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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

Job Description
The Mechanic/ Assembly & Test Technician will perform specialized 
mechanical assembly and testing of our custom designed 
equipment and components for a variety of applications.  
Basic qualifications include, but are not limited to, the following:

Mechanic / Assembly & Test Technician

Fluitron Inc. offers a full benefit package after successful completion 
of 90 day orientation/probationary period and 401K after 1 year.
Fluitron is now offering a signing bonus of $4,000. $2,000 to be paid 
upon successful completion of 90 day probation period and $2,000  
to be paid after successful completion of one full year
All employment offers are contingent upon successful completion  
of our pre-employment physical and drug screening.
This position has a starting salary between $20 to $28 per hour 
depending on experience. If you are interested in interviewing for this 
position, please send your resume to the attention of 

•	 Valid drivers license 
•	 Minimum 5 years experience  

in a technical field 
•	 Ability to read/work from 

mechanical drawings, electrical 
schematics,  
piping & instrumentation drawings 
and operational instructions 

•	 Willingness to travel for on-site 
setup, diagnosis, and repair. 
International travel may be 
required.

•	 Must have own tools 
•	 Willingness to work overtime 

when needed, including 
Saturdays.

EDIE RITZ AT: accounts@fluitron.com  
or FAX TO 215-355-9074.

Fluitron Inc is a leading designer and manufacturer of high pressure equipment, 
including Metal Diaphragm Compressors, Pressure Vessels, Reactors, Cold Isostatic 
Presses, Containment Cells etc.. 

We are looking for a highly motivated person to join our team  
in Warminster, PA.
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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

Qualified
Vehicle
Modifier

С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ  
ЗНАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА  
И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ОПЛАТА от $25- $32 в час

АВТОМЕХАНИК

215-869-7767

Требуется

ОПЛАТА от $15- $25 в час

А также 
(ШПАКЛЕВКА И ПОКРАСКА) ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН

BODY MAN 

БЕНЕФИТЫ И ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

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



Telefon: (267) 971-5765  Faks: (267) 684-6338 Grudzień 10, 2021WIADOMOŚCI Z KRAJU 3

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


INTERNET BUSINESS  

w Northeast Philadelphia
PILNIE POSZUKUJE 
* pracownikow przy  
   pakowaniu towarow
* oraz do pracy w biurze

Dobre warunki pracy
Caly etat od poniedzialku do piatku

$14-15 na godzine
TELEFON: Alex 267-253-6666


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


POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW 

NA POZYCJE:
Front Desk(kobieta), Pracownika do 
mycia samochodów, Body Man (detailer),  
Automechanika (naprawa samochodów)

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


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


FOOD DISTRIBUTOR COMPANY 
POSZUKUJE PRACOWNIKÓW DO 

ROZWOŻENIA PRODUKTÓW  
I PRACY W MAGAZYNIE.
FULL/PART TIME JOB

WYMAGANY NIENAGANNY 
DRIVER RECORD, 

MINIMUM JEŻYKA ANGIELSKIEGO.
Telefon: 267-666-7936


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


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

Stala praca. 
Tygodniowe wynagrodzenie na godzinę.

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


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

POMAGAMY W ZDOBYCIU:
OFICJALNEJ LICENCJI NA USLUGI 

FRYZJERSKIE, 
KOSMETYCZNE  

ORAZ MANICURE-
PEDICURE  

W STANIE WASZEGO 
MIEJSCA ZAMIESZKANIA

To jest wyjatkowa okazja!!!
Pomagamy takze w otrzymaniu SNN

Tel: 973-946-8108


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


POTRZEBNY SPECJALISTA 

DO WYKONYWANIA WEWNĘTRZNYCH 
I ZEWNĘTRZNYCH PRAC REMONTOWYCH:

Szpachlowanie, malowanie wnętrz, 
układanie kafelków, instalacje elektryczne, 
sztuco, framing, EPDM roof, malowanie  

na zewnątrz, układanie kostki kamiennej i td)
Możliwe wyjazdy na delegacje z bezpłatnym 

zakwaterowaniem.
Wynagrodzenie w zależności od posiadanych kwalifikacji.

Telefon: 404-202-8149
 

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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SANEPID SPRAWDZA PRZEDSIĘBIORCÓW. 
POSYPAŁY SIĘ MANDATY

Prawie 24 tys. kontroli i ponad 4 tys. mandatów w całym 
kraju w zaledwie kilka dni. -  Będziemy weryfikować, czy 
procedury i zasady wprowadzone przez przedsiębiorcę 
gwarantują zapewnienie limitów, czy są weryfikowane 
certyfikaty. Przedsiębiorca musi nas przekonać, że obowią-
zują zasady, które wprowadził - mówił we wtorek kierujący 
Głównym Inspektoratem Sanitarnym Krzysztof Saczka.

