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267-971-5807267-971-5807

NAPRAWA KOMPUTEROW:NAPRAWA KOMPUTEROW:
Desktop, Laptop and SerwerDesktop, Laptop and Serwer

Projektowanie,Montowanie i Konfiguracja Projektowanie,Montowanie i Konfiguracja 
Office and home networkOffice and home network

 Bezplatna diagnostyka Bezplatna diagnostyka
 Parental control service Parental control service
  Wykonywanie  komputera na zamowienieWykonywanie  komputera na zamowienie
 Usuwanie wirusow Usuwanie wirusow
 Odtworzanie   informacji Odtworzanie   informacji

DIJAS FOODS DISTRIBUTION, INC ИЩЕТ
РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

И УПАКОВКУ ПРОДУКЦИИ. FULL TIME JOB.
Необходимо минимальное знание Английского языка.
зарплата $15-$17 в час. Бонус! Медицинская страховка! 
Оплачиваемый отпуск! 
Возможность карьерного роста!
Легальный статус обязателен.

Телефон: 267-342-0659

А также 
требуются люди

 для уборки помещения 
и мелкого ремонта 

оборудования

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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OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA

ZAKLAD SAMOCHODOWY 
ZARTUDNI MECHANIKA Z PODSTAWOWA ZNAJOMOSCIA ZAWODU.

ZAPEWNIA NARZEDZIA I WYSOKIE ZAROBKI.
BODY SHOP POSZUKUJE: MECHANIKA, MALARZA I POMOCNIKA

WYNAGRODZENIE W ZALEZNOSCI OD KWALIFIKACJI
Po dodatkowe informacje prosze dzwonic: Vitalij 267-980-6045


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

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”:

FIRMA BUDOWLANO-
-REMONTOWA  
W DELAWARE

Zatrudni samodzielnego specialistę 
lub subkontraktora do remontόw we-

wnątrz i na zewnątrz
▪ Minimum 5 lat doṡwiadczenia wy-

magane
▪ Zarobki zależne od doṡwiadczenia
▪ Wypłaty co tydzień, praca od ponie-

działku
do piątku, 50 godzin
▪ Płatne ṡwięta, wakacje
▪ Osoby zainteresowane proszę o 

kontakt 
 302-367-4789



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


FIRMA TRANSPORTOWA - 

MERCY FLEET
Poszukuje kierowcow z CDL lub bez do 

przewozenia pasazerow.
Zapewnia: dobre warunki pracy, ubezpieczenie 

medyczne, platny urlop oraz bezplatny 
trening.

Bunus $500 przy zatrudnieniu 
natychmiastowym.

Podstawowa znajomosc jezyka angielskiego 
Telefon: 215-660-4911 EXT.4

 
UWAGA!

Budowlane przedsiebiorstwo 
poszukuje pracownikow  

do pracy w kamieniu.
Doswiadczenie mile widziane, 

Pomagamy w przyuczeniu do tego zawodu
Wymagane pozwolenie na zatrudnienie w USA.

Telefon: 215-275-1001


TRAILER DRY VAN 
zatrudni kierowcow z CDL Class A

Praca na wschodnim wybrzezu , 4-5 dni w tygodniu
Doswiadczenie w zawodzie nie mniejsze niz 1 rok

Wynagrodzenie $1 za mile lub 30% Gross
Elastyczny wymiar czasu pracy

TELEFON: 267-297-9137


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

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



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

MODERN STYLE CABINET
Nowoczesne europejskie  

projekty dla waszej kuchni
Montaz kuchennych szafek  odpowiedni do 

razmiaru kuchni.
Posiadamy bogaty wybor materialow 

kuchennych oraz plyt wysokiej jakosci
http://www.modernstylecabinets.com
437 Ivyland Rd, Warminster, Pa 18974
TELEFON: 267-884-6636


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


KOMPLEKS KĄPIELOWY  

poszukuje pracowników na stanowisko: 
kucharza, kelnera i osoby do sprzątania.

Telefon: 215-942-4646
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LOTNISKO CHOPINA CZEKA PARALIŻ. 
MORAWIECKI: KONTROLERZY ZARABIAJĄ 

45 TYS. ZŁ MIESIĘCZNIE
– Andrzej Adamczyk i PAŻP prowadzą negocjacje z 

kontrolerami lotów. Jest to relatywnie mała grupa osób – 
około 200 osób – z Warszawy o zarobkach około 45 tys. 
zł miesięcznie – powiedział Mateusz Morawiecki podczas 
konferencji prasowej.

Trwa konflikt między kontrolerami lotów z Warszawy 
a rządem i PAŻP. Stronom nadal nie udało się dojść do 
porozumienia. Na 26 kwietnia zaplanowano kolejną turę 
rozmów między związkiem zawodowym zrzeszającym 
kontrolerów ruchu lotniczego a Polską Agencją Żeglugi 
Powietrznej. Jeśli nie dojdzie do kompromisu, wówczas 
najbardziej poszkodowani będą pasażerowie.

Lotnisko Chopina. Morawiecki o wymogach kontrolerów
– Andrzej Adamczyk i PAŻP prowadzą negocjacje z 

kontrolerami lotów. Jest to relatywnie mała grupa osób – 
około 200 osób – z Warszawy o zarobkach około 45 tys. 
zł miesięcznie. W całej Polsce kontrolerów jest kilkuset. 
Minister złożył dobre propozycje i liczymy, że zostaną 
przyjęte– mówił Mateusz Morawiecki podczas konferencji 
prasowej.

