza wzrost o ok. 21 złotych netto miesięcznie 
(dla średniego zużycia w 2020 r. wszystkich odbiorców 
grup taryfowych G wynoszącej 2028 kWh rocznie - przyp. 
URE)" - napisano w komunikacie.

URE wskazał w komunikacie, że rosną koszty zakupu 
energii elektrycznej na rynku hurtowym.

"Kontrakty zawierane na Towarowej Giełdzie Energii 
(TGE) pokazują, że w ostatnim roku cena energii – zarów-
no z dostawą na rok 2022, jak i na kolejne lata - gwałtownie 
rośnie. (...) Jeszcze w listopadzie 2020 r. cena energii w 
kontraktach terminowych oscylowała na poziomie 242 zł/
MWh, by w listopadzie br. osiągnąć poziom 470 zł/MWh. 
Ceny te obecnie nadal rosną" - napisano.

Drugim czynnikiem znacząco przekładającym się na 
ceny energii w Polsce są koszty zakupu uprawnień do 
emisji dwutlenku węgla. Koszty uprawnień w okresie od 
maja 2019 r. do listopada br. wzrosły od 100 do 310 zł za 
tonę i obecnie nadal rosną.

Jak podał URE, wzrost stawek w nowych taryfach 
dystrybucyjnych wynika głównie ze wzrostu kosztów 
prowadzonej działalności operacyjnej i koniecznych inwe-
stycji. Operatorzy ponoszą także koszty zakupu energii 
na pokrycie strat podczas dystrybucji.

Taryfy zatwierdzane przez regulatora czterem tzw. 
sprzedawcom z urzędu mają zastosowanie dla 9,8 mln 

odbiorców w gospodarstwach domowych (czyli 63 proc. 
z 15,6 mln wszystkich klientów w grupie gospodarstw 
domowych).

Z ofert wolnorynkowych, czyli niepodlegających za-
twierdzeniu przez prezesa URE, korzysta ponad 37 proc. 
odbiorców w gospodarstwach domowych (ponad 5,8 mln).

Jak wskazał URE, zatwierdzone 17 grudnia stawki taryf 
wyliczone zostały na podstawie przepisów obowiązujących 
w dniu zatwierdzenia taryfy, zgodnie z którymi akcyza 
wynosi 5 zł za MWh energii.

W ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej ustawodawca 
przewidział obniżenie w pierwszym kwartale 2022 roku 
stawki podatku VAT na sprzedaż energii z 23 do 5 proc. 
oraz zwolnienie gospodarstw domowych z akcyzy na 
energię do końca maja 2022 r. Znaczna grupa odbiorców 
będzie również mogła w 2022 r. skorzystać z dodatków 
osłonowych.

"Obniżona stawka podatku VAT przełoży się na końcowy 
rachunek konsumentów – odbiorców energii elektrycznej. 
Oznacza to, że realna zmiana płatności odbiorców może 
być inna niż wskazana w niniejszej informacji" - podał URE.

Gaz także droższy
Prezes URE zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż gazu 

dla PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego 
paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa - poinformowało 
URE w komunikacie. Rachunki za gaz netto odbiorców 
domowych w 2022 roku wzrosną o około 54 proc.

W nowej taryfie PGNiG OD ceny gazu są wyższe o 
ok. 83 proc., natomiast stawki opłat abonamentowych 
pozostały na niezmienionym poziomie. Oznacza to wzrost 
średnich płatności w części rachunku dotyczącej obrotu 
(cena za paliwo gazowe oraz opłata abonamentowa) o 
ok. 77 proc. dla odbiorców używających zarówno gazu 
wysokometanowego, jak i gazów zaazotowanych Ls i Lw.

Dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1 zużywa-
jącego gaz do przygotowania posiłków, płatność będzie 
wyższa o 41 proc., co oznacza kwotowy wzrost rachunku 
o ok. 9 zł miesięcznie netto.

