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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
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OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA
POSZUKIWANI KIEROWCY  

DO PRACY W TRANSPORCIE  
Z DOSWIADCZENIEM LUB BEZ

Wymagane posiadanie prawo jazdy
Kierowcy z doswiadczeniem przy  

zatrudnieniu otrzymuja  
DODATKOWY BONUS

Dowolne godziny pracy
TELEFON: JAY 267-615-7914


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


DIJAS FOODS DISTRIBUTION INC  
Poszukuje pracowników przy produkcji  

i pakowaniu towarów.
Praca na pełny etat. Wymagana minimalna znajomość 

jeżyka angielskiego i uregulowany status prawny.
Dobre warunki pracy i płacy. Możliwość awansu.
KONTAKT TELEFONICZNY: 267-342-0659


POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW 

NA POZYCJE:
Front Desk(kobieta), Pracownika do 
mycia samochodów, Body Man (detailer),  
Automechanika (naprawa samochodów)

Dobre warunki pracy i płacy. 
TELEFON: 215-687-8547


PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU 

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

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

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

347-224-3893


FOOD DISTRIBUTOR COMPANY 
POSZUKUJE PRACOWNIKÓW DO 

ROZWOŻENIA PRODUKTÓW  
I PRACY W MAGAZYNIE.
FULL/PART TIME JOB

WYMAGANY NIENAGANNY 
DRIVER RECORD, 

MINIMUM JEŻYKA ANGIELSKIEGO.
Telefon: 267-666-7936


FABRYKA OKIEN POSZUKUJE  
MŁODEGO, ENERGICZNEGO  

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

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


POSZUKIWANI PRACOWNICY DO 
PRACY PRZY SIDING I GUTTERS  
Z DOŚWIADCZENIEM LUB BEZ

Stala praca. 
Tygodniowe wynagrodzenie na godzinę.

Tel: 267-699-8739 lub  
609-540-3247


Poszukiwany Mechanik do pracy 

przy naprawie dużych ciężarówek 
(Trucks)

Zatrudnienie na pełny/niepełny etat.
Dobre warunki płacy i pracy.

Zapewniamy zakwaterowanie.
Telefon: 609-239-2694


Poszukiwany pracownik  
w Heating(duck work) 

z doświadczeniem lub bez.
Dobre warunki pracy i płacy.
Telefon: 267-300-2522


KOMPLEKS KĄPIELOWY poszu-

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

Telefon: 215-942-4646

FORD POSZUKUJE MECHANIKA 
SAMOCHODOWEGO  

z duzym poswiadczeniem
Wymagana znajomosc jezyka angileskie-

go oraz praca z komputerem
WYNAGRODZENIE: $ 75,000 na rok

DOGODNE WARUNKI PRACY
Telefon: 215-869-7767


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


ŚWIADCZYMY USŁUGI DLA 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  

przy poszukiwaniu tenants 
i wynajmie apartamentów.

  Dokumentacja i zarządzanie
  Po dodatkowe informacje proszę 

dzwonić: 267-228-4050 BORYS


Wykonujemy prace o rożnym stopniu 
złożoności:

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

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

w cemencie i betonie
Telefon: 215-588-8466


POTRZEBNY SPECJALISTA 

DO WYKONYWANIA WEWNĘTRZNYCH 
I ZEWNĘTRZNYCH PRAC REMONTOWYCH:

Szpachlowanie, malowanie wnętrz, 
układanie kafelków, instalacje elektryczne, 

sztuco, framing, EPDM roof, malowanie na ze-
wnątrz, układanie kostki kamiennej i td)

Możliwe wyjazdy na delegacje
z bezpłatnym zakwaterowaniem.

Wynagrodzenie w zależności
od posiadanych kwalifikacji.
Telefon: 404-202-8149

 
Potrzebni młodzi, energiczni  

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

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

267-648-7988
 

FIRMA SPEDYCYJNA POSZUKUJE 
SPECJALISTY W ZAKRESIE 

DIAGNOSTYKI KOMPUTEROWEJ 
CIĘŻARÓWEK.

WYMAGANE POSIADANIE
CDL KLASY A.

DOBRE WARUNKI PŁACY I PRACY
Po więcej informacji prosić Igora

Telefon: 215-391-0524


POTRZEBNI KIEROWCY
Z CDL KLASY A DO PRACY 

W ZESPOLE SAMOCHODOWYM FEDEX.
STALE REGULARNE TRASY

5 DNI PRACY / 2 DNI W DOMU.
GWARANTOWANE ZAROBKI 

W WYSOKOŚCI $1800-$2000 USD 
TYGODNIOWO PLUS

PŁATNE WAKACJE LUB OPŁATA 
ZA MILE WYNOSI  $ 2200 USD  

TYGODNIOWO.
Wymagane doświadczenie zawodowe, 

Oraz T-ENDORSEMENT
(PODWÓJNY-TRIPLE).
Studenci mile widziani!

