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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



Telefon: (267) 971-5765  Faks: (267) 684-6338Grudzień 24, 2021 WIADOMOŚCI Z KRAJU2

BIG CHRISTMAS OFFER BIG CHRISTMAS OFFER 
We are taking the orders by 12/21/21 until 4 pm.We are taking the orders by 12/21/21 until 4 pm.

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


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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TOMASZ GRODZKI O USTAWIE 
MEDIALNEJ: DZIAŁANIE NARUSZAJĄCE 

KONSTYTUCJĘ

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki ocenił, że no-
welizacja tzw. ustawy medialnej narusza konstytucję, 
traktaty handlowe z USA i umowy z UE. Dodał, że Stany 
Zjednoczone to największy sojusznik Polski i gwarant 
jej bezpieczeństwa w ramach NATO. - To niebezpieczna 
gra z największym sojusznikiem i nieodpowiedzialne 
działanie - stwierdził.

Tomasz Grodzki na briefingu w Senacie zaznaczył, 
że nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji została 
odrzucona w Senacie we wrześniu, a następnie nie-
spodziewanie w ubiegły piątek uchwała Senatu została 
wprowadzona pod obrady Sejmu i odrzucona. Obecnie 
- podkreślił - decyzja co do przyszłych losów noweli jest 
w rękach prezydenta Andrzeja Dudy.

"Stany Zjednoczone to największy sojusznik Polski"
Marszałek Senatu przytoczył kilka zapisów z traktatu o 

stosunkach handlowych i gospodarczych między Polską 
a Stanami Zjednoczonymi. Zaznaczył, że wskazano w 
nim "jednoznacznie, iż żadne wprowadzone w przyszło-
ści wyjątki odnoszące się do własności i prowadzenia 
stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych nie będą 
mieć zastosowania do już istniejących inwestycji".

Ponadto - dodał - inny zapis traktatu wskazuje na 
zakaz dyskryminacyjnego traktowania inwestycji amery-
kańskich w Polsce, których "nie można traktować mniej 
korzystnie od analogicznych inwestycji któregokolwiek 
z innego państwa". Zawarto w nim także - podkreślił 
Grodzki - "zakaz wywłaszczania lub de facto znacjo-
nalizowania inwestycji bezpośrednio lub pośrednio 
przez środki równoznaczne z wywłaszczeniem lub 
nacjonalizacją".

Marszałek Senatu podkreślił, że Stany Zjednoczone 
to największy sojusznik Polski i gwarant jej bezpieczeń-
stwa w ramach NATO.

Grodzki: To działanie naruszające konstytucje
- W sytuacji gdy na granicy białorusko-polskiej mamy 

do czynienia z wojną hybrydową, a na granicy białoru-
sko-ukraińskiej stoją dwie potężne armie gotowe do na-
paści na Ukrainę, gdy świat dokonuje licznych zabiegów 
i wysiłków dyplomatycznych, aby powstrzymać i ostudzić 
te niebezpieczne sytuacje, przywracanie dyskusji nad 
wetem Senatu w przeddzień świąt (...) prowadzenie 
takiej niebezpiecznej gry z naszym największym so-
jusznikiem zakrawa - nie chcę powiedzieć o zdradę 
stanu - ale co najmniej o naruszanie żywotnych inte-

resów Rzeczypospolitej Polskiej - powiedział Grodzki.
Ocenił, że to jest "działanie nieodpowiedzialne, na-

ruszające konstytucję, naruszające traktaty handlowe 
i umowy z UE".

W ubiegły piątek Sejm wypowiedział się przeciwko 
uchwale Senatu, który we wrześniu odrzucił nowelizację 
ustawy o radiofonii i telewizji, mającą na celu uszczel-
nienie i uściślenie obowiązujących od 2004 r. przepisów, 
które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia 
działających na podstawie polskich koncesji mogą być 
podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim 
nieprzekraczającym 49 proc.

Nowelizacja trafiła do prezydenta, który może ją 
podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału 
Konstytucyjnego. W niedzielę w różnych miejscach 
kraju odbyły się manifestacje z udziałem m.in. liderów 
ugrupowań opozycyjnych, podczas których wzywano 
prezydenta do zawetowania nowelizacji - podnoszono 
m.in., że konsekwencje nowych przepisów dotyczyłyby 
obecnie Grupy TVN, której właścicielem jest podmiot 
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - ame-
rykański koncern Discovery. 

SĄD ZAJMIE SIĘ SPRAWĄ DEZERTERA 
EMILA C. MIAŁ ZNĘCAĆ SIĘ NAD MATKĄ

Zbiegły na Białoruś żołnierz Emil C. bił swoją matkę, 
poniżał ją, krzyczał, zmuszał do kupowania mu papie-
rosów i alkoholu, zmuszał ją całymi popołudniami i 
wieczorami do siedzenia na krześle w kuchni - przekazał 
sąd w Olsztynie, który 29 grudnia rozpatrzy apelację w 
jego sprawie. Ponadto Żandarmeria Wojskowa przeka-
zała, że zajmuje się zdarzeniem z 11 grudnia, kiedy w 
Giżycku Emil C. miał kierować pojazdem pod wpływem 
alkoholu i marihuany.

Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sę-
dzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski poinformował, że Sąd 
Okręgowy w Olsztynie 29 grudnia będzie rozpoznawał 
apelację dotyczącą sprawy Emila C. 

Uznany za winnego znęcania się nad matką
- Emil C. wyrokiem Sądu Rejonowego w Bartoszy-

cach z dnia 27 września 2021 r. został uznany za 
winnego znęcania się psychicznego i fizycznego nad 
swoją matką. Sąd skazał go za to na sześć miesięcy 
ograniczenia wolności oraz zobowiązał oskarżonego 
do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu. 
Sąd orzekł wobec Emila C. także zakaz zbliżania się 
do pokrzywdzonej kobiety na odległość mniejszą niż 50 
m i bezpośredniego kontaktowania się z nią na okres 

roku od uprawomocnienia się wyroku. Oskarżony został 
obciążony również kosztami sądowymi - poinformował 
rzecznik sądu. 

Wyrok ten zaskarżył obrońca Emila C., który nie 
przyznawał się przed sądem do winy. 

"Znieważał, poniżał, krzyczał"
Sędzia Dąbrowski-Żegalski poinformował, że sąd w 

Bartoszycach ustalił, że Emil C., zawodowy żołnierz, 
w sierpniu 2020 r. wprowadził się do jednopokojowego 
mieszkania swojej matki w Bartoszycach. 

- Oskarżony nadużywał alkoholu i wszczynał awantu-
ry, które przybrały postać znęcania się psychicznego i 
fizycznego nad matką. Mężczyzna ten znieważał matkę, 
poniżał ją, krzyczał, zmuszał do robienia mu zakupów 
w postaci papierosów i alkoholu, a także zabraniał 
korzystać z jedynego pokoju. W konsekwencji jego 
matka zmuszona była całymi popołudniami i wieczo-
rami przebywać w kuchni i siedzieć na krześle - podał 
rzecznik sądu. 

Sąd ustalił także, że do ostatniego "przejawu znęca-
nia się" doszło 7 maja 2021 r. - Tego dnia oskarżony 
uderzył matkę wielokrotnie otwartą dłonią w twarz i tył 
głowy, a następnie oburącz zaciskał dłonie na jej szyi, 
a także uderzył ją zaciśniętą pięścią i głową w twarz. 
W rezultacie kobieta doznała obrażeń ciała, które skut-
kowały rozstrojem jej zdrowia trwającym nie dłużej niż 
siedem dni. Ponadto, oskarżony groził pokrzywdzonej 
pozbawieniem życia. W związku z zaistniałą sytuacją 
na interwencję została wezwana policja, która zatrzy-
mała oskarżonego - podał sędzia Dąbrowski-Żeglaski. 

Miał kierować pod wpływem alkoholu i marihuany
We wtorek szef oddziału komunikacji społecznej 

żandarmerii płk Marcin Wiącek przekazał, że 11 grud-
nia policja (w centrum Giżycka przyp. red.) zatrzymała 
do rutynowej kontroli drogowej Emila Cz. - Kierujący 
znajdował się pod wpływem alkoholu i marihuany. W 
związku z faktem, że Emil Cz. jest żołnierzem, dalsze 
czynności w tej sprawie będzie prowadziła Żandarmeria 
Wojskowa - wskazał płk Wiącek.

Podkreślił, że aktualnie powszechne organa ścią-
gania przekazują Żandarmerii Wojskowej materiały 
postępowania przygotowawczego. - Niezwłocznie po 
ich otrzymaniu Żandarmeria Wojskowa przejmie do 
prowadzenia postępowanie w kierunku art. 178 a § 1 
kk - prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod 
wpływem środka odurzającego, za co grozi grzywna, 
kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do lat dwóch - dodał płk Wiącek.

Dezerter uciekł na Białoruś
W ubiegłym tygodniu media poinformowały, że polski 

żołnierz porzucił służbę i uciekł na Białoruś. Informacja 
pojawiła się po tym, gdy rano Białoruski Państwowy 
Komitet Graniczny (GPK), odpowiednik polskiej Straży 
Granicznej, poinformował, że polski żołnierz poprosił 
o azyl na Białorusi.

Białoruska straż graniczna opublikowała również 
zdjęcia wojskowego z jego kont w mediach społecz-
nościowych i podała jego personalia. 

Emil C. służył w jednostce w Węgorzewie, decyzją 
szefa MON Mariusza Błaszczaka przełożeni tego żoł-
nierza zostali odwołani ze stanowisk. 

