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Wiadomości z kraju

ПРЕДЛАГАЕМ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ CDL КЛАССА A 
После успешного завершения 

программы CDL ТРУДОУСТРАИВАЕМ

Транспортная компания N-Trans Inc 
специализируется по перевозке 

рефрижераторных грузов 
из Филадельфии до Лос-Анджелеса

• новая  техника, • новая  техника, 
• стабильная зарплата • стабильная зарплата 
• хорошие условия• хорошие условия

N-Trans Inc
2000 Bennett Road,  

Philadelphia  PA 19115 

ПРИГЛАШАЕМ 
водителей CDL 

c опытом работы 
и без

ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
СТАБИЛЬНЫЕ РЕЙСЫ   

4.5 - 5 ДНЕЙ  
В НЕДЕЛЮ

215-776-3392215-776-3392

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
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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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В САЛОН 
ТРЕБУЕТСЯ: 

 МАССАЖИСТ 
 ESTHETICIAN НА PART TIME
     (ЖЕЛАТЕЛЬНО С ОПЫТОМ РАБОТЫ) 

202 Holland Road, Suite 212. Holland, PA. 18966

SPA FACIAL TREATMENTS
HYDRAFACIAL
CHEMICAL PEELS
MICRODERMABRASION
ANTI-AGING TREATMENT
MASSAGE THERAPY
WAX
SKIN CARE PRODUCTS










Звоните Звоните 267-826-4411267-826-4411
CELLCELL: 609-424-9242 : 609-424-9242 
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OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA


FIRMA TRANSPORTOWA 

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

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

Telefon: 215-491-2222


POSZUKIWANI  PRACOWNICY DO PRACY PRZY  
ODNAWIANIU ODZIEŻY ROBOCZEJ.

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

Telefon: 215-500-1469

PILNIE POSZUKIWANI PRACOWNICY  
NA STANOWISKA:

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

w kuchniw kuchni
• •  Pracownika  Pracownika  

do wykonywania  do wykonywania  
innych czynnosci w sklepieinnych czynnosci w sklepie

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

email: HR@NetCostMarket.com
Mozna rowniez wypelnic ankiete  

w naszym sklepie.
Wymagane pozwolenie na prace w USA

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

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

Twój tekst:   ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_______________________________________________________
___________________    Data _____________________________

__________ 1 tydzień    _________ 2 tygodnie    ___________ Miesiąc

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

Imię, nazwisko na karcie _______________________________________Adres: ____
_________________________________________________

Miasto_____________________________ Stan________ Kod_________
Tel. #________________________________________________________

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

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

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

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

LET'S MOVE
PRZEPROWADZKI:  

DOMU, APPARTMENTU ALBO BIURA
DOWOLNE MIEJSCE W STANACH ZJEDNO-

CZONYCH AMERYKI.
POSIADAMY LICENCJE I UBEZPIECZENIE.

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


KOMPANIA ZAJMUJACA SIE 
TRANSPORTEM BENZYNY  
POSZUKUJE PRACOWNIKA  

NA STANOWISO: DISPACHER 
Full/Part time.

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

rosyjskiego
Biuro znajduje sie w Cherry Hill, New Jersey

Niektore zamowienia mozna dokonywac zdalnie
Doswiadczenie w tej dziedzine mile widziane

TELEFON: 609-502-1789


NORTHEAST ADULT DAY CARE 
POSZUKUJE SEKRATARKI  
ze znajomoscia jezyka angielskiego,  

rosyjskiego.
Wymagana znajomosc WORD i EXCEL.

Legalny status do pracy w USA.   
Wynagrodzenie czekiem

TELEFON: 215-431-0907


JUNKYARD W SOUTH JERSEY 
POSZUKUJE PRACOWNIKOW Z 

DOSWIADCZENIEM DO ROZBIOR-
KI SAMOCHODOW.

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

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


DIJAS FOODS DISTRIBUTION INC  

Poszukuje pracowników przy produkcji  
i pakowaniu towarów.

Praca na pełny etat. Wymagana minimalna znajomość 
jeżyka angielskiego i uregulowany status prawny.

Dobre warunki pracy i płacy. Możliwość awansu.
KONTAKT TELEFONICZNY: 267-342-0659


PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU 

NA PERMIT/LICENCJE CDL 
(KOMERCYJNE PRAWO JAZDY) w ciągu 

3-6 dni W JEŻYKU ROSYJSKIM. USTALANIE 
TERMINU EGZAMINU. PŁATNE SZKOLENIE.
PO zdaniu egzaminu ZAPEWNIENIE 

100% miejsca PRACY CDL.  
Tel: 267-323-9437, 203-570-4915, 

347-224-3893


FABRYKA OKIEN POSZUKUJE  
MŁODEGO, ENERGICZNEGO  

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

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


Poszukiwany Mechanik do pracy przy 

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

Dobre warunki płacy i pracy.
Zapewniamy zakwaterowanie.

Telefon: 609-239-2694

NIKSEN - 
TELEKOMUNIKACYJNA 

FIRMA 
pracujaca w 15 stanach USA poszukuje 

PRACOWNIKOW 
OBSLUGUJACYCH TOWER CLIMBING.  

