
    № 23 (125) Listopad 12, 2021

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

Job Description
The Mechanic/ Assembly & Test Technician will perform specialized 
mechanical assembly and testing of our custom designed 
equipment and components for a variety of applications.  
Basic qualifications include, but are not limited to, the following:

Mechanic / Assembly & Test Technician

Fluitron Inc. offers a full benefit package after successful completion 
of 90 day orientation/probationary period and 401K after 1 year.
Fluitron is now offering a signing bonus of $4,000. $2,000 to be paid 
upon successful completion of 90 day probation period and $2,000  
to be paid after successful completion of one full year
All employment offers are contingent upon successful completion  
of our pre-employment physical and drug screening.
This position has a starting salary between $20 to $28 per hour 
depending on experience. If you are interested in interviewing for this 
position, please send your resume to the attention of 

•	 Valid drivers license 
•	 Minimum 5 years experience  

in a technical field 
•	 Ability to read/work from 

mechanical drawings, electrical 
schematics,  
piping & instrumentation drawings 
and operational instructions 

•	 Willingness to travel for on-site 
setup, diagnosis, and repair. 
International travel may be 
required.

•	 Must have own tools 
•	 Willingness to work overtime 

when needed, including 
Saturdays.

EDIE RITZ AT: accounts@fluitron.com  
or FAX TO 215-355-9074.

Fluitron Inc is a leading designer and manufacturer of high pressure equipment, 
including Metal Diaphragm Compressors, Pressure Vessels, Reactors, Cold Isostatic 
Presses, Containment Cells etc.. 

We are looking for a highly motivated person to join our team  
in Warminster, PA.

Дополнительная информация  Дополнительная информация  
по телефонупо телефону  267-528-9295 267-528-9295 

На установку хитеров и кондиционеров На установку хитеров и кондиционеров 
требуютcя люди с опытом работы и без. требуютcя люди с опытом работы и без. 
Также требуются sub-contractors.   Также требуются sub-contractors.   

   $180     $180  
в день  в день  

на стартна старт
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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


INTERNET BUSINESS  

w Northeast Philadelphia
PILNIE POSZUKUJE 
* pracownikow przy  
   pakowaniu towarow
* oraz do pracy w biurze

Dobre warunki pracy
Caly etat od poniedzialku do piatku

$14-15 na godzine
TELEFON: Alex 267-253-6666


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

POMAGAMY W ZDOBYCIU:
OFICJALNEJ LICENCJI NA USLUGI 

FRYZJERSKIE, 
KOSMETYCZNE  

ORAZ MANICURE-
PEDICURE  

W STANIE WASZEGO 
MIEJSCA ZAMIESZKANIA

To jest wyjatkowa okazja!!!
Pomagamy takze w otrzymaniu SNN

Tel: 973-946-8108


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


POTRZEBNY SPECJALISTA 

DO WYKONYWANIA WEWNĘTRZNYCH 
I ZEWNĘTRZNYCH PRAC REMONTOWYCH:

Szpachlowanie, malowanie wnętrz, 
układanie kafelków, instalacje elektryczne, 
sztuco, framing, EPDM roof, malowanie  

na zewnątrz, 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


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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STANISŁAW ŻARYN: NA GRANICY Z 
BIAŁORUSIĄ OK. 3,5 TYS. MIGRANTÓW
Według rzecznika ministra koordynatora służb specjal-

nych Stanisława Żaryna na granicy polsko-białoruskiej 
może pojawić się nawet kilkanaście tysięcy ludzi. Na 
Białoruś mogło być sprowadzonych 12-15 tysięcy ludzi, 
którzy wciąż tam są - wyjaśnił. - Wczoraj na naszą granicę 
skierowanych zostało w okolicach 3-3,5 tys. osób - po-
wiedział Żaryn i dodał, że "mówimy o dużym rezerwuarze 
możliwości". Rzecznik rzeczniczka POSG mjr Katarzyna 
Zdanowicz dodała we wtorek, że w obozowisku przebywa 
ok. 800 osób.

Rzecznik ministra koordynatora ds. służb specjalnych 
Stanisław Żaryn ocenił w rozmowie z Polsat News, że 
miniona noc na granicy polsko-białoruskiej w rejonie 
Kuźnicy (woj. podlaskie) przebiegła spokojnie.

Żaryn: Noc na granicy minęła relatywnie spokojnie
- Noc minęła relatywnie spokojnie po pierwszych pró-

bach agresji w dniu wczorajszym, pierwszych atakach 
na granicy na naszych funkcjonariuszy. Sytuacja się w 
miarę uspokoiła. Migranci doprowadzeni na granicę przez 
Białorusinów rozbili obóz, (oraz - red.) pewne koczowiska. 
Spodziewamy się, że będą tam tkwili przez dłuższy czas 
- powiedział Stanisław Żaryn reporterce Polsat News. 
Rzecznik ostrzegł jednak, że spokój jest pozorny.