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb spe-
cjalnych Stanisław Żaryn informował, że "żołnierz miał 
problemy z prawem" i w związku z tym miał odejść z 
armii. Na kilka dni przed dezercją Emila C. zatrzymała 
policja z Giżycka, stwierdziła, że prowadził auto będąc 
pod wpływem alkoholu i marihuany.
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ADAM MICKIEWICZ

Adam Mickiewicz (1798-1855) był polskim poetą, dzia-
łaczem politycznym, publicystą, tłumaczem, filozofem, 
działaczem religijnym, mistykiem, organizatorem i do-
wódcą wojskowym oraz nauczycielem akademickim.

Krótki życiorys Adama Mickiewicza 
Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku w 

Nowogródku lub w Zaosiu pod Nowogródkiem. W 1807 
roku rozpoczął naukę w powiatowej szkole dominikańskiej 
w Nowogródku. W 1812 roku zmarł jego ojciec. W tym 
samym roku spotkał się wielką historią: z przemarszem 
przez Nowogródek wojsk Napoleona, w tym legionów 
pod wodzą księcia Józefa Poniatowskiego. 

W 1815 roku zapisał się na czteroletnie studia na 
Uniwersytecie Wileńskim, a w październiku 1817 roku 
założył z przyjaciółmi Towarzystwo Filomatów. 

W 1819 roku rozpoczął pracę nauczycielską w szkole 
powiatowej w Kownie. W 1820 roku umiera matka Adama 
Mickiewicza. Tego samego roku powstaje Oda do mło-
dości oraz rozpoczyna prace nad II częścią Dziadów. W 
kolejnym roku powstaje pierwszy tomik Poezji, zawierający 
Ballady i romanse. 

W listopadzie 1823 roku zostaje wraz z innymi filoma-
tami aresztowany, a w kolejnym roku zostaje zesłany w 
głąb Rosji. W 1825 roku odbył wycieczkę na Krym, która 
zaowocowała cyklem wspaniałych sonetów. W 1828 roku 
zostaje wydany „Konrad Wallenrod”. 

W 1829 roku otrzymuje zezwolenie na opuszczenie 
Rosji i odbywa podróż po Europie zachodniej. W kolejnym 
roku przebywa we Włoszech i Szwajcarii, a w 1831 roku 
przyjeżdża do Wielkopolski. 

W 1832 roku wraca do Paryża, wydaje III część Dziadów 
oraz rozpoczyna pisanie Pana Tadeusza, który premierę 
ma w 1834 roku. W roku premiery poematu epickiego 
bierze ślub z Celiną Szymanowską. Z ich związku na 
świat przychodzą dwie córki i czterech synów. 

W 1839 roku rozpoczyna wykładanie na Akademii 
w Lozannie, w tym okresie powstają liryki lozańskie, 
które nie zostają opublikowane za jego życia. W latach 
1840-1844 obejmuje profesurę literatury słowiańskiej w 
College de France. 

W 1841 roku po raz pierwszy spotyka podającego się 
za proroka Andrzeja Towiańskiego i wraz z nim zakłada 
Koło Sprawy Bożej. Po dwóch latach jednak zrywa z 
Towiańskim. 

W 1848 roku Mickiewicz zakłada legion w związku z 
wydarzeniami Wiosny Ludów. W 1852 roku otrzymuje 
pracę w Bibliotece Arsenału w Paryżu. 

W marcu 1855 roku umiera jego żona. 26 listopada 
tego roku poeta umiera pod Konstantynopolem. W 1890 
roku jego prochy zostają przeniesione z Montmorency 
na Wawel.

Biografia rozszerzona Adama Mickiewicza 
Adam Bernard Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 

w Nowogródku lub w Zaosiu pod Nowogródkiem. 
Rodzina, rodzice, rodzeństwo 
Adam Mickiewicz przyszedł na świat jako syn Mikołaja 

Mickiewicza herbu Poraj i Barbary z Majewskich, w drob-
noszlacheckiej rodzinie o tradycyjnym stylu życia. Jego 
ojciec był adwokatem sądowym w Nowogródku i komor-
nikiem mińskim, natomiast mama była córką ekonoma. 
Miał dwóch braci: Aleksandra i Franciszka Mickiewiczów. 

Wczesne lata 
W 1807 roku Adam Mickiewicz rozpoczął naukę wg 

programu Komisji Edukacji Narodowej, w powiatowej 
szkole dominikańskiej w Nowogródku. W 1812 roku zmarł 
jego ojciec. Rok ten wiąże się ze spotkaniem czterna-
stoletniego chłopca z wielką historią: z przemarszem 
przez Nowogródek wojsk Napoleona, w tym legionów 
pod wodzą księcia Józefa Poniatowskiego.  

Wykształcenie 
W 1815 roku nie został przyjęty do Instytutu Medycz-

nego, więc zapisał się na Uniwersytet Wileński. W ciągu 
czteroletnich studiów skoncentrowanych na filologii kla-
sycznej zetknął się z wybitnymi przedstawicielami nauk 
matematyczno-przyrodniczych. Chłonął także szeroką 
wiedzę od wybitnych humanistów. Przeżywający lata 
świetności uniwersytet zaznajamiał studentów ze sto-
sunkowo nowymi ideami oświeceniowej nauki i kultury, 
otwierał ich umysły na dalsze, samodzielne poszuki-
wania, na inspiracje niemieckie, brytyjskie, francuskie, 
szwajcarskie w dziedzinie literatury, krytyki i estetyki, 
studium języków obcych i historii, prawa i ekonomii, nauk 
medycznych i rolniczych. Istotne znaczenie miała łączność 
z kulturą Królestwa Polskiego, zwłaszcza z literaturą nur-
tu puławskiego. Liczne instytucje i inicjatywy kulturalne 
Wilna stanowiły dogodne forum debaty światopoglądowej 
i ekspresji indywidualnej, także artystycznej. 

