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Wiadomości z kraju
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 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
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MARINA KLIMKINA 
YOUR NEIGHBOR REAL ESTATE 

ADVISOR

267-253-0052 Cell
marinaklim32@gmail.com 

RE/MAX ELITE
ILYA VOROBEY team  
sold more then 500 homes  

Работаем по всей Пенсильвании
Покупка, продажа, рент недвижимости  

Помогу получить MORTGAGE 
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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 TELEKOMUNIKACYJNA 
POSZUKUJE PRACOWNIKOW DO 

PRACY NA TOWER CIMBING.
Mile widziane doswiadczrnie w tej 
dziedzine oraz bez doswiadczenia.

Bardzo dobre warunki placy:  
$ 225 za dzien

Wydatki na delegacje sa wliczone 
do wyplaty co dwa tygodnie

Mozliwosc podniesienia kwalifikacji
Telefon: 267-621-8054



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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GÓRNICY MAJĄ PRACOWAĆ WIĘCEJ. 
„ŻEBY WĘGLA NIE ZABRAKŁO”

- Górnicy zostali poproszeni o pracę ponadnormatywną, 
aby krajowego węgla nie zabrakło – powiedział Mateusz 
Morawiecki po spotkaniu z szefami spółek górniczych.

W piątek władze Polskiej Grupy Górniczej podpisały 
porozumienie z przedstawicielami związków zawodowych. 
Górnicy mają dostać wypłaty wyrównujące ich wypłaty do 
inflacji. — Kilka dni temu spotkałem się z przedstawicie-
lami górniczych związków zawodowych. To było twarde, 
momentami cierpkie, ale konstruktywne spotkanie. Moją 
podstawową ideą, w szczególności w sferze społecznej, 
jest kompromis. Jest wypracowanie takiego kompromisu, 
który byłby akceptowalny dla obu stron, i dlatego poleciłem 
premierowi Sasinowi, aby doprowadzić do tego kompro-
misu. Cieszę się, że wszystko zmierza w tym kierunku – 
powiedział podczas poniedziałkowej konferencji premier 
Mateusz Morawiecki.

Więcej pracy
Jak mówił Morawiecki, sektor górniczy jest teraz szcze-

gólnie ważny, bo cały świat boryka się z brakami na rynku 
surowców energetycznych. Z powodu embarga na rosyjski 
węgiel, cena paliwa wzrosła i jest ono trudniej dostępne.

– Górnicy zostali poproszeni dzisiaj o pracę ekstra-
ordynaryjną, pracę ponadnormatywną, aby tego węgla 
krajowego, też energetycznego, było więcej, żeby prądu 
w Polsce nie zabrakło. Zobaczcie państwo, co się dzieje 
w Niemczech, we Francji, we Włoszech, o czym tam się 
mówi: o blackoutach, o wielkich ograniczeniach w do-
stępie dla przemysłu. Oby te problemy nas nie dotknęły, 
ale plany awaryjne także musimy szykować – powiedział 
Morawiecki.

Problemy z węglem
Przypomnijmy, że podczas sobotniej wizyty w Turowie 

(woj. zachodniopomorskie) premier Mateusz Morawiecki 
przyznał, że Polska będzie mieć „dużo problemów w 
najbliższych tygodniach, miesiącach” z dostępnością 
węgla. Dzień później w trakcie konferencji prasowej w 
Januszkowicach (woj. opolskie) szef rządu podkreślił, 
że „po nałożeniu embarga na węgiel rosyjski w całej Unii 
Europejskiej, musimy ściągać węgiel z różnych kierunków”.

– Tutaj spółki, które specjalizują się w tym od kilkudzie-
sięciu lat, jak Węglokoks, czy PGE paliwa, rozesłały wici, 
czyli dzwonią po całym świecie, znając kanały sprzedaży, 
mając swoich traderów, dilerów, po to, aby pozyskać 
węgiel – powiedział premier..

REKORDOWY PRZEMYT PAPIEROSÓW. 
MUNDUROWI PRZECIERALI OCZY ZE 

ZDUMIENIA
Czterej mężczyźni — kierowcy i właściciel firmy transpor-

towej — zostali oskarżeni o rekordowy przemyt papierosów 
z Białorusi przez przejście graniczne w Kuźnicy (woj. pod-
laskie). Jak ujawnia prokuratura, w dwóch ciężarówkach 
szajka usiłowała przewieźć łącznie ponad 1,8 mln paczek 
papierosów bez polskiej akcyzy. To rekordowy ładunek, 
na jaki natknęli się polscy celnicy.

Zdarzenie miało miejsce w ubiegłym roku. Jak wówczas 
informowały służby, ciężarówki miały przewozić transporty 
desek. Po szczegółowej kontroli okazało się, że w naczepach 
zamiast deklarowanego towaru są nielegalne papierosy.

