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o godzinie 15.30 – czyli mamy a˝ szeÊç
godzin na poszukiwanie punktów – sporo
czasu albo i ma∏o. JeÊli ktoÊ si´ spóêni na
start, tak˝e mo˝e zaczàç, ale b´dzie mia∏
tego czasu mniej.

Zwyci´zca tegorocznej klasyfikacji Pucharu
Warszawy i Mazowsza w RJnO Piotr Buciak.
Fot. Andrzej Niczyporuk

Zakoƒczenie Sezonu w RJnO 2015
Dobieg∏a koƒca rywalizacja Pucharu
Warszawy i Mazowsza w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´ i na stronie
www.orienteering.waw.pl
mo˝na znaleêç aktualne
jej wyniki. Rywalizacja
zakoƒczona, ale czeka
nas jeszcze jedna bardzo du˝a impreza – Zakoƒczenie Sezonu w Rowerowej Jeêdzie 2015,
które odb´dzie si´ w dniach
14–15.11.2015. Serdecznie zapraszam wszystkich do wzi´cia udzia∏u
w tych niesamowitych zawodach!
W sobot´ 14.11.2015 centrum zawodów b´dzie mieÊci∏o si´ w Szkole Podstawowej nr 124 na ul. Bartoszyckiej w Falenicy. Zostanie rozegrany minimaraton, b´dzie mo˝na wystartowaç indywidualnie
lub w dru˝ynie. Dystanse do pokonania
od 12 km do oko∏o 80 km. Start w dru˝ynie polega na tym, ˝e zespó∏ dzieli si´ na
dwie ekipy i ich zadaniem jest potwierdzenie wszystkich punktów w terenie – czyli
dochodzi logistyka umiej´tnego podzia∏u
trasy. W logistyce pomocne b´dà telefony

komórkowe, bowiem zespó∏ b´dzie móg∏
si´ pomi´dzy sobà komunikowaç i np. powiedzieç: nie idzie mi, zalicz za mnie ten
i ten punkt kontrolny. Ka˝dy uczestnik zespo∏u b´dzie mia∏ takà samà map´ ze
wszystkimi punktami kontrolnymi. Start
masowy rano ju˝ o 9.30, zamkni´cie mety

W niedziel´ 15.11.2015
natomiast nastàpi uroczyste otwarcie tras Zielonego Punktu Kontrolnego (finansowanych
z bud˝etu partycypacyjnego) w Mi´dzylesiu przy
Szkole Podstawowej nr 138
na ul. Po˝aryskiego 2. Uczestnicy
dostanà mapy ze wszystkimi punktami
kontrolnymi (b´dzie ich 20) i ich zadaniem
b´dzie odnalezienie w terenie oraz potwierdzenie na karcie jak najwi´kszej liczby
punktów kontrolnych w ciàgu 90 minut.
Tu znowu start masowy o godzinie 11.30
– czyli spokojnie mo˝na b´dzie wypoczàç
po sobotnim maratonie. Na koniec o godzinie 13.30 nastàpi uroczyste podsumowanie
sezonu 2015, losowanie nagrody g∏ównej
– roweru firmy Wheeler Polska, medale,
dyplomy i nagrody oraz losowanie nagród
wÊród uczestników sobotnio-niedzielnych
zmagaƒ ufundowanych przez Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Uwaga: jeÊli
spadnie spora iloÊç Êniegu, wówczas zmagania uczestników odb´dà si´ na nartach
biegowych. Tak czy inaczej zawody si´ odb´dà i ju˝ teraz serdecznie zapraszam.
Szczegó∏owe informacje jak zwykle na stronie www.orienteering.waw.pl.
Jan Cegie∏ka