- Od 1 do 6 grudnia przeprowadziliśmy 23 985 kontroli 
na terenie całego kraju. Zostało ukarane mandatami 4135 
podmiotów, co stanowi około 17 proc. przeprowadzonych 
kontroli - poinformował Saczka podczas konferencji 
prasowej na temat nowych obostrzeń epidemicznych i 
ich egzekwowania, w tym intensyfikacji działań inspek-
cyjnych od początku grudnia.

"Coraz lepsza dyscyplina"
Zaznaczył, że na podstawie informacji od powiatowych 

i wojewódzkich inspektorów, może "bardzo pochwalić 
zachowanie i przedsiębiorców, ale też społeczeństwa". 
- Dlatego, że obserwujemy coraz lepszą dyscyplinę w 
zakresie przestrzegania zasad "DDM" (dezynfekcja, 
dystans, maseczki), a szczególnie w zakresie noszenia 
maseczek. Również przedsiębiorcy starają się korzystać z 
tego limitu w zakresie osób, które nie wchodzą we wszel-
kie ograniczenia, czyli osób zaszczepionych - powiedział.

Zauważył przy tym, że są działalności, które w 100 
proc. prowadzone są z wykorzystaniem certyfikacji covi-
dowych i w tych sytuacjach - jak mówił - "klienci, którzy 
korzystają z tych usług, nie mają żadnego problemu, aby 
przedstawić stosowną dokumentację". Odnosząc się do 
działań inspekcji sanitarnej i weryfikowania obowiązu-
jących zasad, zapowiedział, że podczas kontroli będzie 
weryfikowane, "czy procedury i zasady wprowadzone 
przez przedsiębiorcę gwarantują zapewnienie obowiązu-
jących limitów, czy dochodzi do weryfikacji certyfikatów i 
jeśli występują przekroczenia w zakresie obowiązujących 
limitów, czy przedsiębiorca dochowuje tych obowiązków 
w zakresie weryfikacji osób zaszczepionych".

Jak podkreślił, "po prostu przedsiębiorca musi nas 
przekonać, że zasady, które wprowadził, obowiązują, 
są realizowane i faktycznie są weryfikowane osoby, 
które zostały poddane szczepieniu". Saczka zapewnił, 
że inspekcja sanitarna dokłada wszelkich starań, aby 
maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się wiru-
sa. Zwrócił też uwagę na ostrzeżenia przed wariantem 
omikron, którego jednak według niego do tej pory nie 
stwierdzono w Polsce.

- Prowadzimy bardzo intensywne prace w zakresie 
weryfikacji osób przyjeżdżających z zagranicy, szczegól-
nie z terenów, gdzie do takiego zakażenia mogło dojść. 
Mamy również zgłoszenia międzynarodowe o pojedyn-
czych przypadkach, które natychmiast weryfikujemy, 
prowadzimy wywiady epidemiologiczne i staramy się 
określić zakres osób, które są w kontakcie z taką osobą 
zakażoną oraz poddajemy te próbki sekwencjonowaniu. 
Do dnia dzisiejszego, w ramach przebadanych próbek, 
nie stwierdziliśmy w naszym kraju jeszcze mutacji omi-
kron - oświadczył kierujący GIS Krzysztof Saczka.

NOWY KANCLERZ NIEMIEC PRZYJEDZIE 
DO WARSZAWY. WIZYTA JESZCZE W TYM 

TYGODNIU

Olaf Scholz pojawi się w Polsce. Wizytę kanclerza Nie-
miec w Warszawie zaplanowano na niedzielę 12 grudnia. 
Informację podała „Rzeczpospolita”, która twierdzi, że to 
oznaka próby szybkiego ułożenia sobie dobrych relacji 
z naszym krajem.

Wizytę Olafa Scholza w Polsce poprzedzi przylot do 
naszego kraju szefowej niemieckiej dyplomacji, Anna-
leny Baerbock. Ma pojawić się w Warszawie w piątek 
10 grudnia. Wcześniej dojdzie oczywiście do zaprzy-
siężenia niemieckiego rządu, które zaplanowano na 
środę 8 grudnia.

Pierwszym krajem, który odwiedzi następca Angeli 
Merkel, nie będzie Polska. Wiadomo już, że Scholz uda 
się najpierw do Paryża i Brukseli. Według „Rz” w Berli-
nie zastanawiano się, jak postąpić w przypadku Polski, 
wobec wielu nieprzyjaznych gestów ze strony naszych 
władz. Ostatecznie jednak groźba rosyjskiej inwazji na 
Ukrainę przeważyła i skłoniła niemieckich polityków do 
przyjaznego gestu.

Umowa koalicyjna pomiędzy SPD, Zielonymi i FDP 
zakłada przyjęcie ostrzejszego stanowiska w kwestii 
łamania zasad praworządności w Polsce. Możemy więc 
spodziewać się, że Zjednoczona Prawica nie będzie 
miała taryfy ulgowej u nowego kanclerza.