Telefon: 917-340-5503, 718-404-7353


SPEDYCYJNA FIRMA POSZUKUJE KSIĘGO-
WEGO  

ZE ZNAJOMOŚCIĄ JEZYKA ANGIELSKIEGO.
DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY.
PO WIĘCEJ INFORMACJI PROSZĘ 

DZWONIĆ
Telefon: 267-241-0794

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”:
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STAN WYJĄTKOWY W POLSCE. OŚWIAD-
CZENIE MEDIÓW WS. ZAKAZU PRACY 

DZIENNIKARZY 

W pasie przygranicznym z Białorusią już od dwunastu dni 
obowiązuje stan wyjątkowy. Na obszarze objętym restryk-
cjami nie mogą pracować dziennikarze, a relacjonowanie 
działań służb na tym terenie grozi karą. Wraz z 25 innymi 
redakcjami publikujemy oświadczenie mediów w ramach 
kampanii "Dziennikarze na granicy".

Stan wyjątkowy przy granicy polsko-białoruskiej został 
wprowadzony 2 września. Zgodnie z zapewnieniami pol-
skich władz ma on zabezpieczyć kraj przed nielegalnymi 
imigrantami wysyłanymi przez reżim Aleksandra Łuka-
szenki. Przy granicy z Polską odbywają się też obecnie 
ćwiczenia Zapad-21, w ramach których od 10 września na 
przygranicznych poligonach wzmożone ruchy prowadzą 
wojska białoruskie i rosyjskie.

Rozporządzenie podpisane przez prezydenta Andrzeja 
Dudę wskazuje, że na obszarze 3-kilometrowego pasa 
przy granicy polsko-białoruskiej nie mogą pracować dzien-
nikarze.

Przeczytaj również: Stan wyjątkowy w Polsce. Urucho-
miono specjalną infolinię

"Dziennikarze na granicy". Wspólne oświad-
czenie mediów

Razem z innymi redakcjami Wirtualna Polska publikuje 
oświadczenie w sprawie zakazu pracy dla dziennikarzy na 
terenie objętym stanem wyjątkowym:

Wprowadzony przez rząd RP stan wyjątkowy na całej 
długości granicy Polski z Białorusią wyklucza działalność 
mediów. Przepisy dopuszczają swobodne poruszanie 
się tam osób i podmiotów świadczących szereg usług i 
prowadzących działalność gospodarczą – z wyłączeniem 
dziennikarzy i organizacji społecznych. Musi to budzić 
sprzeciw.

Stwierdzamy, że działania władz są sprzeczne z za-
sadą wolności słowa, stanowią też przejaw niezgodnego 
z prawem prasowym utrudniania pracy dziennikarzom i 
tłumienia krytyki prasowej. 

Informujemy władze Rzeczpospolitej i opinię publiczną, że 
nie zgadzamy się z zakazem pracy dziennikarzy w terenie 
przygranicznym. Oznacza on odebranie nam możliwości 
wypełniania misji naszego zawodu, a społeczeństwu kon-
stytucyjnego prawa do informacji.

1. Jednym z motywów zakazu jest – jak wynika wprost 
z wypowiedzi polityków – większy "komfort pracy" przed-
stawicieli władz i służb, co jednak oznacza działanie bez 
kontroli czwartej władzy i pozbawienie społeczeństwa 
niezależnych od polityków informacji.

Opieramy się tu na opiniach, jakie na naszą prośbę 
przygotowało grono wybitnych prawników i prawniczek (dr 
Anna Rakowska-Trela, prof. Ryszard Piotrowski, prof. Ewa 
Łętowska, a także Helsińska Fundacji Praw Człowieka - 
patrz załączniki). Przypominamy też, że Rzecznik Praw 
Obywatelskich 6 września 2021 oceniając rozporządzenie 
o stanie wyjątkowym, podkreślił, że obecność mediów jest 
szczególnie uzasadniona w sytuacjach, które "wiążą się 
bezpośrednio z podstawowymi prawami człowieka", a wy-
łączenie dostępu do informacji publicznej dla dziennikarzy 
"zwiększa ryzyko niekontrolowanego rozprzestrzeniania 
się nieprawdziwych i niezweryfikowanych informacji lub 
spekulacji, w szczególności w mediach społecznościowych".

Zgodnie z podpisaną przez Polskę Europejską Konwencji 
Praw Człowieka "każdy człowiek ma wolność otrzymywa-
nia informacji bez ingerencji władz publicznych, zaś rolą 

dziennikarzy w państwie demokratycznym jest informowanie 
społeczeństwa o sprawach budzących istotne zaintereso-
wanie społeczne".

Władze przekonują, że sytuacja na granicy niesie za-
grożenia dla Polski. Tym bardziej konieczna jest obecność 
mediów (i organizacji społecznych), które mają obowiązek 
przedstawienia społeczeństwu niezależnej oceny wydarzeń, 
w tym postępowania władz, m.in. informując, czy cudzo-
ziemcy, którzy znaleźli się na granicy są traktowani zgodnie 
z zasadami humanitaryzmu oraz prawa międzynarodowego.

2. Nawet jeżeli uznać, że pas przygraniczny jest rejonem 
potencjalnego konfliktu militarnego, to właśnie w takich 
obszarach najbardziej pożądana jest obecność mediów 
i organizacji pomocowych. Eliminowanie ich jest niedo-
puszczalne i niezgodne ze standardami demokratycznego 
państwa.

Apelujemy do rządu, by zmienił zapis i dopuścił media 
do rejonu objętego stanem wyjątkowym.

Media uczestniczące w akcji – niezależnie od wybranej 
przez siebie formy pracy – deklarują solidarność w reakcji 
na działania władzy ograniczające nasze zawodowe prawa.