WAWERSKA PARADA NIEPODLEG¸OÂCI
Falenickie Towarzystwo Kulturalne zaprasza 11 listopada 2015 r. na uroczyste obchody Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci oraz 250-lecia teatru publicznego w Polsce.
W programie:
14.00 – msza Êw. w koÊciele pw. NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Falenicy
15.00 – pochód mieszkaƒców ulicami: Bartoszyckà, Narcyzowà i Walcowniczà
15.30 – pokaz inscenizacji dramatów polskich w wykonaniu uczniów szkó∏ wawerskich oraz
wawerskich instytucji kulturalnych
16.00 – koncert pieÊni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Gloria z Otwocka
16.30 – widowisko muzyczno-laserowe „Âwiat∏o i dêwi´k”
17.00 – grochówka dla uczestników Parady
Projekt zosta∏ zrealizowany dzi´ki dofinansowaniu ze Êrodków Urz´du Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
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Z prac Rady Dzielnicy
Nabiera tempa kolejna
bardzo istotna inwestycja
z punktu widzenia rozwoju
naszej dzielnicy – Po∏udniowa Obwodnica Warszawy
– trasa S2. Warto zauwa˝yç, ˝e projekt ten realizowany b´dzie w trzech etapach. Pierwszy dotyczyç
b´dzie przeprawy podziemnej na wysokoÊci
Ursynowa, drugi od ulicy Przyczó∏kowej do w´z∏a Wa∏ Miedzeszyƒski (wraz z budowà mostu),
a trzeci od w´z∏a Wa∏ Miedzeszyƒski (z budowà
estakad nad Mazowieckiem Parkiem Krajobrazowym) do w´z∏a Lubelska. Ca∏oÊç liczyç b´dzie
ponad 18,5 km, a koszt tej inwestycji to rzàd
2,5 mld z∏otych. Budow´ odcinka przebiegajàcego przez naszà dzielnic´ b´dzie realizowaç turecka firma Gulermak, a wartoÊç kontraktu opiewa
na kwot´ ponad 750 mln z∏otych.

W Êlad za tà inwestycjà Zarzàd Miejskich Inwestycji Drogowych (inwestor)
prowadzi prace projektowe zwiàzane
z przebudowà ul. Wa∏ Miedzeszyƒski na
odcinku od ul. Trakt Lubelski do Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy. Aktualnie na
skutek interwencji w∏adz dzielnicy Wawer,
protestów spo∏ecznych i w konsekwencji
decyzji Zast´pcy Prezydenta m.st. Warszawy nastàpi∏a gruntowna zmiana za∏o˝eƒ
projektowych. Szczegó∏y projektowe b´dà znane
w ciàgu najbli˝szych tygodni po uzyskaniu ostatecznej opinii In˝yniera Ruchu m.st. Warszawy.
O szczegó∏ach poinformujemy czytelników w kolejnych wydaniach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Ju˝ niebawem w Wawrze powstanà równie˝
dwie nowe si∏ownie typu street workout – b´dà
to place wyposa˝one w zestawy drà˝ków, drabinek, przyrzàdów, które sà przeznaczone do ró˝nego rodzaju çwiczeƒ z wykorzystaniem ci´˝aru

w∏asnego cia∏a, oczywiÊcie na Êwie˝ym powietrzu. Zaletà tej formy aktywnoÊci jest jej wielofunkcyjnoÊç, dzi´ki czemu b´dziemy w stanie lepiej zadbaç o nasze cia∏o i kondycj´ fizycznà. Zosta∏y wskazane dwie lokalizacje, tj. przy OSiR na
Marysinie Wawerskim oraz druga w kompleksie
sportowym przy ul. Skalnicowej.
¸ukasz Kubik
Radny Dzielnicy Wawer

harytatywny Marsz Niepodleg∏oÊci Nordic Walking
NASZ PATRONAT

Fundacja „Wspieramy Rozwój IP –
Centrum Zdrowia Dziecka” i Dyrekcja Centrum Zdrowia Dziecka
zapraszajà w dniu 11 listopada
w godzinach 9.00–15.00 na
wspólne obchody Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, rodzinnie i na sportowo.

wpisowe – cegie∏k´ (20 z∏ od osoby doros∏ej, 10 z∏
od ucznia pow. 14 lat, studenta i emeryta,
a dzieci poni˝ej 14 r.˝. mogà wziàç udzia∏
w marszu za darmo). Zg∏oszenia przyjmujemy do 8 listopada (niedziela).
Nie trzeba mieç w∏asnych kijków –
na miejscu b´dzie mo˝na je wypo˝yczyç lub zakupiç po okazyjnych cenach.
PLAN WYDARZE¡:

W tym dniu na terenie obiektu hotelarskiego Patron przy al. Dzieci Polskich 20 odb´dzie si´ piknik rodzinny, a przed nim
marsz nordic walking Êcie˝kami spacerowymi Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
Dochód z imprezy zostanie przeznaczony
na modernizacj´ Zespo∏u Poradni Specjalistycznych IPCZD oraz cele statutowe fundacji. „WiadomoÊci Sàsiedzkie” sprawujà
patronat medialny nad wydarzeniem.
Aby wziàç udzia∏ w marszu, trzeba zarejestrowaç si´ na stronie www.wspieramy-czd.pl lub
telefonicznie pod numerem 533-195-295 i wp∏aciç

9.00–9.55 – Wydawanie pakietów
startowych na marsz w recepcji hotelu
Patron przy al. Dzieci Polskich 20
■ 10.00 – Zbiórka przed hotelem, rozgrzewka i marsz nordic walking na dystansie ok. 6 km.
■ 11.00–15.00 – Piknik rodzinny w hotelu Patron, a w ramach niego:
- porady dietetyka, badania ciÊnienia krwi
i poziomu cukru
- loteria fantowa dla dzieci – ka˝dy los wygrywa
- kwesta

■

■

■

■

- rekonstrukcja historyczna „Jak to drzewiej
w Polsce by∏o”
- ognisko
- stoisko z profesjonalnym sprz´tem do nordic walkingu
- atrakcje dla dzieci
12.00 – Konkurs wiedzy historycznej dla
dzieci z nagrodami
13.00 – Aukcja albumów o tematyce patriotycznej:
- „Ostatnia droga Marsza∏ka Pi∏sudskiego
Warszawa – Kraków – Wilno”
- „Âwi´ty Jan Pawe∏ II z Wojskiem Polskim”
- „PieÊƒ Ojczysta”
15.00 – Zakoƒczenie imprezy

Fundacja Wspieramy Rozwój CZD
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Obchody 150-lecia gminy
Wawer – konkurs na logo
W przysz∏ym roku przypada 150 rocznica
powo∏ania gminy Wawer. Z tej okazji planowanych jest wiele wydarzeƒ, odbywajàcych
si´ przez ca∏y 2016 rok. B´dà to imprezy artystyczne, sportowe, konstrukcje w terenie
itp. Ich szczegó∏y opracowuje w∏aÊnie specjalnie powo∏any w tym celu zespó∏, z∏o˝ony
z dzia∏aczy ró˝nych wawerskich instytucji,
organizacji i grup spo∏ecznych.
Pierwszym etapem obchodów jest organizowany przez Wawerskie Centrum Kultury konkurs
na logo poÊwi´cone temu wydarzeniu. Mo˝e

ono nawiàzywaç do g∏ównych atutów promocyjnych dzielnicy, którymi sà:
■ komfort i jakoÊç ˝ycia (dobry balans, zrównowa˝enie ró˝nych dziedzin ˝ycia),
■ przestrzeƒ (zieleƒ, ró˝norodnoÊç geograficzna, pozytywne oddzia∏ywanie na fizycznà
i duchowà sfer´ cz∏owieka),
■ po∏àczenie tradycji i historii z nowoczesnoÊcià,
■ ciekawi mieszkaƒcy: twórcy, artyÊci, intelektualiÊci (w przesz∏oÊci i dziÊ),
■ ró˝norodnoÊç osiedli tworzàcych dzielnic´
(osobne wyspy, bogaty archipelag).

Wa˝ne jest, aby logo by∏o ∏atwe do rozpoznania i zapami´tania oraz oczywiÊcie by∏o projektem oryginalnym i niepowtarzalnym, o du˝ych
walorach estetycznych.
Prace konkursowe nale˝y dostarczyç do
19 listopada 2015 do godz. 17.00. Ka˝dy
uczestnik mo˝e z∏o˝yç dowolnà liczb´ projektów. Posiedzenie komisji konkursowej odb´dzie
si´ 26 listopada. Regulamin i karta zg∏oszenia
do pobrania na stronach: www.wck-wawer.pl
i www.wawer.warszawa.pl.
O kolejnych wydarzeniach w ramach obchodów tego imponujàcego jubileuszu b´dziemy
Paƒstwa informowaç na bie˝àco.
WCK,
oprac. Hanna Kowalska