Relacje polsko-niemieckie. Olaf Scholz komentuje
W dokumencie wspominano także o Polsce. Stwier-

dzono m.in. że oba państwa łączy głęboka przyjaźń. 
Olaf Scholz podkreślał podczas wspólnej konferencji 
z liderem Partii Zielonych Robertem Habeckiem i przy-
wódcą FDP Christianem Lindnerem jak ważne są dobre 
relacje z sąsiadami. – Polska to wielki naród i demokra-
cja. Bardzo mnie cieszy, że kraj ten jest częścią UE a 
ludzie potrafią się ze sobą dogadywać – mówił przyszły 
kanclerz Niemiec.

Zdaniem polityka Niemcy, jako kraj w środku Europy, 
nie są powołane do tego, by stać z boku i wygłaszać złe 
lub miłe komentarze. Olaf Scholz zaznaczył, że w jego 
opinii kwestie dotyczące praworządności muszą być 
oceniane bardzo wyraźnie, ponieważ to także zbliża 
państwa członkowskie. – Jesteśmy związkiem krajów 
przywiązanych do rządów prawa i liberalnej demokracji 
– podsumował.

KORONAWIRUS. NOWE OBOSTRZENIA W 
ZWIĄZKU ZE ŚWIĘTAMI I OMIKRONEM

Minister zdrowia poinformował o nowych obostrze-
niach epidemicznych w związku z rozprzestrzeniają-
cym się wariantem Omikron oraz ze zbliżającymi się 
świętami. Restrykcje zostały wzmocnione m.in wobec 
osób niezaszczepionych, a dzieci w szkołach przed 
świętami przejdą na naukę zdalną. Jest także zmiana 
dla podróżujących. Część z nich zacznie obowiązywać 
już od 15 grudnia.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o 
nowych obostrzeniach epidemicznych w Polsce. Podczas 
konferencji prasowej Niedzielski podkreślił, że "koniecz-
ne jest podjęcie decyzji co do pogłębienia" obostrzeń. 

Obowiązkowe szczepienia dla medyków, nauczycieli 
i służb mundurowych 

Nowe obostrzenia od 15 grudnia
Obniżenie limitów z 50 proc. do 30 proc. w restaura-

cjach, barach, kinach (plus zakaz konsumpcji), teatrach, 
obiektach sportowych i sakralnych; 

Zamknięcie dyskotek, klubów i obiektów udostępnia-
jących miejsca do tańczenia; 

Ograniczenie limitu w transporcie drogowym do 75 
proc.;

Obowiązkowe testy dla współdomowników osób cho-
rujących na COVID-19 bez względu na posiadany cer-
tyfikat covidowy;

Wszystkie osoby przylatujące ze strefy Schengen 
muszą mieć wykonany test na COVID-19, nie wcześniej 
niż 24h przed przylotem.

Czas na remont? Sprawdź najniższe ceny na materiały 
i narzędzia.

Limity nie będą dotyczyły osób zaszczepionych.
Obostrzenia na święta i Nowy Rok
Obostrzenia w późniejszych terminach
Od 20.12 do 9.01 zdalna nauka w szkołach podsta-

wowych i średnich;
31 grudnia i 1 stycznia ograniczenie liczebności w 

lokalach zamkniętych do max 100 osób z wyłączeniem 
zaszczepionych;

Od 1 marca możliwy obowiązek szczepień dla medy-
ków, nauczyciele i służb mundurowych.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował także, 
iż "pracodawca będzie mógł oczekiwać od pracownika 
wyniku testu na COVID-19". - Jesteśmy bliscy finiszu 
w pracach nad projektem ustawy klubu PiS; zmodyfi-
kowaliśmy go - powiedział minister zdrowia. Dotyczy 
to projektu Czesława Hoca, o którym informowaliśmy 
wcześniej w Interii. - Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia 
zostanie skierowany na ścieżkę formalną - dodał szef 
resortu zdrowia.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był dopyty-
wany o obowiązkowe szczepienia, czy to oznacza, że 
te grupy mają czas do końca lutego, żeby być po drugiej 
dawce podstawowej szczepionki, by móc od marca 
kontynuować pracę. - Mówimy tutaj o podstawowym 
pakiecie szczepień, czyli osób, które do tej pory się nie 
zaszczepiły - wyjaśnił Kraska. Jak dodał, prace nad no-
wymi zasadami są już dość zaawansowane, ale termin 
1 marca nie jest ostateczny. - Ale będziemy wszystko w 
tym kierunku wykonywać, aby rzeczywiście od 1 marca 
te grupy zawodowe mogły pracować tylko i wyłącznie 
wtedy, kiedy są zaszczepione - powiedział wiceszef MZ.

Nowe obostrzenia koronawirusowe. Rada Medyczna 
przy premierze: Nikt z nami się nie konsultował

Nikt z nami nie rozmawiał w sprawie zmian w obo-
strzeniach, które zostały zapowiedziane - powiedział we 
wtorek rano dr Konstanty Szułdrzyński z Rady Medycznej 
przy premierze.
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IRENA SANTOR

Irena Santor (ur. w 1934 roku) jest polską piosenkarką 
operującą uznanym mezzosopranem. Jest osobowo-
ścią rozpoznawalną, wykonawczynią wielu popularnych 
utworów. 