Szef rządu dodał, że ci pasażerowie, którzy mają wy-
kupione bilety na loty, które w przypadku porozumienia 
się nie odbędą, będą mogli liczyć na rekompensatę od 
państwa. - Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Będzie 
mogło być tyle lotów, ile jest dopuszczalnych. Mamy wojnę 
na Ukrainie i trzeba brać pod uwagę również te kwestie 
bezpieczeństwa. W tej sytuacji jest potrzebne podejście 
kompromisowe - podkreślał polityk.

– Jeśli nie będzie wystarczającej liczby kontrolerów, 
trzeba będzie te loty ograniczać. To jest wąska grupa 
zawodowa, która w Warszawie zarabia bardzo dużo i 
myślę, że mogliby tutaj pójść na kompromis i się dogadać 
– stwierdził szef polskiego rządu.

Adamczyk poda się do dymisji?
Mateusz Morawiecki zapewnił, że „obecna sytuacja nie 

została spowodowana przez Andrzeja Adamczyka, więc 
nie ma powodów, aby minister podawał się do dymisji”. 
Pytany o kwestie związane z bezpieczeństwem lotów 
premier powiedział, że „kontrolerzy lotów mają jedne z 
najlepszych w całej Europie warunków pracy. Wspomniał 
m.in. o 30-godzinnych tygodniu pracy”.

PAŻP zgodziła się na wszystkie propozycje związków 
zawodowych dotyczące zasad i bezpieczeństwa pracy

Poinformowano, że dotychczasowe rundy negocja-
cji, które od pewnego czasu odbywają się praktycz-
nie codziennie, przyniosły rozstrzygnięcia w tematach 
zapewnienia bezpieczeństwa i organizacji pracy. To 
one właśnie stanowiły zarzewie sporu. Kontrolerzy 
zarzucili pracodawcy, że nowe zasady, które zostały 
zaprezentowane na początku roku, są niezgodne z 
międzynarodowymi procedurami i będą sprzyjały błę-
dom. PAŻP przekonywał, że nowe zasady organizacji 
są wymuszone koniecznością cięcia kosztów. Brak 
zgody kontrolerów na nowe zasady pracy był jednym 
z powodów, dla których ponad 170 osób zdecydowało 
się odejść z pracy.

Ten temat został już ostatecznie zamknięty. Poinfor-
mowano o parafowaniu 24 stron regulujących postulaty 
strony społecznej, które obejmują „kwestie właściwej 
organizacji pracy, kultury pracy, ochrony sygnalistów, w 
zakresie regulaminu pracy”.

MAGDALENA RZECZKOWSKA NOWYM 
MINISTREM FINANSÓW. KIM JEST?

Magdalena Rzeczkowska została nowym ministrem 
finansów. Do tej pory pełniła ona urząd szefowej Krajowej 
Administracji Skarbowej. Jej nominacja ma ważne sym-
boliczne znaczenie, ponieważ będzie ona piątą kobietą 
obejmującą to stanowisko. Od czasu dymisji Tadeusza 

Kościńskiego funkcję ministra finansów w polskim rządzie 
sprawował osobiście premier Mateusz Morawiecki. Teraz 
stanowisko to objęła Magdalena Rzeczkowska. Kim jest 
nowa minister finansów?

Magdalena Rzeczkowska została nowym ministrem 
finansów. Dotychczasowa szefowa Krajowej Administracji 
Skarbowej jako piąta kobieta w historii ma objąć to sta-
nowisko. Kim jest Magdalena Rzeczkowska?

Minister Finansów zdymisjonowany za błędy w Polskim 
Ładzie

Przypominamy, że o dymisji poprzedniego ministra 
finansów - Tadeusza Kościńskiego  - 9 lutego 2022 roku 
zdecydowały m.in. błędy związane z wprowadzeniem 
zmian podatkowych w Polskim Ładzie i chaos z tym 
związany. 

Stanowisko od tego czasu pozostało nieobsadzone, 
a samo wykonywanie obowiązków zostało powierzone 
premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

Magdalena Rzeczkowska. Kim jest nowy minister fi-
nansów?

Magdalena Rzeczkowska, która niebawem stanie na 
czele Ministerstwa Finansów urodziła się 22 kwietnia 
1974 roku, co oznacza, że aktualnie ma 48 lat. Jest ab-
solwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego i na tejże uczelni ukończyła również 
studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej. 
Nowa minister finansów od początku kariery zawodowej 
zajmuje się kwestiami celnymi, a z resortem finansów jest 
związana od blisko dwóch dekad. 

Magdalena Rzeczkowska podczas podpisywania po-
rozumienia pomiedzy Giełdą Papierów Wartościowych, 
Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Krajowa Admi-
nistracja Skarbowa w maju 2021 roku /East News

Magdalena Rzeczkowska podczas podpisywania 
porozumienia pomiedzy Giełdą Papierów Warto-
ściowych, Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz 
Krajowa Administracja Skarbowa w maju 2021 roku 
/East News

W 1998 r. Magdalena Rzeczkowska została zatrudnio-
na w Głównym Urzędzie Ceł (GUC), a po jego likwidacji 
w 2002 roku i przekształceniu w Służbę Celną, zaczęła 
pracę w Ministerstwie Finansów, gdzie stopniowo pięła 
się po szczeblach kariery. Była m.in. wicedyrektorem w 
Departamencie Polityki Celnej, a także dyrektorem De-
partamentu Ceł w Ministerstwie Finansów. 