DOSWIADCZENIE PRACY MILE WIDZIANE
BARDZO DOBRE WARUNKI PRACY I PLACY
FIRMA ZATRUDNI TAKZE PRACOWNICOW 

NA STANOWISKO: SUBCONTRACTOR,  
WYGODNE WARUNKI PRACY

TELEFON: 732-642-3300


POSZUKIWANI KIEROWCY  

DO PRZEWOZU PRODUKTOW 
NAFTOWYCH

Bonus na start $5,000
Lokalne zlecenia, codzienne powrory  

do domu
Srednie wynagrodzenie $450 na dzien

Wymagane posiadanie CDL,  
2-letnie doswiadczenie

HAZMAT konieczny
Po dodatkowe informacje prosze dzwonic: 

609-502-1789


FIRMA PRODUKUJĄCA  
ALUMINIOWE OKNA  

I SYSTEMY FASADOWE  
Poszukuje pracowników do montażu okien i drzwi.

Wymagany uregulowany status prawny.
Dobre warunki pracy i płacy. Możliwość otrzymania 

ubezpieczenia medycznego.
LOKALIZACJA - BENSALEM.

KONTAKT TELEFONICZNY: 215-300-3031


ZAKLAD FRYZJERSKI W HAVERTON PA  
natychmiast zatrudni fryzjera

na caly etat lub pol etatu
Prosze dzwonic: 610-789-2319


DOBRZE ROZWIJAJĄCA SIE FIRMA 

Spożywcza z siedziba w Bensalem  
PILNIE POTRZEBUJE PRACOWNIKÓW 

do sprzątania a także do  konserwacji urządzeń.
Elastyczne godziny pracy. 

Wymagana minimalna znajomość jezyka  
angielskiego i uregulowany status prawny.

Dobre warunki płacy.  
Możliwość awansu.

Kontakt telefoniczny: 267-342-0659


Wykonujemy prace o rożnym stopniu 
złożoności:

Prace wewnętrzne: malowanie,parkiet, laminat, 
płytki ceramiczne, schody. Remont łazienek 

i kuchni. Wykańczanie piwnic
Prace na zewnątrz: hardscaping, landscaping, 
klaby, kwietniki, mulch,ogrodzenia,deki, prace 

w cemencie i betonie
Telefon: 215-588-8466


Potrzebni młodzi, energiczni  

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

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

267-648-7988
 

FIRMA SPEDYCYJNA POSZUKUJE 
SPECJALISTY W ZAKRESIE 

DIAGNOSTYKI KOMPUTEROWEJ 
CIĘŻARÓWEK.

WYMAGANE POSIADANIE
CDL KLASY A.

DOBRE WARUNKI PŁACY I PRACY
Po więcej informacji prosić Igora

Telefon: 215-391-0524


SPEDYCYJNA FIRMA POSZUKUJE KSIĘGOWEGO  
ZE ZNAJOMOŚCIĄ JEZYKA ANGIELSKIEGO.

DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY.
PO WIĘCEJ INFORMACJI PROSZĘ DZWONIĆ

Telefon: 267-241-0794


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

Telefon: 215-942-4646
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SANKCJE NA ROSJĘ. MUELLER ZWRÓCIŁ 
SIĘ WPROST DO KANCLERZA NIEMIEC

- Wśród zaproponowanych przez nas sankcji jest: za-
mknięcie NS1 i NS2; odcięcie Rosji od SWIFT i wszystkich 
innych systemów finansowych i bankowych; zamknięcie 
możliwości dostaw gazu, ropy oraz węgla z terenu Rosji 
do Europy - powiedział w sobotę rzecznik rządu Piotr 
Mueller i zwrócił się do kanclerza Niemiec.

Śledź wiadomości z Ukrainy w naszej RELACJI NA 
ŻYWO

- Od kilku dni obserwujemy, w jaki sposób Rosja pro-
wadzi swoją neoimperialną politykę. Dziś w Berlinie 
premier dał jasny sygnał, że Europa musi przyjąć tu i 
teraz miażdżące sankcje wobec Rosji - powiedział rzecz-
nik polskiego rządu na sobotniej konferencji prasowej.

Sankcje na Rosję. Piotr Mueller o propozycji Polski
Piotr Mueller dodał, że wśród zaproponowanych przez 

Polskę sankcji jest zamknięcie NS1 i NS2, a także od-
cięcie Rosji od SWIFT i wszystkich innych systemów 
finansowych i bankowych; zamknięcie możliwości dostaw 
gazu, ropy oraz węgla z terenu Rosji do Europy.

Rzecznik rządu przekazał, że premier Mateusz Mo-
rawiecki udał się w sobotę do Berlina, by - jak mówił - 
"wstrząsnąć sumieniem Niemiec, by zdecydowali się w 
końcu na rzeczywiście miażdżące sankcje, które wpłyną 
na decyzje Kremla".

- Dzisiaj pan premier wraz z prezydentem Litwy spotkali 
się z kanclerzem Niemiec, aby dać sygnał, że Europa 
musi w niezbędny sposób, tu i teraz przyjąć miażdżące 
sankcje dla Rosji. Wszystkie możliwe sankcje, które są 
w tej chwili do przyjęcia - mówił polityk.