Otwarcie centrum handlowego Ferio Wawer
W piàtek 6 listopada nastàpi oficjalne
otwarcie Centrum Handlowo-Us∏ugowego
Ferio Wawer. Nowoczesne centrum powsta∏o
w zabytkowych wn´trzach przedwojennej fabryki aparatów elektrycznych u zbiegu ulic
Szpotaƒskiego i ˚egaƒskiej. Od 6 listopada
b´dzie – jak g∏osi has∏o imprezy otwarcia – fa-

brykà Twoich zakupów. Tak˝e w sobot´
i w niedziel´ b´dà trwa∏y tam wydarzenia
zwiàzane z otwarciem.
Jakie b´dzie nasze wawerskie centrum handlowe? Na powierzchni 12,5 tys. m2 znajdzie
si´ prawie 40 punktów handlowych, marek
znanych z innych tego typu obiektów, b´dà

tak˝e punkty s∏u˝àce rozrywce i sp´dzaniu
czasu wolnego. D∏ugo nieu˝ytkowane rozleg∏e
tereny i hale zacznà t´tniç ˝yciem, a pierwsza
w tej cz´Êci Wawra galeria handlowa z pewnoÊcià zmieni oblicze Mi´dzylesia, szczególnie
po otwarciu tunelu.
Marta Frejtan

Alternatywa dla Twojego kosztownego auta

ne taryfy ze wzgl´du na rodzaj u˝ytkownika
us∏ugi (taryfa podstawowa dla osób korzystajàcych z carsharingu rzadko, taryfa aktywna dla
klientów korzystajàcych cz´Êciej i dla ma∏ych
firm oraz taryfa biznesowa – dla Êrednich i du˝ych przedsi´biorstw).
Dla ma∏ego samochodu op∏aty kszta∏towa∏yby
si´ na poziomie mniej wi´cej: 2–2,5 z∏ za 1 h wypo˝yczenia w godzinach 23.00–7.00, 5 z∏ za 1 h
w godzinach 7.00–23.00, 50 z∏ za dob´ (100 z∏
w taryfie biznesowej) oraz ok. 0,29 z∏ za kilometr, w co wliczony by∏by koszt paliwa.

JeÊli ostatnio nie za bardzo lubicie si´ ze
swoim samochodem, bo cz´sto si´ psuje, du˝o kosztuje, jest paliwo˝erny i coraz trudniej
znaleêç miejsce do zaparkowania w centrum,
z pewnoÊcià ucieszy Ci´ ta informacja. NiegdyÊ dosyç futurystyczna wizja sieci wygodnych wypo˝yczalni ekonomicznych aut nale˝àcych do m.st. Warszawy ca∏kiem nied∏ugo
stanie si´ rzeczywistoÊcià. Trwajà ju˝ konkretne prace nad jej wdro˝eniem w stolicy.
Jednà z g∏ównych zalet (i celów) systemu jest
– paradoksalnie – zredukowanie liczby samochodów w centrum miasta. Aut b´dzie wi´cej,
a jednak mniej? Tak, poniewa˝ jak dowodzà statystyki z zagranicy, 1 samochód wspó∏dzielony
jest w stanie zastàpiç od 4 do nawet 10 samochodów prywatnych – tyle osób rezygnuje z posiadania w∏asnego auta na rzecz carsharingu.
Samochody indywidualne w centrum tworzà
korki i smog, zajmujà cennà przestrzeƒ, parkujàc
na ka˝dym wolnym skrawku ziemi. Dla samych
w∏aÊcicieli z kolei generujà mnóstwo kosztów
– poza wydatkiem zwiàzanym z zakupem auta
i sta∏ym up∏ynnianiem gotówki do postaci paliwa, kosztujà te˝ – wcale nie ma∏o – ubezpieczenie, naprawy i serwisowanie pojazdu oraz op∏aty za parkowanie i w∏asne miejsce gara˝owe.
W carsharingu p∏acimy tylko za rzeczywisty czas
u˝ytkowania samochodu, a ca∏à resztà zajmuje
si´ operator systemu. Miasto planuje tak˝e szereg przywilejów dla aut z w∏asnych wypo˝yczalni – ich kierowcy b´dà mogli korzystaç ze spe-
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cjalnie wydzielonych miejsc parkingowych,
wje˝d˝aç na ulice z ograniczonym ruchem oraz
poruszaç si´ buspasami.