3. Protestujemy przeciw działaniom Komendanta Policji z 
Białegostoku wobec dziennikarzy Onetu, którzy 3 września 
2021 r. wjechali na teren objęty stanem wyjątkowym. Nieza-
trzymywani przez służby, dojechali aż do Usnarza Górnego. 
Kiedy Onet wyemitował nagrany materiał, z dziennikarzami 
skontaktował się rzecznik a następnie Komendant Policji z 
Białegostoku i zaprosił do siebie, żeby "po cichu załatwić 
sprawę". Okazało się, że był to "podstęp", ośmieszający 
służby państwowe. Dziennikarzom zarekwirowano nagranie 
i usłyszeli zarzuty karne.

4. Prosimy opinię publiczną o zrozumienie i poparcie 
naszych działań. Celem inicjatywy nie jest przeciwdziałanie 
decyzji o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Nawet jednak 
gdyby ta decyzja była w pełni uzasadniona, nie oznacza to, 
że jej realizacja ma się odbywać bez kontroli społecznej.

Naszym celem jest – tylko i aż – realizacja prawa dzien-
nikarzy do pracy na rzecz opinii publicznej, zadbanie o 
to, by prawda o wydarzeniach, zwłaszcza budzących tak 
duże zainteresowanie i kluczowych dla demokracji dotarła 
do społeczeństwa.

Opublikowane oświadczenie podpisało 25 redakcji me-
diów ogólnopolskich oraz dziennikarskich organizacji.

Do naszej inicjatywy mogą przyłączać się kolejne polskie 
media, w tym lokalne. Czekamy pod adresem: Dziennika-
rzeNaGranicy@oko.press. Wszystkie obywatelki i obywateli 
prosimy o rozpowszechnianie informacji o niej.

Onet, Wirtualna Polska, Gazeta.pl, OKO.press, TVN24, 
Fakty TVN, Gazeta Wyborcza, Fakt, Super Express, Rzecz-
pospolita, POLITYKA, Newsweek, Tygodnik Powszechny, 
Wprost, Przegląd, Angora, Forum, Polityka Insight, Liberte!, 
Trybuna, RMF FM, Radio ZET, TOK FM, Press, Fundacja 
Grand Press, Towarzystwo Dziennikarskie, Stowarzysze-
nie Dziennikarzy RP, Reporterzy Bez Granic, Fundacja 
Reporterów

27 GRUDNIA DNIEM WOLNYM OD PRACY? 
PREZYDENT SKIEROWAŁ DO SEJMU PRO-

JEKT USTAWY
Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt 

ustawy dotyczący ustanowienia 27 grudnia świętem pań-
stwowym - Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego. Celem jest upamiętnienie zwycięskiego 
zrywu Wielkopolan z lat 1918-1919 oraz złożenie hołdu 
bohaterem powstania - przekazała kancelaria prezydenta.

"Powstanie Wielkopolskie, chociaż mocno zakorzenione 
w lokalnej pamięci historycznej, w świadomości ogólnopol-
skiej funkcjonuje w stopniu nieadekwatnym do swojego 
żywotnego znaczenia i doniosłego wpływu, jaki wywarło 
na losy państwowości i kształtowanie się granic Rzeczy-
pospolitej" - czytamy na stronie internetowej kancelarii. 

27 grudnia dniem wolnym? To odpowiedź 
na wystąpienie przedstawicieli społeczności 
Wielkopolski

W uzasadnieniu projektu czytamy, że inicjatywa usta-
wodawcza prezydenta jest odpowiedzią na wystąpienie 
przedstawicieli społeczności oraz władz samorządowych 
z regionu Wielkopolski. 

"Sygnatariuszami powyżej wskazanej inicjatywy, ma-
jącej szerokie poparcie społeczne i samorządowe, byli: 
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Instytut Pamięci 
Narodowej Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Gmin i Po-
wiatów Wielkopolski, Fundacja Zakłady Kórnickie, Muzeum 
Narodowe w Poznaniu" - przekazano. 

Zgodnie z projektem 27 grudnia miałby zostać usta-
nowiony Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego. To właśnie wtedy (1918 r.) na dzień po 
przybyciu Jana Paderewskiego do Poznania rozpoczął się 
zryw Wielkopolan.

"Siły polskie składały się z Armii Wielkopolskiej - pod 
dowództwem mjr. Stanisława Taczaka, a następnie gen. 
Józefa Dowbora-Muśnickiego - którą stopniowo zasilali 
ochotnicy z innych części kraju. W walkach poległo ponad 
dwa tysiące powstańców, a około sześciu tysięcy zostało 
rannych. Po zawarciu rozejmu w Trewirze 16 lutego 1919 
roku nastąpiło zawieszenie broni i wytyczenie linii demar-
kacyjnej. Na mocy traktatu pokojowego, podpisanego w 
Wersalu w czerwcu 1919 roku, stała się ona zachodnią 
granicą państwową Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy 
w uzasadnieniu. 

Jak napisano w dalszej części, znaczenie Powstania 
Wielkopolskiego było "trudne do przecenienia". "Można 
stwierdzić, że nie byłoby II Rzeczypospolitej w znanym nam 
kształcie, a być może w ogóle nie zdołałaby ona przetrwać, 
gdyby nie zryw Wielkopolan" - czytamy. 

