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„Polska rozb∏ys∏a w listopadzie” –
100 rocznica Odzyskania Niepodleg∏oÊci
Projekt w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, zrealizowany we wspó∏pracy
ze Stowarzyszeniem „CENTRUÂ”. Termin realizacji 4 wrzeÊnia – 30 listopada 2018
Rok 2018 wyznaczy∏ szczególnà rocznic´ –
stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodleg∏oÊci. Nasza szko∏a – Zespó∏ Szkó∏ Specjalnych
nr 78 w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia
Dziecka” w Warszawie – aktywnie w∏àczy∏a si´
w obchody wydarzeƒ rocznicowych. Poprzez
dzia∏ania projektowe, prowadzone wielowymiarowo, chcieliÊmy przybli˝yç uczniom histori´ naszej Ojczyzny, pokazaç, jak radoÊnie i twórczo
mo˝na Êwi´towaç to wydarzenie. Podj´te inicjatywy mia∏y przybli˝yç dzieciom, ich rodzicom
i Êrodowisku lokalnemu t∏o wydarzeƒ 1918 roku,
zainteresowaç historià i kulturà.
PrzeprowadziliÊmy cykl zaj´ç otwartych o okolicznoÊciach odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci i przybli˝ajàcych sylwetki wybitnych dzia∏aczy niepodleg∏oÊciowych. GoÊciliÊmy pracowników Muzeum Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku,
którzy przeprowadzili pasjonujàce lekcje muzealne. Na warsztatach plastycznych powsta∏y pi´kne
patriotyczne ozdoby. Nasze sale szkolne i Êwietli-

ce szpitalne przybra∏y kolory bia∏o-czerwone.
Uczniowie naszej szko∏y wzi´li udzia∏ w quizie
wiedzy historycznej „Polska droga do niepodleg∏oÊci” i konkursach plastycznych: „Nasze symbole narodowe” oraz „Znani i nieznani twórcy niepodleg∏oÊci”. Do tego ostatniego konkursu zostali zaproszeni równie˝ uczniowie warszawskich
szkó∏ przyszpitalnych. PrzygotowaliÊmy wystaw´
prac pokonkursowych i bogate wystawy okolicznoÊciowe w ca∏ym szpitalu.
Podsumowaniem projektu by∏a uroczystoÊç
„Mamy Niepodleg∏à!”. Wzi´li w niej udzia∏ pacjenci IPCZD, ich rodzice, opiekunowie i zaproszeni goÊcie. UkazaliÊmy t∏o historyczne odzyskania niepodleg∏oÊci, przygotowaliÊmy monta˝
s∏owno-muzyczny w wykonaniu naszych
uczniów i ciekawà opraw´ artystycznà. MieliÊmy
okazj´ podziwiaç
wzruszajàcy kon-

cert Integracyjnego Zespó∏ PieÊni i Taƒca „MAZOWIACY”. W listopadzie odby∏y si´ równie˝
wyst´py innych goÊci, m.in. uczniów Ogólnokszta∏càcej Szko∏y Muzycznej przy ulicy Niepo∏omickiej w Warszawie.
Agnieszka Kaczyƒska
koordynator projektu
Jolanta Arent-Stefaƒska
nauczyciel j´zyka polskiego

KS ZWAR roÊnie w si∏´!
Witamy w Nowym Roku!
Na poczàtku chcielibyÊmy podzieliç si´ z Wami wspania∏à informacjà. Rozpocz´∏y si´ prace na naszym obiekcie przy ul. Po˝aryskiego 10
zwiàzane z budowà boiska. Boisko to b´dzie wyposa˝one w oÊwietlenie oraz najwy˝szej jakoÊci sztucznà traw´ o wymiarach 75 m d∏ugoÊci
oraz 55 m szerokoÊci.
Mimo zimowej aury
wszystkie nasze roczniki
trenujà nieustannie, to
Êwiadczy o ch´ci zawodników do podnoszenia swoich umiej´tnoÊci pi∏karskich pomimo z∏ych warunków atmosferycznych.
W weekendy sprawdzamy
wytrenowanie w ligach zimowych, po wynikach widaç, ˝e obraliÊmy w∏aÊciwy kierunek. Rocznik 2006 zajmuje I miejsce, równie˝ zawodnicy rocznika 2007 koƒczà zmagania na I miejscu z kompletem punktów.
Zawodnicy rocznika 2010 zaj´li II miejsce w lidze, rywalizujàc z dru˝ynami starszymi o rok!
Dobrà prognozà dla rocznika 2012 trenera Tomasza Skrzypczaka jest
wygrana 5:3 w lidze zimowej ze szkó∏kà s∏ynnej Barcelony.
#kszwar
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wodniczàcym Komisji Mieszkaniowej zosta∏ Pan Zdzis∏aw Gójski, zaÊ przewodniczenie Komisji Bud˝etowej przypad∏o mnie w udziale.

Z prac Rady Dzielnicy
21 grudnia odby∏a si´
kolejna sesja Rady Dzielnicy nowej kadencji. Przedmiotem obrad by∏o przede
wszystkim powo∏anie sk∏adów osobowych i przewodniczàcych
komisji.
W nadchodzàcej kadencji
Rada b´dzie pracowa∏a
w 8 komisjach tematycznych. Przewodniczàcym
Komisji Inwestycyjnej zosta∏ Pan Wojciech Godlewski, Komisji ¸adu Przestrzennego Pan Piotr
Grzegorczyk, Komisji Rewizyjnej Pan Marcin Kurpios, Przewodniczàcà Komisji Spo∏ecznej Pani
Hanna Chodecka, Przewodniczàca Komisji Kultury i Sportu Pani Marta Turska, Przewodniczàcà
Komisji OÊwiaty Pani Helena Kroszczyƒska, Prze-

Dzielnica Wawer nie pozostaje bierna w walce
ze smogiem. Generalny Inspektorat Ochrony Ârodowiska udost´pni∏ oficjalne odczyty jakoÊci powietrza ze stacji przy ul. Bajkowej, pierwszej w dzielnicy Wawer. W najbli˝szych dniach stacja zostanie
w∏àczona do Warszawskiego Indeksu Powietrza.
Ruszy∏ w∏aÊnie projekt Z∏ota Ràczka dla Seniora 75+, dzi´ki któremu osoby powy˝ej 75 roku
˝ycia mogà skorzystaç ze wsparcia przy drobnych
naprawach domowych, takich jak m.in. naprawa
cieknàcego kranu, wymiana ˝arówki czy np. naprawa klamek. Projekt przeznaczony jest dla seniorów mieszkajàcych na obszarze m.st Warszawy. Przedmiotem us∏ugi (wynagrodzenie i mate-

