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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
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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
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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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OSKARŻONY O SZPIEGOSTWO NA RZECZ 
ROSJI BYŁ TŁUMACZEM AGATY DUDY. 
KANCELARIA PREZYDENTA NIC NIE 

WIEDZIAŁA

Agata Kornhauser-Duda odwiedziła w miniony piątek 
ośrodek z uchodźcami z Ukrainy pod Wyszkowem. Nie 
byłoby w tym nic kontrowersyjnego, gdyby nie obecność 
osoby oskarżonej o szpiegostwo na rzecz Rosji. Mateusz 
Piskorski, bo o nim mowa, był w trakcie tego spotkania... 
tłumaczem Pierwszej Damy.

Agata Kornhauser-Duda złożyła wizytę w ośrodku 
Księdza Orione w Brańszczyku, które przyjęło kilkadzie-
siąt kobiet i dzieci - uchodźców wojennych z Ukrainy. 
O tym spotkaniu zrobiło się głośno głównie z powodu 
obecności Mateusza Piskorskiego, czyli byłego posła 
Samoobrony, oskarżonego o szpiegostwo na rzecz 
Rosji. Kilka lat temu określił on Ukrainę mianem "ban-
derowskiego mutanta". 

Mateusz Piskorski został zatrzymany przez antyter-
rorystów. Oskarżono go o szpiegostwo na rzecz Rosji

Samochód byłego posła Samoobrony został zatrzy-
many przez antyterrorystów 18 maja 2016 roku na 
jednej z warszawskich ulic. Mateusza Piskorskiego 
wyciągnięto z auta i przewieziono do aresztu, w którym 
ostatecznie spędził prawie trzy lata. 20 kwietnia 2018 
roku Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu 
do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji 
Prokuratury Krajowej skierował przeciwko Piskorskiemu 
akt oskarżenia. W śledztwie Piskorskiemu przedsta-
wiono dwa zarzuty.

Pierwszy dotyczył podejrzenia, że Piskorski od 2009 
roku aż do dnia zatrzymania brał udział w działalności ro-
syjskiego wywiadu cywilnego Federalnej Służby Bezpie-
czeństwa i Służby Wywiadu Zagranicznego, skierowanej 
przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Drugi, to zdaniem 
prokuratury, rzekomy udział w działalności wywiadu 
Chińskiej Republiki Ludowej. W toku śledztwa ustalono, 
że Piskorski wykorzystując swoją pozycję społeczną, 
zawodową i polityczną oraz kontakty wśród polityków i 
dziennikarzy krajowych i zagranicznych, oddziaływał na 
grupy społeczne w Polsce i za granicą.

"Próbując kształtować opinię publiczną poprzez pro-
wokowanie antyukraińskiego nastawienia Polaków i 
antypolskiego nastawienia Ukraińców, dążył on między 
innymi do pogłębiania podziałów między Polakami i 
Ukraińcami i między Polską i Ukrainą" - stwierdziła 
Prokuratura Krajowa. Zdaniem śledczych, oskarżony 
realizował działania w powiązaniu z rosyjskimi służbami 
wywiadowczymi i osiągał z tego tytułu okazałe korzyści 
majątkowe. 16 marca 2019 roku Mateusz Piskorski został 
zwolniony z aresztu śledczego, w związku z uiszczeniem 
200 tys. zł poręczenia majątkowego. Obecnie trwa jego 
proces przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Na razie 
Piskorski w świetle prawa jest osobą niewinną.

Kancelaria prezydenta nic nie wiedziała o jego obec-
ności. Dowiedziała się dopiero od dziennikarzy 

Dziennikarze Wirtualnej Polski potwierdzili w roz-
mowie z Mateuszem Piskorskim jego obecność na 
spotkaniu. Ponadto zapisali zdjęcia umieszczone na 
stronie Prezydent.pl, które Kancelaria Prezydenta 
usunęła po tym, jak dowiedziała się o jego obecności 
na spotkaniu Agaty Dudy z uchodźcami. Pracownicy 
kancelarii o tym, że tłumaczem małżonki prezydenta 
była osoba oskarżona o szpiegostwo, dowiedzieli się 
od dziennikarzy WP. 

