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Wiadomości z kraju

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

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

CТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
приглашает на работу 

ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРАГЕНЕРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
Организация,  Организация,  
управление  управление  
и контроль  и контроль  
процесса производствапроцесса производства

Приветствуется опыт 
работы на стекольном 
производстве или заводе

•  Английский язык          
•  Высокий уровень  
   ответственности  
   и самостоятельности

ЗВОНИТЕ: 
347-324-7621

Умение работать в Excel,  
системах SAP или CRM  
будет большим плюсом
Full-time / Место работы -  
Mt Laurel Township, NJ 08054
Наличие автомобиля       

$80,000-

$100,000
$80,000-

$100,000
$80,000-

$100,000
$80,000-

$100,000
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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

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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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


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


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

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


POTRZEBNY SPECJALISTA 

DO WYKONYWANIA WE-
WNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZ-
NYCH 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 bezpłat-

nym zakwaterowaniem. 
Wynagrodzenie w zależności od posia-

danych kwalifikacji. 
TELEFON: 404-202-8149 


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



Telefon: (267) 971-5765  Faks: (267) 684-6338Luty 4, 2021 WIADOMOŚCI Z KRAJU4
WIADOMOŚCIWIADOMOŚCI

MINISTER OBRONY UKRAINY PO 
ROZMOWIE Z BŁASZCZAKIEM: CZEKAMY 

NA INTERESUJĄCE PODARUNKI OD 
PRZYJACIÓŁ

Podczas przyjacielskiej rozmowy z ministrem obrony 
narodowej Polski Mariuszem Błaszczakiem zapewniono 
nas o niewzruszonym poparciu Polski dla integralności 
terytorialnej Ukrainy oraz poruszono temat militarnego 
wsparcia dla naszego kraju - napisał we wtorek na 
Twitterze ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow.

Amunicja z Polski trafi na Ukrainę. "Ma służyć ochronie, 
nie atakowi" "Odbyłem z moim polskim kolegą Mariuszem 
Błaszczakiem ciepłą i przyjazną rozmowę, podczas której 
zapewnił mnie on o niewzruszonym wsparciu Polski dla 
suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Roz-
mawialiśmy też m.in. o obecnych potrzebach Ukrainy w 
kwestii zaopatrzenia w amunicję. Czekamy na intere-
sujące »podarunki« od naszych przyjaciół" - przekazał 
ukraiński minister.

"Z ministrem obrony Ukrainy Ołeksijem Reznikowem 
rozmawialiśmy o przekazanej w połowie stycznia pro-
pozycji dostarczenia Ukrainie pomocy. Jesteśmy gotowi 
dostarczyć naszym sąsiadom m.in. amunicję. Polska 
pozostaje solidarna z Ukrainą" - odniósł się na Twitterze 
do rozmowy minister Błaszczak.

Reznikow informował wcześniej o planowanej rozmo-
wie ze swoim polskim odpowiednikiem na temat wzmoc-
nienia zdolności obronnych Ukrainy w celu zapewnienia 
pokoju i bezpieczeństwa w całym regionie.

W poniedziałek szef Biura Bezpieczeństwa Narodo-
wego Paweł Soloch oznajmił, że Polska zadeklarowa-
ła przekazanie Ukrainie kilkudziesięciu tysięcy sztuk 
amunicji, w tym pocisków przeciwlotniczych, które mają 
służyć obronie, nie atakowi. Podkreślił, że decyzja rządu 
została podjęta w ścisłej współpracy z prezydentem 
Andrzejem Dudą.

Premier Mateusz Morawiecki w Kijowie Premier Mate-
usz Morawiecki we wtorek rano przybył do Kijowa, gdzie 
spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełen-
skim oraz z premierem tego kraju Denysem Szmyhalem. 
Szef polskiego rządu ma podkreślić gotowość Polski do 
wspierania naszego wschodniego sąsiada.

OFENSYWA DYPLOMATYCZNA POLSKIEGO 
RZĄDU. NOWY FORMAT Z WIELKĄ 

BRYTANIĄ I USA W SPRAWIE UKRAINY
Premier Morawiecki "dopina" porozumienie z Bori-

sem Johnsonem, a szef MSZ Zbigniew Rau wyrusza do 
Waszyngtonu. Polscy dyplomaci zacieśniają sojusze w 
związku z niepokojącą sytuacją na Ukrainie.