Część kontrabandy była ukryta w specjalnie zbudowa-
nych "skrzyniach", które z zewnątrz wyglądały jak ułożone 
w naczepie deski. Wewnątrz takich skrytek były kartony 
pełne papierosów. Ich wartość została oszacowana wów-
czas na blisko 27,6 mln zł.

Rekordowy przemyt i podstęp na 3 ciężarówki
— Akt oskarżenia obejmuje cztery osoby: właściciela 

polskiej firmy transportowej oraz trzech kierowców, a 
dotyczy przemytu przez przejście graniczne w Kuźnicy w 
dniu 15 lutego 2021 r. papierosów w naczepach — poinfor-
mował prokurator Andrzej Bura z Prokuratury Okręgowej 
w Białymstoku.

Opisując mechanizm, Bura mówił, że w trakcie śledztwa 
ustalono, iż trzech kierowców wjechało na teren przejścia 
trzema autami ciężarowymi, a kontroli poddał się jeden, 
który nie posiadał papierosów.

— Po dokonaniu kontroli przez funkcjonariuszy służby 
celno-skarbowej nie odjechał on z przejścia, tylko na nim 
się zatrzymał, po czym pozostali kierowcy, po kolei prze-
kręcili ze swoich samochodów na jego samochód swoje 
tablice rejestracyjne i on dwukrotnie poddał się kontroli 
jako samochód pusty — opisał Bura.

Dodał, że działania dotyczące zamiany tablic rejestra-
cyjnych zostały zaobserwowane przez funkcjonariuszy 
SG i to wzbudziło podejrzenia. Okazało się, że w dwóch 
pozostałych autach były ukryte papierosy.

Ogromne sumy pieniędzy
— Zarzut dotyczy uszczuplenia należności celnych w 

kwocie powyżej 1 mln zł, a należności podatkowych w kwo-
cie powyżej 43 mln zł, co jest uszczupleniem należności 
publicznoprawne wielkiej wartości — powiedział prokurator. 
Dodał, że mężczyznom grozi do 10 lat więzienia.

Właściciel firmy i jeden z kierowców w części przyznali 
się do zarzucanych mu czynów. Dwaj pozostali nie przy-
znają się do niczego.

Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowe-
go w Sokółce. Rozprawa ma rozpocząć się pod koniec 
września.

Dziękujemy, że jesteś z nami. Zapisz się na newsletter 
Onetu, aby otrzymywać od nas najbardziej wartościowe 
treści. 

BIESZCZADY. DRAMATYCZNIE NISKI 
POZIOM WODY W SANIE. PO DNIE RZEKI 
MOŻNA PRZEJŚĆ NIE MOCZĄC BUTÓW
W miejscowości Rajskie (pow. leski) na Podkarpaciu 

zaobserwowano dramatycznie niski poziom wody w Sa-
nie. Są miejsca, gdzie można przejść z jednego brzegu 
na drugi po suchym dnie. Stan rzek w Bieszczadach jest 
obecnie bardzo niski.

Mimo ostatnich opadów deszczu, wód w rzekach nie 
przybyło. W Sanie w miejscowości Rajskie w Bieszczadach 
jest tak niski poziom wody, że bez problemu można chodzić 
po dnie rzeki. Tak złej sytuacji związanej ze stanem wód i 
tak rozległej suszy nie było w tym rejonie od lat.

Bieszczady. Po dnie Sanu można przejść nie mocząc 
butów. W wielu miejscach rzeka jest sucha

W Sanoku również widać dno Sanu w wielu miejscach. 
Wyraźnie poziom wody spadł również w Zalewie Solińskim, 
gdzie wyłoniła się nawet Wyspa Okresowa. Oznacza to, że 
krytycznie obniżył się poziom wód w tym miejscu. Sytuacja 
hydrologiczna na Podkarpaciu jest bardzo zła. Upały oraz 
małe opady deszczu odbijają się na stanie rzek. Mimo 
krótkotrwałych ulew, które występują od kilku tygodni, 
poziom wód jest niski. W Rajskiem rzeki już praktycznie 
nie ma. Są tam miejsca, gdzie można przejść na drugą 
stronę rzeki bez obawy, że zmoczymy podeszwy buta. 
Zdjęcia obrazujące stan Sanu, pojawiły się już w mediach 
społecznościowych.

Bieszczady. Wyjątkowo niski stan wody w Solince, 
Osławie i Wisłoku

Podobna sytuacja jest na rzekach Solinka, Osława i 
Wisłok. Niestety, w najbliższym czasie ta sytuacja nie 
ulegnie poprawie, bo nie są prognozowane w tych rejonach 
długotrwałe deszcze. A tylko ciągłe i obfite opady są w 
stanie poprawić sytuację hydrologiczną na Podkarpaciu.