- Niestety mimo tego, że noc była w miarę spokojna, 
biorąc pod uwagę obraz sytuacji, spodziewamy się jej 
zaognienia dzisiaj i w kolejnych dniach, bowiem wiemy, że 
ci wszyscy ludzie chcą przejść nielegalnie przez polskie 
terytorium - powiedział Stanisław Żaryn.

Granica polsko-białoruska. Morawiecki: Zagrożone jest 
bezpieczeństwo całej UE

Przyznał, że według polskich władz napływem ludzi 
na granicę sterują białoruskie służby zaangażowane w 
"kierowanie ruchem".

- Od początku podkreślamy, że ten ruch migracyjny 
nie jest ruchem naturalnym. On jest w pełni stworzony i 
kontrolowany na każdym etapie przez struktury państwo-
we Białorusi. Mamy do czynienia z grupami migrantów, 
którzy są kontrolowani przez różne służby białoruskie, 
zostali również podzieleni na mniejsze grupy pod dyktando 
Białorusinów. Widzimy, że ta taktyka jest (obecnie - red.) 
obierana przez stronę białoruską. Toi oni kierują migranta-
mi, kierują ruchem przy naszej granicy - powiedział Żaryn.

Zaznaczył jednak, że granica Polski pozostanie nie-
naruszalna. "Analizujemy różne scenariusze, będziemy 
reagować na bieżąco na zagrożenia, które przyjdą" - 
tłumaczył Żaryn.

"Spodziewamy się fizycznych ataków na granicę"
- Spodziewany się niestety, że będzie dochodziło do ata-

ków fizycznych na naszą granice, naszych funkcjonariuszy. 
Dlatego nasza reakcja musi być jednoznaczna. Musimy 
bronić naszej granicy i jej szczelności - dodał rzecznik.

Według niego tuż obok polsko-białoruskiej granicy 
koczuje w tej chwili około 3,5 tysiąca obcokrajowców.

- Szacunki są trudne. Obliczamy, że wczoraj na naszą 
granicę skierowanych zostało w okolicach 3-3,5 tys. osób. 
Wiemy, że w najbliższych dniach należy się spodziewać 
kolejnych grup, które będą kierowane z Mińska w rejony 
przygraniczne - powiedział.

Granica z Białorusią. Rzecznik rządu: Nie ma decyzji 
o wprowadzeniu stanu wojennego

Według Żaryna istnieje zagrożenie, że tłum oczekujący 
przed granicznymi zasiekami zwielokrotni się, ze względu 
na znaczną liczbę obcokrajowców ściągniętych przez 
Białoruś do Mińska z Bliskiego Wschodu.

- W tej chwili szacunki dotyczące migrantów sprowa-
dzonych na Białoruś mówią, że tych ludzi może być w 
okolicach 12-15 tysięcy. To jest grupa, którą udało się 
sprowadzić w ostatnich miesiącach i ona wciąż pozostaje 
na terenie Białorusi. Na razie mówimy o dużym rezer-
wuarze możliwości, ale na samej granicy obserwujemy 
kilkutysięczny tłum - powiedział.

Samoloty do Mińska będą nadal latać
Żaryn dodał, że polskie władze zakładają, iż migrantów 

na terenie Białorusi będzie przybywać jeszcze więcej, bo 
"wciąż będą latały samoloty z migrantami do Mińska". 
Według niego presja ze strony Białorusinów będzie coraz 
bardziej agresywna. Żaryn dodał także, że spodziewa się 
dużej aktywności białoruskiej propagandy w najbliższych 
dniach. 

- Białoruś stara się pokazać, że to Polska jest na-
pastnikiem, Polska jest stroną, która jest agresywna w 
tej sytuacji. Wiemy, że tak będzie prowadzona również 
narracja strony białoruskiej wspierana przez Rosję - 
powiedział Żaryn. Jego zdaniem eskalacja kryzysu w 
terenie i w mediach społecznościowych będzie "dłu-
gotrwała".

Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz policji i żoł-
nierze Wojska Polskiego są na miejscu i zabezpieczają 
linie graniczną. - Są tam po to, by nie dać wejść grupom 
przepychanym przez stronę białoruską - powiedział Żaryn. 
- Jako społeczeństwo musimy stać za nimi murem. Są 
ofiarami agresji migrantów i Białorusinów - dodał.