Okiem Przedwodniczàcego Rady

Pracowita koƒcówka 2018 roku
Intensywnà koƒcówk´
2018 roku mia∏a wy∏oniona w wyborach samorzàdowych 21.10.2018 r. Rada Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy. W ciàgu zaledwie 5 tygodni – pomi´dzy
14 listopada a 19 grudnia
2018 r. – odby∏y si´ 3 sesje, w trakcie których wy∏onione zosta∏o Prezydium Rady Dzielnicy, wybrany Zarzàd Dzielnicy,
a tak˝e powo∏ane w sumie 8 sta∏ych komisji.
O wy∏onieniu Prezydium pisa∏em szerzej w poprzednim felietonie – tytu∏em przypomnienia
nadmieni´, ˝e oprócz mnie w jego sk∏ad weszli
reprezentanci wszystkich liczàcych si´ si∏ w obecnej Radzie Dzielnicy, a wi´c wiceprzewodniczàcymi zostali: radna Joanna Buczyƒska (Koalicja
Obywatelska), radny W∏odzimierz Zalewski (PiS)
oraz radny Rafa∏ Czerwonka (RdW).
Podczas II sesji, która odby∏a si´ w dn. 3 grudnia ub.r., wybrany zosta∏ Zarzàd Dzielnicy w oso-

bach: burmistrz Norbert Szczepaƒski (Koalicja Obywatelska), zast´pca burmistrza Leszek Baraniewski
(Koalicja Obywatelska) i zast´pca burmistrza Jacek
WiÊnicki (Razem dla Wawra). Wybór Zarzàdu by∏
zwieƒczeniem rozmów i podpisanej umowy koalicyjnej pomi´dzy zwyci´zcà wyborów – Koalicjà
Obywatelskà (10 mandatów w RD) a wywodzàcym si´ z ruchów miejskich stowarzyszeniem
Razem dla Wawra (3 mandaty). Koalicja daje nam
spokojnà wi´kszoÊç w 23-osobowej Radzie Dzielnicy, a przy deklarowanej przychylnej postawie
2 radnych Wawerskiej Inicjatywy Samorzàdowej
oraz radnej z bloku Bezpartyjni – z 16 g∏osami odwa˝nie mo˝emy spoglàdaç w przysz∏oÊç.
Ostatnim zadaniem z rz´du formalnych, jakie
nam zosta∏o, by∏o utworzenie komisji sta∏ych Rady
Dzielnicy. W tym celu zwo∏a∏em III sesj´ na dzieƒ
19 grudnia ub.r. Ale wczeÊniej dope∏niliÊmy wszelkich wymogów, aby wygaszone wyborem do Zarzàdu Dzielnicy 3 mandaty radnych jak najszybciej
obsadziç nowymi radnymi – kolejnymi na listach
kandydatami z najwi´kszà liczbà g∏osów. Choç ta

ria∏) jest bezp∏atna pomoc przy drobnych domowych usterkach, której wartoÊç nie przekracza
180 z∏. Ka˝dy senior ma mo˝liwoÊç skorzystania
z tej us∏ugi do 2 razy w miesiàcu. Projekt realizowany b´dzie do 31 grudnia 2019 roku.
Zg∏aszanie usterek przyjmowane jest przez:
■ Pomoc Potrzebujàcym – pod numerem telefonu 22 614 13 16 w godzinach od 8 do 16,
■ Mazowiecki Oddzia∏ Okr´gowy Polskiego
Czerwonego Krzy˝a – pod numerem telefonu
500 288 007 w godzinach od 8 do 16.
1 stycznia 2019 dotychczasowi u˝ytkownicy
wieczyÊci gruntów miejskich stali si´ ich w∏aÊcicielami. Warszawiacy otrzymajà 98-procentowà bonifikat´ od op∏aty jednorazowej i zaÊwiadczenia
potwierdzajàce przekszta∏cenie z urz´dów dzielnic.
¸ukasz Kubik,
radny dzielnicy Wawer
procedura jest doÊç skomplikowana prawnie
– uda∏o si´, i w jednym z pierwszych punktów
porzàdku III sesji przyj´liÊmy Êlubowanie od 3 nowych radnych. Nast´pnie, podczas ˝mudnego
procesu, powo∏anych zosta∏o 8 sta∏ych komisji
(bud˝etowa, rewizyjna, inwestycyjna, ∏adu przestrzennego, oÊwiaty, kultury i sportu, spo∏eczna
i mieszkaniowa), okreÊlone ich zadania oraz wybrani przewodniczàcy i wiceprzewodniczàcy. Wybór radnych funkcyjnych w komisjach odby∏ si´ za
ca∏kowitym porozumieniem wszystkich si∏ reprezentowanych w Radzie Dzielnicy – przewodniczàcy i wiceprzewodniczàcy reprezentujà w zasadzie
wszystkie ugrupowania wchodzàce w sk∏ad RD.
Szczególnà uwag´ chcia∏bym zwróciç na powierzenie przewodniczenia jednej z komisji (oraz
wiceprzewodniczenia w 2 kolejnych) radnym PiS.
Cieszy fakt, ˝e opozycja przyj´∏a wyciàgni´tà w jej
kierunku, w dobrej wierze, r´k´. A jeÊli dodam, ˝e
komisjà tà jest Komisja Rewizyjna – jest to bodaj
najlepszy dowód na szczere intencje ze strony Koalicji Obywatelskiej oraz argument na autentycznà
dà˝noÊç do w pe∏ni transparentnego sprawowania
w∏adzy. I jakkolwiek patetycznie mia∏oby to zabrzmieç – dla dobra Wawra i jego mieszkaƒców.
Micha∏ ˚ebrowski
przewodniczàcy Rady Dzielnicy Wawer
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Rusza nowy cykl spotkaƒ dla wszystkich, których dotyka
problem Alzheimera i innych zespo∏ów ot´piennych
Od 23 stycznia 2019 roku w godz. 17.00–19.00
rozpoczynamy tegoroczne spotkania zwiàzane
z Programem Wolontariatu projektu deMemo
– programu edukacji i wsparcia dla osób cierpiàcych na chorob´ Alzheimera i inne zespo∏y ot´pienne oraz ich rodzin i opiekunów.
Fundacja Wsparcie zaprasza osoby zainteresowane tematykà chorób ot´piennych oraz niesieniem wsparcia dla tej grupy chorych na
12 spotkaƒ edukacyjno-superwizyjnych. Spotkania w czwartà Êrod´ miesiàca w Klubie Mi´dzypokoleniowym Fundacji Wsparcia – Wawer,
ul. KoÊciuszkowców 80, suterena.
Zapisy pod numerem telefonu +48 793 413
489 lub mailem: fundacjawsparcie@os.pl.