Krótki życiorys Ireny Santor 
Irena Santor przyszła na świat w Papowie Biskupim 

w 1934 roku. Dorastała w Solcu Kujawskim, później w 
Polanicy – Zdroju. Chodziła do gimnazjum, natępnie 
podjęła naukę w zasadniczej szkole zawodowej. Jej talent 
piosenkarski objawił się już wtedy. W Zespole Śpiewu i 
Tańca Mazowsze rozpoczęła występy już w roku 1951. 
Z działalnością solową wystartowała w roku 1959, miał 
wtedy miejsce estradowy debiut w Sali Kongresowej 
Pałacu Kultury i Nauki. Występowała w Teatrze Syrena 
i Teatrze Ateneum. Dawała koncerty w USA, Brazylii i 
na Majorce. Nie inaczej było z Europą, Azją i Australią. 
Piosenka „Straciłam twe serce” była pierwszym utwo-
rem Ireny Santor dla Polskiego Radia. Brała udział w 
wielu recitalach TV – a w nich niezapomniane utwory 
jak „Powrócisz tu” i „Malowanki Polskie”. Zagrała też 
w filmie Stanisława Barei zatytułowanym „Przygoda z 
piosenką”. Prowadziła program „Skąd my się znamy”. 
Później dawała koncerty na Górnym Śląsku, miejscem 
był choćby zabrzański Domu Muzyki i Tańca. Nagrała 
piosenki dla Rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji Kato-
wice. Program „Gwiazdy estrady – Irena Santor” zapadł 
pewnie w pamięć wielu telewidzom. Karierę ukończyła 
w 1991 roku. Przewodniczyła Stowarzyszeniu Polskich 
Artystów Wykonawców Muzyki Rozrywkowej, brała też 
udział w Radzie Artystycznej Polskich Nagrań. W roku 
1995 ukazały się natomiast pamiętniki pisarki pt. „Miło 
wspomnieć”. Ze względu na spore zainteresowanie, jakie 
Santor obudziła pojedynczymi występami, album „Santor 
Cafe” ukazał się w 2005 roku. Wykonuje na krążku utwory 
Franka Sinatry, Joe Dassina, Charles’a Aznavoura czy 
Edith Piaf. Do dziś możemy obejrzeć Irene Santor, na 
przykad w telewizji, a to z okazji różnych programów, 
przeważnie poświęconych piosence i estradzie. 

Biografia rozszerzona Ireny Santor 
Droga po laury 
Przyszła na świat w Papowie Biskupim. Następnie 

mieszkała w Solcu Kujawskim, natomiast po wojnie w 
Polanicy – Zdroju. Uczyła się w gimnazjum, aby później 
podjąć zasadniczą szkołę zawodową. Lecz już wówczas 
dał się zauważyć jej talent piosenkarski. Szczęśliwym 

trafem w Polanicy przebywał dyrygent opery w Poznaniu 
Zdzisław Górzyński, który odbył z nią przesłuchanie, w 
ślad za czym otrzymała rekomendacje Zespołowi Śpiewu 
i Tańca Mazowsze. Tam też rozpoczęła występy w roku 
1951. Poznała w zespole swojego przyszłego męża Sta-
nisława Santora, który był skrzypkiem i koncertmistrzem. 
Dzięki temu mogła rozpocząć działalność solową w roku 
1959, debiutując na estradzie Pałacu Kultury i Nauki, 
mianowicie w Sali Kongresowej. 

Kariera 
W połowie lat sześćdziesiątych Irena Santor wystę-

powała w Teatrze Ateneum i Teatrze Syrena. Zasłynęła 
zwłaszcza wśród Polonii amerykańskiej. Dawała koncerty 
w Brazylii i na Majorce, ale również w różnych krajach 
Europy, Azji czy też w Australii. Jej piosenka „Straciłam 
twe serce” była pierwszym utworem dla Polskiego Radia. 
Jej udziałem zostało wiele recitali TV, a w nich piosenki 
jak na przykład pod tytułem „Powrócisz tu” i „Malowanki 
Polskie”, ale i wiele innych, łącznie z benefisami. Jej po-
zycję umocniła rola w filmie Stanisława Barei „Przygoda 
z piosenką”. Dziesięć lat później, czyli pod koniec lat 
siedemdziesiątych, była wykonawczynią i gospodarzem 
programu swego autorstwa pod tytułem „Skąd my się 
znamy”. Wystąpił tam również Zbigniew Korpolewski, 
Jan Kaczmarek, Kazimierz Kowalski i Tadeusz Drozda. 
Rzecz jasna miejscem wystawiania repertuaru była Sala 
Kongresowa. Później koncertowała na Śląsku, między 
innymi w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca. Nagrywała 
tez utwory dla Telewizji Katowice i Rozgłośni Polskiego 
Radia. Natomiast program „Gwiazdy estrady – Irena 
Santor” zrealizowała Telewizja Polska, w ślad za czym 
miały miejsce emisje. 