Od marca 2020 roku jest natomiast szefową Krajowej 
Administracji Skarbowej, a niedawno otrzymała awans 
na stopień generała Służby Celno-Skarbowej. Nominację 
generalską odebrała 8 kwietnia od samego Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzeja Dudy, jednak już 
wcześniej jej osiągnięcia zostały docenione przez rząd. 

W 2016 r. odznaczona brązową odznaką "Zasłużony 
dla Służby Celnej", w 2018 r. uhonorowana "Medalem 
100-lecia Odzyskania Niepodległości".

POLSKA WPROWADZA SANKCJE. 
MINISTER KAMIŃSKI: NA PIERWSZEJ 

LIŚCIE 50 POZYCJI
Polska nakłada sankcje na rosyjskie i białoruskie firmy 

oraz oligarchów. - Na pierwszej polskiej liście sankcyj-
nej znalazło się 50 pozycji, w tym Gazprom, GO Sport 
czy Acron - poinformował na konferencji prasowej szef 
MSWiA Mariusz Kamiński. Lista ma być poszerzana o 
kolejne podmioty.

- Celem sankcji jest uderzenie w rosyjską gospodarkę 
tak, aby Rosja nie mogła prowadzić wojny w Ukrainie. 
(...) Polska lista sankcyjna jest uzupełnieniem unijnej 
listy sankcyjnej - przekazał minister Mariusz Kamiński. 

- Pierwsza lista sankcyjna, która dziś została opubliko-
wana ma 50 pozycji. Znalazły się tam nazwiska rosyjskich 
oligarchów i podmiotów, które prowadzą realne interesy 
na terenie naszego kraju - dodał. 

Na liście znalazły się m.in. Gazprom, Acron, GO Sport 
Polska czy Kaspersky Lab. Pełna lista dostępna jest tutaj

Wśród oligarchów objętych sankcjami jest Wiaczesław 
Kantor, który - jak mówił minister Kamiński - posiada około 
20 proc. udziałów w spółce skarbu państwa Azoty. "Kantor 
kontroluje podmiot o znaczeniu strategicznym dla rządu 
rosyjskiego, w związku z czym czerpie korzyści lub wspiera 
rząd Federacji Rosyjskiej, którego działania destabilizują 
lub podważają integralność terytorialną, suwerenność i 
niezależność Ukrainy. Istnieje ciągłe zagrożenie koordyna-
cji działań W. M. Kantora z rządem rosyjskim" - napisano 
w uzasadnieniu MSWiA. 

Na liście są też firmy, które sprowadzały rosyjski węgiel 
do Polski. - To są takie firmy, jak KTK Polska, jak Suek 
Polska, które od lat sprowadzały rosyjski węgiel i węgiel 
z Donbasu - powiedział szef MSWiA.

Jak dodał, "sankcjami objęte będą też potężne firmy 
rosyjskie jak Novatek - firma gazownictwa, czy takie jak 
PhosAgro - rosyjski potentat na rynku nawozów".

Sankcje: Zamrożenie majątków, koniec przetargów i 
zakaz wjazdu dla oligarchów 

- Będziemy stosowali kilka rodzajów sankcji, przede 
wszystkim zamrożenie aktywów finansowych i zasobów 
majątkowych tych firm. Dodatkowo wykluczenie z możli-
wości udziału w przetargach publicznych, a w wypadku 
oligarchów, zakaz wjazdu na teren naszego kraju - wy-
jaśnił Kamiński.

Promowali "zrozumienie dla Rosji", brali pieniądze od 
Nord Stream 2ŚWIAT

PROMOWALI "ZROZUMIENIE DLA ROSJI", BRALI 
PIENIĄDZE OD NORD STREAM 2

Podkreślił, że to "pierwsza lista sankcyjna, obejmująca 
najpoważniejsze podmioty prowadzące interesy na terenie 
naszego kraju".

- W dalszym ciągu trwają działania służb dotyczące 
ujawniania rosyjskich podmiotów w Polsce, gdyż często 
podmioty te kryją się za różnego typu firmami rejestro-
wanymi w rajach podatkowych, w innych państwach, 
ale faktycznymi właścicielami są rosyjscy oligarchowie 
- wskazał szef MSWiA.

Polska lista sankcyjna obowiązuje od dziś 
- Na liście będą też oligarchowie i podmioty białoruskie 

związane z reżimem Alaksandra Łukaszenki. Przed-
stawicielem takiej firmy jest Beloil, który sprowadza do 
Polski olej napędowy oraz gaz skroplony - poinformował 
Kamiński. 

Sankcje obowiązują od dziś.  - Na liście sankcyjnej opu-
blikowanej dzisiaj jest 50 decyzji, zostały one wydane wczo-
raj. Wczoraj zostały opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej MSWiA. A to oznacza, że od dzisiaj te sankcje 
obowiązują - wyjaśnił  Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA.