Wi´cej informacji: http://fundacjawsparcie.eu/
index.php/2017/05/03/1961
Wszystkie spotkania sà bezp∏atne. Projekt
wspó∏finansuje m.st. Warszawa.
TEMATY SPOTKA¡:
Blok I: Demencja – choroba i radzenie
sobie z nià
1. 23.01.2019 r. – Demencja – charakterystyka
problemu.
2. 27.02.2019 r. – Formy pracy z pacjentem i jego otoczeniem.
3. 27.03.2019 r. – Praca opiekuƒczo-terapeutyczna formy, rodzaje, dobre praktyki.

Grudniowe wydarzenia w Breaku
Grudzieƒ to obowiàzkowo BREAKO¸AJKI na
kortach. W liczbach wyglàda∏y tak: 80 uÊmiechni´tych dzieci od lat 4 do 14, 50 metrów wspólnie
wykonanego w 5 minut kolorowego ∏aƒcucha,
7 czapek na g∏owach trenerów Breako∏ajów, 5 zje-

Kadra KT BREAK ze Âwi´tym Miko∏ajem

dzonych ze smakiem ciast domowych, niezliczona
iloÊç gier, zabaw, wyÊcigów i berków! Podczas tegorocznych Miko∏ajek mo˝na by∏o zakupiç cegie∏k´ na rehabilitacj´ Beaty Kowalskiej – wÊród osób,
które wspar∏y naszà inicjatyw´, zosta∏y rozlosowane narty firmy Head, które ufundowa∏ KT Break.

Jak co roku, tradycyjnie w okresie Êwiàtecznym, nasi trenerzy i przyjaciele spotkali si´, ˝eby
mi∏o oraz aktywnie sp´dziç czas i rozegraç Turniej Deblowy ÂLEDZIOBREAK. W tym roku zwyci´zcami zosta∏a para Andrzej Morawski i Zuzia
Szmyd, oddajàc tylko 5 gemów w 4 meczach.
Grudzieƒ to te˝ pe∏nà parà sezon startowy i nasi
zawodnicy odnotowali wiele Êwietnych wyników.
Oto niektóre z sukcesów
najm∏odszych
i tych starszych tenisistów: Max Górski zajà∏
dwa 1 miejsca w turniejach Tenis 10 w kat. niebieskiej, Kacper Ko∏odziejczak 3 i 2 miejsce
w turnieju Tenis 10
w kat. czerwonej, Olek
Ko∏odziejczak
dwa
1 miejsca w turnieju Tenis 10 w kat. pomaraƒczowej i 3 w kat. zielonej, Laura Caruk 3 miejsce w turnieju Tenis 10

Blok II: Komunikacja w demencji
1. 24.04.2019 r. – Budowanie relacji opiekuƒczo-pomocowej z pacjentem i jego otoczeniem.
2. 22.05.2019 r. – Bariery w komunikacji.
3. 26.06.2019 r. – AsertywnoÊç – jak budowaç
granice.
Blok III: Stres i wypalenie
1. 24.07.2019 r. – Stres – zjawisko i jego konsekwencje.
2. 28.08.2019 r. – Wypalenie opiekuna – charakterystyka i konsekwencje problemu.
3. 25.09.2019 r. – Profilaktyka stresu i wypalenia
oraz radzenie sobie z konsekwencjami zjawiska.
Blok IV: Wsparcie – varia/wariacje
1. 23.10.2019 r. – Zakres udzielanego wsparcia.
2. 27.11.2019 r. – Jak budowaç w sobie si∏´, by
efektywnie wspieraç.
3. 11.12.2019 r. – Granice udzielanego wsparcia.
Fundacja Wsparcie

w kat. pomaraƒczowej, Marika Caruk zaj´∏a 3 miejsce w singlu i deblu w Ogólnopolskim Turnieju
Klasyfikacyjnym do lat 14 w ¸´cznej, Katarzyna
Kowalczyk 1 miejsce GPW Kobiety Debel 40.
Zapraszamy na naszà stron´ www.tenisbreak.pl
i Facebook Break Klub Tenisowy, do obejrzenia galerii zdj´ç z wszystkich wydarzeƒ miesiàca. Ju˝ za
chwilk´ kolejne turnieje dla dzieci oraz amatorski
turniej dla seniorów 50+.
Magda Szmyd
fot. Aga Caruk

REKL AMA

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44
tel. kom. 601 384 524
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Plan przeprowadzenia spo∏ecznych szkoleƒ w publicznych placówkach
oÊwiatowych dzielnicy Wawer z zakresu pierwszej pomocy w 2019 roku
ca∏y czas szkoliç si´ i przypominaç zasady pierwszej pomocy.
Ratownictwem zajmuj´ si´ od
lipca 2003 roku. Instruktorem ratownictwa jestem od czerwca
2014 roku. Specjalizacja ratownicza, którà reprezentuj´ i w której
posiadam uprawnienia, to ratownictwo wodne. Mam uprawnienia z zakresu kwalifikowanej
pierwszej pomocy. 15-letni sta˝
pracy jako ratownik buduje moje
doÊwiadczenie zawodowe.
W zwiàzku z tym, ˝e programy szkolne i Êrodki finansowe nie przewidujà
etapowych szkoleƒ z pierwszej pomocy, stworzy∏em swój innowacyjny program nauczania, który
wdra˝am w ca∏ych klasach w szko∏ach i przedszkolach na zasadach pracy spo∏ecznej. Bardzo
zale˝y mi na pobudzeniu ÊwiadomoÊci i w∏aÊciwych reakcjach. W zadaniu pomaga mi fantom
o imieniu „Lolek”, który jest imitacjà dziecka.
W 2018 roku, dzi´ki uprzejmoÊci dyrekcji szkó∏
podstawowych nr: 171, 172, 173, 174, 385 oraz
przedszkoli nr: 259 i 434 przeprowadzi∏em z dzieçmi:
• 3, 4, 5 lat (przedszkola)
• klasy 0–III (szko∏y podstawowe)
zaj´cia z podstaw pierwszej pomocy polegajàce
na nauce w∏aÊciwej reakcji i wzywania pomocy,
a nast´pnie przeprowadzania resuscytacji krà˝eniowo-oddechowej. Pojawi∏y si´ równie˝ pozycje bezpieczne i techniki transportowania osób
poszkodowanych.