Dla odbiorców z grupy W 2.1 płatność wrośnie o 54 
proc., czyli o 56 zł netto miesięcznie.

Natomiast odbiorcy zużywający największe ilości paliwa, 
tj. ogrzewających gazem domy (grupa taryfowa W-3.6), 
zapłacą o ok. 174 zł netto miesięcznie więcej (wzrost 
płatności o 58 proc.).

Wszystkie ceny oraz zmiany płatności podawane przez 
URE są wyrażone w wielkościach netto.

URE podał, że jest to pierwsza taryfa zatwierdzona na 
podstawie szczególnego mechanizmu wprowadzonego w 
celu minimalizowania podwyżek cen gazu dla odbiorców 
w gospodarstwach domowych. Pozwala on ograniczyć 
skalę podwyżki ceny gazu poprzez przeniesienie części 
kosztów jego zakupu na trzy kolejne lata, a nie jak do-
tychczas – uwzględnić całość tych kosztów wyłącznie w 
aktualnie kalkulowanej taryfie.

"To szczególne rozwiązanie zostało wprowadzone w 
celu ograniczenia podwyżki cen paliwa gazowego dla 
odbiorców w gospodarstwach domowych. Poziom wnio-
skowanych przez spółki, a następnie zatwierdzanych przez 
Prezesa URE taryf na sprzedaż paliwa gazowego gospo-
darstwom domowym, w znacznej części jest pochodną 
kosztów zakupu gazu ziemnego przez te przedsiębiorstwa, 
a koszty te od początku bieżącego roku gwałtownie rosną. 
O dynamicznej i dotychczas nieobserwowanej sytuacji na 
europejskim rynku gazu, która skutkuje wysokimi cenami 
tego paliwa, pisaliśmy już w połowie października" - na-
pisano w komunikacie URE.

Od początku 2021 r. nastąpił znaczny wzrost cen gazu 
ziemnego w całej Europie. Dla przedsiębiorstw zajmują-
cych się jego sprzedażą na rynku detalicznym przekłada 
się to na wzrost kosztów pozyskania tego paliwa.

"Właśnie utrzymujący się wzrost cen gazu na To-
warowej Giełdzie Energii, która stanowi podstawowe 
źródło pozyskania tego paliwa przez PGNiG OD, jest 
głównym powodem wzrostu cen dla odbiorców indy-
widualnych".
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ПРОДАЮТСЯ 
БРИТАНСКИЕ 

КОРОТКОШЕРСТНЫЕ 
элитныекотята с родословной

Ваш надежный друг и помощник

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАМ ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ

Бесплатная
доставка
на дом! Tel.: 215-677-8770

Fax.: 215-677-8748

WEBWEB: www. vspmedicalsupply.net: www. vspmedicalsupply.net
E-MAILE-MAIL: vspsupply@verizon.net: vspsupply@verizon.net

• Средства передвижения: 
костыли, ходунки и палочки
• Кислородные 
и дыхательные аппараты 
для использования на дому
• Аппараты для измерения 
давления и сахара в крови

• Диабетическая обувь, 
стельки, носки и чулки
• Лечебные пояса 
и наколенники из 
натуральной шерсти
• Регулируемые 
кресла-помощники

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

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

TRAILER DRY VAN.
Оплата 90 центов за милю 

или 30% от Gross.
Гибкий график работы

Телефон: 267-297-9137

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A

НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ

 

Обращаться по телефону: 
215-300-3031

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС  
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ  
И ОПЛАТА.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

Location - Bensalem.
Возможна подвозка из Northeast.

Professional
GUITAR

Instruction 
Teaching over 25 years !   

Beginner through advanced students  
English Language only

• Music Theory
• Improvisation
• Technique 
• Scales
• All styles of music
• Ear Training
• Sight Reading 
• Composition
• Exercises
• Arpeggios

Contact: Alexander Randall  267-908-1462  
www.professionalGuitarTeacher.com   