Na brak wody narzekają również rolnicy, ponieważ 
susza zniszczyła plony. W związku z mniejszymi zbiorami 
wzrosną ceny produktów, co niestety odczujemy wszyscy.

„5 MILIONÓW DOLARÓW ZA GŁOWĘ 
WAŁĘSY”. BYŁY PREZYDENT DEKLARUJE 

GOTOWOŚĆ WIZYTY W MOSKWIE
„Jestem gotów polecieć do Moskwy i osobiście zmierzyć 

się ze wszystkimi oskarżeniami, które padają pod moim 
adresem” – zadeklarował Lech Wałęsa. W ten sposób 
były prezydent odpowiedział na skandaliczne tezy, które 
pojawiły się w prokremlowskiej telewizji.

Bohaterem jednego z ostatnich wydań programu „60 
minut” na antenie prokremlowskiej Rossija 1 został Lech 
Wałęsa. Propagandyści byli oburzeni wywiadem byłego 
prezydenta we francuskiej telewizji, w którym stwierdził, 
że trzeba „wymusić zmianę ustroju, albo zorganizować 
powstanie narodów” w Rosji. – Nawet jeśli Ukraina wygra 
tę wojnę, za pięć lat będziemy mieć to samo, za dziesięć 
lat pojawi się kolejny Putin – ostrzegał polityk. Dodał też, 
że „populacja Rosji powinna liczyć mniej niż 50 milionów”, 
a obecnie to 144 miliony. Po publikacji wywiadu rzecz-
nika rosyjskiego MSZ porównała byłego prezydenta do 
seryjnego mordercy.

Skabiejewa oskarża Wałęsę o „nawoływanie do ludo-
bójstwa”

W programie „60 minut” Wałęsie grożono wysłaniem 
noty do Interpolu, a także porwaniem i więzieniem. Olga 
Skabiejewa uznała, że Lech Wałęsa „objawił się praw-
dziwym nazistą”. – Wystąpił z godną Hitlera inicjatywą, 
proponując skrócenie populacji Rosji do 50 milionów 
ludzi. Czyli prawie trzykrotnie – stwierdziła. – A idealnym 
scenariuszem dla Wałęsy byłoby zorganizowanie przez 
Zachód powstania, mobilizując zamieszkujące Rosję na-
rody – kontynuowała. – Czyli laureat Pokojowej Nagrody 
Nobla otwarcie nawołuje do ludobójstwa oraz wzniecenia 
krwawej wojny domowej – stwierdziła wprost Skabiejewa. 
I zagroziła, że... „dążenia Wałęsy” do podzielenia Rosji 
mogą skończyć się czwartym rozbiorem Polski.

Z kolei Igor Korotczenko zaproponował wystosowanie 
ogłoszenia, którego treść miałby brzmieć następująco: „Po-
szukiwany. Pięć milionów dolarów albo euro za jego głowę! 
Dla dowolnego Europejczyka, który go przyprowadzi”

Lech Wałęsa odpowiada na rosyjską propagandę
Słowa, które padły w rosyjskiej telewizji państwowej wy-

wołały zdecydowaną reakcję Lecha Wałęsy. „Uwierzcie 
mi jestem wiernym przyjacielem Narodu Rosji. Nigdy nie 
podniosę ręki i każdego będę zniechęcał do ataku na Rosję. 
Natomiast zaatakowany będę się bronił i do obrony namawiał. 
Zrobię wszystko by pomóc Rosji” - stwierdził były prezydent.

W dalszej części swojego oświadczenia, które pojawiło 
się w mediach społecznościowych polityk ocenił, że „w 
Rosji obowiązuje bardzo niedobry system polityczny, który 
umożliwia jednostce przez wielość kadencji budowanie 
bandyckich grup zagrażając pokojowi świata i mordujących 
jak dziś Ukrainę, w tym i samych Rosjan”. „To ten wasz 
system polityczny, który dla dobra Was, chcę pomóc Wam 
zmienić. Ten system pozwolił Stalinowi dziś Putinowi jutro 
podobnym na te barbarzyńskie czyny. Czy trzeba więcej 
dowodów?” - pytał były polski prezydent.

Lech Wałęsa zadeklarował także, że jest gotów pole-
cieć do Moskwy i „osobiście zmierzyć się ze wszystkimi 
oskarżeniami, które padają pod jego adresem”.
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JANUSZ KORCZAK
Henryk Goldszmit, powszechnie znany jako Janusz 

Korczak, urodził się 22 lipca 1878 lub 1879 r. w Warszawie, 
w zamożnej zasymilowanej rodzinie żydowskiej.

Przyczyną niepewności co do daty urodzenia jest za-
niedbanie przez ojca formalności metrykalnych.  Jednak 
jeszcze za życia Korczaka przyjęto, że urodził się w 1878 r.