Jak to dzia∏a i ile kosztuje?
Carsharing w swoim dzia∏aniu jest podobny
do wypo˝yczalni rowerów Veturilo. Najpierw
nale˝y si´ zarejestrowaç w systemie. Warunkiem jest oczywiÊcie posiadanie wa˝nego prawa jazdy. Póêniej mo˝na wypo˝yczaç auta ze
stacji wypo˝yczeƒ zlokalizowanych w wa˝nych
komunikacyjnie punktach miasta. Zarejestrowany u˝ytkownik otrzymuje kart´ chipowà, która
pozwala na uruchomienie pojazdu. Ma tak˝e
do dyspozycji kart´ paliwowà (czeka na niego
w aucie) s∏u˝àcà do dokonywania transakcji
bezgotówkowego zakupu paliwa. Inaczej ni˝
przy wypo˝yczaniu rowerów, nale˝y dokonaç
wczeÊniej rezerwacji wybranego samochodu na
konkretny termin.
Zasady naliczania op∏at mogà byç ró˝ne, najcz´Êciej jednak bazuje ono na dwóch parametrach: przebytych kilometrach i czasie u˝ytkowania samochodu. Ceny dla Warszawy nie zosta∏y
jeszcze opracowane, ale wst´pne propozycje to:
op∏ata rejestracyjna w wysokoÊci 49 z∏, abonament roczny nie wy˝szy ni˝ 200 z∏ (mo˝liwe by∏yby te˝ abonamenty na krótszy czas – kwartalne i miesi´czne oraz op∏aty jednorazowe) i – jak
we wszystkich tego typu systemach – zró˝nicowanie taryfy w zale˝noÊci od typu pojazdu (ma∏y, Êredni, du˝y, dostawczy). W studium koncepcyjnym dla Warszawy rozwa˝ane sà te˝ trzy ró˝-

Kiedy w Warszawie i z jak du˝à flotà?
Jak informuje Karolina Ga∏ecka, rzecznik prasowy Zarzàdu Dróg Miejskich w Warszawie, poczàtkowo do dyspozycji warszawiaków by∏oby
500 samochodów niskoemisyjnych, fabrycznie
nowych, produkowanych w oparciu o najnowsze
normy emisji spalin. W kolejnych etapach mog∏yby zostaç wprowadzane tak˝e samochody elektryczne. Planowany termin wdro˝enia systemu
to druga po∏owa 2016 roku.
Czy system sprawdzi si´ w naszym mieÊcie?
Czy b´dzie wystarczajàco atrakcyjny, by skusiç
warszawiaków? Z pewnoÊcià nie b´dzie stanowi∏ alternatywy dla jazdy autobusami, poniewa˝
jego celem jest przyciàgni´cie w∏aÊcicieli samochodów i b´dzie to mia∏o odzwierciedlenie w cenach – podró˝ autem w systemie carsharing b´dzie taƒsza ni˝ jazda w∏asnym samochodem, ale
znaczàco dro˝sza od przemieszczania si´ transportem zbiorowym. Czy kierowcy przesiàdà si´
z w∏asnych aut do sto∏ecznych pojazdów wspó∏dzielonych – czas poka˝e.
Marta Frejtan
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Wp∏ywajmy na nasze sàsiedztwo!
Zacznijmy od Podwórkowej Gwiazdki
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Q-Ruch Sàsiedzki zach´ca grupy sàsiadów, wspólnoty mieszkaniowe,
lokalne kawiarnie, domy kultury
i wszelkie podmioty, które chcà tworzyç przyjazny klimat na swoich osiedlach, do udzia∏u w projekcie Podwórkowa Gwiazdka. Ta „zimowa
edycja” Dnia Sàsiada b´dzie mia∏a
swój fina∏ w weekend 12 i 13 grudnia. JeÊli chcesz, aby i na Twoim podwórku czy osiedlu zapanowa∏a
w tych dniach Êwiàteczna, sympatyczna atmosfera, przy której b´dziecie mogli lepiej poznaç si´ z sàsiadami – zg∏oÊ swojà inicjatyw´!