W październiku 1817 roku Adam Mickiewicz założył z 
przyjaciółmi Towarzystwo Filomatów, początkowo służące 
samokształceniu i samopomocy koleżeńskiej, stopnio-
wo stające się wspólnotą moralną oraz środowiskiem 
intelektualnym i literackim doby przełomu oświecenio-
wo-romantycznego. 

Praca nauczycielska 
W 1819 roku złożył egzamin magisterski (promotor 

Groddeck nie przyjął jednak jego rozprawy) i podjął 
nakazane mu – jako absolwentowi korzystającemu w 
czasie studiów ze stypendium na poczet przyszłej pracy 
nauczycielskiej – obowiązki profesora szkoły powiatowej 
w Kownie. 

W Kownie rozwinął się indywidualizm Mickiewiczowski i 
dokonała się romantyczna reorientacja jego poezji. Sprzy-
jały temu kowieńskie przeżycia tęsknoty, wyobcowania, 
niezgody na status zawodowy, a także ciosy osobiste: 
śmierć matki i wielka, niespełniona miłość do Maryli We-
reszczakówny, którą poznał w Tuhanowiczach w 1819 roku. 
Była ona narzeczoną hrabiego Wawrzyńca Puttkamera i 
wkrótce wyszła za niego za mąż. Wzniosłe, platoniczne 
uczucie nie przeszkodziło Mickiewiczowi nawiązać romans 
z mężatką, doktorową Karoliną Kowalską. Jednak tylko 
Maryli poświęcił kilka najpiękniejszych wierszy. 

W 1820 roku powstała Oda do młodości oraz Mickiewicz 
rozpoczął pracę nad II częścią Dziadów. W kolejnym roku 
rozpoczął pisanie IV części Dziadów, a w 1822 roku napi-
sał pierwszy tomik Poezji, zawierający Ballady i romanse. 

Aresztowanie 
W 1823 roku zostały zdemaskowane tajne związki mło-

dzieży wileńskiej, wyrosłe z pnia filomackiego. Żmudne 
śledztwo i proces skończyły się wyrokami niejednokrotnie 
okrutnymi w swych konsekwencjach (złamały one życie 
Zanowi, Czeczotowi, Pietraszkiewiczowi i wielu innym), 
niszczycielskimi dla kultury Wilna i pełnymi groźby wobec 
kulturalnych i narodowościowych dążeń młodego pokole-
nia Polaków. Mickiewicz został po półrocznym uwięzieniu 
skazany na zesłanie w głąb Rosji. 

W Rosji Adam Mickiewicz przebywał wśród tamtej-
szych elit i wbrew intencjom władz carskich, nawiązał 
przyjaźnie z dekabrystami oraz Puszkinem. Polskich i 
rosyjskich arystokratów podbijał swoimi improwizacjami 
w jęz. francuskim, a piękne kobiety – niezwykłym urokiem 
osobistym. W 1825 roku odbył wycieczkę na Krym, która 
zaowocowała cyklem wspaniałych sonetów. W kolejnym 
roku podczas podróży po kraju poznał rosyjską kulturę 
i ukończył m.in. pracę nad „Konradem Wallenrodem”. 

Opuszczenie Rosji  
Dzięki interwencji wpływowych przyjaciół, w 1829 roku 

uzyskał pozwolenie na opuszczenie Rosji i popłynął parow-
cem do Hamburga. W Weimarze poznał Johanna Wolfganga 
Goethe. Następnie udał się w podróż po Europie, odwiedził 
kolejno: Pragę, Strasburg, Zurych, Mediolan, Wenecję i 

Rzym. W Szwajcarii poeta poznał Zygmunta Krasińskiego, 
natomiast w Wiecznym Mieście starał się o rękę młodej 
arystokratki Ewy Ankiewiczówny, lecz jej rodzice nie wyrazili 
zgody na ślub z ubogim poetą. Imię ukochanej nadał później 
idealnym, subtelnym bohaterkom swych dwóch największych 
dzieł – Dziadów i Pana Tadeusza. 

Wybuch powstania listopadowego powitano w War-
szawie hasłem: „Słowo stało się ciałem, a Wallenrod 
Belwederem”, wskazując na rolę Mickiewiczowskiego 
Konrada Wallenroda w budzeniu nastrojów spiskowo-pa-
triotycznych. Przybył jednak z Włoch do Wielkopolski pół 
roku później, gdy klęska była już przesądzona. Postawa 
poety, który w okresie zrywu narodowego bawił w gościn-
nych dworach wielkopolskich, wzbudziła w Warszawie 
oburzenie, a on sam przez wiele lat doznawał z tego 
powodu gwałtownych wyrzutów sumienia. 