Apel Muellera do kanclerza Niemiec
- Kanclerz Niemiec nie odpowiedział nam, czy zgadza 

się na pakiet sankcji, nie odniósł się wprost do żadnego 
ich elementu; powiedział tylko, że trzeba przyjąć "wszelkie 
niezbędne sankcje" - powiedział Mueller. - Więc, panie 
kanclerzu, wszelkie niezbędne sankcje - to przekazaliśmy 
wczoraj w piśmie - kontynuował Mueller.

Rzecznik rządu zaznaczył, że w sobotę Morawiecki 
oraz prezydent Litwy przekazali kanclerzowi Niemiec list 
od prezydenta Ukrainy, również z postulatami sankcyjny-
mi. - Dzisiaj to trzeba zrobić, dzisiaj albo jutro - powiedział.

Zdaniem Muellera Bundestag w niedziele będzie mógł 
zdecydować o stanowisku Niemiec w sprawie sankcji. - 
Mam nadzieję, że niemieccy parlamentarzyści faktycznie 
będą decydowali w taki sposób, w jaki powinno się to 
odbyć - podkreślił rzecznik rządu.

WOJNA NA UKRAINIE. ZESTRZELONY 
ROSYJSKI SAMOLOT KOŁO KIJOWA. 

ZEŁENSKI: TEJ NOCY BĘDZIE SZTURM
Drugi dzień trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Rosjanie 

próbują przejąć stolicę. W stolicy Ukrainy i we Lwowie 
władze wezwały mieszkańców do udania się do najbliż-
szych schronów. W telewizyjnym wystąpieniu prezydent 

Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że tej nocy wróg rozpocznie 
szturm. - Teraz decyduje się los Ukrainy. Noc będzie 
ciężka, bardzo ciężka. Ale poranek nadejdzie - przekazał. 
Zdolnym do walki rozdawana jest broń. W Kijowie słychać 
również salwy artylerii. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych 
Ukrainy poinformował, że samolot transportowy Ił-76 ze 
spadochroniarzami na pokładzie został zestrzelony w 
pobliżu Wasylkowa w obwodzie kijowskim.

ANDRZEJ DUDA PO SPOTKANIU ZE 
ŚWIATOWYMI PRZYWÓDCAMI:  

JESTEŚMY SOLIDARNI, NA TYM POLEGA 
SIŁA ZACHODU

- Mimo wszystkich gróźb i agresywnej postawy, jeste-
śmy solidarni, mówimy jednym głosem i na tym polega 
siła Zachodu, wspólnoty NATO i Unii Europejskiej - 
powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu ze 
światowymi przywódcami.

Prezydent Andrzej Duda wystąpił publicznie po spotka-
niu z prezydentem USA Joe Bidenem oraz przywódcami 
Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Rumunii, 
Japonii oraz państw NATO.

Andrzej Duda rozmawiał ze światowymi przywódcami
- Rozmawialiśmy o sprawach, które są dziś najważ-

niejsze, czyli o sytuacji na Ukrainie, o postępowaniu 
Rosji zarówno jeśli chodzi o rozwijanie agresji jak i o 
groźbę atomową, którą prezydent Władimir Putin stawia 
przed światem. Zapewniam państwa, że sojusznicy są 
w pełni zjednoczeni - zadeklarował prezydent Andrzej 
Duda.

- Absolutnie nikt się nie wyłącza, nikt nie chce iść 
swoją droga. Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, 
że tej trudnej sytuacji poradzimy sobie tylko razem. 
Wszyscy jednoznacznie mówią, że trzeba bronić Ukrainy, 
że nie możemy tolerować sytuacji, w której niepodle-
głe suwerenne państwo, które chciało iść dalej drogą 
demokratycznych reform, zostało zaatakowane z wolą 
zniszczenia, zniszczenia jego władz i podporządkowania 
sąsiedniemu mocarstwu - dodał.

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że trwają pracę 
nad kolejnymi sankcjami na Rosję.

- Uczciwy świat Zachodu nie może się zgodzić na taką 
zmianę porządku europejskiego i światowego, dokonaną 
siłą ze złamaniem prawa międzynarodowego. Wszyscy są 
razem, mamy jednoznaczne stanowisko. Nie ulegniemy 
szantażowi - zadeklarował.

- Trwają konsultacje nt. sankcji, które jeszcze można 
na Rosję nałożyć i spowodują deeskalację tych agresyw-
nych rosyjskich zachowań. Nie sposób tolerować tego, 
że giną dzieci i bombarduje się osiedla. Czegoś na taką 
skalę Europa nie widziała od II wojny światowej. Musimy 
zrobić wszystko, by Rosja zaprzestała tych działań i 
wróciła na swoje terytoria - podkreślił.

Andrzej Duda: Siła Zachodu, NATO i Unii Europejskiej
Prezydent powiedział również, że światowi liderzy 

są solidarni z Polską i deklarują gotowość pomocy we 
wsparciu ukraińskich uchodźców. Dodał, że są pod 
wrażeniem polskiego społeczeństwa, które masowo 
pomaga Ukraińcom.