WAWERSKIE CENTRUM KULTURY
STYCZE¡ – NAJCIEKAWSZE PROPOZYCJE
FILIA ALEKSANDRÓW
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
26 stycznia / sobota / godz. 15.00 / wst´p wolny
III PRZEMARSZ ÂLADAMI POWSTA¡CÓW STYCZNIOWYCH. Trzeci marsz do powstaƒczej mogi∏y na Zagórzu. Start i powrót: WCK Aleksandrów, ul. Samorzàdowa 10. Wspólny przemarsz wraz z grupà rekonstrukcyjnà, apel poleg∏ych, powrót na ognisko i koncert
muzyki patriotycznej z okresu Powstania Styczniowego.

FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
26 stycznia / sobota / godz. 17.00 / wst´p wolny
OTWÓRZ DRZWI – koncert kol´dowy w wykonaniu
Ewy Gapon i Andrzeja Sajdaka z zespo∏em. W bogatym
repertuarze oprócz znanych kol´d i pastora∏ek znajdziemy równie˝ autorskie kompozycje bo˝onarodzeniowe.

SEANSE W KINIE ZA ROGIEM
21 stycznia / poniedzia∏ek / godz. 18.00 / wst´p: 6 z∏
PAPIEROWE GODY, re˝. Piotr Matwiejczyk
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28 stycznia / poniedzia∏ek / godz. 18.00 / wst´p: 6 z∏
NA UK¸ADY NIE MA RADY / re˝. Christoph Rurka

FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
21 stycznia / poniedzia∏ek / wst´p wolny
TEATRALNY WIECZÓR DLA BABCI I DZIADKA
• godz. 17.00 – krótkie etiudy teatralne przygotowane przez dzieci i m∏odzie˝ z Teatru Intermedium
w re˝yserii Szczepana Szczykno.
• godz. 18.00 – warsztaty z dietetykiem dla babci
i dziadka.
Dietetyk Maria Wójcik opowie o zdrowym ˝ywieniu.
Seniorzy przygotujà potraw´ i otrzymajà kilka przepisów na zdrowe jedzenie, a wnuczkom w tym czasie
zaproponujemy warsztaty plastyczne.

FILIA MARYSIN
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
21 stycznia / poniedzia∏ek / godz. 16.00 / wst´p
wolny

Na podstawie wspó∏pracy z placówkami
oÊwiatowymi w dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy zdoby∏em bogate doÊwiadczenie i stworzy∏em w∏asny program nauczania pierwszej pomocy, który mam zamiar wdra˝aç w dzielnicy i rozwijaç w kolejnych latach.
Program przewiduje etapy w cyklu szkolnym:
- etap 1: W∏aÊciwe reakcje i wzywanie pomocy.
- etap 2: Resuscytacja krà˝eniowa-oddechowa.
- etap 3: Pozycje bezpieczne i techniki transportowania osoby poszkodowanej.
- etap 4: Mi´dzyszkolne Zawody Pierwszej Pomocy.
Szkolenie rozpoczyna si´ na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W tym wieku dzieci przyswajajà najwi´cej informacji i budujà w∏aÊciwe nawyki, które w kolejnych latach b´dà odÊwie˝ane. Zatem program zak∏ada równie˝ szkolenia z pierwszej
pomocy dla starszych dzieci. Zaj´cia przeprowadzane sà w klasach na zasadach praktycznych warsztatów. Przewidziany czas zaj´ç na grup´ to 20 min.
W tym roku planuj´ rozszerzyç dzia∏alnoÊç
i wprowadziç etapowà pierwszà pomoc do szkó∏
i przedszkoli z dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Nie jest dla mnie problemem praca spo∏eczna.
Wszystko, czym si´ zajmuj´, robi´ z zami∏owania.
Natomiast nie ukrywam, ˝e licz´ na wspó∏prac´
z placówkami oÊwiatowymi i wsparcie Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy.
Micha∏ Guzik
instruktor ratownictwa
tel. 516 041 633
W KRAINIE KRÓLOWEJ ÂNIEGU – warsztaty plastyczne dla rodzin realizowane w ramach projektu
„Terminal Kultury – Kraina Bieli”.
25 stycznia / piàtek / godz. 18.00 / wst´p wolny
Z KUFERKA ARTYSTY – spotkanie muzyczno-literackie dla m∏odzie˝y i doros∏ych. Wystàpià: Jolanta Drozda (pieÊniarka, gitara), Bogdan Adam Chmielewski
(poeta, pisarz).

FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
24 stycznia / czwartek / godz. 18.00 / wst´p wolny
ZADYMKA POETYCKA – koncert Adama Tkaczyka.
Wydarzenie finansowane z Bud˝etu Partycypacyjnego
na rok 2019 w ramach projektu „Poetycka RadoÊç”.

WAWERSKA STREFA KULTURY
ul. ˚egaƒska 1A, tel. 22 443 70 73
www.wck-wawer.pl
20 stycznia / niedziela / godz. 18.00 / wst´p: 25 z∏
Koncert Kapeli Hanki Wójciak. Zespó∏ powsta∏
w Krakowie, gra muzyk´ z pogranicza world music,
folku, piosenki autorskiej, wykorzystuje elementy muzyki orientalnej, celtyckiej, polskiej. W swoich tekstach
Hanka Wójciak opisuje wspó∏czesny Êwiat, wykorzystujàc przy tym s∏ownictwo z gwar góralskich.
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Programy mogà ulec zmianom z przyczyn niezale˝nych od organizatorów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów i odwo∏anie wydarzeƒ.