Piskorski w rozmowie podkreślił, że Agata Kornhau-
ser-Duda rozumie rosyjski, więc jedynie tłumaczył słowa 
żony prezydenta uchodźcom. Dziennikarze serwisu 
skontaktowali się także z Tomaszem Jankowskim, sekre-
tarzem Partii Zmiana, której założycielem jest Piskorski 
i głoszącej otwarcie prorosyjskie poglądy. Rozmówca 
potwierdził, że Piskorski zna ukraiński i ponoć wiele razy 
jeździł do Ukrainy. Teraz nawet miał zaangażować się 
w pomoc uchodźcom.

Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Pre-
zydenta Andrzeja Dudy przekazał, że to nie kancelaria  
była organizatorem tego spotkania i to nie kancelaria 
zaprosiła Piskorskiego na spotkanie, a księża orioniści i 
dyrektor ośrodka w Brańszczyku. A informacje o udziale 
Piskorskiego w spotkaniu z prezydentową przekazano 
odpowiednim służbom. 

Uwiarygadniał referendum na Krymie, wychwalał Hi-
tlera

Mateusz Piskorski był posłem Samoobrony w latach 
2005-2007, jej rzecznikiem prasowym, a nawet wice-
przewodniczący. Założył stowarzyszenie Europejskiego 
Centrum Analiz Geopolitycznych, którego partnerem jest 
rosyjski Instytut Nowych Państw. INP jest zaś kierowany 
przez Modesta Kolerowa, właściciela agencji Regnum - 
tuby propagandowej Kremla.

Piskorski jeszcze jako asystent w Instytucie Politologii 
Uniwersytetu Szczecińskiego w broszurach wychwalał 
faszyzm i Adolfa Hitlera. Wcześniej związany był z neo-
pogańskimi organizacjami współpracującymi z NOP.

Były poseł był obecny m.in. na krymskim referendum, 
skąd informował, że na półwyspie "nie było dotąd wy-
borów, które wzbudziłyby tak powszechny entuzjazm 
ludności". Stanął też na czele międzynarodowej komi-
sji, która uwiarygodniła referendum na Krymie. Z kolei 
podczas wyborów separatystów w Doniecku i Ługańsku 
mówił, że tereny powinny stać się inspiracją dla kolejnych 
ukraińskich regionów, "alternatywą, drogowskazem i 
przykładem dla innych regionów kontrolowanych dziś 
przez proamerykańskich oligarchów i ich marionetki w 
Kijowie". 

Przed kilkoma laty Piskorski mówił, że w polskim in-
teresie jest wspieranie nowych podmiotów politycznych 
na obszarze Ukrainy opartych na lokalnej tożsamości. 
Zaznacza, że ma być ona diametralnie odmienna od 
tej ukraińskiej - "banderowskiej, antypolskiej i szowi-
nistycznej".

OBYWATELE UKRAINY OTRZYMAJĄ 
NUMER PESEL. KIEDY RUSZA 

REJESTRACJA?
Rejestracja dla uchodźców z Ukrainy, którzy chcą 

otrzymać numer PESEL, ruszy już w środę 16 marca. 
Otrzymanie numeru PESEL umożliwi osobom z Ukrainy 
zatrudnienie w naszym kraju, dostęp do edukacji oraz 
opiekę zdrowotną.

Jak informuje IAR, ustawa o pomocy obywatelom 
Ukrainy trafi do podpisu prezydenta. Sejm w sobotę przy-
jął kilkanaście z kilkudziesięciu poprawek wniesionych 
przez Senat. Usunął z ustawy przepis, który umożliwiał 
urzędnikom i samorządowcom unikanie odpowiedzial-
ności za złamanie dyscypliny finansów publicznych i 

przekroczenie uprawnień. W ustawie znalazł się też 
przepis dotyczący nadania numeru PESEL Ukraińcom, 
których pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny. 
W sobotę przedstawiciele rządu poinformowali, od kiedy 
można będzie składać wniosek o nadanie uchodźcom 
wojennym takiego numeru. 

Uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać numer PESEL. 
Zapisy ruszą 16 marca

- Jesteśmy po spotkaniu z prezydentami miast, zapro-
siliśmy dzisiaj na poranną wideokonferencję wszystkich 
prezydentów miast prezydenckich w Polsce. Ustalili-
śmy tam wspólny model, sposób działania. I w ramach 
tego modelu ważna informacja: rejestracja uchodźców 
z Ukrainy, którzy chcą uzyskać PESEL i którzy chcą 
podjąć pracę, chcą pozostać w Polsce rozpocznie się 
w najbliższą środę 16 marca - zapowiedział wiceszef 
MSWiA Paweł Szefernaker w sobotę na konferencji 
prasowej w KPRM.