Gdy powstanie upadło, wyruszył z wielką falą uchodź-
ców do Drezna. Tam w bardzo krótkim czasie stworzył 
III część Dziadów – mesjanistyczny dramat osadzony w 
realiach procesu Filomatów. 

Po przybyciu do Paryża w 1832 roku, jak większość 
emigrantów, pozbawiony był środków do życia i narażony 
na szykany policji. W tych warunkach w 1834 powstał nostal-
giczny, a jednocześnie pełen humoru Pan Tadeusz. Opisany 
w nim kraj lat dziecinnych stał się symbolem wszystkiego, co 
polskie, bliskie, swojskie. Poemat ten jest wyrazem wiary w 
metafizycznych ład i harmonię świata wbrew okrucieństwu 
historii, która pozbawiła uchodźców ojczyzny. 

Żona i dzieci 
Wkrótce po wydaniu tego dzieła Adam Mickiewicz ożenił 

się z młodszą od siebie o 14 lat Celiną Szymanowską. 
Poznał ją jeszcze podczas pobytu w Rosji, lecz wówczas 
interesował się bardziej jej matką – słynną pianistką. Po 
ślubie przestał publikować wiersze – starał się utrzymać 
coraz liczniejszą rodzinę. Z Celiną miał sześcioro dzieci: 
córki Marię i Helenę oraz czterech synów: Władysława, 
Józefa, Aleksandra i Jana. W 1838 roku jego żona za-
chorowała psychicznie. 

Wybawieniem z trudności materialnych rodziny Mic-
kiewiczów stała się nominacja poety na katedrę litera-
tury łacińskiej na Akademii w Lozannie (1839). W tym 
okresie życia powstały liryki lozańskie, które nie zostały 
opublikowane za życia poety. Następnie objął profesurę 
literatur słowiańskich w College de France (1840-1844). 

Koło Sprawy Bożej 
W 1841 roku Mickiewicz poznał podającego się za 

proroka Andrzeja Towiańskiego i wraz z nim założył Koło 
Sprawy Bożej – grupę skupiającą zwolenników mesja-
nizmu. W myśl ich przekonań Polska była „Mesjaszem 
narodów” i jej cierpienia miał przynieść całemu światu wol-
ność oraz wyzwolenie spod jarzma zła. Po dwóch latach 
Mickiewicz zerwał z Towiańskim, walka o niepodległość 
kraju pozostała jednak dla niego sprawą najważniejszą. 

Ostatnie lata i śmierć 
Po zerwaniu z Towiańskim 30 listopada 1846 roku 

staje na czele odrębnego Koła. W styczniu 1848 roku 
wyrusza do Rzymu z misją do Piusa IX, tam angażuje 
się w wydarzenia Wiosny Ludów, tworząc Legion Polski 
i pisząc dla niego program ideowy Skład zasad. Mickie-
wicz triumfalnie maszeruje z legionem przez Włochy, 15 
czerwca wyjeżdża do Paryża. Między 15 marca, a 16 
października 1849 roku stoi na czele międzynarodowej 
redakcji „Tribune des Peuples”, dziennika skupionego na 
problemach narodowych (głównie niemieckich, włoskich i 
polskich) oraz społecznych, m.in. na kwestii emancypacji 
robotniczej. W dniu 12 kwietnia 1852 roku zostaje osta-
tecznie pozbawiony katedry, lecz 30 października tego 
roku otrzymuje posadę w Bibliotece Arsenału w Paryżu. 
5 marca 1855 roku umiera jego żona. 11 września tego 
roku Mickiewicz wyjeżdża na Wschód jako wysłannik 
politycznego kierownictwa emigracji, w związku z tzw. 
wojną krymską angażuje się w tworzenie antyrosyjskiej 
formacji wojskowej. Umiera 26 listopada 1855 roku w 
obozie żołnierskim pod Konstantynopolem, prawdopo-
dobnie na cholerę. Jego trumnę, przewożoną do Francji, 
żegnali przedstawiciele wielu narodów. Adam Mickiewicz 
spoczął na cmentarzu Les Champeaux w Montmorency, 
a w 1890 roku jego prochy przeniesiono na Wawel, co 
dało sposobność do manifestacji patriotycznej. 
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GÓRNICY, WALCZĄC O FUNDUSZ 
WYNAGRODZEŃ, ZABLOKOWALI TORY

Po wtorkowym fiasku rozmów płacowych w Polskiej 
Grupie Górniczej (PGG) i ogłosili pogotowie strajkowe. 
Rozpoczęli też zaplanowaną na całą dobę blokadę wy-
syłki węgla z kopalń do elektrowni. - Tak mi się wydaje, 
że środki na te dodatkowe wynagrodzenie dla pracowni-
ków PPG się znajdą. Rząd musi kupować czas i spokój 
społeczny - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL  prof. 
Jacek Wódz, socjolog.