Jego zdaniem sytuacja zagraża destabilizacją także w 
innych krajach UE, do których zmierzają migranci.

- Jako Zachód musimy odpowiedzieć Łukaszence spój-
nie, jednoznacznie i pokazać, że nie ma zgody na ten 
szlak migracyjny przez terytorium Polski dalej do Unii 
Europejskiej - powiedział Żaryn. Według niego w ostat-
nich dniach "Polska otrzymuje silne poparcie na szczeblu 
NATO-wskim i Unijnym". - Strategia Łukaszenki obliczona 
również na poróżnienie sojuszników nie przynosi efektów 
- wyjaśnił w Polsat News.

- W obozowisku na polsko-białoruskiej granicy w po-
bliżu Kuźnicy (podlaskie) przebywa ok. 800 osób - poin-
formowała we wtorek rzeczniczka POSG mjr Katarzyna 
Zdanowicz. Powiedziała, że od rana nie odnotowano prób 
przekroczenia granicy w tym miejscu.

Zdanowicz mówiła, że grupa obozująca w okolicach 
Kuźnicy, w poniedziałek podjęła kilka prób nielegalnego 
przekroczenia granicy, ale jedna - podczas której użyto 
drągów, które rzucano na zaporę i przecinano siatkę - była 
największa. Zaznaczyła, że nikt nie ucierpiał, a zapora w 
tym miejscu zostanie naprawiona.

PREMIER POJECHAŁ NA GRANICĘ 
POLSKO-BIAŁORUSKĄ.  

"ZAGROŻONA JEST CAŁA UE"
Trwa kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Cudzoziemcy 

podzielili się na grupy i założyli obozowiska. Głos w tej 
sprawie zabrał premier. Mateusz Morawiecki przekazał, 
że zagrożona jest stabilność i bezpieczeństwo całej Unii 
Europejskiej.

Mateusz Morawiecki przekazał w mediach społecz-
nościowych, że "uszczelnienie polskiej granicy to nasz 
interes narodowy". Premier dodał również, że aktualnie 
zagrożona jest stabilność, a także bezpieczeństwo całej 
Unii Europejskiej.

"Ten hybrydowy atak reżimu Łukaszenki jest wymierzony 
w nas wszystkich" - napisał szef polskiego rządu.

Kryzysy na granicy. Premier Morawiecki zabrał głos
"Nie damy się zastraszyć i będziemy bronić pokoju w Eu-

ropie z naszymi partnerami z NATO i UE" - wskazał polityk.
Szef polskiego rządu przekazał również za pośrednic-

twem Facebooka, że we wtorek nad ranem razem z szefem 
Ministerstwa Obrony Narodowej Mariuszem Błaszczakiem 
odwiedził żołnierzy na granicy polsko-białoruskiej.

"Ktoś nie śpi, by spać mógł ktoś…" - napisał premier 
i dodał, że żołnierze, policjanci, funkcjonariusze Straży 
Granicznej i służb specjalnych czuwają nad bezpieczeń-
stwem Polaków.

"Nie mam słów, by wystarczająco podziękować im za 
tę trudną służbę. Chciałem tam być, by czuli, że polskie 
państwo zawsze będzie z nimi" - przekazał Morawiecki.

Tysiące cudzoziemców na granicy polsko-białoruskiej

Służby przekazały, że w poniedziałek doszło do maso-
wych prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-
-białoruskiej. Działania reżimu prezydenta Alaksandra 
Łukaszenki zostały już potępione przez Unię Europejską, 
NATO, a także Stany Zjednoczone.

We wtorek rano rzecznik ministra-koordynatora służb 
specjalnych Stanisław Żaryn przekazał, że "przy granicy 
może być około 4 tys. migrantów". - Zostali podzieleni na 
różne grupy i założyli sobie obozowiska - dodał.

- Nasze szacunki, dotyczące w ogóle obecności mi-
grantów na Białorusi, wskazują, że ich może być nawet 12 
do 15 tys. To jest ta grupa, którą udało się Łukaszence w 
ostatnich miesiącach na Białoruś ściągnąć - powiedział na 
antenie Polskiego Radia 24 rzecznik ministra-koordynatora 
służb specjalnych.

ODDZIAŁY PREWENCJI I DROGÓWKA 
NA GRANICY Z BIAŁORUSIĄ. STAN 

PODWYŻSZONEJ GOTOWOŚCI -  
CO OZNACZA?