"Coraz głośniej o sojuszu wojskowym Wielka Brytania-
-Polska-Ukraina. Ktoś w Warszawie, kogo Boris Johnson 
w to wkręcił, skończył chyba naukę historii ojczystej na 
bitwie pod Grunwaldem. Cholernie niebezpieczny ruch w 
niebezpiecznych czasach. Tylko NATO i USA, reszta to 
złudzenia" - napisał na Twitterze Bartłomiej Sienkiewicz.

Polityk Koalicji Obywatelskiej odniósł się do informacji, 
jakie obiegły zagraniczne media. Jak poinformowało BBC, 

"w tym tygodniu może zostać podpisane porozumienie 
polityczne pomiędzy Ukrainą, Polską a Wielką Brytanią". 
Nowy sojusz ma powstać w obliczu zagrożenia potencjal-
nym atakiem ze strony Rosji. - Wcześniej Wielka Brytania 
dostarczyła już na Ukrainę pomoc militarną - przypomina 
BBC.

Jak podają źródła BBC, głównym zadaniem nowego 
układu ma być przeciwdziałanie rosyjskiemu zagrożeniu 
i wspólna praca na rzecz bezpieczeństwa w Europie. 
Jedną z przyczyn powstania takiego sojuszu jest duże 
ryzyko rosyjskiej inwazji. - Kijów otrzymuje od Londynu 
jedno z największych wsparć w sektorze wojskowym i 
bezpieczeństwa, a Polska jest zainteresowana, by Ukraina 
wzmacniała swój potencjał obronny - czytamy w nieofi-
cjalnych doniesieniach.

Czy faktycznie jesteśmy blisko stworzenia nowego 
"sojuszu w sojuszu"? Wszak wraz z Wielką Brytanią 
współpracujemy w ramach NATO. - Pracujemy nad nowym 
formatem współpracy - poinformował podczas konferencji 
prasowej na Ukrainie premier Mateusz Morawiecki.

Więcej szef rządu zdradzić nie chciał. Gdy zapytaliśmy 
o to przedstawicieli MSZ, ci nie zaprzeczyli doniesieniom 
o podpisaniu porozumienia z Wielką Brytanią. - Proszę 
jeszcze o chwilę cierpliwości - przekazał nam wiceszef 
MSZ Piotr Wawrzyk.

Rzecznik resortu spraw zagranicznych Łukasz Jasina, 
pytany o pomoc dla Ukrainy, powiedział Wirtualnej Polsce: 
- Polska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczonej budują 
zdolność sojuszniczą między sobą. Nowe ustalenia będą 
komunikowane przez rząd w odpowiednim czasie.

Jak nieoficjalnie słyszymy, porozumienie może zostać 
ogłoszone w najbliższych dniach.

Zajmujący się relacjami z Wielką Brytanią wiceminister 
Szymon Sękowski vel Sęk nie odpowiedział dziś na naszą 
prośbę o rozmowę na ten temat. Jednak nieoficjalnie 
z MSZ usłyszeliśmy, że prace nad "nowym formatem 
współpracy" faktycznie trwają. Urzędnicy nie chcą jednak 
komunikować tego oficjalnie, ponieważ - jak się dowiadu-
jemy - ustalenia w tej sprawie toczą się na najwyższych 
politycznych szczeblach.

- Lepiej, żeby polski premier trzymał się Wielkiej Brytanii, 
a nie Marine Le Pen - mówi Wirtualnej Polsce poseł KO 
i były wiceszef MSZ Paweł Kowal.

Kierunek: Wielka Brytania i Stany Zjednoczone
Ofensywę dyplomatyczną szykuje m.in. szef MSZ Zbi-

gniew Rau. - Na zaproszenie sekretarza stanu USA szef 
polskiej dyplomacji złoży w dniach 3-5 lutego wizytę w 
Waszyngtonie. W programie przewidziane są spotkania 
z przedstawicielami amerykańskiej administracji, m.in. 
z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem oraz w Kon-
gresie USA. Minister Zbigniew Rau wystąpi także na 
forum Komisji Helsińskiej Kongresu USA jako aktualny 
przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współ-
pracy w Europie, gdzie przedstawi priorytety polskiego 
przewodnictwa - przekazało nam Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych.