- Dziękuję Polakom za te wszystkie zaproszenia do 
prywatnych domów, za niezwykłą ofiarność. Dziękuję 
państwu ogromnie. Byłem przekonany, że jesteśmy ta-
kim społeczeństwem, ludźmi otwartymi którzy z sercem 
na dłoni są gotowi pomagać tym, którzy są w trudnej 
sytuacji. Ze strony przywódców padały zapewnienia o 
solidarności i gotowości wsparcia. Dziękuję moim roda-
kom za ich niezwykłą postawę. Wierzę, że uchodźcy, nasi 
goście będą mogli spędzić u nas spokojny, bezpieczny 
czas, a potem jak najszybciej wrócić do swoich domów 
i normalnego życia - mówił prezydent.

- Musimy działać wspólnie i koordynować działania. 
Prosiłem by udzielać Ukrainie pomocy. Pomoc huma-
nitarna jest bardzo tam potrzebna. Codziennie rozma-
wiam z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i staram 
się zrealizować zapotrzebowania, które są zgłaszane, 
prosząc naszych sojuszników, by była niesiona pomoc 
humanitarna - dodał.

- Chcę jeszcze raz zapewnić, że mimo wszystkich 
gróźb i agresywnej postawy, jesteśmy solidarni, mówimy 
jednym głosem i na tym polega siła Zachodu, wspólnoty 
NATO i Unii Europejskiej - zapewnił

WSPARCIE WROCŁAWIA DLA 
UKRAIŃSKICH DZIECI. "NAJWAŻNIEJSZY 

JEST DLA NICH SPOKÓJ"
W sześciu wrocławskich szkołach i przedszkolach 

uruchomiono świetlice dla ukraińskich dzieci, które 
w ostatnich dniach uciekły przed wojną. Z pomocy 
skorzystały dziś pierwsze osoby. Kiedy będą gotowe, 
będą mogły rozpocząć normalną naukę.

– Staramy się zapewnić im odrobinę normalności i 
stworzyć miejsce, w którym będą mogły zapomnieć o 
tym, co widziały i słyszały w swoich rodzinnych stronach 
– mówi dyrektor jednej z wrocławskich szkół

– Rozmawiałam z nimi o szkole, o ich zaintereso-
waniach, co lubią robić, co lubią jeść. Na początek to 
bardzo dużo, bo otwierają się na rozmowę. Na wszystko 
przyjedzie czas – mówi katechetka, która zajmuje się 
dziećmi z Ukrainy

– Nasze dzieci też przeżywają tę sytuację. Dlatego 
dobrze jest zebrać je wszystkie razem, żeby nie było 
podziałów na dzieci z Polski i z zagranicy. Musimy być 
wszyscy razem, bo w pewnym stopniu wszystkich nas 
to dotyka – mówi jedna z psycholożek

Kola i Ania to pierwsze ukraińskie dzieci, które trafiły 
pod opiekę do świetlicy Szkoły Podstawowej nr 84 we 
Wrocławiu. Kilka dni temu uciekły z mamą z Kijowa, 
który jest atakowany przez Rosję.

– To nasi uczniowie. To dzieciaki, które przez wojnę 
zostały wyrwane ze szkoły. Teraz najważniejszy jest 
dla nich spokój – mówi Onetowi Rafał Just, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 84 we Wrocławiu.

Od dziś opiekę ukraińskim dzieciom zapewnia sześć 
wrocławskich szkół i przedszkoli. – To inicjatywa dla 
dzieciaków, które są w potrzebie. Przyjechały z obszaru 
objętego wojną. Staramy się zapewnić im odrobinę 
normalności i stworzyć miejsce, w którym będą mogły 
zapomnieć o tym, co widziały i słyszały w swoich ro-
dzinnych stronach – podkreśla Just.

Zajęcia w świetlicy
W świetlicy podstawówki przy ul. Górnickiego ukraiń-

skie dzieci mogą liczyć na pomoc opiekunów znających 
język ukraiński i rosyjski, wsparcie psychologów oraz 
życzliwość innych uczniów, z którymi już dziś grały w 
karty.
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FRYDERYK CHOPIN

Fryderyk Chopin (1810-1849) to polski kompozytor i 
pianista, który uważany jest za jednego z najważniejszych 
kompozytorów polskich w historii. 