Celem Podwórkowej Gwiazdki jest promowanie idei dobrego sàsiedztwa poprzez
organizowanie oddolnych, lokalnych wydarzeƒ o charakterze spo∏eczno-kulturalnym
i rekreacyjnym. Spotkaniom, których w zesz∏ym roku by∏o a˝ 40, towarzyszy najcz´Êciej
ubieranie osiedlowej choinki, robienie
ozdób Êwiàtecznych, Êpiewanie kol´d czy sàsiedzki Êledzik. Koordynatorzy akcji podkreÊlajà jednak, ˝e o przebiegu poszczególnych
wydarzeƒ decydujà mieszkaƒcy i organizato-

rzy – gospodarze Êwi´ta. To oni, aktywni
i otwarci warszawiacy, planujà spotkanie
pod szyldem Podwórkowej Gwiazdki, pracujàc nad nim charytatywnie na rzecz ˝yczliwych relacji w swoim otoczeniu. W finalnym
dniu realizujà zainicjowane pomys∏y we
wspólnej, sàsiedzkiej przestrzeni, zach´cajàc
przy tym do przy∏àczenia si´ do wydarzenia
swoich sàsiadów i niespodziewanych goÊci.
Organizatorzy sàsiedzkich inicjatyw mogà liczyç na wsparcie animatorów i wolontariuszy z Q-Ruchu Sàsiedzkiego. Otrzymajà tak˝e tzw. „niezb´dniki”, czyli pakiet
przyborów plastycznych i dekoracyjnych do
wykorzystania w ramach akcji.

Aby zg∏osiç swojà inicjatyw´, nale˝y wype∏niç formularz zg∏oszeniowy dost´pny na
blogu Podwórkowej Gwiazdki http://podworkowagwiazdka.blogspot.com/. WàtpliwoÊci b´dzie mo˝na rozwiaç, bioràc udzia∏
w zaplanowanym na 9 listopada spotkaniu
informacyjnym dla inicjatorów wydarzeƒ
sàsiedzkich, na które ju˝ teraz serdecznie
zapraszamy. Miejsce i dok∏adna godzina
spotkania opublikowane zostanà na blogu
Podwórkowej Gwiazdki oraz w wydarzeniu
na Facebooku. Zach´cany do ich Êledzenia.
Bie˝àce informacje dotyczàce projektu
dost´pne sà tak˝e na stronie Q-Ruchu Sàsiedzkiego: http://inicjatywysasiedzkie.pl/
oraz wspomnianym blogu i stronie wydarzenia na Facebooku.
Natalia Barsaba
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[*] Pami´ci ofiar cyberprzemocy [*]
Równo rok temu pod wp∏ywem coraz cz´Êciej
obserwowanych niew∏aÊciwych zachowaƒ
w sieci Internet rozpocz´liÊmy projekt majàcy
w swym za∏o˝eniu s∏u˝yç wszystkim tym, którzy
chcà chroniç siebie i swoich bliskich przed rosnàcà w sieci cyberprzest´pczoÊcià i cyberprzemocà.
Wystarczy przejrzeç pierwszà lepszà gazet´ czy
portal internetowy, a w mig dowiemy si´, ˝e
ktoÊ pad∏ ofiarà oszustwa internetowego, z jakiejÊ organizacji wyciek∏y dane osobowe czy dane dotyczàce kart kredytowych, a z internetowego konta bankowego komuÊ znikn´∏y pieniàdze.
Przyk∏ady nadu˝yç i przest´pstw internetowych
mo˝na mno˝yç.
Niestety, problem cyberprzemocy i cyberprzest´pczoÊci w Polsce jest wcià˝ bagatelizowany,
g∏ównie z uwagi na ma∏à ÊwiadomoÊç spo∏ecznà
i brak refleksji, ˝e za tymi wszystkimi przypadkami stojà ˝ywi ludzie i ich prawdziwe emocje. Ten
komu kiedykolwiek okradziono dom, wie, jak
trudno jest wróciç do niego ponownie, jak ci´˝ka bywa pierwsza noc w nim po w∏amaniu.