Jak słyszymy, "podczas spotkań w Waszyngtonie omó-
wione zostaną bieżące kwestie dotyczące bezpieczeństwa 
euro-atlantyckiego, w tym kryzys wywołany przez agre-
sywną politykę i działania Federacji Rosyjskiej i Białorusi 
oraz współpraca wspólnoty transatlantyckiej w odpowiedzi 
na zaistniałą sytuację".

- Wielka Brytania jest poza Unią Europejską, ale z punktu 
widzenia bezpieczeństwa naszego regionu jest to partner 
bardzo ważny. Współpracujemy w ramach NATO, ale 
konieczne jest zacieśnianie relacji w ramach konkretnych 
obszarów. Tym obszarem jest bezpieczeństwo Ukrainy, 
a tym samym bezpieczeństwo Polski. Stoimy i będziemy 
stać na straży bezpieczeństwa regionu. Robimy to jednak 
aktywnie i utwardzamy relacje z partnerami z Zachodu - 
mówi nam ważny polityk związany z MSZ.

"Słowa premiera nie były przypadkowe"
Jeden z polityków PiS zajmujący się sprawami zagra-

nicznymi komentuje nieoficjalnie, że w komunikacji doty-
czącej sytuacji na Ukrainie w kontekście niepokojących 
działań Rosji polski rząd musi być bardzo ostrożny.

- Dzisiejsze słowa premiera Morawieckiego z konfe-
rencji na Ukrainie o tym, że każdy w Europie chce żyć 
z Rosją w przyjaźni, nie były przypadkowe. Drażnienie 
"niedźwiedzia" w tym momencie nie byłoby dobre. Musimy 
prezentować pewną siebie postawę, ale jednocześnie bez 
prowokujących sygnałów - przekonuje nasz rozmówca.

BĘDZIE NOWELIZACJA KODEKSU PRACY. 
ZMIANY UCIESZĄ RODZICÓW

Rząd planuje wprowadzenie zmian w kodeksie pracy. 
Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawa", proponowane 
zmiany dotyczą przede wszystkim urlopów rodzicielskich, 
które mają zostać wydłużone o dwa miesiące.

W wykazie prac legislacyjnych rządu dostępne są 
szczegóły projektu nowelizacji kodeksu pracy. Kiedy 
wejdą w życie, urlop rodzicielski zostanie wydłużony o 
dziewięć tygodni. Polska jest zobowiązana do tej zmiany 
unijną dyrektywą, Na wprowadzenie tej zmiany mamy 
czas do sierpnia 2022 r.

Osoby zatrudnione zyskają również pięć dni bez-
płatnego urlopu opiekuńczego. Będzie on mógł zostać 
przeznaczony na opiekę nad niesamodzielnymi członkami 
rodziny. Jak informuje "DGP", w razie nagłego wypadku 
lub choroby każdy pracownik będzie mógł też skorzy-
stać z dwóch dni zwolnienia z pracy. Otrzyma wówczas 
połowę wynagrodzenia.
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TADEUSZ KOŚCIUSZKO

Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko przyszedł na 
świat 4 lutego 1746 na Mereczowszczyźnie. Był autorem 
zrywu narodowowyzwoleńczego na ziemiach polskich. 
Zmarł 15 października 1817 w miejscowości Solothurn w 
Szwajcarii. Jest bohaterem niepodległościowym również 
w USA.

Krótki życiorys
Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko przyszedł 

na świat 4 lutego 1746 na Mereczowszczyźnie. Pobierał 
nauki w Szkole Rycerskiej, w dziedzinie nauk pięknych. 
Trafił po studiach do USA. Walczył w Armii Kontynentalnej, 
m.in. pod Saratogą. Budował też umocnienia dla armii w 
Filadelfii i West Point. Został za swe starania odznaczony 
przez Washingtona. Wrócił następnie do Polski. Walczył 
w obronie Konstytucji 3 Maja pod Zieleńcami i Dubienką. 
Z rąk króla dostał order Virtuti Militari i Order Orła Białego. 
24 marca 1794 roku Kościuszko rozpoczął powstanie. Po 
jego klęsce, a ściślej – po przegranej pod Maciejowicami, 
ponownie wyjechał do USA. Wpierw jednak wrócił na 
wolność, a było to możliwe po śmierci carycy Katarzyny 
II. Tymczasem w Europie coraz więcej do powiedzenia 
miał Napoleon. Wrócił więc zza oceanu, mając wkrótce 
sposobność odbycia rozmów z cesarzem, a także z rosyj-
skim carem. Po klęsce Napoleona wyjechał do Szwajcarii. 
Zmarł 15 października 1817 w miejscowości Solothurn.