W obecnych czasach umiej´tnoÊç udzielania pierwszej pomocy
jest niezb´dna. Trudno przewidzieç, kiedy zdarzy si´ wypadek,
a my b´dziemy Êwiadkami lub
jedynymi osobami, które mogà
udzieliç pomocy. Wi´kszoÊç osób
nie potrafi w∏aÊciwie reagowaç
lub te˝ boi si´ pomóc. Koƒczy si´
to przewa˝nie tym, ˝e albo pomoc
zostanie udzielona êle, albo te˝
w ogóle nie zostanie podj´ta interwencja, co jest objawem strachu i rozszerzajàcej si´ „znieczulicy”. Programy szkolne nie przewidujà etapowych
zaj´ç z pierwszej pomocy, a zatem ta dziedzina ˝ycia jest bardzo zaniedbana. OczywiÊcie zdarzajà si´
pojedyncze zaj´cia z pierwszej pomocy, np. przy
wspó∏pracy z Wielkà Orkiestrà Âwiàtecznej Pomocy,
ale panele szkoleniowe sà ogólne i cz´sto sprowadzajà si´ do bicia rekordów oraz reanimacji na czas.
Czy w∏aÊciwe udzielenie pierwszej pomocy
ma wy∏àcznie na tym polegaç? Wàtpi´...
Pierwsza pomoc jest to szeroki panel szkoleniowy, który powinno si´ przeprowadzaç etapowo
i cyklicznie powtarzaç. Zasady ogólne sà bardzo
ulotne i szybko wypadajà z g∏owy. Nawet doÊwiadczeni ratownicy, którzy nie majà na co dzieƒ
do czynienia z wypadkami, potrafià zapomnieç
o wszelkich algorytmach i spanikowaç w trakcie
interwencji. To co powiedzieç o osobach, które nie
sà przeszkolone z pierwszej pomocy i nie majà
uprawnieƒ? Odpowiedê nasuwa si´ jedna. Trzeba
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

cie I Ministerstwa Spraw Wewn´trznych. Byç mo˝e to by∏o powodem, ˝e zamieszka∏ na Mokotowie przy ul. Kazimierzowskiej nr 72 mieszkania
13, niedaleko wi´zienia przy ul. Rakowieckiej.
Zatem czym si´ tam zajmowa∏ w latach 1947–57
Eugeniusz Dygas, a nast´pnie
kogo wozi∏ w MSW podczas dalszej pracy w tym resorcie?
w Michalinie). Natomiast
Epilogiem ˝ycia Eugeniusza
obiektem akcji by∏ budynek ZaDygasa by∏a odpowiedê na list ze
rzàdu Gminy Wiàzowna, gdzie
stycznia 1991 r., wys∏any przez
zniszczono akta gminne, poZarzàd Ko∏a Terenowego Zwiàzmocne administracji okupanta.
ku Kombatantów RzeczypospoliZ dokumentów konspiracyjnych
tej Polskiej i By∏ych Wi´êniów Powynika, ˝e akcja w Michalinie
litycznych (by∏ego ZBOWiD-u)
zakoƒczy∏a si´ po 17.00, co zaw Falenicy do Eugeniusza Dygaprzecza udzia∏owi w obu Dysa. Zawiadamiano go o skreÊlegasa, zw∏aszcza ˝e przeprowaniu z listy cz∏onków na skutek
dzi∏y je dwa ró˝ne oddzia∏y, poniep∏acenia sk∏adek cz∏onkowtwierdzajà to tak˝e niemieckie
skich od 1985 roku. Kilka dni
Eugeniusz
Dygas
pod
koniec
raporty policyjne2.
póêniej Zarzàd otrzyma∏ odpolat czterdziestych – zdj´cie ze
Po wkroczeniu sowietów
wiedê na list. Jerzy T. Piàtkowski
zbiorów autora
i rozpocz´ciu aresztowaƒ AKzawiadamia∏ w nim o Êmierci
-owców 20 sierpnia 1944 r. wstàpi∏ do Wojska
Eugeniusza Dygasa prawie 6 lat wczeÊniej – we
Polskiego podleg∏ego komunistom w Otwocku.
wspomnianym 1985 r.! Pan Piàtkowski jako u˝ytPrzydzielono go do „szko∏y podoficerskiej w Lukownik lokalu po Êmierci najemcy zawiadomi∏
bartowie” (w rzeczywistoÊci takiej nie by∏o, forKo∏o Zwiàzku o Êmierci Dygasa.
mowano tam tylko 4 Brygad´ Saperów 2 Armii
W Êwietle takiej historii wyrazistoÊci nabierajà
Wojska Polskiego). S∏u˝y∏ w 7 kompanii III baonu
powody ostracyzmu w Êrodowisku by∏ych ˝o∏nie35 pu∏ku 7 Dywizji Piechoty. Walczy∏ do upadku
rzy AK z Falenicy. Byç mo˝e by∏o to miejsce i rodzaj
Niemiec Hitlera nad Nysà ¸u˝yckà, pod Rothenpracy w komunistycznej Polsce. Byç mo˝e okoliczburgiem, Niesky, Budziszynem, Dreznem i Pragà
noÊci represji Eugeniusza Dygasa przez niemiecki
czeskà. S∏u˝y∏ potem w ochronie granicy polskiej
aparat policji bezpieczeƒstwa wyglàda∏y inaczej.
w Zgorzelcu oraz w województwach krakowskim,
Nie znalaz∏em potwierdzenia represji niemieckich
rzeszowskim i katowickim. Zdemobilizowano go
we wsi Ostrówki w 1940 r. Dziwne jest potrakto10 lutego 1947 r., w stopniu kaprala.
wanie ju˝ 15-letniego ch∏opaka tak ∏agodnie przez
W 1947 r. – jak zapisa∏ – wstàpi∏ do „PZPR” (fakniemieckich ˝andarmów podczas represji i cz´stotycznie partia ta istnia∏a od grudnia 1948 r.). Tak
wanie go cukierkami – byç mo˝e by∏ za m∏ody do
postàpi∏ ˝olnierz AK z falenickiej konspiracji,
rozstrzelania. Z drugiej strony okolicznoÊci przez
uczestnik akcji przeciwko niemieckiemu okupantoniego opisane odpowiadajà opisom represji niewi... Byç mo˝e ta kr´ta droga ˝ycia znajdzie wyjamieckich, zastosowanych w odwecie za dzia∏alÊnienie w archiwach IPN, gdzie figuruje w aktach
noÊç oddzia∏u mjr. „Hubala”, lecz przeprowadzono
Êledztwa w sprawie „przechowywania broni palje w kwietniu 1940 r. zupe∏nie gdzie indziej –
nej bez prawnego zezwolenia w∏adz czyli podejrzaoko∏o 80 km na zachód, ko∏o Stàporkowa.
nemu o pope∏nienie przest´pstwa z art. 3 Dekretu
Co z relacji Eugeniusza Dygasa by∏o prawdziz dn. 16-11-1945 r. o przest´pstwach szczególnie
we – ju˝ ostatecznie si´ tego nie dowiemy...
niebezpiecznych w okresie odbudowy Paƒstwa”3.
Pracowa∏ nast´pnie od 20 sierpnia 1947 r.
Piotr Bieliƒski
w wi´ziennictwie, a od 1957 r. w Ministerstwie
historyk, Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
Spraw Wewn´trznych jako kierowca-mechanik.
piotrbayonne@yahoo.com, tel. 609 869 359
Odznaczany by∏ regularnie za prac´ zawodowà
w resorcie MSW i zas∏ugi wojenne. Otrzyma∏ Krzy˝
Przypisy:
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1971 r.,
1
Kopia maszynopisu w posiadaniu autora.
Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi w 1964 r., Srebrny Krzy˝ Zas∏u2
Henryk Witkowski, „Kedyw” Okr´gu Wargi w 1956 r., Bràzowy Medal Zas∏ugi dla Obronnoszawskiego AK w latach 1943–1944, WarszaÊci Kraju w 1969 r., Medal XXX-lecia PRL w 1974 r.
wa 1984, ss. 312–313.
Za wojenne zas∏ugi odznaczono go: Bràzowym
3
Akta IPN Ki 013/3892.
Medalem Zas∏ugi na Polu Chwa∏y w listopadzie
1945 r., Medalem
REKL AMA
Zwyci´stwa i WolnoÊci
w listopadzie 1946 r.,
Medalem „Za Odr´,
Nys´
i
Ba∏tyk”
w 1946 r., oraz Medalem „Za udzia∏ w walkach o Berlin” w 1971 r.
Wiadomo te˝, ˝e pracowa∏ w Departamen-