- System jest gotowy, ale musimy go przetestować. 
I gminy muszą się przygotować do wdrożenia ustawy. 
Dajemy sobie poniedziałek i wtorek - jako administracja 
publiczna, administracja rządowa i samorządowa - na 
wdrożenie tych rozwiązań. I od środy Ukraińcy, uchodźcy 
z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL w Polsce 
będą mogli to zrobić - powiedział Szefernaker.

Paweł Szefernaker apeluje do uchodźców z Ukrainy: 
Nie możemy zablokować funkcjonowania administracji

Paweł Szefernaker zwrócił również uwagę na to, by 
nie wszyscy uchodźcy z Ukrainy kierowali się do urzę-
dów już pierwszego dnia po otwarciu zapisów. Ma to 
zapewnić płynne funkcjonowanie administracji publicznej 
oraz nieblokowanie jej. - Szanowni państwo, otrzymacie 
pełne wsparcie związane z opieką zdrowotną, wsparciem 
socjalnym od dnia, w którym przekroczyliście granicę. 
Ale prosimy, abyście nie wszyscy udali się pierwszego, 
czy drugiego dnia do urzędów. Nie możemy zablokować 
funkcjonowania administracji w związku z tym - podkre-
ślał wiceminister.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie 
głównej Gazeta.pl.

W związku z przedsięwzięciem samorządy mają 
otrzymać wsparcie pracowników urzędów administracji 
celnej. Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa 
Janusz Cieszyński usłyszał natomiast pytanie o to, czy 
uchodźcy po zarejestrowaniu otrzymają fizyczny do-
kument. - Będą otrzymywali papierowe potwierdzenie 
nadania numeru PESEL, potwierdzenie wydania profilu 
zaufanego, haseł - odpowiedział Cieszyński. - Jeżeli 
chodzi o fizyczny dokument - rozumiem, że pan redaktor 
pyta o coś w stylu dowodu osobisteg - to chcemy, żeby 
on był w postaci mobilnej na ten moment. Pracujemy 
jeszcze nad rozwiązaniem, które możliwe, że pozwoli na 
to, żeby wprowadzić jakiś nośnik fizyczny - dodał. Na to 
jednak rząd daje sobie więcej czasu z uwagi na fakt, że 
dokumenty tożsamości są dokumentami na najwyższym 
poziomie zabezpieczeń.

Ustawa o pomocy Ukraińcom 
Ustawa oczekująca na podpis prezydenta zakłada 

m.in., że Polacy, którzy przyjęli uchodźców do pod swój 
dach, przez dwa miesiące będą otrzymywać świadczenie 
w wysokości około 1200 złotych miesięcznie na jedną 
osobę (40 zł dziennie za jedną osobę).

Jak podaje IAR, ustawa zakłada również przepisy do-
tyczące przygotowania oświaty na przyjmowanie dzieci 
ukraińskich oraz zapisy dotyczące wsparcia finanso-
wego samorządów w działaniach na rzecz uchodźców. 
"Ustawa tworzy w Banku Gospodarstwa Krajowego 
Fundusz Pomocy, w celu finansowania lub dofinanso-
wania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie i jej 
obywatelom" - czytamy.
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WOJCIECH MŁYNARSKI

Wojciech Młynarski (1941-2017) był popularnym auto-
rem tekstów piosenek, rozpoznawalnym poetą, aktorem 
i satyrykiem, reżyserem, artystą kabaretowym, autorem 
librett i tłumaczem – znanym również z recital autorskich. 
Był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 

Biografia i życiorys Wojciecha Młynarskiego 
Wojciech Młynarski urodził się w Warszawie w roku 