Pierwsze prace Korczaka
W 1891 r. rozpoczął naukę w rosyjskim  gimnazjum 

filologicznym na warszawskiej Pradze. Pięć lat później, 
jeszcze w czasach gimnazjalnych,  zadebiutował w ty-
godniku humorystyczno-satyrycznym „Kolce” , jako autor 
humoreski „Węzeł gordyjski”, dotyczącej wychowania 
dzieci. Z pismem tym współpracował  do 1904 r. ogłaszając 
w nim około 250 tekstów.

W 1898 r. przygotował na konkurs literacki im. Igna-
cego Paderewskiego dramat „Którędy?”, który podpisał 
pseudonimem „Janasz Korczak”, zaczerpniętym z tytułu 
powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego „Historia o 
Janaszu Korczaku i pięknej miecznikównie”.

W  tym samym roku po ukończeniu gimnazjum rozpo-
czął studia na Wydziale Lekarskim Cesarskiego Uniwer-
sytetu Warszawskiego.

W  1899 r. pojechał  do Szwajcarii, aby dokładnie 
zapoznać się z myślą i działalnością Johanna Heinricha 
Pestalozziego, twórcy nowożytnego systemu i metody 
nauczania początkowego, zwanego ojcem szkoły ludowej.

Po powrocie do kraju w  1900 r. został słuchaczem 
tajnego „Uniwersytetu Latającego”,  na którym wykładali 
wybitni uczeni polscy, m.in. Jan Władysław Dawid, Józef 
Krzywicki i Wacław Nałkowski.

W okresie tym poznawał warunki życia warszawskiej 
biedoty z Powiśla, Starego Miasta i Ochoty, szczególnie 
interesując się losem dzieci. Owocem tych doświadczeń 
był cykl artykułów zamieszczonych w „Wędrowcu” pt. 
„Dzieci i wychowanie”.

W 1901 r. ukazała się jego pierwsza  powieść „Dzieci 
ulicy”.

Rok później rozpoczął działalność w „Towarzystwie 
Czytelni Bezpłatnych”.

W 1904 r. nawiązał współpracę z tygodnikiem „Głos”, 
zajmującym się problematyką naukowo – literacką oraz 
społeczno – polityczną, publikując w nim artykuły poświę-
cone m.in. dzieciom zaniedbanym i zdeprawowanym, a 
także reformie nauczania i wychowania. 

Korczak jako lekarz
W 1905 r. po  otrzymaniu dyplomu lekarza rozpoczął 

pracę w Szpitalu dla Dzieci im. Bersonów i Baumanów w 
Warszawie przy ulicy Śliskiej 51, który przeznaczony był 
dla pacjentów wyznania mojżeszowego. Leczył bezpłatnie.

W tym samym roku w związku z trwającą wojną rosyjsko 
– japońską został zmobilizowany jako lekarz wojskowy i 
wysłany na Daleki Wschód.

W 1906 r. po powrocie z frontu ukazała się jego powieść 
„Dziecko salonu”, krytykująca mieszczańskie metody 
wychowawcze, która przyniosła mu rozgłos i uznanie.

Pomimo uzyskanej popularności Korczak nadal kon-
centrował się na bezpłatnym leczeniu dzieci ubogich.

Poziom i zakres opieki medycznej, jakim  objęci byli 
ludzie niezamożni, budził w nim oburzenie. Wielokrotnie 
dawał tego świadectwo na łamach prasy.

W 1907 r. wyjechał do Berlina  w celu pogłębienia swojej 
wiedzy i praktyki w dziedzinie pediatrii. W 1909 r. udał 
się w kolejną podróż, tym razem do Paryża.

Po powrocie do Warszawy, został aresztowany przez 
władze carskie, na podstawie donosu sugerującego, że 
współpracuje z PPS-Lewicą. W związku z tym, że niczego 
mu nie udowodniono został zwolniony.

W 1911 r. Korczak przebywał w Londynie zwiedzając 
placówki oświatowo – wychowawcze.

W 1912 r. po siedmiu latach opuścił szpital i został 

dyrektorem Domu Sierot, wybudowanego u zbiegu ulic 
Krochmalnej i Karolkowej przez opiekujące się żydowskimi 
dziećmi w Warszawie Towarzystwo „Pomoc dla Sierot”,  
którego członkiem był od trzech lat. Razem ze Stefanią 
Wilczyńską, pełniącą funkcję naczelnej wychowawczyni, 
pracowali w nim bez wynagrodzenia.

Dom Sierot pod zarządem Korczaka stał się miejscem 
wyjątkowym, w którym każdy z wychowanków  był „go-
spodarzem, pracownikiem i kierownikiem”, a dziecięca 
społeczność działała „na zasadach sprawiedliwości, 
braterstwa, równych praw i obowiązków”.