W pierwszej kolejności zablokowane zostały tory, którymi 
wyjeżdżają pociągi z węglem z kopalni Piast-Ziemowit. 
Rozpoczęły się także blokady na kopalniach Staszic 
oraz Wesoła.

Na kolejnych zmianach do akcji mają dołączać kolejne 
kopalnie PGG, a w każdej z nich blokada wysyłki węgla 
koleją ma trwać dobę.

Sytuacja w PGG pozostaje napięta.
Do blokad dołączać będą następne kopalnie. Cieszy 

nas to, że działania protestacyjne podjęły także inne 
związki zawodowe. Liczę, że protesty będą prowadzone 
wspólnie - mówi portalowi WNP.PL Bogusław Ziętek, 
przewodniczący Sierpnia 80, którego przedstawiciele w 
poniedziałek, 20 stycznia, weszli do siedziby PGG, na 
dzień przed wtorkowymi rozmowami i spędzili tam noc.

- Całe to zamieszanie jest efektem tego, że górnictwo 
jest i będzie punktem spornym, bowiem w Unii Europejskiej 
coraz mocniej stawia się na dekarbonizację - ocenia w 
rozmowie z portalem WNP.PL Jacek Wódz, socjolog. - U 
nas z kolei energetyka bazuje na węglu. A wewnętrzna 
sytuacja w kraju jest taka, że nie do końca wiadomo, kto 
obecnie rządzi. Można czasem odnieść wrażenie, że rzą-
dzi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który coraz 
mocniej walczy z premierem Mateuszem Morawieckim, 
a w obszarach sporu są również kwestie związane ze 
skutkami polityki klimatycznej Unii. Z kolei związki zawo-
dowe działające w górnictwie mają przystawiony pistolet 
do głowy. Jeżeli nie będą się teraz mocno upominać o 
podwyżki, w realiach galopującej inflacji, to będą szybko 
tracić poparcie - zaznacza prof. Jacek Wódz.

Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej Solidarno-
ści, a zarazem szef związku w Polskiej Grupie Górniczej, 
wskazał, że dobowa blokada wysyłki węgla ma być sygna-
łem ostrzegawczym dla rządu. Na kolejnym spotkaniu, do 
którego ma dojść w Polskiej Grupie Górniczej 28 grudnia 
związkowcy oczekują konkretów nie tylko w sprawach 
finansowych, ale także tego, jak PGG ma przetrwać i 
funkcjonować w przyszłym roku.

- Jeżeli takich konkretów nie usłyszymy, od 4 stycznia 
rozpoczniemy całkowitą blokadę wysyłki węgla - wskazał 
Bogusław Hutek.

Rozpoczęta we wtorek, 21 grudnia, blokada dotyczy 
wysyłki węgla koleją do elektrowni, nie dotyczy natomiast 
sprzedaży surowca dla odbiorców indywidualnych. Związ-
kowcy nie planują obecnie blokady dłuższej niż dobę, żeby 
nie narażać energetyki na zakłócenia mogące skutkować 
brakiem dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

Wtorkowe rozmowy płacowe w PGG zakończyły się 
podpisaniem protokołu rozbieżności. Związkowcy chcą 
zwiększenia tegorocznego funduszu wynagrodzeń w 
PGG - wypłaty dodatkowej rekompensaty pieniężnej za 
przepracowane w ostatnich miesiącach weekendy lub 
wypłaty jednorazowego świadczenia dla załogi. Nieofi-
cjalnie związkowcy wymieniają kwotę ok. 60-70 mln zł, 
jakie PGG miałaby przeznaczyć na dodatkową wypłatę 
dla pracowników.

Jak tłumaczył wtorkowych rozmowach prezes PGG To-
masz Rogala, obecnie spółka, która liczy na uruchomienie 
pomocy publicznej zgodnie z zawartą w maju 2921 roku 
umową społeczną, nie może podejmować decyzji kosz-
towych, które burzyłyby model proponowanego systemu 
wsparcia. Model ten jest podstawą zarówno rozmów z 
Komisją Europejską na temat notyfikacji programu dla 
górnictwa, jak i podstawą trwających obecnie w parla-
mencie prac nad ustawą ustanawiającą system wsparcia 

dla branży górniczej. Rogala podkreślił, że spółka szanuje 
postulaty strony społecznej, nie ma jednak obecnie moż-
liwości uruchomienia dodatkowych środków na wypłaty.

LATANIE NIE BĘDZIE TAK TANIE. 
PODWYŻKI WIDOCZNE JUŻ W 2022 ROKU
Pandemia uziemiła w pierwszym kwartale 2020 roku w 

zasadzie 99 proc. samolotów i lotnictwo przestało działać. 
- Niestety rok 2021 jest równie trudny, a następny będzie 
podobny - przewiduje Artur Tomasik, prezes Związku Re-
gionalnych Portów Lotniczych i szef Górnośląskiego To-
warzystwa Lotniczego zarządzającego Międzynarodowym 
Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.