Krótki życiorys Fryderyka Chopina 
Fryderyk Franciszek Chopin urodził się w 1810 roku 

w Żelazowej Woli. Po ojcu, Francuzie z pochodzenia, 
dziedziczył korzenie szlacheckie. Dojrzewał muzycznie 
pod okiem matki. Później prowadził go Wojciech Żywny. 
Skomponował wówczas utwór „Polonez B-dur”. Kon-
certował w salonach arystokracji warszawskiej, również 
dawał koncerty dobroczynne. Dla Chopina wczesnego 
okresu inspirująca była polska muzyka ludowa. Rok 
1826 oznaczał dla Chopina wyprawę do Berlina, był też 
w Wiedniu, Dreźnie i Pradze. Ostatnie koncerty dał w 
Wiedniu, Salzburgu, Monachium i Stuttgart’cie. Końcowy 
etap dotyczył Paryża, gdzie osiadł — to tam koncertował 
wyjątkowo intensywnie, na tyle intensywnie, by wyrobić 
sobie markę człowieka wybitnie utalentowanego. Odnalazł 
wkrótce posłuch wśród wydawców angielskich, niemiec-
kich i francuskich, którzy rozsławili go. Był również Chopin 
wówczas zaangażowany w nauczanie gry i kompozycji, 
z czego odnotowywał spory przychód. Ponadto poznał 
wielu wybitnych tamtego okresu, a pośród nich Feliksa 
Mendelssohna, Gioacchiino Rossini’ego, Franciszka 
Liszt’a, czy Vincenzo Bellini’ego. Z nimi to wymieniał 
pogląd na grę, ale i w wielu innych tematach, którymi 
żyły salony. Rok 1826 oznaczał dla Chopina niezwykłą 
znajomość — poznał George Sand, która została jego 
partnerką życia. Razem podróżowali. Niestety Chopin 
zachorował na gruźlicę. Stan zdrowia artysty sukcesywnie 
pogarszał się. Zmarł 17 października 1849 w Paryżu. 
Pozostaje najwybitniejszym polskim kompozytorem i 
niezapomnianym pianistą. 

Biografia rozszerzona Fryderyka Chopina 
Fryderyk Franciszek Chopin urodził się 1 marca 1810 

w Żelazowej Woli, przynajmniej taką datę podawał Fry-
deryk i jego rodzina oraz taką datę Fryderyk podał, gdy 
w styczniu 1833 roku został członkiem Towarzystwa 
Historyczno-Literackiego w Paryżu. Wątpliwości budzi 
fakt, że w księdze urodzeń i księdze chrztów w Brochowie 
podawany jest dzień 22 lutego. Kontrowersje dotyczą 
także roku urodzenia, gdyż nie ma pewności, czy urodził 
się w 1810 czy może w 1809 roku. 

Jego ojciec, Mikołaj Chopin, był z pochodzenia Fran-
cuzem. To po nim Fryderyk Chopin odziedziczył korzenie 

szlacheckie. Tymczasem to nie jego ojciec był muzykalny, 
ale matka – Justyna z Krzyżanowskich, i to ona była 
pierwszym nauczycielem gry syna. Zaczęła go uczyć gry 
na fortepianie, gdy miał 4-5 lat. 

Jego pierwszym profesjonalnym nauczycielem gry na 
fortepianie był Wojciech Żywny, u którego zaczął pobierać 
lekcje w 1816 roku. Nie mniej muzykalną była wówczas 
też siostra Chopina, Ludwika, potrafiąc muzykować w 
domu, bo grając na cztery ręce z Chopinem i jego na-
uczycielem. Z tamtego okresu pochodzi „Polonez B-dur” 
Chopina. Okres ten charakteryzuje się już początkami 
koncertowymi młodego Chopina. Do miejsc, gdzie grywał, 
należały salony arystokracji warszawskiej. Angażował się 
też w koncerty dobroczynne. 

Na przestrzeni lat 1823-1826 Fryderyk Chopin uczył się 
w Liceum Warszawskim, w którym pracował jego ojciec. 
Następnie na jego drodze w wieku lat szesnastu, zagościł 
Józef Elsner, czyli teoria kompozycji i warszawska Szkoła 
Główna Muzyki. Jak miało się wkrótce okazać, talent 
Chopina dojrzewał pod wpływem tańców i pieśni ludowych 
Lubelszczyzny, Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza. Przeło-
mowy był z kolei rok 1826, kiedy to mógł odbyć podróż 
do Berlina, następnie Wiednia, Drezna i Pragi. Studia u 
Józefa Elsnera ukończył, mając dziewiętnaście lat. 

W październiku 1830 roku Fryderyk Chopin wystąpił 
ostatni raz przed publicznością w Warszawie, a to w 
związku z tym, że 2 Listopada 1830 udał się do Drezna, 
następnie do Wiednia, Salzburga, Monachium i Stuttgar-
tu. W czasie drogi napisał dziennik zwany „Dziennikiem 
stuttgarckim”, w którym przedstawił stan swojego ducha 
w momencie upadku powstania listopadowego. Powstały 
wtedy pierwsze szkice do Etiudy „Rewolucyjnej”. Utwory 
tego okresu charakteryzują się dramatyzmem, który powoli 
zaczął dominować w jego twórczości. 

W roku 1831 roku Fryderyk Chopin przybył do Paryża, 
gdzie osiadł na stałe. W Paryżu Chopin intensywnie 
koncertował. Wkrótce wyrobił sobie markę, wykonując 
później własne utwory. Jego pozycja kompozytora i pia-
nisty stawała się coraz większa. Chopin był doskonałym 
kompozytorem – jak okazywało się z czasem. Jego dzieła 
wydawali wydawcy francuscy, niemieccy i angielscy. Na-
tomiast głównym źródłem utrzymania Chopina była dzia-
łalność stricte dydaktyczna. Nie mógł narzekać na brak 
uczniów, zwłaszcza jako człowiek niezwykle towarzyski. 
Tacy jak: Franciszek Liszt, Vincenzo Bellini, Gioacchino 
Rossini i Feliks Mendelssohn byli jego towarzyszami 
rozmów i kompozycji, rzecz jasna również wielu innych, 
których nie sposób wymienić. 