Korczak w czasie I wojny światowej
Po wybuchu I wojny światowej w 1914 r. został powo-

łany do wojska rosyjskiego i służył jako ordynator polowy 
szpitala wojskowego na Ukrainie.

W połowie 1917 r. przyjechał do Kijowa i podjął pracę 
lekarza pediatry w przytułkach dla dzieci ukraińskich oraz 
psychologa w polskim przedszkolu.

W czerwcu 1918 r. wrócił do Polski.
Od 1919 r. współtworzył w Pruszkowie wraz z Marią 

Falską „Nasz Dom”, placówkę przeznaczoną dla dzieci 
polskich.

W latach 1919-1920 wziął udział w wojnie polsko-
-sowieckiej w randze majora, pracując jako lekarz w 
wojskowych szpitalach epidemicznych.  W 1920 r. zaraził 
się tyfusem. Pielęgnowała go w domu matka, która sama 
zapadła na tyfus i zmarła.

W tym samym roku ukazała się najważniejsza praca 
pedagogiczna Korczaka „Jak kochać dzieci”.

Korczak i zaangażowanie się w pomoc sie-
rotom

W 1921 r. możliwa stała się realizacja jego planów 
związanych z koloniami letnimi dla dzieci z Domu Sie-
rot. Towarzystwo „Pomoc dla Sierot” otrzymało bowiem 
w darze ziemie z budynkami w gminie Wawer, które 
przeznaczyło na ten cel. Kolonia zwana „Różyczką” słu-
żyła również uczniom i wychowankom innych placówek 
wychowawczych.

Z czasem Korczak założył przy Domu Sierot fermę 
rolną, która pomagała mu utrzymać dzieci. Była ona także 
warsztatem szkoleniowym, gdzie mogły one uczyć się 
ogrodnictwa i rolnictwa.

W okresie tym prowadził aktywną działalność wykłado-
wą m.in. na kursach dla wychowawców. Zaproszony przez 
Marię Grzegorzewską rozpoczął również współpracę  z 
Państwowym Instytutem Pedagogiki Specjalnej.

W 1926 r. założył pierwsze i jedyne w swoim rodzaju 
czasopismo dla dzieci i młodzieży „Mały Przegląd”, które 
ukazywało się do 1939 r.

Od 1929 r. do wybuchu II wojny światowej prowadził na 
zlecenie Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej 
Wszechnicy Polskiej cykl wykładów pt. „Społeczeństwo 
dziecięce”.

W latach 1930 – 1935 współpracował z Państwowym 
Instytutem Nauczycielskim.

W roku 1934 i 1936 odbył dwie podróże do Palesty-
ny, odwiedzając przyjaciół, byłych współpracowników i 
wychowanków.

W 1935 r. rozpoczął współpracę z Polskim Radiem, w 
którym pod pseudonimem „Stary Doktor” prowadził audy-
cje dla dzieci. Trwała ona z przerwami do września 1939 r.

Od początku niemieckiej okupacji aktywnie szukał 
wsparcia finansowego dla Domu Sierot.

Korczak w czasie okupacji
Latem 1940 r. jeszcze raz udało mu się wywieźć dzieci 

na kolonię letnią do „Różyczki”.
Po wydaniu w październiku 1940 r. przez niemieckie 

władze okupacyjne rozkazu o utworzeniu getta 150 dzieci 
z Domu Sierot przeniesionych zostało do budynku Szkoły 
Handlowej im. Roeslerów przy ul. Chłodnej.

W trakcie przesiedlania Korczak został aresztowany i 
osadzony na Pawiaku, po tym, jak bez opaski z gwiazdą 
Dawida, do której noszenia zmuszeni byli Żydzi, interwe-
niował u władz okupacyjnych w sprawie zarekwirowanego 
wozu ziemniaków należącego do sierot. Po miesiącu 
zwolniono go, po wpłaceniu kaucji przez jego przyjaciół 
i byłych wychowanków.

W październiku 1941 r. w związku ze zmniejszeniem 
obszaru warszawskiego getta, nastąpiło kolejne przesie-
dlenie 200 dzieci z Domu Sierot na ulicę Sienną 16 - Śli-
ską 9, do budynku, w którym panowały znacznie gorsze 
warunki. Dzięki staraniom Korczaka i Wilczyńskiej udało 
się w nim stworzyć dla wychowanków iluzję „normalności”.

Przez cały ten czas Korczak nie przestawał szukać 
pomocy materialnej dla sierot, pisał listy, petycje oraz 
bezpośrednio zwracał się do różnych instytucji i osób 
prywatnych. Nie przyjął propozycji przyjaciół, którzy na-
mawiali go do opuszczenia getta i przeniesienia się do 
przygotowanych dla niego kryjówek po aryjskiej stronie.