Onet poinformował o dotarciu do pisma, z którego wyni-
ka, że wprowadzony został stan podwyższonej gotowości 
do działań. Na granicę polsko-białoruską są ściągani 
również dodatkowi funkcjonariusze prewencji.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej staje się co-
raz bardziej napięta. W poniedziałek 8 listopada przy 
granicy zgromadził się tłum 800 migrantów, którzy - jak 
twierdzi Straż Graniczna - chcą dotrzeć do zachod-
nich państw Unii Europejskiej. Jak informuje Onet, na 
granicę z Białorusią są wysyłani również policjanci z 
ruchu drogowego.

Stan podwyższonej gotowości do działań w policji. 
Funkcjonariusze wysyłani na granicę z Białorusią

Onet dotarł do pisma gen. insp. Jarosława Szymczyka, 
komendanta głównego policji, z którego wynika, że został 
wprowadzony stan podwyższonej gotowości do działań. 
"Dla policjantów oznacza to zminimalizowanie urlopów, 
delegacji, a także przegląd i sprawdzenie sprzętu czy 
procedur" - przekazuje portal. Dodaje również, że na 
granicę polsko-białoruską ściągane są dodatkowe siły 
funkcjonariuszy prewencji, a docelowo, ma na niej stanąć 
ok. dwóch tysięcy policjantów.

W rozmowie z rzecznikiem podlaskiej policji portal po-
twierdził również, że w rejon granicy polsko-białoruskiej 
wysłane zostały posiłki, którymi są głównie funkcjonariu-
sze oddziałów prewencji z innych garnizonów w każdym 
z województw.

Onet opublikował także wypowiedź informatora, która 
może tłumaczyć obecność policjantów na granicy. - Poli-
cja, w przeciwieństwie do innych służb mundurowych, ma 
doświadczenie w rozpraszaniu tłumu i odpierania ataków 
w momencie zbiorowego zakłócania porządku, dlatego to 
właśnie na naszej formacji spoczywa teraz główny ciężar 
odpierania tego szturmu. Musi tam jednak dochodzić do 
rotacji, bo żaden człowiek nie jest w stanie wytrzymać 
tego, żeby stać w takich warunkach przez 10 godz.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Agencja ONZ 
wzywa do zaprzestania używania migrantów w celach 
politycznych

Sytuacja na granicy z Białorusią staje się coraz bardziej 
napięta. 17 sierpnia br. Centrum Informacyjne Rządu 
przekazało, że od początku miesiąca ponad 1900 osób 
próbowało przekroczyć granicę, z czego ponad 1000 z 
nich zostało zawróconych na stronę białoruską. Według 
Straży Granicznej w sierpniu granicę chciano przekroczyć 
3,5 tys. razy, a w październiku 17,3 tys. razy.

Swoje zaniepokojenie sytuacją na granicy polsko-biało-
ruskiej wyraziła m.in. Agencja ONZ do spraw Uchodźców. 
Apelowała, aby zaprzestać używania migrantów jako 
politycznego instrumentu. Dodała także, że wykorzy-
stywanie uchodźców i migrantów w celach politycznych 
jest nieakceptowalne i musi się skończyć - przekazała 
Informacyjna Agencja Radiowa.
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SŁAWA PRZYBYLSKA

Sława Przybylska-Krzyżanowska przyszła na świat 
w Międzyrzecu Podlaskim 2 listopada 1932 roku. Jest 
polską piosenkarką i aktorką. Zasłynęła szczególnie ze 
swych ballad romantycznych. 

Biografia i życiorys Sławy Przybylskiej 
Jej okres dorastania i dojrzewania przypadł na czas 

zaraz po II wojnie. Była wówczas wychowanką Domu 
Młodzieży mieszczącego się w Krzeszowicach. Ukończyła 
w roku 1950 Zespół Państwowych Szkół Plastycznych, 
natomiast później obrała sobie kierunek studiów w Szkole 
Głównej Służby Zagranicznej – handel zagraniczny. 

Pierwsze występy artystyczne odbyła na studiach, 
lecz jej szerszy debiut miał miejsce wraz z końcem lat 
pięćdziesiątych XX wieku. Udzielała się w Studenckim 
Teatrze Satyryków, później miała okazję śpiewać w słyn-
nej Stodole. Wreszcie przyszedł czas roku 1957 i Sława 
Przybylska zajęła I miejsce w organizowanym przez 
Polskie Radio konkursie ogólnopolskim. Szczególny był 
dla niej rok 1958, kiedy to jej piosenka „Pamiętasz, była 
jesień” pojawiła się w filmie „Pożegnania” w reżyserii 
Wojciecha Hasa. Fani zapamiętali też jej wykonania w 
języku jidysz, na przykład te zatytułowane „Miasteczko 
Belz”. Swój talent aktorski natomiast ujawniła w filmie 
pt. „Zezowate szczęście” – tam tez wykonała numer pod 
tytułem „Kriegsgefangenenpost”. 