W 1836 roku poznał wreszcie miłość życia, czyli pisarkę 
George Sand. Stała się ona podmiotem jego natchnienia, 
jego życiową partnerką, mającą znaczący, jeśli nie decy-
dujący, wpływ na życie kompozytora. Razem podróżowali, 
odwiedzając Majorkę, Marsylię i Genuę. 

Choroba i śmierć 
Tymczasem Fryderyk Chopin rozchorował się na gruź-

licę. Od 1839 roku stan zdrowia chorego się pogarszał. 
W 1848 roku odbył ostatnią podróż. Koncertował w Anglii 
i Szkocji, dając 16 listopada ostatni publiczny koncert w 

Londynie, po którym ciężko zaniemógł. Po powrocie do 
Paryża był już na skraju zdolności biologicznych. Zmarł w 
wieku zaledwie 39 lat, 17 października 1849 roku. Pocho-
wany został na Paryskim cmentarzu Pere Lachaise. Serce 
Chopina znajduje się w Warszawie – jest wmurowane 
w Kościele św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu. 

Twórczość Fryderyk Chopin jest uznawany za najwybit-
niejszego polskiego kompozytora oraz wybitnego pianistę. 
Pozostaje czołowym przedstawicielem muzyki okresu 
romantyzmu. Nieprzypadkowo więc otrzymał przydomek 
poety fortepianu. Twórczość Chopina określa niezwykłą 
wrażliwość. Czerpał jednocześnie z klasyki, jak i polskiej 
muzyki ludowej, którą doceniał na równi z tą pierwszą. 
Nazwisko Chopina oznacza dziś kunszt przemyślany 
w najmniejszych drobiazgach. Koncerty chopinowskie 
cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem ze względu, 
chociażby na samą sylwetkę artysty. Miał głęboki sza-
cunek do dokonań artystycznych Mozarta i Bacha. Na 
przykład w akcie umiłowania Mozarta napisał „Wariacje 
B-dur”, Bacha – „Fugę a-moll”. Nie lubił romantyzmu, 
mimo że nazywano go romantykiem. Jego jedynym ukło-
nem w stronę epoki romantyzmu były „Ballady F-dur” i 
„g-moll”. Zostały one skomponowane wedle samego 
kompozytora na temat „Jeziora Świteź” i „Świtezianki” 
Mickiewicza. Od początku komponowania Chopin miał 
wyjątkową skłonność do tematów polskich. Szczególnie 
zajmowały go polskie tańce ludowe – mazurki, oberki, 
polonezy i kujawiaki, których elementy zawarł w słynnych 
Polonezach i Mazurkach. 

Ciekawostki o Fryderyku Chopinie 
• Cierpiał na depresję. 
• Otrzymał przydomek poety fortepianu. 
• Chopin nie lubił romantyzmu, mimo że nazywano go 

romantykiem. 
• Szczególnie zajmowały go polskie tańce ludowe – 

mazurki, oberki, polonezy i kujawiaki, których elementy 
zawarł w słynnych Polonezach i Mazurkach. 

• Najnowsze badania wskazują, że przyczyną śmierci 
kompozytora była najprawdopodobniej mukowiscydoza. 

• Jego imieniem nazwano krater na Merkurym. 
• Ojciec młodego Chopina pragnął ponad wszystko, 

aby syn zrealizował jego niezrealizowane ambicje. Był 
człowiekiem zaborczym w stosunku do syna, przez co 
Fryderyk niemal znienawidził kompletnie muzykę. 

• Fryderyk Chopin tak jak ojciec dla niego był bardzo 
surowy dla swoich uczniów, mowa nawet o aktach nieomal 
w postaci rękoczynów. 

• Chopin obsesyjnie bał się, że zostanie pogrzebany 
żywcem.
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INFLACJA NIE ODPUŚCI, REKORDOWO 
DROGIE ZŁOTO I POTĘŻNE PODWYŻKI 

CEN PALIW PRZYKUWAJĄ UWAGĘ UOKIK 
[WYKRESY TYGODNIA]

Kończąc ten trudny tydzień, przygotowaliśmy dla Pań-
stwa kilka najciekawszych wykresów z ostatnich dni, które 
mogły umknąć uwadze z powodu działań Rosji w Ukrainie.

1. Pozorny spadek oczekiwań inflacyjnych w Polsce
W mediach przeczytacie Państwo, że w lutym „nastąpiło 

przesunięcie oczekiwań inflacyjnych w kierunku znacznie 
niższej inflacji w Polsce”. Ale nie oznacza to, że w najbliż-
szych miesiącach inflacja nam odpuści - pisze Krzysztof 
Kolany, główny analityk Bankier.pl.