Doprecyzował, że 15 decyzji sankcyjnych dotyczy osób, 
a 35 podmiotów gospodarczych. Dodał, że o umieszczenie 
na liście sankcyjnej wnioskowały trzy służby specjalne 
ABW, CBA i SKW. Choć, jak zaznaczył, podmiotów mo-
gących wnioskować, zgodnie z ustawą jest więcej, ale na 
razie wpłynęły te wnioski.

Wiceminister Wąsik przypomniał, że za łamanie sankcji 
grozi kara 20 mln zł. Te kary ma nakładać Krajowa Admi-
nistracja Skarbowa. Za łamanie czy próbę obchodzenia 
sankcji grozi odpowiedzialność wynikająca z przepisów 
karnych, nawet 3 lata więzienia. 

Wąsik zwracał uwagę, że 18 największych spośród 50 
firm wpisanych na krajową listę sankcji w ciągu ostatnich 
dwóch lat przetransferowało ponad 6 mld zł do podmiotów 
działających w Federacji Rosyjskiej.

Tzw. ustawa sankcyjna wprowadzająca m.in. zakaz 
importu i tranzytu przez Polskę węgla i koksu pochodzą-
cego z Rosji i z Białorusi, a także zamrożenie funduszy i 
zasobów gospodarczych osób i podmiotów wskazanych 
na specjalnej liście sankcyjnej została 15 kwietnia opu-
blikowana w Dzienniku Ustaw. 
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CIEKAWOSTKI O KAZIMIERZU WIELKIM
Król Polski Kazimierz III Wielki, syn Władysława Ło-

kietka, sprawował władzę przez 37 lat. Zostawił kraj 
uporządkowany wewnętrznie, poważany na arenie mię-
dzynarodowej. Był władcą mądrym i sprawiedliwym. 
Taki wizerunek ostatniego Piasta na królewskim tronie 
przekazał nam, między innymi, Janko z Czarnkowa, pod-
kanclerzy, kronikarz i powiernik króla. Wielkość Kazimierza 
III potwierdza również historia. Warto bliżej przyjrzeć się 
biografii Kazimierza Wielkiego i poznać mniej znane fakty 
z życia wielkiego króla.

Jeśli szukasz więcej informacji i ciekawostek, sprawdź 
także zebrane w tym miejscu artykuły o Kazimierzu Wielkim.

Jakim człowiekiem był król Polski? - najważniejsze 
informacje

1. Wizerunek Kazimierza Wielkiego
Jak wyglądał Kazimierz Wielki? Niestety, nie wykonano 

za życia króla jego wizerunku, nie pozostała najmniejsza 
nawet notatka. O tym, jak wyglądała twarz władcy, dowia-
dujemy się z rzeźb, które powstały po jego śmierci. Na 
grobowcu, w wawelskiej katedrze, widoczna jest postać 
Kazimierza Wielkiego. Król ma spokojne oblicze, o pro-
stym regularnym nosie i wysokim czole. Twarz otaczają 
faliste długie włosy. Król nosi wąsy i niezbyt długą brodę. 
Artyści, ukazujący królewską postać, skupili się głównie na 
podkreśleniu łagodnego jej wyrazu. W 1869 roku został 
otwarty grobowiec króla – jego szczątki umieszczono w 
miedzianej trumnie i ponownie pochowano. To historyczne 
wydarzenie stało się okazją do przeprowadzenia pomiarów 
czaszki oraz badań antropologicznych. Na ich podstawie 
Jan Matejko odtworzył wygląd Kazimierza Wielkiego – 
człowieka o wyraźnie zarysowanych łukach brwiowych, 
wydatnym nosie i raczej wąskiej twarzy.

2. Wzrost króla
Kazimierz III został przez potomnych obdarzony przydo-

mkiem Wielki. Doceniono w ten sposób zasługi króla dla 
wzmocnienia i rozwoju Królestwa Polskiego. Przydomek 
ów mógł także wskazywać na wysoki wzrost lub okazałą 
postawę. Jan Długosz, piętnastowieczny kronikarz, przy-
czynił się do problemów z opisaniem władcy, określając 
jego postać raz, jako wysoką i otyłą, a w innym miejscu 
wskazywał na jego średni wzrost. Odpowiedzi nie dostar-
cza także krótki królewski nagrobek - krótszy od nagrobka 
Władysława Łokietka. Przyjmuje się, że król był wysoki, 
miał około 185 cm wzrostu. Barczysty i mocnej budowy 
ciała, z wiekiem zaczął tyć – informacje dostarczone np. 
przez Janka z Czarnkowa, wskazują na spory apetyt 
Kazimierza III, który nie odmawiał sobie jadła i napitku.

3. Temperament władcy
Syn Władysława Łokietka był człowiekiem porywczym. 

Życiorys króla zawiera fakty, świadczące o żywym tem-
peramencie władcy. Kazimierz Wielki nie był obojętny 
na niewieście wdzięki. Prowadzenie się króla Polski 
mogło wzbudzać oburzenie kościoła. Biskup krakowski, 
Bodzanta z Jankowa, próbował upomnieć króla, który 
związał się z mężatką, Cudką, córką kasztelana sie-
ciechowskiego, Pełki. Jako swego wysłannika, z misją 
poinformowania Kazimierza III o nałożonych karach, 
wysłał kanonika Marcina Baryczkę. Historia skończyła 
się tragicznie. Monarcha po powrocie z Rusi, w grudniu 
1349 roku, dowiedział się o publicznych wystąpieniach 
duchownego. Rozgniewany Piast kazał księdza uwięzić. 
13 grudnia dworzanie utopili go w Wiśle. Papież nałożył 
na Kazimierza III klątwę. W ramach pokuty po skazaniu 
kanonika na śmierć, król ufundował szereg kościołów. 
A może zainteresuje cię także ten artykuł o dzieciach 
Kazimierza Wielkiego?