Aktywna emerytura 
Czynne życie artystyczne Irena Santor zawiesiła oficjal-

nie w roku 1991, z zastrzeżeniem, że działalność może 
prowadzić nadal, ale jeśli będzie ona dotyczyła akcji 
charytatywnych lub promowania zdrowego trybu życia. 
Plany zmieniła w związku z występem w Sopocie w 2002 
roku, kiedy to okazało się, że publiczność niemal domaga 
się jej działalności estradowej. Społeczny charakter miało 
przewodniczenie Ireny Santor Stowarzyszeniu Polskich 
Artystów Wykonawców Muzyki Rozrywkowej, brała też 
udział w działalności Rady Artystycznej Polskich Nagrań. 
Natomiast pamiętniki pisarki pt. „Miło wspomnieć” wyszły 
w roku 1995. Wreszcie album „Santor Cafe” ukazał się 
w 2005 roku. Znalazły się tam znakomite piosenki wyko-
nywane dotychczas przez Franka Sinatrę, Joe Dassina, 
Charles’a Aznavoura czy Edith Piaf. Do dziś obecna jest 
w telewizji z okazji różnych programów poświęconych 
piosence i estradzie. 

Ciekawostki o Irenie Santor 
Pierwsza w Polsce piosenkarka uhonorowana dokto-

ratem honoris causa. 
Jej ojciec został zamordowany przez członków nie-

mieckiej organizacji Selbstschutz. 
Do szkoły w Karolinie uczęszczała wspólnie z później-

szą aktorką Lidią Korsakówną. 
W latach 1965-1966 została uznana za najpopularniej-

szą piosenkarkę Polonii amerykańskiej. 
Jak podkreślała, spełnieniem jej marzeń była realizacja 

płyty „Santor Cafe”. Przyznała też, iż myśl o spotkaniu z 
dużą liczbą dziennikarzy bardzo ją tremuje. 

Cytaty Ireny Santor
„Raz jeszcze zetknęłam się z kinem podczas zdjęć do 

filmu Gangsterzy i filantropi. Dostałam zaproszenie do 
nagrania piosenki tytułowej. Chciałam swą interpretację 
dopasować do fabuły i głównej bohaterki – udałam się 
do charakteryzatorni, gdzie aktorka nakładała makijaż. 
Spytałam z przejęciem, jak ona widzi tę piosenkę. Może 

jej na czymś specjalnie zależy, co mam zaakcentować, 
co ukryć… Pani odwróciła się do mnie i rzekła: – Jest 
mi wszystko jedno, jak pani zaśpiewa. Ja i tak zagram 
po swojemu.” 

Książka Ireny Santor 
„Miło wspomnieć” to książka Ireny Santor, która jest 

barwną opowieścią o życiu artystki.
W mediach można przeczytać, że Irena Santor (86 l.) 

jest bezdzietna. Tymczasem według doniesień portalu 
WP.pl, piosenkarka była w ciąży. Niestety jej dziecko 
zmarło wktórce po porodzie. Przy okazji nagrywania pro-
gramu "(Nie)zapomniani. Cmentarne historie" natrafiliśmy 
na grób, w którym pochowany jest były mąż artystki oraz 
maleńka Sylwia, która miała tylko dwa dni.

Stanisław Santor (+76 l.) był mężem Ireny Santor przez 
19 lat. Para poznała się na początku lat 50., kiedy to 
piosenkarka występowała pod nazwiskiem Wiśniewska 
w zespole "Mazowsze". Ślub odbył się w 1958 roku i 
wkrótce potem, Santor zaszła w ciążę. Niestety nastąpiły 
komplikacje i dziewczynka, która dostała na imię Sylwia 
zmarła dwa dni po porodzie, 6 lutego 1959 roku. Została 
pochowana w kwaterze dziecięcej na Powązkach Wojsko-
wych w Warszawie. 40 lat póżniej w tym grobie spoczął 
także jej ojciec, Stanisław Santor (6 stycznia minęło 22 
lat od jego śmierci).

Mąż Ireny Santor był znakomitym skrzypkiem i koncert-
mistrzem Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji. Śmierć 
córeczki przypłacił depresją. Małżeństwo Santorów za-
częło się powoli rozpadać. Dla piosenkarki był to kolejny 
dramat życiowy. W wieku 5 lat straciła ojca, Bernarda, 
który został zamordowany tuż po rozpoczęciu II wojny 
światowej przez członków niemieckiej organizacji Selbst-
schutz.  - Został zamordowany. Przez przyjaciół, Niemców, 
których nasza rodzina znała wiele lat. Ludzie z tzw. piątej 
kolumny jeszcze przed wejściem niemieckiego wojska 
postanowili rozprawić się z Polakami po swojemu - mówiła 
Irena Santor w rozmowie z magazynem "Skarb".