W dokumencie pojawia się również uwaga, że Powsta-
nie Wielkopolskie "było najdobitniejszym wyrażeniem woli 
przynależności do odrodzonej Rzeczypospolitej przez 
społeczność 'dzielnicy poznańskiej'" oraz "stanowiło zwień-
czenie 125 lat, a w północnej części regionu aż 146 lat 
oporu wobec germanizacji ze strony pruskich zaborców, 
pielęgnowania narodowej tożsamości i nadziei na odzy-
skanie własnego państwa, a przede wszystkim wielkiego 
wysiłku pracy organicznej". 

"Zasługi jego bohaterskich uczestników, ogromnie ważne 
dla dziejów najnowszych naszej ojczyzny, były powszechnie 
szanowane i czczone w czasach II Rzeczypospolitej. W 
późniejszym okresie zeszły jednak na nieco dalszy plan, 
przyćmione przez dramatyczne doświadczenia z lat kolej-
nej wojny światowej. W efekcie Powstanie Wielkopolskie, 
chociaż mocno zakorzenione w lokalnej pamięci historycz-
nej, w świadomości ogólnopolskiej funkcjonuje teraz w 
stopniu nieadekwatnym do swojego żywotnego znaczenia 
i doniosłego wpływu, jaki wywarło na losy państwowości 
i kształtowanie się granic Rzeczypospolitej" - czytamy. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od momentu 
ogłoszenia. 27 grudnia jako święto państwowe stanie się 
wówczas dniem wolnym od pracy.

Andrzej Duda: Świętym prawem Wielkopolan jest do-
magać się święta narodowego

Poznańskie instytucje zaapelowały o ustanowienie no-
wego święta państwowego w czerwcu bieżącego roku. W 
lipcu radni miasta jednogłośnie przyjęli projekt stanowiska 
w tej sprawie, w 6 września apel został przekazany prezy-
dentowi Andrzejowi Dudzie. 

- Święto narodowe należne jest Wielkopolanom i boha-
terom, którzy podczas powstania odzyskali Wielkopolskę 
dla naszego kraju - mówił Andrzej Duda podczas spotkania 
z przedstawicielami samorządów i mieszkańców Wielko-
polski. - Świętym prawem Wielkopolan jest domagać się 
święta narodowego z tej wielkiej i ważnej okazji, jaką jest 
wola uczczenia czynu zbrojonego, jakim było Powstanie 
Wielkopolskie - mówił prezydent. 

- Mam nadzieję, że będziecie państwo - a my razem 
z państwem - mogli obchodzić narodowe święto zwycię-
skiego powstania wielkopolskiego 27 grudnia 2021 roku. 
Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby tak właśnie się 
stało - ogłosił wówczas.



Telefon: (267) 971-5765  Faks: (267) 684-6338 Wrzesień 17, 2021WIADOMOŚCI Z KRAJU 5

KRZYSZTOF KRAWCZYK

Krzysztof Krawczyk (1946-2021) był szeroko znanym 
polskim piosenkarzem obdarzonym charakterystycznym 
barytonem, gitarzystą i kompozytorem. Był wokalistą 
zespołu Trubadurzy, a następnie artystą solowym. Wy-
promował dziesiątki przebojów.

Życiorys Krzysztofa Krawczyka 
Świt Trubadurów 
Krzysztof Krawczyk urodził się 8 września 1946 roku w 

Katowicach. Jego rodzice byli aktorami i śpiewakami ope-
rowymi. Mieszkał następnie w Białymstoku oraz Poznaniu 
i Łodzi, a to ze względu na pracę rodziców, otrzymujących 
angaż w miejscowych teatrach. Uczył się w szkołach 
muzycznych. Rodzina popadła w kłopoty finansowe po 
śmierci ojca. Krzysztof Krawczyk wówczas został gońcem. 
Ukończył szkołę wieczorową. Przełom nadszedł w 1963 
roku, kiedy razem z kolegami założył grupę Trubadurzy. 
Zespół szybko osiągnął popularność, będąc grupą obok 
Czerwonych Gitar najlepiej rozpoznawalną, wykonując 
big bit połączony z rockiem i muzyka ludową. Pojawiły 
się przeboje takie jak „Przyjedź mamo na przysięgę”, 
„Kasia” oraz wiele innych. Był to też czas koncertowania 
Trubadurów w Sopocie, Opolu oraz Kołobrzegu. Grupa 
wyjeżdżała również na koncerty zagraniczne, głównie 
byłego bloku wschodniego. 

Krawczyk solo 
Krzysztof Krawczyk rozpoczął karierę solową w roku 

1973. Pojawiły się koncerty na Zachodzie, w krajach jak 
Belgia, Holandia, Francja, za oceanem w USA, Kanadzie 
oraz w Australii. W 1975 roku został Piosenkarzem Roku. 
Otrzymał nagrody takie jak „Złoty Pierścień” oraz „Nagrodę 
Ministra Obrony Narodowej”. Grany był często w radio i w 
telewizji. Z tamtego okresu pochodzi płyta „Znowu razem”, 
nagrana z Trubadurami, która otrzymała status złotej płyty. 
Zdobył nagrodę Złotego Orfeusza w Bułgarii, jednocześnie 
pojawiły się wersje niemieckojęzyczne jego przebojów. Za 
piosenkę „Pogrążona we śnie Natalia” zdobył nagrodę 
Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W 1979 
zdobył nagrodę „Indywidualność Estradowa Roku” na 
Międzynarodowej Wiośnie Estradowej w Poznaniu. 

Lata osiemdziesiąte 
W dekadę tą wszedł przebojem „To co dał nam świat”. 