Żony i faworyty – ciekawostki o Kazimierzu Wielkim
4. Żony Kazimierza Wielkiego
Aldona Anna Giedyminówna była pierwszą żoną Ka-

zimierza III. Zaślubiny piętnastoletnich oblubieńców było 

aktem politycznym. Kazimierz spełnił wolę ojca, który w 
ten sposób realizował wizję o polsko-litewskim sojuszu, 
skierowanym przeciwko krzyżakom. Zachowanie Aldony 
Anny znacznie odbiegało od przyjętych na dworze zwy-
czajów. Młoda kobieta lubiła otaczać się muzykami, była 
wesoła, chętnie jeździła konno. Surowa matka Kazimierza 
Wielkiego nie była jej przychylna. W czasie koronacji (25 
kwietnia 1333 roku), nie chciała ustąpić swojego miejsca, 
uważając się za jedyna prawdziwą królową. Ustąpiła 
dopiero po namowach syna. Związek trwał 14 lat. Aldona 
Anna Giedyminówna urodziła królowi Kazimierzowi dwoje 
dzieci – Elżbietę i Kunegundę.

5. Adelajda Heska została żonąKazimierza Wielkie-
gowe wrześniu 1341 roku, dwa lata po śmierci królowej 
Aldony Anny. Małżeństwo zostało zawarte z przyczyn 
politycznych. Osiemnastoletnia Adelajda, córka landgrafa 
Hesji, Henryka II Żelaznego, nie była ani urodziwa, ani 
sympatyczna. Król nie darzył jej uczuciem, jednak liczył 
na męskie potomstwo - nie doczekał się dzieci z tego 
związku - niekochaną małżonkę wysłał do zamku w Żar-
nowcu, gdzie przebywała pod strażą. Królowa Adelajda 
wyjechała z Polski do Hesji w 1356 lub 1357 roku, stamtąd 
śląc do Stolicy Apostolskiej skargi i żądania przywróce-
nia jej należnych praw. Królowa przeżyła Kazimierza III. 
Zmarła w 1371 roku.

6. Krystyna Rokiczana była piękną czeską mieszczką, 
wdową po praskim rajcy Mikolaszu z Rokiczan. Król po-
znał ją w czasie pobytu w Pradze. Małżeństwo zostało 
zawarte w Krakowie, prawdopodobnie w 1356 roku, co 
poświadczają źródła polskie i czeskie, min. kronika J. 
Długosza, Spominki o Ciołkach, dokumenty Stolicy Apo-
stolskiejoraz kontynuacja kroniki Benesza z Pragi. Mo-
nargatyczny związek nie zapewniał narodzonym z niego 
dzieciom praw sukcesyjnych, więc był na rękę zarówno 
Andegawenom, jak i Luksemburgom. Przypuszczalnie 
wówczas, na wieść o bigamii popełnionej przez króla, 
królowa Adelajda opuściła Polskę.

7. Jadwiga Żagańska była ostatnią żonąKazimierza III, 
którą poślubił w 1363 roku (wg P. Jasienicy) lub w 1365 
roku ( jak podaje J. Wyrozumski). Żyły wówczas dwie żony 
Kazimierza Wielkiego – legalna królowa Adelajda oraz 
Krystyna Rokiczana, więc władca był podwójnym biga-
mistą. Księżniczka żagańsko - głogowska z rodu Piastów 
została poślubiona w tajemnicy, we Wschowie. Z tego 
związku narodziły się trzy córki, które zostały uznane przez 
papieża Urbana V za legalne potomstwo. W ten sposób, 
w 1367 roku, została rozwiązana sprawa unieważnienia 
małżeństwa z Adelajdą. Zgodnie z orzeczeniem Stolicy 
Apostolskiej, nieaprobującym dyspensy na małżeństwo 

osób blisko spokrewnionych, królowa Jadwiga miała do 
końca życia pozostać nielegalną małżonką. W Polsce 
królewską małżonkę powszechnie aprobowano.

Kazimierz Wielki - dowiedz się ciekawych faktów z 
życia króla

8. Królewskie faworyty – dzieje romansów Kazimierza 
Wielkiego

Ciekawostki o Kazimierzu Wielkim, związane z pry-
watnym życiem króla, nie zawsze znajdują historyczne 
potwierdzenie. Życiorys monarchy czasem oparty jest na 
informacjach niepoświadczonych w źródłach historycz-
nych. Władcy przypisuje się liczne romanse, z których 
narodzili się naturalni synowie. Najsłynniejsze faworyty, 
o których wspomina biografia Kazimierza Wielkiego, to, 
prawdopodobnie legendarna, Estera i, poświadczona 
historycznie, Cudka.