Biografia rozszerzona
Edukacja w kraju i za granicą
Tadeusz Kościuszko pobierał nauki w szkole pijarów 

w Lubieszowie. Dość wcześnie jednak został osieroco-
ny. Te okoliczności sprawiły, że nauki przerwał w 1760 
roku. Dzięki natomiast wsparciu rodziny Czartoryskich, 
mógł kontynuować edukację w Szkole Rycerskiej. Był 
bowiem człowiekiem wyjątkowo uzdolnionym. Uzyskał 
na poczet tego stypendium królewskie. Kontynuował 
studia na kierunku sztuki piękne, w samym Paryżu. Był to 
kierunek, którym interesował się szczególnie, a inżynieria 
wojskowa, z której miał później zasłynąć, była wówczas 
na dalszym planie.

W poszukiwaniu zajęcia i ambitnych wyzwań
W 1775 roku powrócił do ojczyzny, ale już w roku na-

stępnym podjął decyzję dotyczącą wyjazdu za ocean, co 
też uczynił. Okazało się całkiem szybko, że w USA droga 
do sukcesu okupiona jest niezwykle ciężką pracą. Na 
szczęście popyt na „świeżą krew” był duży i Kościuszko 
mógł znaleźć zajęcie.

Kościuszko w wojnie amerykańskiej
Tadeusz Kościuszko został pułkownikiem Armii Kon-

tynentalnej. Wkrótce wsławił się pod Saratogą, a to za 
sprawą umocnień jakie zaplanował. Następnie budował 

forty w Filadelfii i West Point. Ze swych zadań wywiązał 
się bardzo dobrze. Tak dobrze, że spotkało go wielkie 
wyróżnienie, bowiem w nagrodę za zasługi został ame-
rykańskim generałem. Otrzymał Medal Cyncynata, a 
Washington wręczył mu specjalny podarunek w postaci 
pary pistoletów i szabli. Napis na broni głosił: „Ameryka i 
Washington przyjacielowi swemu, Tadeuszowi Kościusz-
ce”. Przesiąknięty ideałem wolności, zdecydował się 
wrócić do Polski. Rozpoczął gospodarowanie od obniżenia 
chłopom pańszczyzny.

Walka za wolność ojczyzny
Uzyskał patent generalski i pensję. Wkrótce wybuchła 

wojna w obronie Konstytucji 3 Maja, a wówczas dowodził 
jedną z trzech dywizji koronnych. Walczył w bitwie pod 
Zieleńcami. Kunsztem inżyniera fortyfikatora wykazał się 
natomiast pod Dubienką. Z rąk króla dostał order Virtuti 
Militari i Order Orła Białego, jednak nie pogodził się z 
przegraną idei niepodległościowej. Uruchomił niemal od 
razu działalność konspiracyjną przeciw Targowicy. Został 
twórcą idei insurekcji.

24 marca 1794 roku Tadeusz Kościuszko rozpoczął 
powstanie. 4 kwietnia 1794 roku miała miejsce bitwa, 
a zarazem tryumf pod Racławicami, kiedy to 4 tysiące 
żołnierzy i 1920 kosynierów stanęło twarzą w twarz z 
2900 Rosjanami generała Tormasowa. Kościuszko nie-
zwłocznie wydał tak zwany Uniwersał Połaniecki z 7 
maja 1794. Przedmiotem Uniwersału było złagodzenie 
rygorów pańszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem 
ochotników, a także zapewnienie chłopom opieki rządu.

Niestety 6 czerwca 1794 roku miała miejsce prze-
grana pod Szczekocinami. Udało mu się przedostać do 
Warszawy. Tam też obrona stolicy pod jego rozkazami 
była niezwykle udana. Klęska pod Maciejowicami 10 
października 1794 zadecydowała o kolejach powstania. 
Kościuszko trafił do niewoli.

Powrót na wolność i poszukiwanie wolności
Śmierć Katarzyny II przyniosła Kościuszce wolność. 

Udał się na emigrację. Kierunek oczywiście Ameryka. 
Chciał tam odzyskać zaległy żołd i posiadłość ziemską. 
Jednak wrócił do Europy. Sprzedaż swej posiadłości 
w USA zlecił Jeffersonowi. Dochód posłużył wykupowi 
uwalniającemu murzyńskich niewolników.