Był to czas jego współpracy z Jarosławem Kukulskim. 
Następnie pojawiła się piosenka „Już się nie obejrzę”. 
Następnie wyjechał do USA. Pracował na budowie. Tam 
też w roku 1982 miał miejsce jego powrót do wiary i ko-
ścioła. Był w Stanach do 1985 roku, koncertując głównie 
w Chicago i Las Vegas. Nagrał tam płytę „From a Dif-
ferent Place”. Po powrocie do kraju nagrywał piosenki 
humorystyczne z Bohdanem Smoleniem. Rok 1985 to 
jednocześnie czas jego płyty „Wstaje nowy dzień”. W 
plebiscycie tygodnika „Panorama” został piosenkarzem 
roku. Jeszcze lepszy okazał się być dla niego rok 1986. 
Grany był w mediach, pojawiły się również teledyski do 
utworów. Longplay „Dobry stary rock” został złotą płytą. 

Dużo koncertował w całej Polsce. Rok 1987 był czasem 
niebywałej popularności utworu „Skandali smak”, jaki 
nagrał z zespołem Klincz. Natomiast czas tej wielkiej 
prosperity Krawczyka przerwał bardzo poważny wypadek 
samochodowy w roku 1988. Pierwszy koncert po tym 
zagrał w 1989. Ruszył w trasę za oceanem, przyjęty 
niezwykle ciepło, zwłaszcza w Australii. 

W roku 1990 nagrał w USA płytę, zatytułowaną „Eastern 
Country Album”. 

Lata dziewięćdziesiąte 
Krawczyk wrócił do Polski w 1993 roku. Kluczem do 

sukcesu była wtedy Nina Terentiew, która lansowała jego 
przeboje w TVP2. W tym czasie nagrał piosenkę „Gdzie 
jest drugi taki Program 2”. 

W 1994 ukazał się jego nowy krążek, zatytułowany „Gdy 
nam śpiewał Elvis Presley”, który szybko pokrył się platyną. 
Zaczął nagrywać piosenki biesiadne, dance i disco polo, 
takie jak „Zaufaj sercu” lub „Przez jedną chwilę zapomnie-
nia”, „Arrivederci moja dziewczyno”, „Rysunek na szkle”, 
„Viva Las Vegas”. Wykonał w tym czasie kolejne nagrania 
płytowe. Muzyka którą grał była różnorodna, bowiem od 
country, ballady, przez rock and roll, muzykę taneczną czy 
nawet religijną, aż po piosenki dedykowane najmłodszym. 
Pojawiły się nagrania specjalnie dla Jana Pawła II. Podczas 
wizyty papieża w Polsce wręczył Ojcu Świętemu m.in. płytę 
„Ave Maria”. Nagrywał dalej, pojawiła się płyta „Krawcowe 
święta” oraz „Kolędowanie z Krzysztofem Krawczykiem”, jak 
również „Eleni i przyjaciele”, na której zaśpiewał wspólnie 
z artystką Eleni. Koncertował. W 1999 ukazała się płyta 
„Polskie Tango”, a w ślad za tym „Złota Kolekcja”. Wydał 
też z Trubadurami „Piosenki na święta”, z Norbim nato-
miast utwór „Piękny dzień”. Często gościł w programie 
„Muzyczna Jedynka”, co pomogło mu wylansować kilka 
znanych piosenek, do których niewątpliwie zaliczała się 
ta pt. „Każdy dzień bez Ciebie”. 

Po roku 2000 
Wraz z latami dwutysięcznymi pojawiła się płyta Kraw-

czyka w duecie z Goranem Bregoviciem pt. „Daj mi drugie 
życie”, czyli przeboje takie jak „Mój Przyjacielu”, „Ojda 
Ojda”, „Gdybyś Była moja” i „Płatna Miłość”. Płyta dotarła 
do 2. miejsca zestawienia OliS. Płytę promował następnie 
na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Obsługiwał też 
telewizyjną sylwestrową noc. Z kolei rok 2002 przyniósł 
album, zatytułowany „…Bo marzę i śnię”, który pokrył 
się platyną. Za produkcje materiału i kompozycje dwóch 
nagrań odpowiedzialny był Andrzej Smolik. Wśród 12 
utworów, co warto odnotować, znalazł się między innymi 
cover „Papa Was a Rolling Stone”, czy wreszcie takie 
hity jak „Jestem sobą”, „Bo jesteś Ty”, Chciałem być” 
oraz „Mijamy”. W ten sposób na 39. festiwalu w Opolu 
odebrał „Superjedynkę” za zrealizowany teledysk, w tym 
wypadku do utworu „Mój przyjacielu”, grany w niektórych 
stacjach okrągły rok. Nagrywał później piosenki, m.in. do 
seriali telewizyjnych. Natomiast rok 2004 to płyta „Lekarze 
dusz”, z udziałem Muńka Staszczyka oraz utwór z Edytą 
Bartosiewicz. Zaprosił też do współpracy Jana Borysewi-
cza, Adama Nowaka, Anię Dąbrowską, Andrzeja Smolika, 
Kasię Nosowską i Andrzeja Piasecznego. Z uwagi na to, 
otrzymał nagrodę TVP Polonia. Platyną pokryła się jego 
pięciopłytowa kolekcja. W udziale przypadła mu też „Tele-
kamera” i wyróżnienie w sopockim „TOPtrendy”. Wykonał 
wówczas piosenkę razem z Rodem Stewartem pt. „Don’t 
Get Around Much Anymore”. Rok 2005 przyniósł Krawczy-
kowi dwie płyty piosenek amerykańskich, w których złożył 
hołd m.in. Luis’owi Armstrong’owi, plasując się świetnie 
na listach przebojów. Otrzymał wówczas za sprawą TVP2 
„Telekamerę”, a to odnośnie niebywałej popularności. 
Rok 2006 to piosenki w hołdzie Janowi Pawłowi II, nad 
którym patronat objął Prymas Polski kard. Józef Glemp. 