Wobec dramatycznej sytuacji panującej w internacie dla 
sierot przy ulicy Dzielnej, w którym przebywało około 600 
dzieci, Korczak uzyskał od Rady Żydowskiej zgodę na 
pełnienie funkcji wychowawcy w tej placówce.  W związku 
z tym od lutego 1942 r. w skrajnie trudnych warunkach 
zajmował się dwoma sierocińcami. Od maja do sierpnia 
tego roku pisał pamiętnik.

18 lipca w  Domu Sierot odbyło się przedstawienie 
sztuki Rabindranatha Tagore „Poczta”, przygotowane i 
odegrane przez dzieci. Wybór tematu Korczak uzasad-
niać miał podobno tym, iż należy przygotować dzieci do 
godnej i świadomej śmierci.

22 lipca 1942 r. Niemcy rozpoczęli akcję zagłady war-
szawskiego getta.

Ostatnie chwile życia Korczaka
5 lub 6 sierpnia 1942 r. Janusz Korczak  i jego wieloletnia 

współpracowniczka Stefania Wilczyńska ze swoimi wycho-
wankami z Domu Sierot doprowadzeni zostali na Umschlag-
plataz, skąd wywieziono ich do obozu zagłady w Treblince.

W ślad za nimi poszły dzieci z innych sierocińców i 
domów opieki, razem z opiekunami i wychowawcami.

Spuścizna literacka Korczaka
Janusz Korczak pozostawił po sobie bogatą spuściznę 

literacką. Swoje poglądy na temat pedagogiki zawarł 
przede wszystkim w dziełach „Jak kochać dziecko”,  „Pra-
wo dziecka do szacunku” i „Momenty wychowawcze”.

Wśród jego utworów skierowanych do dzieci najbar-
dziej znane to: „Król Maciuś Pierwszy”, „Król Maciuś na 
bezludnej wyspie”, „Bankructwo małego Dżeka”, „Kajtuś 
czarodziej” i „Kiedy znów będę mały”.

Był ponadto autorem powieści o tematyce społecznej 
takich jak „Dzieci ulicy” czy „Dziecko salonu”, a także 
innych utworów, m.in. „Koszałków opałków”, „Sam na 
sam z Bogiem” oraz dramatów, z których zachował się 
tylko jeden: „Senat szaleńców”, wystawiony w teatrze 
Ateneum przez Stefana Jaracza w 1931 r. (PAP)
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JUŻ NIE WĘGIEL I GAZ. TERAZ POLACY 
RZUCILI SIĘ NA CHRUST I DREWNO DO 

OGRZEWANIA DOMÓW

Rekordowo drogi węgiel i gaz pomimo letniej pory 
wymusza na Polakach poszukiwanie alternatywnych 
paliw do ogrzewania domów. Braki surowca na składach i 
wysoka cena sprawił, że wielu rodaków wykupuje drewno 
i chrust na opał. Jak wygląda dziś sytuacja z zasobami 
tego surowca?

Polacy robią zapasy na zimę- węgiel jest za drogi, a 
co z drewnem?

W związku z brakiem perspektyw na tani węgiel na 
zimę Polacy zwrócili się w stronę drewna i chrustu 
robiąc zapasy paliwa do ogrzewania domu. Wszyscy 
już wiemy, że najbliższy sezon grzewczy będzie rekor-
dowo drogi. Lada moment w górę pójdą ceny prądu, 
dlatego podwyżki nie ominęły drewna opałowego i 
kominkowego.

Jak pisze Beskidzka24 sytuacja w punktach sprzedaży 
drewna ilość zapasów znacznie zmalała. Po ogromnych 
hałdach nie ma bowiem ani śladu. Jak mówi właściciel 
składu w Brennej, na rynku drewna panuje w całej Polsce 
spore zamieszanie. Nie bez powodu, bo ludzie boją się 
zostać na zimę bez gazu.

Przykładowo, klient, który co roku kupował 5 kubików 
drewna i dopalał sobie gazem, dziś chce ich kupić 15, 
bo boi się zbliżającej zimy i jej kosztów, chce się zabez-
pieczyć. Bo nie wie, jak długo ta sytuacja potrwa – rok, 
dwa, a może pięć? Są też tacy, którzy drewnem nigdy 
nie palili i nagle się nim chcą ratować i też kupują po 
15 kubików-  mówi właściciel składu drewna w Brennej 
cytowany przez Beskidzka24.

Na niektóre gatunki drewna kolejka sięga października!
Kolejną przyczyną braku zapasów drewna na składach 

jest późniejsza wycinka w Lasach Państwowych. Sytuację 
dodatkowo komplikuje brak możliwości importu drewna 
z Ukrainy. To wszystko składa się na braki zapasów 
drewna na zimę.