Los nigdy jej nie oszczędzał. Tragiczna młodość Ireny 
Santor

Gdy miała 15 lat rozpoczęła karierę w "Mazowszu" 
i wyjechała z zespołem do Chin. Wówczas w Polsce 
pojawiła się plotka, że młodziutka wokalistka popełniła 
samobójstwo, wysakując z 16. piętra wieżowca. Santor 
nie miała szans powiedzieć schorowanej matce, że nic 
jej nie jest. Gdy wróciła do Polski było już za późno. 
Matka zmarła. - Nie było mnie przy jej śmierci. Straciłam 
nie tylko matkę, ale także swoją najlepszą przyjaciółkę- 
wspominała. - Z chwilą, gdy odchodzi mama, stajemy się 
opiekunami dla samego siebie - dodała.

To nie były jedyne tragedie w życiu Santor. Dwa lata 
po śmierci córeczki, piosenkarka miała poważny wypa-
dek samochodowy, w którym zginęła jej przyjaciółka, 
piosenkarka Ludmiła Jakubczak (+22 l.). W 2000 roku 
w Wielki Czwartek dowiedziała się z kolei, że ma raka 
piersi. Chorobę nowotworową udało jej się zwalczyć 
cztery lata później.

Mimo rozwodu ze Stanisławem Santorem, pozostawała 
z byłym mężem w dobrych kontaktach. - Do końca życia 
byliśmy przyjaciółmi. Lata przeżyte z moim mężem to 
najwspanialsze chwile i nie zamieniłabym ich na inne 
- wspominała piosenkarka. Irena Santor została matką 
chrzestną Julii, córki piosenkarki Łucji Prus (+60 l.), która 
jest teraz dziennikarką. Na początku lat 90. związała się 
ze Zbigniewem Korpolewskim (+84 l.), artystą estrado-
wym, aktorem i reżyserem i przedstawień rozrywkowych. 
W 2018 roku straciła swojego ukochanego, który został 
pochowany na Powązkach Wojskowych. Tym samym 
Santor na tym warszawskim cmentarzu ma trzy najważ-
niejsze osoby swojego życia.
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PREZYDENT DUDA: POLSKA MA 
ASPIRACJE STAĆ SIĘ DLA KATARU 

WAŻNYM DOSTAWCĄ USŁUG I 
PRODUKTÓW

Polska, jako ważny importer katarskiego gazu, ma aspi-
racje stać się też ważnym dostawcą dla Kataru naszych 
wysokiej jakości usług i produktów; obiecującym obszarem 
współpracy jest sektor rolno-spożywczy - mówił podczas 
Polsko-Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego pre-
zydent Andrzej Duda.

Prezydent RP wziął w niedzielę w stolicy Kataru w drugiej 
edycji Polsko-Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego.

W Dosze prezydent przypomniał, że oba kraje od 2009 r. 
łączy długoterminowy kontrakt na zakup katarskiego gazu.

Cały wolumen obrotu pomiędzy Polską a Katarem to 
nieco ponad 630 mln dolarów.

Prezydent podkreślił, że Inicjatywa Trójmorza cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem ze strony parterów 
zewnętrznych: ze strony Turcji, Wielkiej Brytanii, Francji 
czy też Japonii.

Wcześniej polski przywódca spotkał się emirem Kataru 
szejkiem Tamimem as-Sanim. Jak przekazał dziennikarzom 
szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch, pod-
czas tego spotkania padła deklaracja zwiększenia wymiany 
handlowej między Polską a Katarem do miliarda dolarów, a 
także powołania komitetu sterującego pomiędzy Kancelarią 
Prezydenta a biurem Emira, który przygotuje plan działania 
w celu likwidacji deficytu handlowego. Kumoch relacjonował, 
że emir Kataru wyraził też wsparcie dla Polski w sprawie 
sytuacji na granicy z Białorusią.

W Dosze prezydent przypomniał, że oba kraje od 2009 r. 
łączy długoterminowy kontrakt na zakup katarskiego gazu 
skroplonego, który jest odbierany w terminalu LNG im. 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

Duda wskazywał, że aktualnie Polska importuje rocznie 
z Kataru ok. 2,1 mln ton LNG; w ubiegłym roku wartość 
tych dostaw przekroczyła pół miliarda dolarów. Prezydent 
podkreślił, że udział wolumenu LNG dostarczanego z 
Kataru w ramach dostaw komercyjnych stanowi blisko 3/4 
całkowitego wolumenu LNG dostarczonego dotychczas do 
Polski. "To pokazuje jak ważnym partnerem w tym zakresie 
jest Katar" - stwierdził.