Z kolei złota płyta tuż po tym należała do krążka pt. „Tacy 
samotni”. Rok 2007 Krawczyk oznaczył wykonywaniem 
nagrań z takimi jak Kasia Klich, Janusz Radek, Zbigniew 
Wodecki, Grzegorz Skawiński, Natalia Kukulska i Ewa 
Bem. Z okazji 45-lecia pracy artystycznej, w 2008 roku, 
oddał specjalny, jubileuszowy koncert. W 2009 ukazał się 
album „Warto żyć” z udziałem wielu gwiazd. Album pokrył 
się złotem. Wówczas to koncertował również w telewizji, 
dając w tym show dla Telewizji Polskiej. 

Ostatnia dekada 
Z początkiem nowej dekady Krzysztof Krawczyk wziął 

udział w charytatywnym balu dziennikarzy, później w pro-
gramie TVP1 „Niepokorni” Krzysztofa Ziemca. Odbył też 
trasę z Trubadurami w Polsce, ale był też z trasą w USA i 
Kanadzie. Ukazała się wkrótce potem jego autobiograficz-
na książka „Życie jak wino”. W 2011 roku wydał kolejny 
album, zatytułowany „JP II. Abba Ojcze”, dając w ślad za 
tym koncerty. Pojawiły się też transmisje z wywiadami 
autobiograficznymi artysty. Później koncertował m.in. 
w ramach „Lato z Radiem” oraz imprez sylwestrowych. 
Wraz z nadejściem lat 2013 i 2014 Krawczyk świętował 
50-lecie kariery scenicznej, co poparł wywiadami i wy-
stępami koncertowymi w radio i telewizji. Pojawiła się 
na rynku „Ave Maria – tribute to Benedict XVI”, nagrana 
przez Krawczyka w hołdzie papieżowi Benedyktowi XVI. 
Wykonał wówczas kilka występów w ramach pieśni sa-
kralnych. W roku 2014 w związku z całokształtem działal-
ności odebrał „SuperWiktora”. Telewizje emitowały singiel 
„Pół wieku człowieku”, który osiągał szczyt popularności 
radiowo – telewizyjnej. 

W 2015 Krzysztof Krawczyk wydał płytę z piosenkami 
Leonarda Cohena, pt. „Tańcz mnie po miłości kres”, 
osiągając niezwykłą popularność. Z okazji 70. urodzin 
Krzysztof Krawczyk otrzymał list od prezydenta w hołdzie 
i z podziękowaniami. Pojawił się singiel „Każdy Dziad”, 
nagrany do spółki z Maciejem Maleńczukiem. Piosenka 
promowała, tu uwaga, jego 110. płytę, zatytułowaną „Du-
ety”. Po czym odbyły się koncerty. W roku 2017 ukazała się 
jego płyta, zatytułowana „Psalmy Dawidowe”. Krawczyk 
został uhonorowany Złotym Medalem Zasłużony Kulturze 
„Gloria Artis”. Tego samego roku ukazała się jego płyta z 
utworami Boba Dylana „Wiecznie młody”. 

Śmierć 
Krzysztof Krawczyk w drugiej połowie marca 2021 roku 

trafił do szpitala z COVID-19 i spędził tam niemal dwa 
tygodnie. 3 kwietnia opuścił szpital, jednakże dwa dni 
później nagle zasłabł i trafił do szpitala. Zmarł 5 kwietnia 
w godzinach popołudniowych. Przyczyną śmierci było 
osłabienie po walce z koronawirusem i szereg chorób 
współistniejących, z którymi się zmagał. 

Ciekawostki o Krzysztofie Krawczyku 
Zanim osiągnął szczyty popularności i artystycznych 

dokonań, bywało, że cierpiał biedę graniczącą z głodem. 
Uważał, że współcześni młodzi wykonawcy są zbytnimi 

materialistami. 
Był uzależniony od leków. 
Nadużywał alkoholu i narkotyków. 
Przyznał, że dopuszczał się zdrad małżeńskich. 
Pierwszą żoną piosenkarza była koleżanka ze szkolnej 

ławy. 
Był żonaty trzykrotnie. 
FAQ (Najczęściej zadawane pytania) 
Kiedy urodził się Krzysztof Krawczyk? 
Krzysztof Krawczyk urodził się 8 września 1946 roku 

w Katowicach. 
Ile dzieci miał Krzysztof Krawczyk? 
Krzysztof Krawczyk miał czworo dzieci: biologicznego 

syna Krzysztofa Igora oraz trzy adoptowane córki: Sylwię, 
Katarzynę i Beatę.