My na razie surowiec mamy, drewno dostarczamy, 
staramy się, by było ono dostępne cenowo dla klienta. 
Z terminami gorzej, bo trzeba czekać dwa, trzy tygo-
dnie, ale to przecież nie piekarnia. Większość osób 
to rozumie. Co będzie za miesiąc, dwa? Tego nikt nie 
jest w stanie przewidzieć – przyznaje właściciel składu 
drewna w Brennej.

Podobna sytuacja jak pisze Beskidzka24, panuje 
na składzie w Cieszynie, gdzie dystrybutor czeka na 
solidną dostawę surowca. To, co pojawia się od czasu 
do czasu na składzie, nie zaspokaja dużych potrzeb 
klientów. Kolejka na niektóre gatunki drewna sięga już 
października.

Mamy nadzieję, że coś ruszy w drugim półroczu, ale 
może zdarzyć się tak, że drewna nie starczy dla wszyst-
kich. Nie chcę być złym prorokiem, ale obawiam się, że 

czeka nas bardzo trudna pod względem kosztów zima i 
ludzie będą palić, czym popadnie, żeby tylko zagrzać dom 
czy mieszkanie. I tyle będziemy mieć z ekologii! Ceny 
każdego materiału grzewczego poszły w górę. Więcej 
płacimy za węgiel, ekogroszek, pellet, brykiet i drewno. W 
zeszłym roku metr przestrzenny nasypowy lepszej klasy 
dębu czy buku kosztował 220-240 zł, ostatnio około 400 
zł, a jesienią może być to już 500 zł. Wędzarnie, pizzerie 
i restauracje, które zaopatrują się u nas, nie ukrywają, 
że rosnące koszty drewna pociągną za sobą wyższe 
ceny oferowanych przez nie produktów czy dań – mówi 
pracownik cieszyńskiego składu drewna.

Sytuacja jest poważna- Polacy w desperacji zamiast 
czekać na tani węgiel ruszyli po chrust

Kolejka do leśniczych stała się faktem. Słynny chrust 
stał się poszukiwanym opałem na zimę. To oznacza, że 
zachęta ze strony wiceministra klimatu i środowiska trafiła 
w serca Polaków. W nadleśnictwach powiatu cieszyńskiego 
go nie brakuje. Wiele osób dzwoni z szeregiem pytań: ile 
kosztuje i gdzie można go zbierać.

Co roku jest trochę chętnych na taki zbiór, nie zawsze 
jest on łatwy, bo często są to powierzchnie wysoko po-
łożone, do których dostęp jest utrudniony, co wiąże się 
również z kłopotliwym transportem. Leśnicy wydają za-
interesowanym osobom zgodę na zbiór gałęzi, a potem 
umawiają się na odbiór tego drewna, ocenę jego masy i 
opłacenie kosztów. W tym roku chętnych jest o wiele więcej 
niż w poprzednich latach– mówi zastępca nadleśniczego 
Nadleśnictwa Ustroń.

Dziś jak pisze Beskidzka24, za metr sześcienny drobnicy 
opałowej i gałęzi drzew iglastych trzeba zapłacić 24,60 
zł brutto, a z drzew liściastych – 36,90 zł. To kwoty, jakie 
obowiązują w cenniku w Nadleśnictwie Ustroń do 31 lipca 
br. W Nadleśnictwie Wisła trzeba zapłacić więcej, bo 34 zł 
brutto za metr sześcienny. W przypadku drobnicy iglastej 
koszt wynosi – 12 zł brutto.

Ustrońskie nadleśnictwo w 2021 roku sprzedało 640 
metrów sześciennych chrustu. W tym roku z pewnością 
będzie go więcej. Na dzień 8 czerwca sprzedano już 440 
metrów sześciennych. – Może nawet przekroczymy 1000 
metrów sześciennych na koniec roku, kto wie – dodaje 
zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Ustroń.

Leśnictwa sprzedają również drewno na opał i chętnych 
na nie jest sporo. Z ilością jest gorzej, bo na sprzedaż 
idzie jedynie ta część, która nie nadaje się do celów 
użytkowych.

WĘGIEL I GAZ DROŻSZE JUŻ O PONAD 
300%. IDZIE FALA BANKRUCTW- BEZ 

WSPARCIA RZĄDZĄCYCH ZIMNE 
KALORYFERY POLAKÓW STANĄ SIĘ 

FAKTEM
Węgiel i gaz do ogrzewania domów odnotował praw-

dziwy skok, jeśli chodzi o ceny zakupu. Według informacji 
opartej na prognozach branżowych, cena gazu przez 
pierwsze miesiące 2023 roku, będzie wyższa od tych 
sprzed roku o ponad 410%. Ceny węgla wzrosną zaś o 
310%. Polacy muszą się liczyć z tym, że kaloryfery zimą 
nie będą ciepłe. Pisze o tym w swoim artykule wnp.pl.