9. Estera doczekała się wielu opowieści. Z pewnością 
należy do najsłynniejszych kochanek króla, jednak jej ist-
nienie poświadcza jedynie Jan Długosz, być może korzy-
stając z krążących plotek. Żadna notatka, ani dokument, 
współczesne czasom króla, nie wspominają o pięknej 
Esterce. U piętnastowiecznego dziejopisa znajdujemy 
informacje, iż król związał się z Esterą po odsunięciu 
Krystyny Rokiczany. Jej wpływ na monarchę miał być 
tak wielki, że Kazimierz III przyznał Żydom przywileje i 
otoczył ich państwową opieką.

10. Cudka była córką kasztelana sieciechowskiego, 
Pełki. Król nawiązał romans z piękną szlachcianką, żoną 
Niemierzy z Gołczy, który był związany z królewskim dwo-
rem, około 1347 roku. Biografia króla zawiera informację o 
naturalnych synach Cudki, którzy po śmierci króla zostali 
uwzględnieni w jego testamencie. Cudka prawdopodobnie 
urodziła królowi trzech synów. Najmłodszy Pełka zmarł w 
dzieciństwie, natomiast synowie Niemierza i Jan Bogucza 
zostali pozbawieni spadku. Jan Bogucza służył królowi 
Władysławowi Jagielle.

Kazimierz III wielki budowniczy – krótki przegląd mu-
rowanych budowli

Ciekawostki o Kazimierzu Wielkim, które warto po-
znać, by postać króla stała się nam bliska, obejmują 
także działania władcy – dobrego gospodarza Polski. 
Król pozostawił sieć warownych zamków, tworzących 
umocnienia od strony państwa zakonu krzyżackiego 
oraz linię umocnień od strony królestwa Czeskiego. Za 
jego czasów lokowano około 120 miast, w dużej liczbie 
otoczonych obronnymi murami, powstawały również 
murowane budowle sakralne.

11. Polski gotyk. Budowie kościołów ekspiacyjnych, po-
wstających w ramach pokuty króla po skazaniu na śmierć 
księdza Baryczki, towarzyszyło zakładanie warsztatów, 
które pracowały dla Kazimierza Wielkiego. Charakte-
rystyczny dla budownictwa tego okresu jest oryginalny 
styl gotycki, który można nazwać gotykiem polskim. 
Budowano kościoły dwunawowe, o wydłużonym prezbi-
terium i wąskich oknach. Gwieździste sklepienie opiera 
się na smukłych filarach. Zewnętrzne ściany „podpierają” 
uskokowe przypory. Do tego typu świątyń należą kościoły 
w Niepołomicach, Szydłowie, Stopnicy, oraz kolegiata 
w Wiślicy.

12. Zamek Królewski. Kazimierz Wielki wzniósł za-
mek, który został rozbudowany w czasach Jadwigi i 
Jagiełly. Prawdopodobnie zlecił budowę baszt - Jordanki 
i Złodziejskiej. Na Wawelu mieściły się najważniejsze 
instytucje państwowe i urzędy. Przebudowano katedrę, 
która od czasu koronowania Władysława Łokietka była 
najważniejszą polską świątynią, z grobem patrona Kró-
lestwa Polskiego, św. Stanisława. Warto zaznaczyć, że 
od czasów wielkiego króla katedra stała się miejscem 
spoczynku królów. Kazimierz Wielki ufundował nagrobek 
Władysławowi Łokietkowi.
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NAJWIĘKSZE WYZWANIE DOPIERO 
PRZED POLSKĄ. "NIE MOŻEMY STAĆ 

SIĘ TYLKO PRZECHOWALNIĄ DLA 
UCHODŹCÓW"

Już grubo ponad 1,5 mln Ukraińców trafiło do Polski 
w ciągu ostatnich trzech tygodni. To tak, jakby nagle na 
mapie pojawiło się jeszcze jedno miasto wielkości War-
szawy. Polską gospodarkę dopiero czekają największe 
wyzwania, przede wszystkim w mieszkaniówce i na rynku 
pracy. — Najgorsze, co mogłoby się stać, to gdybyśmy 
zostali swego rodzaju "przechowalnią dla Ukraińców". Ci 
ludzie muszą u nas mieć nie tylko wikt i opierunek, ale 
potrzebują możliwie szybko mieć możliwość unormowania 
życia. To znaczy, że oprócz prywatnych "czterech kątów" 
potrzebują również dostępu do nauki, pracy czy ochrony 
zdrowia — mówi Business Insiderowi Bartosz Turek, 
główny analityk HRE Investments.

Granicę polsko-ukraińską w ciągu ostatnich trzech 
tygodni przekroczyły już prawie 2 mln Ukraińców

Zdecydowana większość z nich trafiła do Polski. I choć 
dzięki gościnności naszych rodaków wielu z nich znalazło 
już schronienie, to wcale nie oznacza, że polskiej gospo-
darki nie czekają wyzwania

Najwięcej do zrobienia będzie na rynku pracy. Przyjeż-
dżające do Polski kobiety muszą gdzieś zarabiać

Zanim jednak zaczną chodzić do pracy, to muszą mieć 
też dach nad głową. A w Polsce jeszcze przed wojną 
brakowało mieszkań. Eksperta pytamy, jak sobie z tym 
wszystkim poradzić

Sytuację w Ukrainie można śledzić w naszej RELACJI 
NA ŻYWO

Według najnowszych danych do Polski trafiło w ciągu 
trzech tygodni już prawie 2 mln uchodźców z Ukrainy. 
Oczywiście część pojechała do Niemiec oraz do innych 
krajów, ale zdecydowana większość postanowiła zostać 
nad Wisłą.