1941. Prawdopodobnie talent dziedziczył po dziadku 
Emilu Młynarskim, który jako znany dyrygent oraz kom-
pozytor, miał wpływ na inspiracje młodego Wojciecha 
Młynarskiego. Tym bardziej, że jego rodzice również 
posiadali predyspozycje w kierunku muzycznym. Lecz 
pomimo muzycznych korzeni młody Wojciech w swych 
wczesnych czasach, mianowicie szkoły podstawowej, 
bardziej mimo wszystko skłaniał się ku działalności 
poetyckiej. W czasach późniejszych był tym, który zakła-
dał kabaret o nazwie „Hybrydy”, w których występował 
również chociażby popularny Jan Pietrzak. Wojciech 
Młynarski pisał również piosenki, jedną z nich w Opolu w 
roku 1963 mogła dzięki niemu zaśpiewać Janina Ostała. 
Młynarski poza tym występował w takich kabaretach jak 
Dudek i Owca. Utwory „Och ty w życiu” oraz „Jesteśmy 
na wczasach” sprawiły że urósł do postaci niezwykle 
popularnej. Młynarski objawił się publiczności jako ten 
o wielu talentach, ponieważ oprócz śpiewania, czy też 
pisania tekstów piosenek i występów w kabaretach, 
zajmował się również pracą przekładania zagranicz-
nych piosenek z musicali „Chicago” oraz „Jesus Christ 
Superstar”. Zmarł po długiej chorobie 15 marca 2017 
w Warszawie. 

Ciekawostki o Wojciechu Młynarskim 
Przez niektórych autorów uznawany za najwybitniej-

szego twórcę tekstów w powojennej historii kabaretu 
literackiego w Polsce. 

Debiutował w początku lat 60. w studenckim kabarecie 
klubu „Hybrydy”. 

Był autorem przekładów piosenek musicalowych takich 
jak „Kabaret”, „Chicago” oraz, a może i przede wszystkim 
– „Jesus Christ Superstar”. 

Otrzymał łącznie aż 13 poważnych odznaczeń i wy-
różnień, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, SuperWiktora, Krzyż 
Oficerski Orgedu Odrodenia Polski, Diamentowy Mikrofon, 
muzycznego Fryderyka, czy tez Złote Berło. 

Nagrał łącznie niemal dwadzieścia płyt. 
Cytaty Wojciecha Młynarskiego 
„Dla mnie robić swoje, to po prostu porządnie robić 

coś, co się umie. Autor satyryczny niech tworzy porządną 
satyrę, a nie komercyjną. A szewc niech robi dobre buty.” 

„Do momentu transformacji wzorcem było przyzwoite 
zachowanie. Było wiadomo, że się jest przeciwko bez-
prawiu, totalitaryzmowi, cenzurze. Po upadku komunizmu 
trzeba się deklarować precyzyjniej.” 

„Gombrowicz, który jest dla mnie ideałem ostrego pi-
sania, twierdził w „Dziennikach”, że literatura jest damą 
surowych obyczajów i nie lubi, jak jej się zagląda pod 
spódnicę. Pisarz powinien być dotkliwy. Stąd moja kry-
tyczna ocena tego, co się dziś nazywa satyrą. To nie jest 
satyra robiona z przesłaniem, żeby coś zmienić, tylko po 
to, żeby dostać brawa i zainkasować pieniądze. Ale mam 
też faworytów: łodzianina Andrzeja Poniedzielskiego i 
Artura Andrusa.”

Jakim ojcem był Wojciech Młynarski? Mijają 
trzy lata od jego śmierci...

Dopiero dwa miesiące po śmierci Wojciecha Młynarskie-
go jego dzieci Agata, Paulina i Jan Młynarscy zdecydowali 
się na bardzo szczery wywiad o ojcu. Dziś, piec lat od 
jego śmierci, przypominamy, co o nim mówili. Jakim był 
ojcem Wojciech Młynarski? Co chciał, aby stało się z jego 
twórczą spuścizną? Jak radził sobie z dwubiegunowością?

Jakim ojcem był Wojciech Młynarski?
Z relacji Agaty, Pauliny i Jana Młynarskich wynika, 

że Wojciech Młynarski był ojcem tolerancyjnym, ale 
bardzo wymagającym. Zawsze uważał, że „dzieci i 
ryby głosu nie mają”. Jak mówi Agata, nie znosił tzw. 
rozkosznych dzieci, które zabierają głos nieproszone. 
Był człowiekiem bardzo zapracowanym, a o jego uwagę 
trzeba było zabiegać. 

Ponadto Agata Młynarska zwraca uwagę na to, że 
był bardzo lojalny, ale ona zawsze cierpiała na deficyt 
jego miłości - "Był bardzo skupiony na sobie, a jego 
rodzina na nim”. Według Pauliny „cały czas człowiek 
musiał coś takiego robić, żeby tata zechciał się na 
nim skupić”.

Najtrudniejsze relacje Wojciech miał z najmłodszym 
dzieckiem, Janem Młynarskim. Muzyk, który m.in. stworzył 
projekt „Młynarski plays Młynarski”, gdzie gra utwory ojca 
w nowych aranżacjach, tak mówi o swoich stosunkach z 
tatą: „Kochał tak, jak umiał... Jednak ja z moim bagażem 
dochodzę do tego dopiero teraz.