Drogi gaz i węgiel niosą ze sobą fale bankructw spółek 
ciepłowniczych

W artykule wnp.pl czytamy, że perspektywa drastyczne-
go wzrostu cen za węgiel i gaz spowoduje falę bankructw 
spółek ciepłowniczych. Polacy muszą się zatem liczyć z 
przerwami w dostawie ciepła do domów. Widmo zimnych 
kaloryferów w nadchodzącym sezonie grzewczym i wyso-
kich rachunków za ogrzewanie jest już realne.

Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecz-
nego (WRDS) w Katowicach zwracają uwagę na 
fakt, przed jakimi wyzwaniami stają polskie spółki 
ciepłownicze w obliczu drastycznych skoków cen 
węgla i gazu.

Jak pisze wnp.pk, cena gazu ziemnego w I kw. 2023 
roku będzie wyższa w porównaniu do I kw. 2022 roku 
o przeszło 410%. Prognozy dla węgla też nie są opty-
mistyczne, bo zakłada się, że ceny pójdą w górę o 
ponad 310%. Nie bez wpływu na ten stan rzeczy jest 
fakt rosnących cen uprawnień do emisji CO2. W cią-
gu dwóch ostatnich lat koszt ten wzrósł czterokrotnie 
-pisze wnp.pl

Bez pomocy państwa będzie zimno w polskich domach
W dniu 29 czerwca w siedzibie Zarządu Regionu Ślą-

sko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Katowicach poru-
szono temat trudnej sytuacji jaka ma miejsce w sektorze 
ciepłowniczym w Polsce.

– Bez wsparcia ani przedsiębiorstwa ciepłownicze, 
ani odbiorcy ciepła sobie nie poradzą. Przeciętny 
mieszkaniec naszego kraju nie będzie w stanie po-
nosić opłat za drożejący gaz, za drożejące ciepło, za 
drożejący prąd. Trzeba jak najszybciej wdrożyć roz-
wiązania doraźne, przynajmniej na ten sezon grzewczy 
– powiedział po zakończeniu obrad Dominik Kolorz, 
szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności, cytowany przez 
wnp.pl

Śląsko-dąbrowska Solidarność przygotowała pro-
jekt stanowiska w sprawie wsparcia Polaków i dla 
przedsiębiorstw ciepłowniczych. Ma on według pu-
blikacji wnp.pl trafić na biurko premiera najpóźniej 
w dniu 6 lipca.

Branża ciepłownicza już dziś informuje, że zrekom-
pensowanie tak drastycznie wysokiego kosztu produkcji 
energii cieplnej wiąże się z podwyżką cen dla Polaków 
nawet o 300%. To byłby koszmar finansowy dla miesz-
kańców Polski.

W dokumencie jaki przygotowano dla premiera widnieje 
również informacja, że tak drastyczny wzrost cen nie spo-
tka się z akceptacja Urzędu Regulacji Energetyki, który 
zatwierdza taryfy w sektorze ciepłowniczym – zaznaczono 
w publikacji wnp.pl.

Musi być limit cenowy i dopłaty dla sprzedawców
Śląsko-dąbrowska Solidarność podsuwa rządzącym 

konkretne rozwiązania dla tej krytycznej sytuacji. Wśród 
propozycji znalazły się m.in. dopłaty dla sprzedawców 
ciepła i ustalenie cen maksymalnych za ciepło dla Po-
laków. Najbliższy sezon grzewczy jest prawdziwym 
utrapieniem, zarówno dla tych, dla których węgiel to 
podstawowe źródło ciepła w domach, jak i dla tych którzy 
korzystają z gazu.

W piśmie do premiera poruszono również stworzenia 
funduszu na potrzeby przedsiębiorstw ciepłowniczych. 
Ma on stanowić finansowe wsparcie w formie nisko opro-
centowanych pożyczek. Zakup niezbędnych paliw miałby 
wówczas roczny lub dłuższy odroczony termin spłaty. 
Wśród propozycji znalazła się również obniżka podatku 
VAT za energię cieplną dla Polaków do 0 proc.
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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

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.

7

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

Звоните или пишите
Светлана 609-816-5568   Solana1986@gmail.com

SVETLANA BIRRIEL
NEW JERSEY REALTOR

Atlantic city, Ventnor, Margate, 
Longport, Ocean city and others.

НЕДВИЖИМОСТЬ  
ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ОТДЫХА  

на побережье South Jersey

✔ покупка
✔ продажа
✔ рент

✔ помощь  
в получении 
ипотеки 

Профессиональный маляр

215-479-0829
215-479-0812

paintingfirst1@gmail.com

ANDREI KLIMAU
Professional Painter

Внутрення и наружная 
покраска и шпаклевка.

Большой опыт,  
качественная работа в оговорённый срок.

Скидки для пенсионеров. 

Interior Painting   Exterior Painting   Free estimate