Eksperci zwracają uwagę, że w pierwszych dniach do 
Polski trafiali głównie ci, którzy w naszym kraju mieli już 
rodziny lub znajomych i mogli gdzieś szukać schronie-
nia. Teraz natomiast z każdym dniem przybywać będzie 
tych, którzy uciekają, nie mając nikogo do pomocy. Brak 
znajomych, brak transportu i brak perspektyw.

Polacy przez minione tygodnie wykazali się olbrzymim 
sercem, ale to wcale nie oznacza, że najgorsze już za 
nami. Teraz rozpocznie się test dla wielu z nas. Obywa-
teli, organizacji charytatywnych, samorządów czy rządu 
centralnego.

Po pierwsze, mieszkaniówka
Dla uciekających przed wojną najważniejsze jest bez-

pieczeństwo, czyli przede wszystkim schronienie. A to 
oznacza, że przybysze z Ukrainy muszą mieć, gdzie 
mieszkać.

— W dniu wybuchu wojny wolnych mieszkań na rynku 
najmu w Polsce mieliśmy tyle, że wystarczyłoby dla ok. 
250 tys. osób — mówi Business Insider Polska Bartosz 
Turek, główny analityk HRE Investments.

Jak dodaje, do tego "dochodzi 300-400 tys. mieszkań 
wynajmowanych przez Ukraińców jeszcze przed inwazją 
Rosji". Na tym jednak nie koniec.

— Gdybyśmy chcieli wykorzystywać bazę noclegową, 
i to w optymistycznym założeniu, że dla Ukraińców prze-
znaczymy praktycznie wszystkie miejsca w hotelach czy 
pensjonatach, to zrobi się dodatkowe ok. 500-600 tys. 
miejsc — mówi Turek.

Nawet przy doliczeniu około 10 proc. miejsc w akade-
mikach (dla ok. 10-20 tys. osób) to wciąż za mało. — Sta-
jemy przed realnym problemem, by zapewnić uchodźcom 
godne warunki do życia — podkreśla główny analityk 
HRE Investments.

"Dane Eurostatu sugerują, że w Polsce przypada 1,1 
pokoju na osobę. W tym wypadku już sama końcówka tej 
liczby, a więc 0,1 pokoju oznacza w skali całego kraju 3,8 
milionów pomieszczeń, które czysto teoretycznie można 
byłoby udostępnić. Gdyby 10 proc. rodaków zdecydowało 
się udzielić schronienia potrzebującym, to oznaczałoby to 
możliwość udzielenia bardzo wymiernej pomocy w postaci 
użyczenia aż 380 tys. pomieszczeń potrzebującym. W nich 
zamieszkać mogłoby, lekko licząc, milion osób" — dodaje.

Mieszkanie u kogoś kątem jest rozwiązaniem, z którego 
można korzystać np. miesiąc, dwa czy co najwyżej kilka, 
ale na dłuższą metę jest to tylko sposób na udzielenie 
wsparcia w dalszym usamodzielnieniu się (znalezieniu 
pracy i mieszkania) lub jedynie do czasu, w którym moż-
liwy będzie powrót naszych sąsiadów do ich własnego 
kraju. — zwraca uwagę Bartosz Turek.

Zobacz także: Dofinansowanie dla osób, które przyjęły 
Ukraińców. Rząd podał szczegóły

Na chwilę nie znaczy na zawsze
Jego zdaniem, o ile mamy duże możliwości, aby ofero-

wać pomoc doraźną, tak schody zaczynają się, gdybyśmy 
chcieli, aby Ukraińcy mieli swoje "cztery kąty". — Połowa 
ofert na rynku najmu już praktycznie zniknęła. Dziś stoimy 
przed wyzwaniem, aby szybko uzupełnić ofertę rynkową 
o nowe możliwości. Samo adaptowanie obiektów oświa-
towych, sportowych i widowiskowych na sale zbiorowe 
nie wystarczy. Może warto rozważyć przerabianie na 
mikromieszkania biurowców, obiektów handlowych czy 
przemysłowych — szczególnie jeśli te dziś stoją puste 
— zastanawia się Bartosz Turek.

Zdaniem naszego rozmówcy jeszcze przed wojną w 
Polsce brakowało ok. 1,5 mln mieszkań. Dziś jest gorzej, a 
za kilka tygodni kłopot może być nawet dwa razy większy.

Deweloperzy w ostatnich miesiącach znacznie zwolnili 
obroty. — Rosnące stopy procentowe w połączeniu z 
quasi-lockdownem na początku roku spowodowały, że 
znacząco spadła liczba rozpoczynanych inwestycji — 
zwraca uwagę ekspert.

W efekcie "mieszkaniówka", zanim zaczęła przyspie-
szać, to zwalnia. A w kontekście rosnącego popytu to 
niezbyt dobra wiadomość.

— Proszę zwrócić uwagę, że nawet gdyby deweloper 
chciał wybudować blok "specjalnie dla Ukraińców", to w 
normalnych warunkach nie jest w stanie tego zrobić w 
mniej niż kilkanaście miesięcy — podkreśla Turek.