(…) Muszę potwierdzić, że ojciec rzeczywiście nie 
oceniał mnie z moimi wyborami, miałem nawet poczucie, 
że bywa lojalny wobec mnie. Podczas rozmów nie zno-

siłem tego, że nie patrzy w oczy. Zawsze się rozglądał 
dookoła, jak mówiłem coś ważnego. Nie wiem, na ile 
miało to związek z jego podzielnością uwagi, filozofią, że 
dzieci i ryby głosu nie mają, którą nabył w dzieciństwie 
za sprawą swojej babci (…)”. 

Zdaniem Pauliny mimo wszystko Wojciech Młynarski 
bardzo doceniał swoje dzieci i nie szczędził im komple-
mentów. Z wyjątkiem Agaty, która twierdzi, że największy 
komplement, jaki usłyszała od taty to, że jest „całkiem 
udatną dziennikarką” i że „nie miała takiej frajdy, żeby 
słyszeć od niego jakieś superkomplementy”. W innym 
miejscu podkreśla: „Zawsze mogłam z nim pogadać, ale 
zawsze też musiałam znać swoje miejsce w szeregu”.

Choroba Wojciecha Młynarskiego - jak odbiła 
się na rodzinie? 

Na całym życiu Wojciecha Młynarskiego i jego relacjach 
z bliskimi zaważyła ciężka choroba, na którą cierpiał. W 
rodzinie był to temat tabu. Paulina Młynarska o tym, że 
ojciec cierpi na chorobę dwubiegunową dowiedziała się 
dopiero w wieku 14 lat. Sama opisuje to tak:

„Dopiero kiedy zaczęliśmy dojrzewać, bo wcześniej, w 
latach 70. i 80., ludzie się tak nie zajmowali analizowaniem 
stanów psychologicznych własnych i innych ludzi. Taka 
choroba jak ojca była czymś wstydliwym, mówiło się o 
niej szeptem. U nas w domu w ogóle nie wolno było o 
niej mówić. O tym, że tata choruje na dwubiegunówkę, 
dowiedziałam się, mając lat 14.

Obie z Agatą byłyśmy już właściwie dorosłe, kiedy 
po raz pierwszy otwarcie o tym z tatą rozmawiałyśmy. 
(…). Nasze relacje często bywały trudne i naznaczone 
problemami, z którymi tata się borykał, mówię tu o jego 
chorobie dwubiegunowej. Ale kiedy był w dobrej formie, 
mogłam liczyć na jego przemyślenia. I on nigdy, przenigdy 
mnie nie oceniał”. 

Dorobek artystyczny Wojciecha Młynarskiego
Przed śmiercią, Wojciech Młynarski dał całej trójce dzie-

ci zadanie do wykonania - mają zająć się jego spuścizną 
artystyczną. Zgodnie z jego wolą ma powstać fundacja, 
która zajmie się opieką i ochroną jego twórczości. Praca 
nad tym przedsięwzięciem połączyła Agatę, Paulinę i Jana, 
których stosunki nie zawsze były doskonale przyjaciel-
skie. Podczas choroby ojca i teraz, gdy razem pracują 
nad jego dziełem, na nowo poukładali swoje relacje i się 
do siebie zbliżyli. Jak mówi Paulina „Tata zostawił nam 
geny. A gena nie wydłubiesz”.
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BALTIC PIPE KLUCZOWY DLA POLSKI. 
KONIEC Z GAZOWYM SZANTAŻEM ROSJI  

I BIAŁORUSI

Za pół roku będziemy niezależni od rosyjskiego gazu 
– zadeklarował w środę premier Mateusz Morawiecki. 
Kluczowym elementem tego planu jest Baltic Pipe, czyli 
gazociąg biegnący częściowo po dnie Bałtyku. Planowana 
przepustowość to ok. 8-10 mld m sześc. gazu rocznie.