Czara goryczy przela∏a nam si´ w chwili, kiedy us∏yszeliÊmy o pierwszej w Polsce ofierze cyberprzemocy – 14-letniej Ani z Gdaƒska, która
pope∏ni∏a samobójstwo po tym, jak jej koledzy
na oczach klasy rozebrali jà, nagrali ca∏e zdarzenie telefonem komórkowym, a nast´pnie udost´pnili materia∏ w Internecie. Wtedy doszliÊmy
do wniosku, ˝e cyberprzemoc nie jest wy∏àcznie
wirtualna. Cyberprzemoc naprawd´ boli.
Dlatego przy okazji kolejnej, smutnej niestety
rocznicy tego wydarzenia wszystkim tym, którzy do-

Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

Êwiadczyli lub byli Êwiadkami podobnych zdarzeƒ,
oraz tym, którzy nie godzà si´ z takà cyberagresjà, chcà podnieÊç i szerzyç ÊwiadomoÊç spo∏ecznà
dotyczàcà cyberprzemocy, dedykujemy naszà kampani´ spo∏ecznà. Mo˝ecie obejrzeç jà w serwisie
YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/
watch?v=KoD9ibW-Wcc lub bezpoÊrednio na
stronie Fundacji www.cyberetyka.pl, klikajàc
w zak∏adk´ „kampania cyberprzemoc”.
Wszystkich zainteresowanych zach´camy do
wspó∏pracy oraz do finansowego wsparcia Fundacji, co pozwoli na kontynuowanie przez nas
misji edukacyjnej dotyczàcej bezpiecznego korzystania z nowych technologii.
Adrian Pupek,
Aleksander Zawada,
Maciej Che∏miƒski
Fundacja CyberEtyka
ul. Dolna 12/4, 00-774 Warszawa
KRS 0000541319, NIP 5213687940, REGON 360729498
tel: +48 864 441 380, e-mail:
cyberetyka@gmail.com, www.cyberetyka.pl

szybko wzbierajàca fala kulminacyjna dotar∏a do stolicy 22 lipca.
W sumie woda zala∏a 1260 km2,
zabijajàc 55 osób. Uszkodzeniu
bàdê zniszczeniu uleg∏o 22 059
budynków, 167 km dróg i 78 mostów. WartoÊç powsta∏ych szkód
oceniono na 12 milionów ówczesnych dolarów, czyli równowartoÊç 60,3 miliona przedwojennych z∏otych.
Kapliczka – po przebudowaniu skrzy˝owania
kilka lat temu – przesuni´ta zosta∏a metr ku kraƒcowi drogi, ale pierwotne jej miejsce znaczy uci´ty metalowy trzpieƒ. Dobrze
by by∏o zachowaç pamiàtk´
o zapomnianym bohaterze
– zwyk∏ym cz∏owieku, który
zginà∏, ratujàc dzieci´ce istnienie... i chyba nikt – poza
starszymi mieszkaƒcami –
o nim nie pami´ta.
Warto s∏uchaç opowieÊci
o ludziach i zapisywaç je
w pami´ci – przytaczam tutaj t´ histori´ na dowód, jak
ma∏o pozostaje z cz∏owieka... w∏aÊciwie tylko pami´ç, która te˝ mo˝e si´ zupe∏nie zatraciç w up∏ywajàcym czasie... Mo˝e ktoÊ
z czytelników potrafi coÊ
dodaç do kilku okruchów
wspomnieƒ o Kazimierzu
Grochólskim... albo o innych zapomnianych mieszkaƒcach naszych okolic.