KULTURAKULTURA
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KONIEC Z MARNOTRAWIENIEM 
PUDEŁEK W E-COMMERCE. POLACY 
PRACUJĄ NAD NOWYM PATENTEM 

Przykładem proekologicznego podejścia do e-com-
merce i odpowiedzi na trendy zmieniające branżę jest 
projekt ePack. Trzy nasze instytuty pracują nad koncepcją 
nowoczesnego i otwartego ekosystemu opakowań zwrot-
nych - mówi Marcin Kraska, wiceprezes Sieci Badawczej 
Łukasiewicz.

– E-commerce pełnymi garściami czerpie z nowych 
technologii. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji 
Amazon wprowadza antycypacyjne zakupy, czyli będzie 
wysyłał przesyłki przed złożeniem zamówienia – mówi 
Marcin Kraska.

Wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz wskazuje 
także, że bardzo ważnym dla e-commerce trendem bę-
dzie ekologia.

Dlatego w Łukasiewiczu pracuje się nad wytrzymałymi 
opakowaniami wielokrotnego użytku z wbudowanymi 
sensorami.

O nowych rozwiązaniach w handlu internetowym bę-
dziemy rozmawiać już wkrótce podczas Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego. Zapraszamy do rejestracji.

Jakie rozwiązania techniczne najsilniej zmieniają dziś 
e-commerce?

– E-commerce pełnymi garściami czerpie z nowych 
technologii. Te, które dziś bezpośrednio wpływają na 
rozwój e-handlu, to choćby big data, rozszerzona rzeczy-
wistość, internet rzeczy, czatboty czy sztuczna inteligencja 
pozwalająca na znaczącą automatyzację procesu obsługi 
klienta, od przyciągnięcia go do sklepu, poprzez komu-
nikację z nim, aż po wsparcie procesu zakupów, obsługi 
posprzedażowej czy procesu reklamacyjnego.

Sztuczna inteligencja ma ogromną przyszłość i już wpro-
wadza rewolucję w e-commerce. Dzięki jej zastosowaniu, 
Amazon wprowadza antycypacyjne zakupy, czyli będzie 
wysyłał przesyłki przed złożeniem zamówienia. Dzięki 
analizie wcześniejszych zamówień oraz innych czynni-
ków, będzie pakował i wysyłał produkty do magazynów 
zlokalizowanych w bliskiej odległości od potencjalnych 
klientów i tam będą czekały aż przyjdzie zamówienie.

Ponadto e-zakupy pozwalają wytworzyć i przetworzyć 
znaczącą liczbę danych. Przewiduję, że w najbliższym 
czasie zagregowane informacje z aplikacji mobilnych, 
stron internetowych czy social mediów przejmą algoryt-
my. Wytworzą dzięki temu profile konsumentów doty-
czące ich zainteresowań i będą systemowo analizować 
ich zachowanie w sieci. Pozwolą one na balansowanie 
cenami i tworzenie spersonalizowanych ofert cenowych 
w zależności od poziomu lojalności, zainteresowań czy 
zachowań konsumenckich. W efekcie taka oferta auto-
matycznie wyróżni się na tle konkurencji. Czatboty w 
pełniejszym stopniu pomogą klientom w podejmowaniu 
decyzji, zwrotach i reklamacjach czy śledzeniu postępu 
dostawy zamówionych towarów w czasie rzeczywistym.

E-sklepy będą musiały zbudować z klientem indywidu-

alną relację i przyciągnąć uwagę dopasowanymi komuni-
katami. Także w e-commerce wzrośnie rola komunikacji 
z wykorzystaniem kreatywnych treści.

Przewiduję także, że e-commerce będzie nadal silnie 
korzystał z rozwoju technologii mobilnych. Według badań 
przygotowanych przez AdColony dla agencji Mobiem, na-
wet 6 na 10 badanych polskich użytkowników korzysta z 
telefonu do robienia zakupów, a według platformy Shoper 
już nawet 2/3 wizyt w sklepach internetowych to wejścia 
z urządzeń mobilnych.

NEGATYWNY WPŁYW PANDEMII NA 
GOSPODARKĘ NIE TAKI TRWAŁY

Niższe obroty niż przed pandemią zanotowało 31 proc. 
firm, 32 proc. w tym momencie odbudowało sprzedaż, 
a 12 proc. działa skuteczniej niż przed wybuchem CO-
VID-19 – takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego 
na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Jak wskazano w wynikach badania, oczekiwanie, że 
negatywny wpływ pandemii na gospodarkę będzie bar-
dziej trwały, nie w pełni się sprawdziły. Statystyki mówią 
jasno – PKB w II kw. skoczyło bardzo wyraźnie. W skali 
roku o 11,1 proc., a w porównaniu z I kw. o 2,1 proc., przed 
wszystkim w efekcie konsumpcji gospodarstw domowych, 
która odrobiła już straty sprzed pandemii. Klarowne jest 
to, że gospodarka się odbudowuje, jednak postępuje to 
w rożnym tempie w poszczególnych obszarach, podano.

Jak mówi prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, 
w efekcie zróżnicowana jest też sytuacja przedsiębiorstw. 
12 proc. firm ma dziś wyższe obroty niż przed pandemią, 
32 proc. udało się przywrócić poziom sprzedaży, a 31 
proc. nadal ma się gorzej, wynika z naszych analiz wśród 
mikro, małych i średnich firm.