Sława Przybylska zdobyła swe laury, została odzna-
czona na przykład przez prezydenta RP – przedmiotem 
dekorującym był słynny Krzyż Oficerski Orderu Odrodze-
nia Polski. Jest też Sława Przybylska laureatką Diamen-
towego Mikrofonu oraz medalu „Pro Masovia”. 

Ciekawostki o Sławie Przybylskiej 
W telewizyjnym konkursie „Zapraszamy na estradę” 

jako jedyna otrzymała od wszystkich jurorów maksymal-
ną liczbę punktów i miano polskiej Edith Piaf. Niektórzy 
porównywali ją także do Juliette Greco. 

Zaśpiewała „Czerwone maki na Monte Casino” w filmie 
Andrzeja Wajdy pt. „Popiół i diament”. 

W 1960 roku wystąpiła w filmie Andrzeja Munka „Ze-
zowate szczęście”, wykonując tam piosenkę „Kriegsge-
fangenenpost”. 

W 1987 roku została wyróżniona specjalnym dyplomem 
i nagrodą miasta Cleveland z okazji swego 15. tournée 
w USA. 

Cytaty Sławy Przybylskiej „Pochodzę z Międzyrzeca 
Podlaskiego, małego miasteczka, które przed wojną w 
większości było żydowskie. Nasz dom był zawsze otwarty, 
mieliśmy przyjazne kontakty z żydowskimi sąsiadami. 
Docierały do mnie echa ich pieśni i obrzędów. Śpiewa-
niem żydowskich piosenek chciałam wznieść osobisty 
pomnik pamięci tych ludzi.” „Ja po prostu nie zwracam 
uwagi, czy czas płynie. Może i płynie, ale to właściwie 
my płyniemy, my przemijamy. Należy to robić radośnie. 
Każdy dzień powinien być dziełem sztuki, jak pisała pani 
profesor Maria Szyszkowska. Trzeba się starać, aby każdy 
dzień przeżyć pięknie, a wtedy to przemijanie jest jakby 
niezauważalne.”

Sława Przybylska wspomina dzieciństwo. 
Widziała, jak zabijano dziesiątki ludzi

Wykonawczyni hitów „Pamiętasz była jesień”, „Okular-
nicy” czy „Miłość w Portofino” opowiedziała o wstrząsa-
jącej historii z dzieciństwa. Artystka w swoim rodzinnym 
mieście widziała zagładę Żydów. – Po drodze mijałam 
rozlaną krew, rozdarte pierze i połamane lalki – wyznała 
wybitka artystka w rozmowie z Plejadą.

Polska scena muzyczna może pochwalić się wieloma 
gwiazdami z lat 50. i 60. ubiegłego stulecia. Jedną z nich 
jest Sława Przybylska. Imię rodzice piosenkarki wybrali 
idealnie dla robienia kariery scenicznej. Sława Przybylska 
urodziła się 2 listopada 1932 roku w Międzyrzecu Pod-
laskim. Jej rodzicami byli Józef i Marianna Przybylscy.

Debiut sceniczny Sławy Przybylskiej miał miejsce pod 
koniec lat 50. ubiegłego stulecia, ale prawdziwą „sławę” 
przyniosła jej wykonana w 1958 roku piosenka „Pamię-
tasz była jesień”, która pojawiła się w filmie Wojciecha 
Hasa „Pożegnania”. W 1962 roku wydała płytę „Sława 
Przybylska”, a rok później jej drugą część.

Sława Przybylska o swoim dzieciństwie 
87-letnia Sława Przybylska udzieliła Plejadzie obszer-

nego wywiadu. Gwiazda wspomniała czasy dzieciństwa, 
kiedy na własne oczy widziała ludzkie tragedie.

– Przede wszystkim przeżyłam zagładę Żydów. Mię-
dzyrzec, z którego pochodzę, od wieków był żydowskim 
miasteczkiem. Żydzi stanowili 80% mieszkańców. I to oni 
ufundowali tam ochronki dla biednych, salę koncertową 
czy szpital. W 1942 roku, kiedy rozpoczęto generalną likwi-
dację getta, mama wysłała mnie do sklepu, żebym kupiła 

chleb. Nagle wciągnięto mnie do jakiegoś budynku i przez 
szybę widziałam rynek pełny klęczących Żydów. Trzymano 
mnie tam przez kilka godzin, nie mogłam wyjść. Na wła-
sne oczy widziałam, jak Żydów prowadzono na dworzec 
i wywożono do Treblinki. Przy okazji, strzelano do nich, 
zabierano im dzieci, zabijano ich. A ja na to wszystko pa-
trzyłam. Dopiero gdy wszystkich wyprowadzono, mogłam 
wrócić do domu. Po drodze mijałam rozlaną krew, rozdarte 
pierze i połamane lalki – opowiada artystka Plejadzie.