Pytania o wojenne koleje ˝ycia Eugeniusza
Dygasa – ˝o∏nierza AK z Falenicy
U progu stycznia rozpoczynajàcego si´ 2019
roku przypominam losy cz∏owieka, który
prze˝y∏ wojenny dramat. Jednak bohater tego zdarzenia szybko zosta∏ zapomniany jeszcze za swego ˝ycia. Dlaczego si´ tak sta∏o?
Pozostawione przez niego dane przedstawiajà
szereg nieÊcis∏oÊci. Eugeniusz Dygas urodzi∏ si´
z ojca W∏adys∏awa i matki Kazimiery 20 sierpnia
1924 r. w T∏uszczu pod Warszawà. Z uwagi na
bied´ w 1935 r. matka odes∏a∏a Eugeniusza do
swej siostry – rolniczki we wsi Ostrówka w powiecie Kazanów na zachód od Ciepielowa. Tam
ukoƒczy∏ on 6 klas szko∏y powszechnej. Kiedy
wybuch∏a wojna, mia∏ 15 lat. W swej relacji, spisanej w kwietniu 1973 r. przy sk∏adaniu dokumentów dla przyj´cia do falenickiego Ko∏a Zwiàzku Bojowników o WolnoÊç i Demokracj´, nie napisa∏ nic o czasie wrzeÊniowej tragedii z 1939 r.
Tylko sekretarz Ko∏a umieÊci∏a dwa s∏owa –
„uczy∏ si´ i pracowa∏ przy rodzinie”...
W relacji opisa∏ histori´ z „roku 1940” (bez
konkretnej daty). „Hitlerowcy okrà˝yli ca∏à wieÊ,
którà podpalili. Z chwilà kiedy budynki ciotki zapali∏y si´, wybieg∏em wraz z ciotkà na podwórze,
gdzie grupa Niemców na nas czeka∏a. Zauwa˝yliÊmy ich, podnieÊliÊmy r´ce do góry. Jednak to
nie powstrzyma∏o ich od strza∏u do nas, ciotka
zosta∏a zabita”. Dygas opisa∏ szczegó∏owo bicie,
kopanie, próby pytaƒ o osob´, która „ukrywa∏a
bandytów”. Nast´pnie przes∏uchania w „miejscowym areszcie” (bez podania nazwy miejscowoÊci), na których „do niczego nie mog∏em si´
przyznaç poniewa˝ o niczym nie wiedzia∏em” 1,
bicie i cz´stowanie cukierkami na przemian
i w koƒcu wypuszczenie po dwóch tygodniach.
Wys∏a∏ list do swej matki, mieszkajàcej wówczas
w Falenicy, która zabra∏a go do siebie.
20 marca 1941 r. z∏o˝y∏ przysi´g´ i wstàpi∏ do
Armii Krajowej – grupy „Batury”. S∏u˝y∏ w Oddziale Sanitarno-Bojowym pod dowództwem Henryka
Batejko ps. „Kwadrat”. Po przeszkoleniu na kursie
sanitarnym przydzielono go do Oddzia∏u Dyspozycyjnego Kedywu Warszawskiego „Skryty”. Bra∏
udzia∏ w akcjach na pociàgi wojskowe 11 grudnia
1943 r. w Starej Wsi ko∏o Celestynowa i 23 lutego
1944 r. pod Skrudà k. Miƒska Mazowieckiego.
Opisa∏ te˝ swój udzia∏ w akcji na Urzàd Gminy
Falenica z siedzibà w Michalinie oko∏o po∏udnia
w dniu 30 marca 1944 r. Jak twierdzi – w tym
samym dniu bra∏ udzia∏ te˝ w akcji na posterunek
policji w Wiàzownie w celu „uwolnienia aresztowanych kobiet przed ich wywózkà do Rzeszy Niemieckiej”. W rzeczywistoÊci akcj´ t´ – przeprowadzonà od godziny 15.00 – wykona∏ w tym dniu
inny oddzia∏ (grupa „Âwidry-Wiàzowna” dowodzona przez podchorà˝ego Ryszarda Baraƒskiego
ps. „Okrzeja”, a nie grupa „Falenica” pod dowództwem podchorà˝ego Wac∏awa Szczepkowskiego ps. „Wac∏aw”, która przeprowadzi∏a akcj´
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