Po powrocie do Europy, Tadeusz Kościuszko odbył 
rozmowy o przyszłości Polski. Pierwszą osobą, do której 
trafił, był Napoleon, drugą car Aleksander. Słusznie rozu-
mował, że stosunek obu do kwestii polskiej jest cokolwiek 
instrumentalny. Wyjechał wkrótce do Szwajcarii. Zmarł w 
Solurze (Solothurn) w 1817 roku.

W 1818 ciało Kościuszki  przewieziono w do Krakowa. 
Spoczywa w kryptach królewskich obok księcia Józefa 
Poniatowskiego. Kopiec Kościuszki w Krakowie jest dobit-
nym przykładem wdzięczności narodu dla jego bohatera.

Ciekawostki
Był autentycznym antyklerykałem, wielkim przeciw-

nikiem Kościoła i religii w ogóle. Uważał, że instytucja 
Kościoła zagraża zdrowemu rozsądkowi.

Tadeusz Kościuszko zapisał Thomasowi Jeffersonowi 
17 000 dolarów (w tamtych czasach suma astrono-
miczna) po to, aby ten zrezygnował z wyzysku pracy 
niewolników. Jednak trzeci prezydent nie podjął się 
tego wyzwania.

Po słynnej bitwie pod Racławicami, którą Polacy wy-
grali dzięki kosynierom, na znak jedności z chłopami, 
Kościuszko sam założył chłopską sukmanę.

Wódz Indian „Mały Żółw” w geście przyjaźni wręczył 
mu tomahawk-fajkę pokoju, a Kościuszko odwdzięczył 
mu się parą pistoletów. Miało to związek ze staraniami 
Kościuszki, aby biali żyli z Indianami w zgodzie.

Na jego stronę duchową największy wpływ miała fi-
lozofia Francois Quesnaya, twórcy teorii fizjokratyzmu, 
głoszącej ideę „naturalnego porządku”.

Kiedy wybuchła rewolucja francuska, został uhonoro-
wany tytułem Obywatela Francji.

To Kościuszko stworzył pierwszy w polskiej historii 
oddział, w którym służyli sami Żydzi.

Juliusz Verne umieścił jego portret w „Nautilusie” ka-
pitana Nemo.

Napoleon nazwał go „bohaterem północy”.
Lord Byron napisał, że na dźwięk jego imienia drżą 

tyrani.
Casanova w swoich pamiętnikach uznał go za nie-

śmiertelnego.
Pod względem ilości pomników w USA ustępuje za 

pewne tylko Waszyngtonowi.
Najwyższy szczyt Australii nosi jego imię. Kościuszko 

tymczasem nigdy tam nie był. Nazwał ją tak polski podróż-
nik Paweł Edmund Strzelecki, który odkrył szczyt w 1840 r.

Drobny szlachetka
Tadeusz Kościuszko urodził się w Mereczowszczyźnie 

na Polesiu. Był czwartym synem miecznika brzeskiego. 
Kształcił się w Kolegium Pijarów w Lubieszowie. Gdy 
okazało się, że rodzinny majątek ma odziedziczyć jego 
brat – Kościuszko wybrał karierę wojskową i wstąpił do 
Szkoły Rycerskiej, ufundowanej przez Stanisława Augusta 
Poniatowskiego.

Był wyjątkowym i bardzo pojętnym studentem. Dzięki 
wyróżniającym wynikom miał okazję ukończyć specjalny 
kurs inżynierski. Kształcił się również we Francji. Jego 
talenty przysłużyły się walczącej o niepodległość Ame-
ryce oraz zmagającej się z trudnościami Polsce. Co 
ciekawe, jego życie uczuciowe stanowiło silny kontrast 
dla błyskotliwej kariery.