"Obok sektora energetycznego dostrzegam szanse na 
rozwijanie współpracy w innych obszarach gospodarki. 
Jesteśmy zainteresowani dalszym wzmacnianiem naszych 
relacji w oparciu o znaczny potencjał po obu stronach. W 
naszym bilansie handlowym z Katarem odnotowujemy 
dość duży deficyt po naszej stronie, dlatego też zależy nam 
na pogłębionym dialogu z katarskimi partnerami w celu 
omówienia możliwych form jego kompensowania - albo 
poprzez zwiększenie polskiego eksportu, albo poprzez 
przyjęcie katarskich inwestycji" - mówił Duda.

Wskazywał, że cały wolumen obrotu pomiędzy Polską a 
Katarem to nieco ponad 630 mln dolarów, z czego wartość 
LNG dostarczonego do Polski to około 530 mln dolarów. 
"Ta dysproporcja jest gigantyczna w imporcie i eksporcie. 
Bardzo zależy mi na tym, abyśmy podjęli kroki przynajmniej 
w kierunku poszukiwania możliwości jej zrównoważenia" 
- oświadczył prezydent.

"Dostrzegając pozytywne nastawienie naszych katar-
skich przyjaciół oraz sygnalizowaną przez nich gotowość 
do konstruktywnej współpracy, nie mam wątpliwości, że 
wkrótce uda nam się wypracować rozwiązania, które byłyby 
satysfakcjonujące dla obu stron" - dodał.

Prezydent oświadczył, że "Polska, jako ważny importer 
katarskiego gazu, ma aspiracje stać się również ważnym 
dostawcą dla Kataru naszych wysokiej jakości usług i 
produktów". Zapewnił, że Polska ma dla Kataru "ciekawą 
i unikalną ofertę technologiczną".

"Jako prezydentowi RP zależy mi na wielowymiarowym 
rozwoju naszych relacji gospodarczych, nieograniczającym 
się jedynie do wymiany handlowej, ale obejmującym także 
bardziej zaawansowane formy współpracy w zakresie 
inwestycji, nauki, technologii czy finansów. Gospodarki 
Polski i Kataru są komplementarne, co otwiera możliwość 
współpracy w wielu sektorach" - oświadczył.

Oprócz lotnictwa, energetyki czy też sektora teleinfor-
matycznego - ocenił prezydent - obiecującym obszarem 
współpracy jest sektor rolno-spożywczy. "Polska może 
zaoferować wysokiej jakości produkty żywnościowe i in-
nowacyjne rozwiązania technologiczne do wykorzystania 
w katarskim przemyśle produkcji żywności" - podkreślił 
Duda. Zachęcał też stronę katarską do podjęcia współpracy 
z polskimi naukowcami i uczelniami.

"Liczę także na szerszy udział polskich firm inżynieryj-
nych i dostawców w realizacji priorytetowych projektów 
infrastrukturalnych przewidzianych w strategii rozwojowej 
Qatar National Vision 2030" - mówił Duda.

"W perspektywie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 
jesteśmy gotowi podzielić się naszymi doświadczeniami 
zdobytymi podczas organizacji EURO 2012. Doskonale 
rozumiem wyzwania, przed którymi stoją obecnie władze 
państwa Katar. Pragnę podkreślić, że również polskie firmy 
oferują innowacyjne rozwiązania w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa imprez masowych czy też zarządzania 
infrastrukturą" - oświadczył prezydent.

Duda mówił też o Inicjatywie Trójmorza, zrzeszającej 
12 państw Unii Europejskiej z obszaru pomiędzy Morzem 
Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Wskazywał, 
że Inicjatywa ma silne wsparcie ze strony Stanów Zjed-
noczonych; partnerami strategicznymi Trójmorza są także 
Niemcy oraz Komisja Europejska.

Prezydent podkreślił, że Inicjatywa Trójmorza cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem ze strony parterów 
zewnętrznych: ze strony Turcji, Wielkiej Brytanii, Francji 
czy też Japonii.

"Katar, poprzez dostawy gazu skroplonego do Polski 
i Chorwacji, także przyczynia się do realizacji celów Ini-
cjatywy. Polska jest gotowa wykorzystać swój terminal 
LNG i sieć gazociągów do zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego nie tylko własnego, ale także naszych 
sojuszników. Aby ten cel osiągnąć, konieczne są jednak 
dalsze inwestycje w rozbudowę infrastruktury przesyłowej 
w regionie" - oświadczył Duda.

Prezydent wyraził nadzieję, że druga edycja Polsko-
-Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego przyczyni 
się do nawiązania wielu nowych kontaktów, a przez to 
stanowić będzie impuls do intensyfikacji przyszłych relacji 
biznesowych.

Wyraził też radość z rosnącej aktywności powołanej w 
lipcu 2020 roku, Katarsko-Polskiej Rady Biznesu. "Postrze-
gam ją jako bardzo ważny, efektywny kanał rozwoju kon-
taktów gospodarczych i będę wdzięczny naszym katarskim 
partnerom instytucjonalnym za wsparcie w wypełnianiu jej 
misji" - ocenił prezydent.