KUPI¢ DZIAŁK¢ BUDOWLANÑ
W TEJ OKOLICY
tel. 884-864-592, 500-184-813
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Trzeba marzyç... z ksià˝kami ¸ukasza Wierzbickiego w SP 109
przep∏ynà∏ kajakiem bez ˝agli
Ocean Atlantycki z kontynentu
na kontynent. Ksià˝ka jest podzielona nie na rozdzia∏y, ale
na doby – od nazwiska Êmia∏ka, ALEKSANDRA DOBY. Kto
lubi podró˝e, przygody, na
pewno nie b´dzie zawiedziony. OpowieÊç czyta si´ z wypiekami na twarzy, wprost
z niedowierzaniem, ale i nutkà
zazdroÊci. Jak to wszystko by∏o
mo˝liwe? A jednak!
Nic wi´c dziwnego, ˝e sporo dzieci chcia∏o
mieç ksià˝k´ – oczywiÊcie z autografem – na
w∏asnoÊç, by si´ w nià wprost zanurzyç. Mo˝e to
b´dzie inspiracja lub recepta na realizacj´ swoich marzeƒ? Nigdy nie wiadomo!
Tak si´ sk∏ada, ˝e pan ¸ukasz goÊci ju˝ w tej placówce trzeci raz i dzieci znajà ju˝ jego twórczoÊç,
a szczególnie opowieÊç o niedêwiedziu Wojtku pt.
„DZIADEK I NIEDèWIADEK” czy „Afryk´ Kazika”.
Wszystkie ksià˝ki ¸ukasza Wierzbickiego to fascynujàce przygody, które z pewnoÊcià zainteresujà

OG¸OSZENIA DROBNE
Na naszych ∏amach mo˝na zamieÊciç dwa typy og∏oszeƒ drobnych:
- og∏oszenie tekstowe o obj´toÊci do 20 wyrazów – p∏atne 16 z∏ (brutto),
- og∏oszenie w ramce 43 x 20 mm – p∏atne 43,05 z∏ (brutto).
Zamówienia na wybrany miesiàc nale˝y dokonaç najpóêniej do 20 dnia
poprzedniego miesiàca pod numerem tel. 22-810-26-04 lub adresem e-mail:
drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).
Redakcja

CI¢CIE DRZEW

DORADZTWO ZAWODOWE

PRACE ZIEMNE

dla uczniów gimnazjum,
szkó∏ Êrednich, doros∏ych.
TESTY • DIAGNOZA • OMÓWIENIE

Opiekunka Seniorów w N i e m c z e c h !
◗O
Darmowy kurs j. niemieckiego od pods t a w w W a r s z a w i e – ostatnie wolne
miejsca! Zadzwoƒ: 506 289 039 lub
501 356 229, Promedica24.
◗Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej, Weso∏a dla uczniów podstawówek i liceum. 18 lat doÊwiadczenia tel.
694 210 279.
◗MATEMATYKA. Szko∏a Êrednia. Egzamin maturalny, gimnazjalny, ósmoklasisty. Stara Mi∏osna, 514 37 14 95.

◗Wynajm´ lokal biurowy 50 m2 w Galerii Sosnowej przy ul. Jeêdzieckiej 21f –
Stara Mi∏osna kontakt: 601-25-15-88.
◗Zatrudni´ kamieniarzy i monta˝ystów
w firmie kamieniarskiej przy Trakcie
Brzeskim – kontakt: 601-25-15-88.
◗Zdecydowanie kupimy ró˝nego rodzaju antyki, starocie od A do Z. P∏acimy
gotówkà. Tel. 601 460 186.
◗Wykoƒczenia Remonty Adaptacje –
tel. 501 955 735.

Z¸OTA RÑCZKA

GITARA – NAUKA GRY

PSYCHOLOG

tel. 782 765 646

MALOWANIE W WEEKENDY

ODÂNIE˚ANIE

Malowanie r´czne lub agregatem do 200 m2
w sobot´ i niedziel´. Kilkunastoletnie doÊwiadczenie, dok∏adny, uczciwy, bez na∏ogów. 3

DACHÓW, PARKINGÓW

ANTENY satelitarne i naziemne,
DEKODERY, monta˝ naprawa,
ustawienia. Trwam, Cyfra, Polsat, N.
oraz zestawy bez op∏at, 30 kana∏ów po polsku. www.lemag-tvsat.waw.pl, ul. B. Czecha 29, tel: 22 815-47-25, 501-123-566. 80

tel.

339

503 150 991

OGRODY A-Z

HYDRAULIK

Opracowanie graficzne,
sk∏ad komputerowy i pomoc
w redagowaniu tekstów.
Tel. 692-209-621

PRACE PORZÑDKOWE

– TANIO I SOLIDNIE –

PRACE WYSOKOÂCIOWE
790 55 47 46

506 173 607

33
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Tel. 503-759-763 (prosz´ dzwoniç po 16)

Lekcje indywidualne,15 lat
doÊwiadczenia w uczeniu.
Tak˝e z dojazdem do ucznia.
Tel. 695-622-848

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

160

WYCINANIE DRZEW
PODCINANIE GAŁĘZI

122

PRACE PORZĄDKOWE

TRANSPORT

Tel. 513-148-238

CZYSZCZENIE RYNIEN
790 55 47 46

31
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R¢BAK • WYWÓZ
790 55 47 46

ka˝dego, kto jest ciekawy
Êwiata i pasjonujàcych historii.
To spotkanie by∏o tego potwierdzeniem. Dzieci s∏ucha∏y,
dopowiada∏y coÊ od siebie
i Êwietnie si´ bawi∏y, bo atmosfera, jakà wytwarza pan ¸ukasz, jest tajemnicza, zaskakujàca i wr´cz trudna do opisania. Potrafi np. u˝yczyç swoich
akcesoriów i przebraç ma∏à
osóbk´ za jakiegoÊ stwora, albo pozwoliç wios∏owaç na kajaku. Bo trzeba dodaç, ˝e namiastka kajaka oczywiÊcie te˝ musia∏a byç przy okazji tej akurat ksià˝ki.
Koƒcówka spotkania by∏a bardzo ambitna, bo
pan ¸ukasz zach´ci∏ do wymyÊlania marzeƒ i ich
realizacji!
To pi´kna puenta takiego marzycielskiego
spotkania w grudniowym przedÊwiàtecznym
czasie. Zapewne cz´Êç marzeƒ spe∏ni∏ ju˝ Miko∏aj, ale zawsze warto snuç marzenia, które zrealizuje si´ samemu!
Barbara Micha∏ek