Gorące uczucie
Prawdopodobnie największą miłością Kościuszki była 

Ludwika Sosnowska. Bez wątpienia mieli pokrewne dusze 
i zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia podczas 
balu w Szkole Rycerskiej. Bardzo szybko wyznali sobie 
miłość i myśleli o małżeństwie. Marzyli o wolności i równo-
ści dla wszystkich ludzi, czym bez wątpienia wyprzedzali 
swoją epokę. Choć Kościuszko musiał wyjechać z kraju, 
ich miłość nie ostygła. Jak relacjonuje Andrzej Zieliński w 
książce Wielkie miłości, romanse, zazdrości:

Uczucie między młodymi nie wygasło pomimo odda-
lenia. Co więcej, jak pisał do Kościuszki jego przyjaciel 
Julian Ursyn Niemcewicz: „panna ciągle niezajęta, tęskni 
i marzy o tobie i wierną pozostała

Po powrocie Kościuszko zderzył się z brutalną rze-
czywistością. Nie mógł rozwijać swojej kariery, gdyż nie 
stać go było na wykupienie patentu oficerskiego. Brat 
Tadeusza – Józef roztrwonił ojcowiznę, Kościuszki nie 
było więc stać na kupno stanowiska w armii. Na nic więc 
zdało się świetne wykształcenie i przeszkolenie bohatera. 
Bez majątku zwyczajnie nie mógł służyć ojczyźnie.

To właśnie wówczas z pomocą przyszedł mu (niczego 
nieświadomy) ojciec ukochanej. Zatrudnił Tadeusza jako 
nauczyciela rysunku i matematyki dla swoich córek, a także 
zlecił mu urządzenie ogrodu francuskiego. Miłość Tadeusza i 
Ludwiki rozkwitła, choć, jak twierdzi historyk Tadeusz Korzon:

Jest wiele opowiadań o tej miłości, niby od naocznych 
świadków, ale w istocie plotkarskich i tak niedorzecznych, 
że ich powtarzać nie warto. Z dowodów pisemnych i 
pewnych wyrozumieć możemy tylko tyle, że gruchanie 
kochanków trwać mogło około 5-ciu miesięcy, od maja 
do października 1775 roku.

Symbolem wielkiej miłości miały być dwa splecione 
drzewa zasadzone w ogrodzie francuskim.
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CZY IDZIE KRYZYS? ROK 2022 BĘDZIE 
W GOSPODARCE TRUDNIEJSZY OD 

BIEŻĄCEGO

Sytuacja się zmieniła. Poprzedni scenariusz bazowy, 
którego trzymali się ekonomiści, traci na aktualności. 
Wygląda na to, że będzie gorzej. Chociaż nie jest to 
moment na dramatyzowanie, bo na razie wciąż jeszcze 
jest zupełnie nieźle.

Wiele wskazuje na to, że świat zmierza w stronę kolej-
nego spowolnienia gospodarczego

Coś niepokojącego widać już w opublikowanych w tym 
tygodniu danych GUS o sprzedaży detalicznej i produkcji 
budowlanej

Oceny zmian sytuacji finansowej we własnym gospo-
darstwie domowym są najgorsze od kwietnia, a oczeki-
wania dotyczące zmian w najbliższym roku są najgorsze 
od stycznia

Jest dobrze, ale w 2022 będzie gorzej
Produkcja przemysłowa w Polsce we wrześniu urosła 

o prawie 9 proc., płace w przedsiębiorstwach rosną też 
o blisko 9 proc., wszelkie prognozy gospodarcze mówią 
o tym, że wzrost gospodarczy Polski w tym roku będzie 
w okolicach 5 proc. Wprawdzie parę miesięcy temu mó-
wiono głównie o wzroście o co najmniej 5 proc., a teraz 
pojawiają się opinie o tym, że to może być nieco mniej 
niż pięć, ale nawet wtedy nie będzie to przecież oznaczać 
złego wyniku.

Zdecydowanie bardziej można obawiać się tego, co 
będzie się dziać w 2022 r. Wiele bowiem wskazuje na 
to, że cały świat dość szybko zmierza w stronę kolejnego 
spowolnienia gospodarczego. Z pewnością męczyć nas 
będzie wysoka inflacja, która lada chwila przebije się ponad 
6 proc., a potem może sięgnąć nawet 7 proc.

Jeśli Rada Polityki Pieniężnej będzie podnosić stopy 
procentowe, próbując ją ujarzmić, to będzie to stanowić 
dodatkowe utrudnienie dla wzrostu gospodarczego. Tak 
samo będą działać rekordowo wysokie ceny gazu i ener-
gii elektrycznej, które dodatkowo mogą nam wszystkim 
odbierać ochotę na wydawanie większych pieniędzy na 
wszelkie inne rzeczy, co będzie oznaczać spadek popytu 
w gospodarce – a to najważniejszy warunek, którego 
spełnienie prowadzi do spowolnienia.