• Polska wkrótce ma być niezależna od gazu z Rosji
• Surowiec płynący do tej pory w ramach kontraktu 

jamalskiego ma zostać zastąpiony dostawami m.in. przez 
Baltic Pipe

• Inwestycja ma opóźnienia, ale zbliża się do końca
• Połączy Polskę z Norwegią przez terytorium Danii
• Całkowity koszt polsko-duńskiej inwestycji Energinet 

szacuje na 12-16 mld koron duńskich, czyli około 1,6-2,2 
mld euro

• Sytuację w Ukrainie możesz śledzić w naszej RELACJI 
NA ŻYWO 

"W ciągu ostatnich pięciu lat zbudowaliśmy gazociąg 
bałtycki do Norwegii i za pół roku będziemy niezależni, 
po raz pierwszy od dziesięcioleci, od rosyjskiego gazu" – 
stwierdził w środę w Austrii premier Mateusz Morawiecki. 
"Konsekwentne działania naszego rządu doprowadziły do 
takiej możliwości" – dodał.

Baltic Pipe — budowa z problemami, ale do-
biega końca

Gazociąg bałtycki, na Zachodzie nazywany Baltic Pipe, 
to kluczowy element uniezależniania się od Rosji. W li-
stopadzie ub. roku zakończyła się budowa podmorskiego 
odcinka gazociągu. Na początku marca natomiast duńska 
agencja ochrony środowiska wydała nową decyzję środowi-
skową dla lądowych odcinków Baltic Pipe — poinformowali 
operatorzy przesyłowi Energinet i Gaz-System. Oznacza 
to, że można wznawiać prace budowlane, które zostały 
zawieszone w 2021 r.

Prace budowlane na 40-kilometrowym odcinku we 
wschodniej Jutlandii oraz 38-kilometrowym odcinku w 
zachodniej Fionii wedle zapowiedzi miały rozpocząć się 
niezwłocznie. Wznowione zostaną także prace przy budo-
wie jednego z przyłączy elektrycznych dla tłoczni Everdrup 
na Zelandii.

"Nadrabiamy stracone miesiące, abyśmy mogli sfina-
lizować projekt na czas. Nasi kontrahenci użyją więcej 
maszyn i pracowników, by przyspieszyć tempo budowy i jak 
najszybciej ją zakończyć" — oświadczył kierownik projektu 
Baltic Pipe w Energinet Soren Juul Larsen.

Przypomnijmy, że w połowie ub. roku operator systemu 
przesyłowego Energinet poinformował, iż Duńska Komisja 
Odwoławcza ds. Środowiska i Żywności cofnęła pozwolenie 
środowiskowe dla rurociągu Baltic Pipe, którym ma płynąć 
gaz z Norwegii przez Danię do Polski. Sprawa została 
przekazana do ponownego rozpatrzenia przez ten urząd.

Dlaczego Baltic Pipe jest tak ważny?
Z końcem 2022 r. wygasa wieloletnia umowa na dostawy 

błękitnego paliwa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazow-
nictwa (PGNiG) z rosyjskim Gazpromem, zwana kontraktem 
jamalskim. Polska przygotowuje się do tego już od kilku 
lat. Zastąpienie rosyjskiego gazu nie jest jednak proste, 
bo stanowił on istotny udział w naszym rynku. W ramach 
kontraktu jamalskiego mogliśmy sprowadzać nawet 10,2 
mld m sześc. gazu rocznie, a to połowa zapotrzebowania 
kraju na ten surowiec.

– Nasza strategia ma na celu uniezależnienie się od ro-
syjskich manipulacji politycznych dotyczących dostaw gazu. 

Od przyszłego roku, po zakończeniu długoterminowego 
kontraktu z Gazpromem, będziemy mogli zaspokoić polskie 
potrzeby bez zakupów u Rosjan. PGNiG będzie realizował 
kontrakty z innych kierunków, od innych dostawców – po-
wiedział niedawno minister Piotr Naimski, pełnomocnik 
rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, w 
rozmowie z "Gazetą Polską".

Terminy gonią, ale są realne
Krystian Brymora, dyrektor Wydziału Analiz Domu Makler-

skiego BDM wyliczał, że w 2021 r. zużycie gazu ziemnego 
w Polsce sięgnęło ok. 20 mld m sześc., z czego 9,7 mld 
sprowadziliśmy z Rosji, a kolejne 5,5 mld popłynęło do nas 
drogą morską. Jego zdaniem plan uniezależnienia się od 
dostaw ze Wschodu już w 2023 r. jest możliwy.