"Zachęcam przedstawicieli katarskich firm do jeszcze 
większego zaangażowania w Polsce. Mam nadzieję, że 
dotychczasowe pozytywne doświadczenia zwrócą uwa-
gę kolejnych inwestorów, którzy zechcą ulokować swoje 
aktywa w stabilnym i szybko rozwijającym się otoczeniu 
gospodarczym, jakim jest Polska i nasz region Europy" - 
powiedział prezydent.

Drugi wiceprezes Polsko-Katarskiej Rady Biznesu Rashid 
Hamad Al Athba wyraził nadzieję, że dzięki okrągłemu 

stołowi pogłębią się relacje handlowe oraz współpraca 
między oboma krajami. Przypominał, że pierwsza edycja 
tego wydarzenia odbyła się 2017 r. przy okazji wizyty emira 
Kataru w Polsce.

INFLACJA ROŚNIE, POLACY ZACISKAJĄ 
PASA. "CZEKAJĄ NAS NAJDROŻSZE OD 20 

LAT ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA"

Inflacja nie hamuje ani na chwilę, ceny w październiku 
urosły średnio o 6,8 proc. - wynika ze wstępnych wyliczeń 
GUS. Tak mocno drożyzna nie dawała się we znaki Po-
lakom od wiosny 2001 roku. Nic nie zapowiada rychłego 
spadku inflacji, dlatego ekonomiści prognozują również 
bardzo drogie tegoroczne święta. Najbardziej odczują to 
osoby, które żyją najskromniej.

W październiku ceny dóbr i usług konsumpcyjnych 
były średnio o 1 proc. wyższe niż we wrześniu. Z kolei 
w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego 
roku inflacja w październiku wyniosła 6,8 proc. - wynika 
z najnowszego, szybkiego szacunku GUS.

Drożyzna odbije się na tegorocznych świętach
Inflacja nie zatrzymuje się, a nawet przyspiesza. Jeszcze 

miesiąc temu urzędnicy raportowali wzrost cen na poziomie 
5,8-5,9 proc., w sierpniu wyniósł 5,5 proc., a w lipcu 5 proc. 
Z perspektywy czasu okazuje się, że odnotowywane rok 
temu podwyżki na poziomie 3 proc. były bardzo łagodne.

Według ekspertów w kolejnych miesiącach wzrost cen 
nie wyhamuje. To oznacza też, że zapowiadają się bardzo 
drogie święta Bożego Narodzenia. - Skala drożyzny jest 
dla Polaków tym bardziej szokująca, że wielu z nich w 
życiu nie doświadczyło takiego tempa wzrostu cen - mówi 
ekonomistka Grażyna Piotrowska-Oliwa, cytowana przez 
TOK FM. Jej zdaniem czekają nas najdroższe od 20 lat 
święta Bożego Narodzenia.

Najbardziej odczują to osoby z najniższymi dochodami, 
bo zazwyczaj skala podwyżek ich pensji jest mniejsza niż 
wzrost cen w sklepach. Do tego żyjący skromniej Polacy i 
tak zwykle poświęcają większą część dochodów na pod-
stawowe produkty, więc już nie mają na czym oszczędzić.

Polacy oszczędzają, jak mogą
A to, że Polacy zaczęli oszczędzać przez drożyznę, 

jest faktem. Jak wynika z opublikowanego w tym tygodniu 
sondażu CBOS, oszczędza 75 proc. ankietowanych. 
Najwięcej, bo aż 64 proc. z nas, zrezygnowało na razie z 
większych wydatków. Z kolei 63 proc. ogranicza zużycie 
życie wody, prądu i gazu (63 proc.). Wydatki na rozrywkę, 
wypoczynek i kulturę ścięło 57 proc. badanych. Z kolei 
28 proc. rzadziej jeździ samochodem.

- Nie chciałabym, by spełniły się czarne prognozy, że 
ludzi nie stać na dojechanie do pracy - komentuje w TOK 
FM ekonomistka Uniwersytetu Warszawskiego Justyna 
Pokojska. Jak tłumaczy, dla wielu osób samochód to na-
rzędzie wykonywania pracy, a dla innych jedyny sposób 
przemieszczania się.

Nie tylko Polska boryka się z szalejącymi cenami. 
Wysoka inflacja dotknęła naszych najbliższych sąsia-
dów oraz kraje w regionie. Inflacja w Czechach przebiła 
oczekiwania ekonomistów i wyniosła w październiku 
tego roku 5,8 proc. r/r, w Rumunii wzrosła do 7,9 proc., 
a z Niemczech dostaliśmy potwierdzenie najszybszego 
wzrostu cen od 28 lat. Szaleństwo cenowe dotarło też 
do Stanów Zjednoczonych, gdzie inflacja w październiku 
sięgnęła zawrotnego, jak na ten kraj, poziomu - 6,2 proc. 
To najwyższy wynik od grudnia 1990 r.
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