Pierwsze sygnały spowolnienia
Coś niepokojącego widać zresztą już w opublikowanych 

w tym tygodniu danych GUS o sprzedaży detalicznej i 
produkcji budowlanej, a także sytuacji w budownictwie 
mieszkaniowym. Sprzedaż detaliczna nominalnie rośnie 
aż o ponad 11 proc., ale w ujęciu realnym to wzrost tylko 
5 proc., co oznacza, że ten wzrost jest skromniejszy 
niż miesiąc temu – czyli wydajemy więcej pieniędzy, za 
które kupujemy więcej rzeczy, ale pieniędzy wydajemy 
coraz więcej, a rzeczy przybywa coraz wolniej. To nie 
jest dobry sygnał.

Możliwe, że dlatego właśnie w październiku znacząco 
pogorszyły się nastroje konsumentów w Polsce. Według 
badań GUS oceny zmian sytuacji finansowej we własnym 

gospodarstwie domowym są najgorsze od kwietnia, a ocze-
kiwania dotyczące zmian w najbliższym roku są najgorsze 
od stycznia. Pomimo planowanego przez rząd obniżenia 
podatków większości obywateli w ramach Polskiego Ładu.

Jeszcze ważniejsze jest to, że wskaźnik pokazujący 
gotowość do dokonywania ważnych, większych zakupów 
(samochody, meble itp.) spadł do poziomu najniższego 
od pół roku, chociaż jeszcze miesiąc temu był najwyżej 
od początku pandemii. Pierwszy raz od roku rosną obawy 
związane z rynkiem pracy – wzrostu bezrobocia spodziewa 
się najwięcej osób od maja. A na możliwość oszczędzania 
pieniędzy wskazało najmniej ludzi od półtora roku.

Nastroje konsumentów mają duże znaczenie, bo to 
od nich zależy wielkość popytu w gospodarce, a popyt 
napędza wzrost gospodarczy. Konsument przestraszony 
i pesymistyczny wydaje zdecydowanie mniej pieniędzy. 
Z najnowszych danych wynika, że znowu się czegoś 
przestraszył.

Co ciekawe, z tych samych danych GUS wynika, że 
nasz strach przed COVID-19 jest najmniejszy od po-
czątku pandemii, praktycznie zniknął. Tak więc na nagłe 
pogorszenie nastrojów musiało mieć wpływ coś innego. 
Sporo ekonomistów sugeruje, że tak właśnie działa na 
nas inflacja.

COVID-19, konflikt z UE i inflacja
Wspomniany przed chwilą COVID-19, którego się już 

w ogóle nie boimy, też niestety znów podnosi głowę, a 
przyrost zakażeń i hospitalizacji jest tak szybki, że minister 
zdrowia znów tajemniczo wspomina o możliwości wpro-
wadzenia rozwiązań "drastycznych", jeśli sytuacja się nie 
poprawi. Czyli znów mamy aktualne ryzyko obostrzeń albo 
może nawet lokalnych lockdownów, które też przecież 
będą nam spowalniać gospodarkę.

Do tego pod coraz większym znakiem zapytania stoją 
pieniądze unijne, które miały gospodarce pomagać rosnąć, 
tymczasem dynamika konfliktu politycznego pomiędzy 
polskim rządem a Komisją Europejską i Parlamentem 
Europejskim sugeruje, że lepiej porzucić założenie, że 
się ich doczekamy w tym roku.

W przyszłym też będą niepewne, bo szkody, których 
narobił w relacjach z Unią ostatni wyrok Trybunału Kon-
stytucyjnego, trudno będzie szybko naprawić. To będzie 
uderzać w poziom inwestycji, który już dzisiaj pozostawia 
wiele do życzenia, co widać w danych o produkcji budow-

lanej. Rośnie ona w ostatnim miesiącu tylko o 4 proc., co 
jest sporym rozczarowaniem.

Problemy widać też w danych o liczbie budowanych 
mieszkań. Wydawać by się mogło, że przy tak ogromnym, 
jak ostatnio popycie na mieszkania w Polsce powinno się 
ich budować coraz więcej, tymczasem we wrześniu liczba 
nowo rozpoczętych budów była niższa niż rok temu o 17 
proc. i jednocześnie najniższa od lutego. W stosunku do 
września 2019 r. liczba nowych budów urosła zaledwie o 
1,8 proc. i to tylko dzięki budownictwu indywidualnemu, bo 
deweloperzy rozpoczęli o 10 proc. mniej inwestycji niż dwa 
lata temu i tylko o 0,3 proc. więcej niż trzy lata temu. To 
nie wygląda jak szybko rozwijająca się gałąź gospodarki.