– PGNiG podpisał już umowy z Amerykanami na dostawy 
od 2023 r. ponad 9 mld m sześc. gazu, który będziemy 
sprowadzać przez nasz terminal, jak i przez Litwę, co umoż-
liwić ma nowy gazociąg (GIPL) planowany do oddania w 
połowie tego roku o przepustowości ponad 2 mld m sześc. 
Czekamy też na gazociąg Baltic Pipe planowany do oddania 
na jesień. Popłynie nim gaz z norweskiego szelfu, gdzie 
PGNiG po zakupie aktywów INEOS znacząco zwiększył 
wydobycie o ponad 1 mld m sześc. rocznie. Terminy są 
więc napięte, a inwestor nie zostawił sobie dużo miejsca 
na potencjalne opóźnienie. Jeśli jednak wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, to od 2023 r. gazowa niezależność od 
Rosjan stanie się możliwa – przekonywał pod koniec lutego 
w rozmowie z Business Insider Polska Brymora.

Tak samo sytuację oceniał Łukasz Prokopiuk, analityk 
Domu Maklerskiego BOŚ. – Brak dostaw ze Wschodu od 
przyszłego roku? To może się udać – zapewniał. – PGNiG 
ma już zakontraktowane od 2022 r. dostawy gazu skro-
plonego LNG z USA sięgające 9 mld m sześc. Na razie 
przepustowość naszego terminalu LNG jest ograniczona 
do 5-6 mld m sześc. rocznie, ale jest on rozbudowywany. 
Do tego dojdzie przesył z Baltic Pipe. Nawet jeśli nastąpią 
pewne opóźnienia w inwestycjach, to myślę, że sobie 
poradzimy – twierdził Prokopiuk.

Prezes PGNiG Paweł Majewski w Programie I Polskie-
go Radia podkreślił, że w ramach kontraktów z firmami z 
USA i Kataru spółka może pozyskiwać 12 mld m sześc. 
gazu rocznie. Oprócz tego prowadzi własne wydobycie 
w Norwegii i w Polsce, co daje około 4 mld m sześc. 
surowca. – Planowana przepustowość Baltic Pipe to 8 
mld m sześc. [minister Naimski mówił nawet o 10 mld m 
sześc. – red], do tego jeszcze są wejścia na Litwę, Niemcy 
i Słowację – stwierdził prezes. Dodał, że po uruchomieniu 
Baltic Pipe większość surowca spółka będzie pozyskiwać 
z własnych złóż, a resztę kupować od firm działających u 
wybrzeży Norwegii.

Ile kosztuje Baltic Pipe?
Ubiegłoroczne opóźnienie wpłynęło na wzrost kosztów 

inwestycji. Energinet pod koniec minionego roku osza-
cował, że budowa duńskiej części gazociągu wzrośnie o 
niemal 135 mln euro, do 1,1 mld euro. Z tego 80 mln euro 
to koszty częściowego wstrzymania prac z powodu braku 
decyzji środowiskowej. Do tego doszły jeszcze zmiany 
projektowe, dotyczące podmorskiej części rurociągu, a 
także wzrost kosztów robót budowlanych.

Całkowity koszt polsko-duńskiej inwestycji Energinet 
szacuje na 12-16 mld koron duńskich, czyli około 1,6-2,2 
mld euro.

PREZES PFR: PRZYSZŁY ROK MOŻE 
PRZYNIEŚĆ W POLSCE STAGFLACJĘ

Pierwszym efektem wojny na Ukrainie i sankcji na Rosję 
będzie dalszy wzrost inflacji, a w 2023 roku polska i glo-
balna gospodarka może wejść w okres stagflacji - uważa 
prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

"Realny jest w przyszłym roku scenariusz stagflacji 
zarówno globalnie, jak i w naszym kraju, chociaż nie-
koniecznie musi to być zjawisko długoterminowe. Żeby 
obniżać inflację, trzeba będzie schłodzić wzrost gospodar-
czy, a inflacja przy obecnych poziomach cen surowców 
i niepewności związanej zwłaszcza z cenami żywności 

i ropy naftowej, może pozostawać wysoka" - powiedział 
PAP Biznes prezes Paweł Borys w kuluarach LSE SU 
Polish Economic Forum w Londynie.

Jeszcze kilka miesięcy temu prezes PFR w publicznych 
wystąpieniach i wywiadach oceniał, że nie ma ryzyka wej-
ścia w okres stagflacji, czyli jednoczesnego występowania 
zarówno znaczącej inflacji, jak i stagnacji gospodarczej, 
gdyż odbicie po pandemii jest bardzo duże. Teraz jednak, 
po wybuchu wojny na Ukrainie, groźby pojawienia się 
stagflacji już nie kwestionuje. Dodaje jednak przy tym, że 
"Polska ma szanse zobaczyć w przyszłym roku znaczący 
wzrost inwestycji publicznych, one powinny się rozpędzać, 
a to będzie łagodziło skutki spadku koniunktury".