– Co akurat nie zaskakuje, największą zmianę na lepsze 
odnotowały firmy usługowe i handlowe, gdzie jeszcze na 
początku roku niższe niż przed pandemią obroty miało 
odpowiednio 61 i 52 proc. firm, a teraz jest to 33 i 29 
proc. Warto też zauważyć, że część przedsiębiorstw 
istotnie skorzystała na tym, że pojawiły się nowe modele 
zachowań klientów, zmienił się popyt na usługi i towary, 
a jednocześnie osłabiła się konkurencja – mówi prezes 
BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Przeważająca większość przedsiębiorców, którym pan-
demia negatywnie wpłynęła na biznes, jest zdania, że 
jeśli nie udało się odbudować go do tej pory, to nie ma na 
to szans także do końca bieżącego roku. O możliwości 
ponownego osiągania wcześniejszych wyników jeszcze w 
III kwartale 2021 r. mówi 2,6 proc. baanych przedsiębior-
ców, a na IV kwartał wskazuje 3,8 proc. respondentów. 
Jedna czwarta firm nie jest w stanie albo też nie chce 
przewidywać, kiedy mogłoby to nastąpić.

POJAZDY WODOROWE NA POLSKICH 
DROGACH W PRZYSZŁYM ROKU.  

TAKI PLAN MA ORLEN

Orlen prowadzi prace nad hubem wodorowym w 
biorafinerii Orlen Południe w Trzebini i pierwszym stru-
mieniem wodoru jakości automotive w Grupie Orlen. 
– Mam nadzieję, że po uruchomieniu i testach, jakie są 
jeszcze przed nami, pojazdy z napędem wodorowym 
pojawią się na polskich drogach już w przyszłym roku 
– mówi WNP.PL Grzegorz Jóźwiak, dyrektor wdrażania 
paliw alternatywnych w Grupie Orlen.

– Biorąc pod uwagę ambitne cele Green Dealu, 
jakie stawia przed nami Unia Europejska, widzimy, że 
wykorzystanie wodoru w transporcie będzie jednym 
z pierwszych dużych wdrożeń w obszarze działań na 
rzecz neutralności klimatycznej, które uda się nam 
zrealizować – mówi Grzegorz Jóźwiak.

Orlen buduje ogólnodostępne stacje tankowania 
wodoru i wierzy, że kiedy infrastruktura się pojawi, 
pojawią się również samochody wodorowe na drogach.

– Stoi przed nami wyzwanie i chcemy mu sprostać, 
m.in. pozyskując fundusze z Unii Europejskiej. Opiera-
jąc się na takim sposobie finansowania, mamy szansę 
przejść proces transformacji w kierunku zeroemisyjnej 
energii bez obciążania konsumentów jego kosztami – 
dodaje Grzegorz Jóźwiak.

Wodór jako paliwo przyszłości będzie tematem jed-
nej z sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, 
który odbędzie się w dniach 20-22 września 2021 r. 
w Katowicach.  

Przyszłość paliw kopalnych zdaje się być przesą-
dzona. Nie rozmawiamy już o tym "czy", ale "kiedy" 
paliwa alternatywne zastąpią ropę naftową. W tym 
kontekście jako paliwo przyszłości najczęściej wska-
zuje się wodór. Kiedy wyprze on ropę?

– Odpowiedź na to pytanie zależy od obszaru, w 
którym chcemy wykorzystywać wodór. W przypadku 
paliw związanych z transportem, czyli jeśli mówimy 
wprost o zastępowaniu benzyny i oleju napędowego 
wodorem, to w tym obszarze już dziś istnieją niezbędne 
technologie w całym łańcuchu wartości.

Największym wyzwaniem wciąż jednak pozostaje 
optymalizacja kosztów produkcji wodoru wysokiej czy-
stości do zasilania ogniw paliwowych. Dlatego PKN 
Orlen realizując strategię wdrażania wodoru jako paliwa, 
w pierwszej kolejności wykorzystuje istniejące źródła 
wodoru. Już w tym roku będziemy produkować wodór 
wysokiej czystości do celów transportowych na hubie 
wodorowym w biorafinerii Orlen Południe w Trzebini.

Dodatkowe wyzwania dla stosowania wodoru w 
obszarze paliw transportowych stawiają także unijne 
regulacje, takie jak proponowany pakiet Fit for 55. 
Ambitna polityka klimatyczna Unii nakłada również 
wymogi czasowe, z którymi musimy się liczyć.

Z drugiej strony ważny jest też aspekt finansowania, 
bo mówimy o kosztownych inwestycjach. PKN Orlen 
stara się to finansowanie pozyskać, np. z unijnego 
mechanizmu IPCEI – Important Projects of Common 
European Interest, do którego mogą zgłaszać się firmy, 
przedsiębiorstwa, które chcą wdrażać technologie 
wodorowe z istotnym znaczeniem dla gospodarki 
europejskiej.

 Biorąc pod uwagę ambitne cele Green Dealu, ja-
kie stawia przed nami Unia Europejska, widzimy, że 
wykorzystanie wodoru w transporcie będzie jednym 
z pierwszych dużych wdrożeń w obszarze działań na 
rzecz neutralności klimatycznej, które uda się nam 
zrealizować. Tutaj działamy równolegle i pracujemy 
nad technologiami zastosowania wodoru zarówno 
w transporcie kołowym, jak i kolejowym. W gruncie 
rzeczy są to te same technologie, różniące się jedynie 
wolumenem paliwa.
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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 
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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
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КОРОТКОШЕРСТНЫЕ 
элитныекотята с родословной



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