Główny analityk HRE Investments twierdzi, że obecnie 
stajemy przed olbrzymim wyzwaniem nie tylko na rynku 
mieszkaniowym, ale i w całej gospodarce. — Najgorsze, 
co mogłoby się stać, to gdybyśmy zostali swego rodzaju 
"przechowalnią dla Ukraińców". Ci ludzie muszą u nas 
mieć nie tylko wikt i opierunek, ale potrzebują możliwie 
szybko mieć możliwość unormowania życia. To znaczy, że 
oprócz prywatnych "czterech kątów" potrzebują również 
dostępu do nauki, pracy czy ochrony zdrowia — podkreśla 
Bartosz Turek.

Wbrew pozorom dobrym rozwiązaniem są np. zapisy 
zawarte w ustawie o wsparciu Ukraińców. Częściowo 
wyłączają one wobec uchodźców regulacje o ochronie 
praw lokatorów. To powoduje, że właściciele mieszkań 
na wynajem chętniej wynajmą mieszkanie uchodźcom. To 

jednak wciąż za mało, by poradzić sobie z setkami tysięcy 
uciekających przed wojną ludzi, bo wolnych mieszkań na 
wynajem jest w Polsce po prostu za mało.

Zobacz także: Na co może liczyć ukraiński uchodźca 
w Polsce? Ekspertka wyjaśnia

Potrzebna praca, głównie dla kobiet
Z mieszkaniem nierozerwalnie wiąże się jednak ko-

nieczność podjęcia pracy. Bez pieniędzy bowiem trudno 
na dłuższą metę wyobrazić sobie samodzielne funkcjo-
nowanie setek tysięcy uchodźców.

Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego i ekspert rynku pracy, szacował w "Dzien-
niku Gazecie Prawnej", że ok. 60-70 proc. uchodźców 
zdecyduje się pozostać w Polsce. To grubo ponad milion 
osób, w tym przede wszystkim kobiet i dzieci.

— Tymczasem połowa wakatów to przemysł, logistyka 
i budownictwo. A więc sektory gospodarki, gdzie prefero-
wani są mężczyźni — mówi "DGP" Kubisiak. Szczególnie 
że wielu Ukraińców, którzy do tej pory pracowali w tych 
branżach, zdecydowało się na powrót do ojczyzny.

Dla kobiet pozostają miejsca w hotelarstwie, usługach 
czy handlu. Jednak tu rąk do pracy aż tak bardzo nie 
brakuje.

— Polski rynek przed wojną był bardzo rozgrzany, z 
najniższym bezrobociem we współczesnej historii Polski. 
W styczniu stopa bezrobocia wynosiła 2,8 proc. Rynek 
może wchłonąć jeszcze wielu pracowników. Nie odważył-
bym się jednak powiedzieć, że wszyscy chętni migranci 
znajdą pracę — twierdzi Kubisiak.

Z pewnością w pierwszej kolejności uchodźcy będą 
poszukiwać pracy dorywczej lub tymczasowej. Wielu z 
nich wciąż bowiem wierzy, że niedługo będą mogli wrócić 
do swojej ojczyzny.

Nie zapominajmy o kwalifikacjach
Do Polski trafi jednak mnóstwo Ukrainek, które są 

specjalistami w swoich dziedzinach. A jak wynika z badań 
przeprowadzonych przez firmę Gremi Personal, zdecy-
dowana większość obywatelek Ukrainy w naszym kraju 
pracuje poniżej swoich kwalifikacji.

W raporcie z badania przeprowadzonego jeszcze na 
długo przed inwazją Rosji na Ukrainę znajdziemy przykłady 
kobiet, które w ojczyźnie były nauczycielkami, urzęd-
niczkami lub miały własne firmy, a w Polsce świadomie 
zdecydowały się na sezonową pracę w rolnictwie lub w 
produkcji, znacznie poniżej swoich kwalifikacji.

"Wszystkie uczestniczki badania bez wyjątku chcą 
awansować i się rozwijać. Te, które obecnie zajmują się 
pracą fizyczną, z czasem zmienią pracę na biuro. W tym 
celu albo potwierdzają dyplom w Polsce, albo już studiują 
w szkołach policealnych i na uczelniach w Polsce, aby 
uzyskać nową specjalność" — czytamy w raporcie Gremi 
Personal. To ogólnopolska agencja pośrednictwa pracy 
dla osób ze Wschodu.

Stąd też apel agencji, wystosowany w ubiegłym ty-
godniu.

Apelujemy do polskich firm, organizacji pracodawców 
i stowarzyszeń branżowych o wspólne przeanalizowanie 
możliwości zwiększenia zatrudnienia kobiet z Ukrainy w 
poszczególnych branżach i wypracowanie odpowiednich 
rozwiązań. Wiele kobiet ucieka od wojny razem z dziećmi, 
które będą potrzebowały opieki, gdy matki pójdą do pracy. 
Jako Gremi Personal deklarujemy naszą pomoc w wypra-
cowaniu skrojonych na miarę rozwiązań pozwalających na 
godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Apelujemy 
o aktywną współpracę pracodawców, ale także urzędów, 
samorządów i organizacji pozarządowych. Zwracamy się 
również do urzędów pracy o dostosowanie lokalnej oferty 
szkoleniowej w ramach aktywizacji zawodowej do potrzeb 
kobiet z Ukrainy — czytamy w piśmie, skierowanym bezpo-
średnio do pracodawców oraz organizacji ich zrzeszających.
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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.
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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

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   

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