22
1

„˚eby coÊ si´ zdarzy∏o / ˚eby mog∏o si´ zdarzyç / […] / Trzeba marzyç” – to s∏owa z wiersza
Jonasza Kofty, które akurat bardzo pasujà do tematyki spotkania z cz∏owiekiem, który realizuje
swoje marzenia od dziecka i nieêle mu to wychodzi. Ma∏o tego, jeszcze opowiada o pasjach innych ludzi – cz´sto bohaterów swoich ksià˝ek.
No i ju˝ teraz wiadomo, ˝e chodzi o pisarza, podró˝nika i pasjonata – ¸ukasza Wierzbickiego.
Pisze i jeêdzi ze swoimi ksià˝kami i opowieÊciami po szko∏ach, nie tylko zara˝ajàc czytaniem,
ale pobudzajàc marzenia. Przywozi ze sobà
mnóstwo gad˝etów i akcesoriów, które zapewne
pomagajà mu wyra˝aç myÊli, a dzieciaki sà przeszcz´Êliwe, s∏uchajàc tego wszystkiego. Autor
dociera tu i tam spod Poznania i jego niema∏y
wcale samochód ledwie mieÊci to wszystko.
Sporo miejsca zajmujà te˝ ksià˝ki, a napisa∏ ich
ju˝ wiele. Opowiedzia∏ pokrótce o kilku, ale najd∏u˝ej zatrzyma∏ si´ oczywiÊcie nad najnowszà,
a jest nià „Ocean to pikuÊ”.
Autor zabra∏ nas wszystkich w rejs przez ocean,
opowiadajàc o wyprawie podró˝nika Aleksandra
Doby, który jako pierwszy cz∏owiek na Êwiecie

M O N TA ˚ :
■
■

kamery CCTV
kontrola dost´pu

■
■

196

anteny TV i SAT
domofony

www.kamery-anteny.pl
kamery.anteny@wp.pl, tel. 663-677-701

REKL AMA

Us∏ugi hydrauliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
- uprawnienia budowlane i gazowe

tel. 694-747-213
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PENSJONAT
SENIORA
Stara Mi∏osna
tel. kom. 502 866 525
www.pensjonatseniora.com.pl

✓ ca∏odobowa opieka

piel´gniarska
✓ pobyt opiekuƒczo-leczniczy
✓ opieka po udarze mózgu

i rehabilitacja
✓ pobyt krótko- i d∏ugoterminowy

oraz dzienny
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WAWERSKIE

Sieç sklepów spo˝ywczych Topaz
poszukuje do swojego sklepu w Galerii
Ferio Wawer, ul. K. Szpotaƒskiego 4,
Warszawa (Wawer)
Pracowników na stanowiska:

MAGAZYNIER ● KASJER-SPRZEDAWCA
● SPRZEDAWCA DZIA¸U MI¢SO-W¢DLINY

●

Nasze oczekiwania:
●

●

●

dyspozycyjnoÊç, motywacja do pracy i rzetelna realizacja zadaƒ na przydzielonym stanowisku,
umiej´tnoÊç wspó∏pracy w zespole oraz budowanie pozytywnych relacji
z Klientami,
aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowoÊç do
ich sprawnego uzupe∏nienia.

WWW.MEBLESOSNOWE.EU
REALIZUJEMY
INDYWIDUALNE
ZAMÓWIENIA
ŁÓŻKA ● MATERACE ● SZAFY ● KOMODY
BIURKA ● WITRYNY ● STOŁY ● KRZESŁA
MŁODZIEŻOWE ● ZESTAWY ● I INNE

Oferujemy:
●
●

●

umow´ o prac´ w pe∏nym wymiarze czasu z wynagrodzeniem zawsze na czas,
poza wynagrodzeniem – dodatki premiowo-sta˝owe dla Pracowników np.:
karta premiowa na zakupy, premia frekwencyjna, dodatek sta˝owy, talony
na Êwi´ta, opieka medyczna,
mo˝liwoÊç rozwoju i awansu zawodowego w stabilnej, dynamicznie rozwijajàcej si´ firmie.

CV mo˝na:
●

●

●

przes∏aç drogà elektronicznà na adres: rekrutacja@topaz24.pl w temacie
e-maila wpisujàc – Wawer,
przes∏aç przez formularz na stronie internetowej – www.topaz24.pl
(zak∏adka – praca w Topaz),
przynieÊç osobiÊcie do sklepu Topaz w Galerii Ferio Wawer, ul. K. Szpotaƒskiego 4.

Prosimy o zamieszczenie w cv klauzuli: „Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie przez
Przedsi´biorstwo Handlowo Us∏ugowe Topaz Zbigniew Paczóski, z siedzibà w Soko∏owie
Podlaskim, adres: ul. Kolejowa 8 B, 08-300 Soko∏ów Podlaski, moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy w celu i zakresie niezb´dnym dla potrzeb rekrutacji.”

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Warszawa-Wawer
ul. Płowiecka 25
(róg Świeckiej)

tel./fax 22 815 35 98
meble@meblesosnowe.eu

7

WAWERSKIE

27

9

1 szt.

Wawer:

Wesoła:
ul. Jana Pawła II 110
ul. Rumiankowa 18

Al. Dzieci Polskich 9
(sklep znajduje się naprzeciwko
Centrum Zdrowia Dziecka)

Parówki Sokoliki
140 g
Sokołów

49

3

1 szt.

Płatki
kukurydziane
Corn Flakes
250 g
Nestle Paciﬁc

19

2

1 szt.

Mleko Łaciate
UHT 2%
1l
Mlekpol

89

69

3

32

1 szt.

9

1 szt.

1 szt.

Dżem Łowicz
truskawkowy
niskosłodzony
280 g
Agros Nova

2

200 g
OSM Piątnica

1l
Coca Cola

59

2

1 szt.

Ketchup Tortex
łagodny, pikantny

Serek Wiejski Piątnica

Coca Cola

69

470 g
Unilever

1

1 szt.

Sok Hortex
jabłkowy

9
14

9

1 szt.

Bombonierka
Merci

1l
Hortex

250 g
Ferrero

Promocja obowiązuje do końca stycznia 2019 r. lub do wyczerpania zapasów

JUŻ OTWARTE!

SPRZEDAŻ I MONTAŻ
OGRODZEŃ:
• PANEL • SIATKA
• PALISADA

ORAZ BALUSTRAD
ROMBUD
tel.: 884-864-592, 500-184-813
info.rombud@gmail.com
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