Te wydarzenia negatywnie odbiły się na młodej dziew-
czynie. W głowie cały czas miała dramatyczne obrazy. 
–To był wstrząsający widok! Przez jakiś czas później 
nie spałam, a gdy udało mi się zasnąć, to budziłam się z 
krzykiem w środku nocy. Co chwilę przypominało mi się, 
jak na moich oczach zastrzelono naszych sąsiadów. To 
było straszne! – wyznaje.

Sława Przybylska szukała sposobu, aby upamiętnić 
tych którzy zginęli w trakcie okupacji. Do tego nauczyła 
się języka Żydów aszkenazyjskich.

– Wiedziałam, że biegu historii nie cofnę, antysemityzmu 
też nie wykorzenię, ale miałam w sobie głęboką potrzebę 
postawienia osobistego pomnika pamięci. Dlatego po-
szłam na kurs jidysz, nawiązałam współpracę z Teatrem 
Żydowskim, nagrałam pieśni żydowskie, pięciokrotnie 
byłam na koncertach w Izraelu, wystąpiłam na festiwalu 
żydowskim w Vancouver. Robiłam wszystko, co mogłam, 
by ludzie zwrócili uwagę na żydowską kulturę i tragiczne 
losy tego narodu – dodała w wywiadzie.
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BANKI CIĄGLE MAJĄ POWAŻNY 
PROBLEM. PANDEMIA UDERZA  

Z OPÓŹNIONYM ZAPŁONEM

Ryzyko kredytowe na skutek pandemii jest wciąż dużym 
problemem sektora bankowego, więc banki będą nadal 
dokonywać rezerw kredytowych z tym związanych - wska-
zuje Deloitte, podkreślając, że największe kłopoty ze spłatą 
kredytów mogą mieć klienci korporacyjni.

Odpisy na ryzyko kredytowe dokonane przez europej-
skie banki w ciągu dziewięciu miesięcy ubiegłego roku 
były ponad dwa razy większe niż w całym roku 2019. W 
Polsce było nieco lepiej, ale banki ciągle mają poważny 
problem – twierdzi Deloitte..

W Polsce, porównując rok do roku, poziom ten był nieco 
niższy i wynosił około 50 proc. więcej niż rok wcześniej. 
Zdaniem ekspertów i przedstawicieli największych banków 
w Polsce, ryzyko kredytowe na skutek pandemii jest wciąż 
dużym problemem sektora bankowego.

Jak wynika z dyskusji prowadzonej podczas konferencji 
"Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach" w ramach 
Europejskiego Kongresu Finansowego, której partnerem 
strategicznym była firma doradcza Deloitte, w najbliższym 
czasie należy spodziewać się wzmożonej sprzedaży 
portfeli kredytów przeterminowanych przez banki.

Banki dokonały najwięcej odpisów w pierwszym i dru-
gim kwartale ubiegłego roku. Te dane dotyczą zarówno 
Polski, jak i całej Europy. W trzecim kwartale sytuacja 
ustabilizowała się na tyle, że liczba dokonywanych rezerw 
ze względu na ryzyko kredytowe wynosiła około 30 proc. 
poziomu z pierwszych trzech miesięcy 2020 roku, mówi 
Przemysław Szczygielski z Deloitte.

– Polskie banki w nieco mniejszym stopniu dokonywały 
odpisów ze względu na ryzyko kredytowe, niż największe 
banki w Europie. Uzasadnieniem takiego podejścia był 
lepszy od krajów Europy Zachodniej stan polskiej gospo-
darki – dodaje. Wyjątkiem był bank Pekao S.A, w którym 
wskaźnik wzrostu kosztu ryzyka wyniósł 2,2 r/r, w stosunku 
do średniej rynkowej wynoszącej ok. 1,5.

To, że najwięcej odpisów dokonano w pierwszym i dru-
gim kwartale ubiegłego roku miało źródło przede wszystkim 
w niepewnej sytuacji gospodarczej.

Ryzyko kredytowe po stronie biznesu
Zdaniem uczestników debaty, banki nie obawiają się 

problemów ze spłacaniem kredytów przez klientów in-
dywidualnych, ale przede wszystkim przez klientów kor-
poracyjnych, którzy przez ostatnie miesiące korzystali 
z pomocy rządowej, a także moratoriów kredytowych.