Linie lotnicze muszą zmniejszać swój wpływ na klimat: 
branża przewozów powietrznych osiągnie zeroemisyjność 
do roku 2050?

Bilety lotnicze będą droższe. Jeśli w ogóle będą… Ban-
krutują linie lotnicze, porty czeka fala upadłości.  

Sytuacja wróci do przedpandemicznej normy dopiero w 
roku 2024 lub nawet 2025. 

Lotnictwo - wbrew pozorom - wcale nie jest w ogólnym 
rozrachunku szczególnie groźne dla klimatu. Samoloty mają, 
w zależności od tego kto i kiedy liczy, tylko dwu-, trzypro-
centowy udział w globalnej emisji dwutlenku węgla. Tyle że 
ten udział w ciągu ostatnich lat szybko rósł. I nadal rośnie.

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 
(ICO) szacuje, że w ciągu dwóch najbliższych dekad, jeśli 
nie zostaną podjęte środki zaradcze, transport powietrzny 
może zwiększyć swą emisję nawet o 150 proc. Dlatego 
branża znalazła się na cenzurowanym.

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący KE odpowie-
dzialny za wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, mówi o 
rezygnacji z krótkodystansowych lotów w Unii Europejskiej.

W pakiecie „Fit for 55” znajduje się postulat opodatko-
wania nafty lotniczej i tankowania samolotów paliwem z 
coraz większą domieszką zrównoważonych komponentów 
niskoemisyjnych oraz propozycja wycofania darmowych 
uprawnień do emisji CO2.

Niejako w odpowiedzi linie lotnicze zrzeszone w Mię-
dzynarodowym Stowarzyszeniu Transportu Powietrznego 
(IATA) zobowiązały się w październiku do osiągnięcia 
zerowej emisji CO2 do roku 2050.

- Czeka nas zatem bardzo wzmożony okres redukcji 
emisji - mówi Artur Tomasik. - Na rynku pojawiają się nowe 
konstrukcje samolotów, które emitują mniej spalin i mają 
większy zasięg. Nowoczesne samoloty wąskokadłubowe 
mogą dolecieć bez międzylądowania z Pyrzowic do Ameryki 
Północnej i Azji. To pewno przyszłość, która nas czeka. 
Takie średniej wielkości porty jak Pyrzowice powinny na 
tym tylko skorzystać.  

Wszystkie te zmiany, dokonujące się w otoczeniu bizne-
sowym branży sprawią, że latanie nie będzie już tak tanie 
jak dotychczas. Po prostu: rosną związane z nim koszty.  

- Myślę, że skutki tych wzrostów staną się widoczne 
już w roku 2022. Tu nie chodzi tylko o droższe paliwa, ale 
także o wyższe opłaty lotniskowe, inflację, rosnące koszty 
energii… Przewiduję, że poziom ruchu sprzed pandemii 
osiągniemy dopiero w roku 2024 lub nawet 2025 - progno-
zuje nasz rozmówca.

O powadze sytuacji świadczą bankructwa linii lotniczych: 
w roku 2019 było ich prawie 50, w roku 2020 - ponad 40. 
Upadłość ogłosiło lotnisko pasażerskie Frankfurt-Hahn.

- Taką mamy dziś rzeczywistość... Ale - patrząc pozytyw-
nie - mają co robić te lotniska, które obsługują cargo. W Py-
rzowicach mamy ponad pięćdziesięcioprocentowy wzrost. 
Myślę, że właśnie tym rodzajem przewozów będziemy się 
w przyszłości bardzo intensywnie zajmować. I tu będziemy 
inwestować. Choć niektóre inwestycje, z powodu wzrostu 
cen materiałów i usług budowlanych, przenieśliśmy na 
lata 2024-2025 - wskazuje prezes Związku Regionalnych 
Portów Lotniczych.

Z Arturem Tomasikiem rozmawialiśmy w trakcie ob-
rad Rady Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Jego 
czternasta edycja odbędzie się w Katowicach od 25 do 27 
kwietnia 2022 roku.

DROGIE ŚWIĘTA? OTO ILE TRZEBA 
ZAPŁACIĆ ZA PODSTAWOWE PRODUKTY 

NA WIGILIJNY STÓŁ
Inflacja spędza sen z powiek każdemu, kto planuje 

świąteczne zakupy. W listopadzie ceny wzrosły o średnio 
7,7 proc. Sprawdzamy, ile trzeba wydać na podstawowe 
świąteczne produkty, bez których trudno obyć się przy 
świątecznym stole.

Na wigilijnym stole nie może oczywiście zabraknąć 
karpia. W sklepach sieci Biedronka ryba w płatach kosz-
tuje 3,49 za 100 g. Niewiele drożej - 2,99 za 100 g karp 
kosztuje w Lidlu.

Z kolei w sieci Auchan karp patroszony kosztuje 26,99 
za kilogram. W sklepach sieci Carrefour karpie kosztują 
od 44,99 do nawet 58 złotych za kilogram. Jedyne, jakie 
udało nam się znaleźć, mają etykietę "bio", stąd pewnie 
ich wysoka cena.