2. Tąpnięcie w mieszkaniówce na początku roku
Wraz z początkiem 2022 r. nad mieszkaniówkę napłynęło 

ostre cięcie nowych inwestycji. Było ich o jedną trzecią 
mniej niż przed rokiem, przy czym mocniejsze spadki za-
notowano na budowach prowadzonych przez deweloperów, 
dla których było to najgorsze otwarcie roku od sześciu lat.

3. Potężne podwyżki cen paliw. Wrócą do 6 zł/l?
Mijający tydzień przyniósł bardzo mocne podwyżki na 

stacjach paliw. Zdaniem analityków to jeszcze nie koniec 
zmian w cennikach, które na początku marca mogą do-
prowadzić ceny z powrotem w pobliże 6 zł/l.

4. Polska poza inflacyjnym podium UE
Choć inflacja cenowa w Polsce w styczniu była najwyższa 

od 21 lat, to w Unii Europejskiej są jeszcze trzy kraje, które 
borykają się z jeszcze szybszym wzrostem kosztów życia.

5. Złoto w Polsce rekordowo drogie
W reakcji na wybuch wojny na Ukrainie dolarowe no-

towania złota osiągnęły w czwartek najwyższy poziom 
od stycznia ubiegłego roku. Ale już notowania kruszcu 
wyrażone w polskiej walucie po raz pierwszy w historii 
przekroczyły poziom 8 000 zł za uncję.

6. Rekordowe rekordy na amerykańskim rynku miesz-
kaniowym

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że ceny domów w 
Stanach Zjednoczonych biją kolejne rekordy. Ale jeszcze 
nigdy wcześniej nieruchomości za Atlantykiem nie drożały 
tak szybko jak w 2021 roku.

7. Węgry podnoszą stopy proc. dziewiąty raz z rzędu
Węgrzy kontynuują cykl zacieśnienia polityki pieniężnej. 

W tłumieniu wysokiej inflacji przeszkadzają za to niektóre 
przedwyborcze działania rządu Wiktora Orbana.

KONSUMPCJA I ZAPASY PODBIŁY 
POLSKI PKB

Silny przyrost zapasów oraz wciąż mocny popyt kon-
sumpcyjny napędziły wzrost produktu krajowego brutto 
w końcówce 2021 roku – wynika z danych Głównego 
Urzędu Statystycznego. Dobrze wypadły też inwestycje, 
które najprawdopodobniej zbliżyły się do cyklicznego 
szczytu.

W czwartym kwartale 2021 roku produkt krajowy brutto 
Polski był realnie (czyli po uwzględnieniu inflacji) o 1,7 
proc. wyższy niż w poprzednim kwartale – potwierdził 
wstępne szacunki Główny Urząd Statystyczny. Względem 
analogicznego kwartału roku poprzedniego oznaczało 
to wzrost o 7,3 proc. (dane niewyrównane sezonowo).

Był to rezultat zgodny z oczekiwaniami ekonomistów i 
zbieżny z szybkim szacunkiem opublikowanym dwa tygo-
dnie temu. Dane wyrównane sezonowo pokazały realny  
wzrost PKB o 7,6% rdr po wzroście o 5,5% odnotowanym 
w III kwartale.  Tak wysoki wynik w ujęciu rocznym to m.in. 
efekt niskiej bazy z IV kwartału 2020 r., gdy PKB Polski 
skurczył się o 2,5 proc.

Produkcja na zapas
Najciekawsza w opublikowanym raporcie jest struktura 

wzrostu PKB. Potwierdziły się wcześniejsze spekulacje, 
że za sporą część wzrostu tego wskaźnika odpowiadała 
produkcja „na magazyn”. Zapasy wniosły aż 4,2 pkt. proc. 
do rocznej dynamiki PKB.  Konsumpcja prywatna dodała 
3,9 pkt. proc., a inwestycje 2,5 pkt. proc. Handel zagra-
niczny obniżył dynamikę PKB o 3,2 pkt. proc, a wydatki 
publiczne o 0,1 pkt. proc.

Bankier.pl na podstawie GUS
Na uwagę zasługuje też bardzo dobry wynik inwestycji, 

które w IV kwartale urosły o 11,8% rdr (dane wyrównane 
sezonowo). To najlepszy wynik od przeszło trzech lat. 
Może to być także szczyt rocznej dynamiki tego wskaźnika, 
który w poprzednich trzech cyklach osiągał maksimum w 
przedziale 11-13%.

DUDA: CAŁY CZAS TRWAJĄ 
KONSULTACJE DOTYCZĄCE KOLEJNYCH 

SANKCJI WOBEC ROSJI
Cały czas trwają konsultacje dotyczące sankcji, które 

jeszcze można nałożyć na Rosję; sankcji, które będą 
dotkliwe i spowodują deeskalację rosyjskich agresyw-

nych zachowań - powiedział w poniedziałek prezydent 
Andrzej Duda.