- Dopiero, gdy ta pomoc się skończy, będzie można 
ocenić prawdziwą skalę problemów z regulowaniem spłaty 
kredytów przez polskie firmy. Są oczywiście branże, które 
są beneficjentami ostatnich miesięcy, jak chociażby e-com-
merce czy magazyny. Po drugiej stronie znajduje się inna 
część branży nieruchomości komercyjnych, na przykład 
hotele, galerie handlowe czy biura. I to one mogą mieć 
problem z uregulowaniem swoich należności kredytowych, 
szczególnie, gdy nie będą już objęte pomocą z Tarczy PFR, 
mówi Marek Lusztyn, wiceprezes zarządu mBanku SA.

Część z nich, na skutek braku przychodów i kurczących 
się oszczędności, może mieć problemy z płynnością 
finansową.

- Dlatego należy dokładnie przeanalizować to, kto i jakiej 
pomocy potrzebuje. Nawet w obrębie jednego sektora, 
sytuacja potrafi się różnić. Dziś widzimy jednak, że to w 
handlu i usługach istnieje największe niebezpieczeństwo 
problemów ze spłatą kredytów - wyjaśnia Mariusz Chole-
wa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej.

Nieco bardziej optymistycznie na przyszłość patrzy 
bank Pekao SA.

- W ubiegłym roku zawiązaliśmy znaczące rezerwy na 
potencjalne straty związane z COVID-19. Zatem zabez-
pieczyliśmy bank przed ewentualnymi konsekwencjami 
pandemii. Zakładamy, że zakończony z sukcesem program 
szczepień zbiegnie się w czasie z luzowaniem obostrzeń. 
Przykład Chin pokazuje, że w takiej sytuacji firmy mogą 
liczyć na efekt odroczonego popytu, co powinno znacznie 
poprawić ich sytuację. Nie zmienia to jednak faktu, że w 
najbliższym czasie biznes wciąż będzie odczuwał skutki 
pandemii COVID-19 - mówi Marcin Gadomski, wiceprezes 
zarządu Pekao SA.

Banki różnie oceniają ryzyko kredytowe
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finan-

sowej, a dokładnie MSSF9, nie wprowadziły jednolitego 
podejścia do odpisów bankowych. Banki używają więc 
różnych prognoz makroekonomicznych, co w naturalny 
sposób prowadzi do różniących się od siebie kosztów 
ryzyka w poszczególnych instytucjach.

Uczestnicy panelu "Ryzyko pogorszenia jakości ak-
tywów banków" wskazali że ujednolicenie parametrów 
makroekonomicznych, takich jak stopa bezrobocia czy 
PKB, stosowanych do szacowania poziomu odpisów, by-
łoby bardzo pomocne i pokazywałoby w znacznie bardziej 
klarowny sposób, jaka jest skala tego zjawiska.

Równocześnie pozostawienie bankom możliwości ela-
styczności w modelowaniu, pozwoli na uwzględnienie 
specyfiki portfela danej instytucji, a tym samym na lepsze 
odzwierciedlenie ryzyka w sprawozdaniu finansowym.

Raport Deoitte “2021 Banking and Capital Markets 
Outlook. Strengthening Resilience, Accelerating Trans-
formation" przewiduje, że należy spodziewać się do-
datkowo odpisów ze względu na ryzyko kredytowe 
związane z COVID-19 w przyszłości na poziomie tych, 
które zostały już utworzone w 2020 r., ale będą one 
rozłożone w czasie.

Hipotezy te potwierdzają dane BIK, wskazujące na 
rosnącą ostrożność banków w udzielaniu kredytów i jed-
nocześnie pierwsze pojawiające się większe wolumeny 
kredytów przeterminowanych.

Przedstawiciele sektora bankowego również spodzie-
wają się, że problemy firm, które nie przetrwają kryzysu 
spowodują, że banki będą zmuszone do tworzenia kolej-
nych odpisów. Mogą się one pojawić jeszcze w pierwszym 
kwartale przyszłego roku.

– Pytaniem pozostaje, czy ryzyko kredytowe, choć 
dobrze znane ekspertom od bankowości, dokładnie opi-
sane i przeanalizowane, nie zagrozi stabilności sektora. 
Poziom kredytów NPL, sam w sobie nie będzie stanowił 
problemu, ale przy braku funkcjonującego rynku obrotu 
wierzytelnościami, banki będą musiały poprawić efektyw-
ność i wydolność własnych procesów. Może być to również 
droga do poprawy rentowności, choć na polskim rynku 
spodziewany się jednak, że będzie to impuls do odbudowy 
rynku obrotu przeterminowanymi wierzytelnościami – mówi 
Przemysław Szczygielski.