Oczywiście problemów, które ograniczają różnego 
rodzaju inwestycje, jest wiele, przede wszystkim to brak 
rąk do pracy, ale jeśli pojawi się jeszcze problem z bra-
kiem dostępu do pieniędzy unijnych, to sytuacja jeszcze 
znacząco się pogorszy.

Najważniejszy problem ciągle nie chce zniknąć
A nad tym wszystkim wisi wciąż najważniejsza pra-

przyczyna wszystkich problemów, czyli potężne, globalne 
zaburzenia podażowe, które pojawiły się, gdy w wielu 
miejscach pozrywane zostały misternie budowane przez 
lata połączenia i łańcuchy logistyczne. Gdy po wprowa-
dzeniu szczepionek na COVID-19 można było odejść 
od wcześniejszych obostrzeń, okazało się, że popyt na 
wszystko i na całym świecie jednocześnie wyskoczył w 
górę tak bardzo, że podaż nie była w stanie za nim na-
dążyć, zwłaszcza że jeszcze parę miesięcy wcześniej, w 
czasie recesji wywołanej pandemią, celowo ją ograniczano, 
aby ciąć koszty.

Zbyt mała podaż w stosunku do rosnącego popytu 
wywołała wzrost cen i problemy z dostawami materiałów, 
surowców, półproduktów itd. Firmy widząc te problemy i 
obawiając się, że będą się one pogłębiać, zaczęły zama-
wiać to wszystko na zapas, na wszelki wypadek i w ten 
sposób jeszcze bardziej podbiły popyt na rynku, przez co 
ceny zaczęły rosnąć jeszcze szybciej, a braki i opóźnienia 
na rynkach jeszcze bardziej się powiększyły.

Powstało koszmarne błędne koło, z którego do dzi-
siaj nie wiadomo jak wyjść, a które po kilku miesiącach 
zaczyna coraz widoczniej dławić koniunkturę w wielu 
sektorach, na czele z motoryzacją. We wrześniu w Unii 
Europejskiej sprzedano o 23 proc. mniej nowych aut niż 
rok temu, najmniej od kilkudziesięciu lat. Do tego przyplą-
tał się jeszcze kryzys gazowy, bo na ten surowiec popyt 
też zaczął rosnąć w tym roku w sposób niesamowity i w 
efekcie wiele ładunków LNG, które normalnie trafiłoby do 
Europy, popłynęło do Chin i Japonii, bo tam odbiorcy byli 
zdecydowani zapłacić więcej.

Droższy gaz na całym świecie przekłada się też na 
droższą energię elektryczną. Jedno i drugie powoduje 
ograniczenia i przestoje w coraz większej liczbie fabryk. 
To oznacza dalszy spadek aktywności gospodarczej z 
jednej strony i dalszy wzrost inflacji z drugiej strony. Rządy 
i banki centralne nie wiedzą, z czym walczyć najpierw, 
bo wsparcie dla gospodarki będzie dodatkowo pobudzać 
inflację, a walka z inflacją będzie dodatkowo hamować 
gospodarkę.

Kombinacja zbiegów okoliczności wywołanych przez 
pandemię z 2020 r. jest więc mocno negatywna, a do tego 
sama pandemia nadal może stanowić problem w dwa lata 
po jej wybuchu. Prognozy dla polskiej gospodarki na 2022 
r. nadal są dość optymistyczne, ale głównie dlatego, że 
ekonomiści starają się zmieniać je stopniowo i powoli. 
Na razie coraz częściej używają określenia, że "ryzyka 
są skierowane w dół". Czyli że obniżki tych prognoz są 
bardziej prawdopodobne niż ruchy w górę.

W tym tygodniu ekonomiści Citi Handlowego obniżyli 
swoją prognozę wzrostu PKB w 2022 r. z 5,3 proc. do 4,7 
proc., czyli raczej dość skromnie. Kolejne korekty w dół 
zapewne przed nami.
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Телефон: 
215-880-3116 Том    267-679-2571 Ира

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

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.