"Trwają w tej chwili cały czas konsultacje dotyczące 
sankcji, które jeszcze można nałożyć na Rosję, sankcji, 
które rzeczywiście będą dotkliwe, które spowodują - wszy-
scy mają nadzieję - deeskalację tych rosyjskich agresyw-
nych zachowań" - powiedział prezydent po zakończeniu 
zorganizowanej przez prezydenta USA Joe Bidena wide-
okonferencji z udziałem przywódców: Francji, Niemiec, 
Włoch, Japonii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, UE, NATO.

Jak mówił polski prezydent, "nie sposób tolerować tego, 
że giną dzieci, nie sposób tolerować tego, że bombardowa-
ne są osiedla mieszkalne, że zabija się ludzi". "To jest coś 
strasznego, coś czego na taką skalę Europa nie widziała 
od II wojny światowej. I rzeczywiście jest to absolutnie 
porażające. Dlatego wszyscy mają pewność, że musimy 
uczynić wszystko, aby ta wojna się zakończyła, aby Rosja 
tego agresywnego działania zaprzestała i wróciła na swo-
je terytorium, żeby opuściły wojska rosyjskie terytorium 
Ukrainy, opuściły wszystkie terytoria okupowane. To jest 
niezwykle ważne" - podkreślił Andrzej Duda.

Andrzej Duda podkreślił jedność Zachodu. "Zapewniam, 
że sojusznicy są absolutnie zjednoczeni, jest pełna koor-
dynacja, stanowimy jedno i absolutnie nikt się nie wyłącza, 
nikt nie chce iść swoją drogą, wszyscy doskonale sobie 
zdają sprawę, że w tej ogromnie trudnej sytuacji poradzimy 
sobie tylko razem" - oświadczył prezydent.

"Wszyscy jednoznacznie mówią, że musimy stać przy 
Ukrainie i twardo bronić Ukrainy" - podkreślił. Jak dodał, 
"nie możemy tolerować sytuacji, w której niepodległe, 
suwerenne państwo, które chciało iść dalej drogą demo-
kratycznych reform, zostaje zaatakowane, z wolą jego 
zniszczenia, zniszczenia jego władz i podporządkowaniu 
go innemu, sąsiedniemu mocarstwu".

"Uczciwy świat, świat Zachodu nie może się nigdy na 
coś takiego zgodzić, na tę zmianę porządku europejskiego, 
czy światowego dokonaną siłą, ze złamaniem wszystkich 
zasad prawa międzynarodowego. Tutaj wszyscy są ab-
solutnie jednoznaczni" - podkreślił Duda. "Absolutnie nie 
ulegniemy żadnemu szantażowi" - oświadczył prezydent.

"Przybywają do nas setki tysięcy uchodźców z Ukrainy - 
ludzi, którzy stracili swoje domy, ludzi, którzy uciekają przed 
wojną" - podkreślił Andrzej Duda. Wyraził wiarę, że wszyscy 
uchodźcy, którzy przybywają do Polski, "będą mogli u nas 
spędzić spokojny i bezpieczny czas, a potem wrócić do 
swoich domów i do normalnego życia". Podziękował też 
Polakom, za "wielkie serce, które widać u nas Polaków: 
za zaproszenia do domów, za przynoszenie darów, za 
niezwykłą ofiarność i gotowość do wspierania Ukraińców".

"Codziennie rozmawiam z prezydentem Ukrainy Woło-
dymyrem Zełenskim i rzeczywiście staram się zrealizować 
wszystkie te zapotrzebowania, które są z tamtej strony 
zgłaszane prosząc naszych sojuszników o to, by to, co 
potrzebne jest Ukrainie, aby przetrwać, ludziom przede 
wszystkim potrzebne jest, aby przetrwać, żeby była nie-
siona pomoc humanitarna i byśmy to wszystko zapewnili, 
tak jak to powinno być w takiej trudnej sytuacji, w jakiej 
się znaleźli" - mówił prezydent Duda.

Jednocześnie po raz kolejny zapewnił, że "mimo wszyst-
kich gróźb i agresywnej postawy ze strony Rosji i jej władz 
my jesteśmy razem, stoimy razem przy Ukrainie solidarnie, 
mówimy jednym głosem". "Na tym właśnie polega siła 
wspólnoty Zachodu, wspólnoty NATO i UE" - podkreślił.

Edyta Roś, Marta Rawicz, Marcin Jabłoński, Krzysztof 
Kowalczyk
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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

VitaCare Home Health AgencyVitaCare Home Health Agency
Агентство по уходу за пожилыми людьми

Мы ищем организованных, 
дисциплинированных и заботливых 

работников, которые смогли бы 
ездить в район Conshohocken

и Northeast Philadelphia.

Phone:  215-953-9225215-953-9225

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

TRAILER DRY VAN.
Оплата 90 центов за милю 

или 30% от Gross.
Гибкий график работы

Телефон: 267-297-9137

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ CDL CLASS A

НА ПРЕДПРИЯТИЕ
ТРЕБУЮТСЯ

 

Обращаться по телефону: 
215-300-3031

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

ЛЕГАЛЬНЫЙ СТАТУС  
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ  
И ОПЛАТА.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

Location - Bensalem.
Возможна подвозка из Northeast.

Professional
GUITAR

Instruction 
Teaching over 25 years !   

Beginner through advanced students  
English Language only

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

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