Uczestnicy panelu byli zgodni, że przy rosnącym port-
felu kredytów przeterminowanych, banki będą starać się 
odstępować jej podmiotom trzecim, specjalizującym się 
w odzyskiwaniu wierzytelności.

GAZOCIĄG JAMALSKI.  
PRZESYŁ GAZU Z ROSJI DO NIEMIEC 

ZNÓW JEST WSTRZYMANY

Przesył gazu do Niemiec rurociągiem jamalskim po-
nownie został wstrzymany i rozpoczęło się tłoczenie tzw. 
rewersem - poinformowała agencja TASS, powołując się 
na operatora Gascade. Do podobnej przerwy doszło 30 
października. Gazprom zapewniał wówczas, że nie odbije 
się to na odbiorcach.

Dostawy do Niemiec ustały w godz. 9-10 rano w sobotę 
czasu moskiewskiego (godz.7-8 rano czasu polskiego). 
Później rozpoczęło się tłoczenie gazu w odwrotnym kie-
runku, z Niemiec do Polski. Według dziennika "Kom-
miersant" rewers stanowi teraz około 139,5 tys. metrów  
sześciennych gazu na godzinę.

Wcześniejsza przerwa w tłoczeniu surowca gazo-
ciągiem jamalskim nastąpiła 30 października. Również 
wówczas gaz zaczął być przesyłany rewersem. Koncern 
Gazprom zapewnił wtedy, że przerwa nie odbiła się 
na odbiorcach surowca i wnioski o dostawy gazu są 
realizowane.

Gazprom nie zarezerwował mocy tranzyto-
wych przez Polskę

Kontrakt jamalski przewiduje dostawy około 10 mld m 
sześc. gazu rocznie. PGNiG - zgodnie z klauzulą take-or 
pay - musi odebrać przynajmniej 8,7 mld m sześc. za-
kontraktowanego paliwa co roku. Kontrakt obowiązuje 
do 2022 roku.

Polski koncern niedawno złożył do Gazpromu i Gazprom 
Expotru wniosek o obniżenie ceny gazu w kontrakcie ja-
malskim. Gazociąg ma długość 4196 km, a płynie przez 
niego gaz z północnej Rosji do Europy Zachodniej (poprzez 
Białoruś i Polskę do Niemiec).

Tymczasem niedawno rosyjski dziennik "Kommier-
sant" poinformował także, że Gazprom nie zamówił 
także dodatkowych przepustowości na tranzyt gazu 
przez Ukrainę i Polskę na trzy pierwsze kwartały 
2022 rok.

Dziennik powołuje się na dane z platform, na których 
przeprowadzane są aukcje roczne. Wynika z nich, że 
Gazprom nie zarezerwował mocy tranzytowych gazociągu 
Jamał-Europa, prowadzącego przez Polskę, w pierwszym, 
drugim i trzecim kwartale 2022 roku.

Zdaniem gazety koncern liczy na szybką certyfikację 
operatora Nord Stream 2 i uruchomienie nowego gazo-
ciągu.

Rosyjski koncern nie zdecydował się też na zarezer-
wowanie dodatkowych przepustowości gazociągów ukra-
ińskich. Według gazety "Kommiersant" Gazprom ma 
najprawdopodobniej zamiar przekierować część gazu 
przesyłanego przez Ukrainę i Polskę do gazociągu Nord 
Stream 2 i doprowadzić do całkowitego zapełnienia tej 
magistrali.
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Телефон: 
215-880-3116 Том    267-679-2571 Ира

ПРОДАЮТСЯ 
БРИТАНСКИЕ 

КОРОТКОШЕРСТНЫЕ 
элитныекотята с родословной

Ваш надежный друг и помощник

731 Red Lion Road,731 Red Lion Road,
Philadelphia, PA 19115Philadelphia, PA 19115

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАМ ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ

Бесплатная
доставка
на дом! Tel.: 215-677-8770

Fax.: 215-677-8748

WEBWEB: www. vspmedicalsupply.net: www. vspmedicalsupply.net
E-MAILE-MAIL: vspsupply@verizon.net: vspsupply@verizon.net

• Средства передвижения: 
костыли, ходунки и палочки
• Кислородные 
и дыхательные аппараты 
для использования на дому
• Аппараты для измерения 
давления и сахара в крови

• Диабетическая обувь, 
стельки, носки и чулки
• Лечебные пояса 
и наколенники из 
натуральной шерсти
• Регулируемые 
кресла-помощники

Vita Care Home Health AgencyVita Care 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