Zdaniem prezesa PFR, pierwsze negatywne efekty 
wojny na Ukrainie oraz sankcji nałożonych na Rosję już 
odczuwają polscy eksporterzy, którzy swoje produkty 
kierowali m.in. na rynek wschodni.

"Pracujemy nad tym, żeby przekierować ich na inne 
rynki. Polscy eksporterzy zresztą w 2014 roku pokazali, 
że są w stanie elastycznie zmieniać kierunki sprzedaży. 
Z drugiej strony pojawiają się problemy z dostępnością 
kluczowych komponentów do produkcji, widać to chociażby 
na rynku stali" - powiedział.

Największy skutek wojny i sankcji to jednak gwałtowny 
wzrost cen surowców energetycznych i rolnych na świecie, 
co przekłada się na rosnącą inflację w Polsce.

"Koszty walki z inflacją będą rosły, gdyż trzeba będzie 
mocniej podwyższać stopy procentowe, a to z kolei mocniej 
schłodzi gospodarkę w perspektywie kolejnych kwartałów. 
Na szczęście w okres wojny weszliśmy z bardzo rozpędzo-
ną koniunkturą, nawet więc pewne spowolnienie wzrostu 
nie stanowi zagrożenia np. dla rynku pracy" - powiedział 
Paweł Borys.

"Pojawienie się uchodźców z Ukrainy nie powinno powo-
dować wzrostu bezrobocia. Brakuje rąk do pracy i w tym 
sensie napływ nowych pracowników jest pozytywny. Do 
tego ludzie ci będą wydawać pieniądze na konsumpcję, 
więc to też pozytywnie wpływa na gospodarkę. Podtrzy-
muję, że wojna i sankcje w przyszłym roku w Polsce mogą 
obniżyć PKB o 1,0-1,5 pkt. proc." - dodał.

Prezes PFR nie ma wątpliwości, że największym proble-
mem jest obecnie inflacja. Czekamy na pierwsze podwyżki 
stóp proc. w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro, 
trudno jeszcze oceniać, jak mocno wzrosną tam stopy proc.

"W Polsce wygląda na to, że konieczne będą podwyżki 
stóp do 4,5 proc., może więcej, a jeszcze niedawno wyda-
wało się, że 3,5 proc. to będzie poziom wystarczający dla 
gospodarki. Powinniśmy jednak patrzeć na oczekiwania 
co do stóp procentowych i odróżniać inflację bazową. W 
perspektywie 12-18 miesięcy mógłby być istotnie wyższy 
niż 10 proc., o którym pisała część analityków. Inflacja 
bazowa jest na poziomie 4,5-5 proc." - powiedział.

"Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy jesteśmy blisko 
końca cyklu podwyżek stóp procentowych. Bilans ryzyk 
co do konieczności wdrożenia większych niż zakładano 
podwyżek stóp procentowych rośnie" - dodał.

W ocenie Pawła Borysa, obserwowane od momentu 
inwazji rosyjskich wojsk na Ukrainę osłabienie się kursu 
złotego nie powinno być długotrwałe.

"Osłabienie złotego jest naturalne. Z jednej strony jest 
efekt wzrostu znaczenia czynnika geolitycznego i większej 
premii za ryzyko. Trzeba też pamiętać, że mieliśmy ostatnio 
do czynienia ze spadkiem udziału zagranicznych inwestorów 
w całym regionie, co osłabiało kurs złotego. Jeśli jednak 
polityka pieniężna będzie nadal zacieśniana, to fundamenty 
polskiej gospodarki są silne, więc nie ma powodu, żeby złoty 
mocniej tracił na wartości" - uważa prezes PFR.

W weekend w Londynie odbywała się konferencja LSE 
SU Polish Economic Forum 2022, organizowana przez 
LSE SU Polish Business Society i partnera strategicznego 
(Bain & Company). Podczas forum dyskutowano m.in. 
o bezpieczeństwie w Europie w obliczu wojny, wpływie 
sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję, „zielonych” 
inwestycjach oraz sztucznej inteligencji. PAP Biznes był 
patronem medialnym wydarzenia. (PAP Biznes)
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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

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.

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 

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   