Święta trudno wyobrazić sobie także bez pierogów 
i kapusty z grochem. Kilogram kapusty kiszonej marki 
"Swojska Chata" kosztuje w Biedronce 6,09 zł za kilogram. 
Z kolei 400-gramowe opakowanie gotowych pierogów 
można kupić za 6,04 zł.

W Lidlu kapusta marki własnej sieci kosztuje 5,54 zł. 
Paczkę gotowych pierogów z kapustą kupimy w cenie 5,99 
zł za opakowanie 400 g. W sklepach Auchan kilogramową 
paczkę kapusty można kupić za 4,98 zł. Półkilogramowe 
opakowanie gotowych pierogów kosztuje 5,99 zł.

W sklepach sieci Carrefour kapusta kiszona kosztuje 
ok. 5,99 zł. Za półkilogramowe opakowanie pierogów 
zapłacimy 7,59 zł. Mniejsze, 400-gramowe opakowanie, 
kosztuje 6 złotych.

Drogie jak barszcz
Tegoroczne święta będą najdroższe od wielu lat. Inflacja 

w listopadzie wyniosła 7,7 proc. W praktyce okazuje się, 
że wzrost cen w sklepach może być jeszcze większy.

Jak wynika z analizy cen przeprowadzonej przez 
Hiper-Com Poland i Grupę AdRetail, ceny w sklepach 
wzrosły w listopadzie o prawie 11 proc. w stosunku do 
zeszłego roku.

Najbardziej zdrożały produkty tłuszczowe. Olej jest 
droższy o niemal 80 proc. w stosunku do tego, ile kosz-
tował w zeszłym roku. Margaryna zdrożała o 36, a masło 
o 34 proc.

Jednym z hitów drożyzny są w tym roku buraki ćwikłowe. 
Jeszcze rok temu w hurcie kilogram kosztował zaledwie 70 
groszy. Dziś ich cena przebija 1,40 złotych, co oznacza, 
że wigilijny barszczyk w tym roku zdrożeje o 100 proc.

Nie zdrożały kojarzone w Polsce ze świętami pomarań-
cze i mandarynki. Ich hurtowa cena, tak jak w zeszłym 
roku, oscyluje wokół 4-4,50 zł za kilogram.

Nieco droższa jest za to mąka. Jak wynika z notowań 
na Praskiej Giełdzie Spożywczej, rok temu kilogram mąki 
pszennej kosztował w hurcie 2,61 zł. Dziś przeciętna cena 
to 3,10 zł. Podobnie jest z cukrem. W grudniu 2020 r. 
kosztował na giełdzie 2,43 zł za kilogram, w tym przeciętna 
cena skoczyła do 3,19 zł.

Należy pamiętać, że to ceny hurtowe. W sklepach w 
większości przypadków będzie trzeba zapłacić więcej.

Droższe prezenty
Wzrost cen nie ominął także towarów, które zwykle 

kupujemy jako prezenty. Jeśli nie chcemy przepłacać, pod 
choinką najlepiej będzie zostawić upominki odzieżowe. 
Ta kategoria produktów, według danych GUS, wzrosła od 
zeszłego roku o zaledwie 0,7 proc.

Z kolei książki - jeden z popularniejszych prezentów - już 
w październiku były o 2,9 proc. droższe niż rok wcześniej.

Duże podwyżki cen dotykają też rynek zabawek i elek-
tronicznych gadżetów. Z powodu pandemii koronawiru-
sa i przerwania łańcucha dostaw komponentów branża 
elektroniczna zaczęła podnosić ceny już latem. Do tego 
doszły wysokie podwyżki cen paliw, które windują koszty 
produkcji takich urządzeń. Obecnie ceny sprzętu RTV, a 
razem z nim smatrfonów, tabletów i komputerów, 4,7 proc. 
wyższe niż rok temu.

Będzie jeszcze drożej.
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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

Merry Christmas  Merry Christmas  
and Happy New Yearand Happy New Year

215-927-5800215-927-5800
Philadelphia ChapelPhiladelphia Chapel
Bennett Goldstein SupervisorBennett Goldstein Supervisor
6410 N. Broad Street6410 N. Broad Street
Philadelphia, PA 19126Philadelphia, PA 19126

800-622-6410800-622-6410
Suburban North ChapelSuburban North Chapel
Gabe Goldstein, SupervisorGabe Goldstein, Supervisor
310 Second Street Pike310 Second Street Pike
Southampton, PA 18966Southampton, PA 18966

Goldsteins, Rosenberg`s
                            Raphael - Sacks, Inc
                                               Family owned and operated



Have a happy  
and safe holiday season.

Телефон: 267-342-0659

А также 
требуются люди

 для уборки помещения 
и мелкого ремонта 

оборудования

MerryChristmas
and Happy  
New Year

DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ  DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ  
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВОРАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО

И УПАКОВКУ ПРОДУКЦИИ. FULL TIME JOB. 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.