Kazimierz Boles∏aw Grochólski 1905–1934
– zapomniane bohaterstwo w powszedni dzieƒ...
Jesienny czas koƒczàcego
si´ roku nastraja wszystkich nas refleksyjnie.
Z poczàtkiem listopada
odwiedzamy cmentarze, chcàc pobyç z pami´cià o naszych krewnych i bliskich, którzy
odeszli. ˚eby odnowiç
pozostawionà w nas t´sknot´, zanosimy na ich
groby swoje myÊli, ozdabiamy umyte i uporzàdKazimierz Grochólski
kowane mogi∏y kwiatami, zapalamy Êwiat∏a
fot. ze zbiorów autora
pami´ci, modlimy si´ za
spokój ich dusz. Przy miejscach spoczynku spotykajà si´ ca∏e rozga∏´zione rodziny. Jest to niejednokrotnie cel w´drówek z drugiego kraƒca Polski, a nawet spoza obszaru naszego paƒstwa.
Na wielu nekropoliach widzimy tysiàce nazwisk obcych nam ludzi, o których nic nie wiemy,
nie znamy ich losów ˝ycia i okolicznoÊci Êmierci.
Na cmentarzu w Aleksandrowie jest wiele
grobów, nie mo˝emy powiedzieç o nich wi´cej
ni˝ typowe: urodzony dnia... zmar∏... Ka˝dy cz∏owiek ma swoje otoczenie, w którym ˝yje, i kieruje si´ zasadami wyniesionymi ze swojej rodziny
i kultury ludzkiej, odnosi si´ do spotykanych bliênich w ró˝nych sytuacjach.
Przy g∏ównej alei jest grób niepozorny, niewyró˝niajàcy si´... Dopiero przy bli˝szym przyjrzeniu si´ zwraca uwag´ fakt, ˝e nie zmieni∏ on
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swojej formy co najmniej od trzydziestu lat,
czyli od ostatniego w nim pochówku. Jest to
jeden z pierwszych grobów na cmentarzu. Pochowano w nim dwie osoby – kobiet´, która
zmar∏a w 1984 roku, i m∏odego, 29-letniego
m´˝czyzn´, zmar∏ego 20 lipca 1934 roku. Pod
jego nazwiskiem widnieje dodanych kilka s∏ów
– UKOCHANEMU M¢˚OWI... ˚ONA z SYNEM...
I nic wi´cej.
Wiele lat temu us∏ysza∏em histori´ zwiàzanà
z kapliczkà ustawionà
przy ulicy Wa∏ Miedzeszyƒski, naprzeciwko wylotu w nià ul. Przewodowej. Tutaj utonà∏ p∏ywak
Grochólski, kiedy ratowa∏
ma∏e dziecko... Jak to?
W takim miejscu... na
drodze? Otó˝ zaplàta∏ si´
on w kolczaste druty
ogrodzenia i zniknà∏ pod
wodà... wówczas w lipcu
1934 roku w∏aÊnie mia∏a
miejsce najwi´ksza dotàd
w naszej okolicy wiÊlana
powódê. W domach istniejàcych do dziÊ woda
osiàgn´∏a poziom do po∏owy okien na parterze, a w Falenicy rozlewisko koƒczy∏o si´ przy
peronie stacji kolejki wàskotorowej... Bardzo

Piotr Bieliƒski
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
inicjatywa.bfpolonia@yahoo.com
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W 100-lecie harcerstwa na Grochowie

15 edycja Praskiej Ligi Pi∏ki Halowej

Po raz 15 ruszajà rozgrywki Praskiej Ligi
Pi∏ki Halowej, najlepszej profesjonalnej ligi
pi∏ki halowej w Warszawie. Zapraszamy, zosta∏y ostatnie wolne miejsca.
Mamy zaszczyt równie˝ poinformowaç, ˝e
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” wystawià w∏asnà dru˝yn´ oraz sà Partnerem Prasowym Ligi.
Partnerem Ligi zosta∏ portal SPORTEURO.PL,
który zosta∏ równie˝ Partnerem Tytularnym Ligi.
Co tydzieƒ w niedziel´ na Grochowie, w hali
sportowej OSiR Praga Po∏udnie na ul. Siennickiej,
najlepszej hali w Warszawie, ca∏e popo∏udnie
nale˝y do amatorów futsalu, czyli gry w pi∏k´
no˝nà halowà. Dru˝yny grajà na boisku po pi´ciu zawodników. Grajà dwa razy po dwadzieÊcia
minut, tak jak w profesjonalnych rozgrywkach.
Mecz s´dziuje trzech s´dziów, dwóch na boisku
i trzeci przy stoliku. S´dzia techniczny pilnuje tablicy z wynikami i sporzàdza protokó∏ pomeczowy, w którym zapisuje, kto strzeli∏ bramk´, kto
dosta∏ niebieskà (2 minuty kary) kartk´. Zasady
ligi sà proste: ka˝dy gra z ka˝dym, zwyci´˝a dru˝yna, która ma najwi´cej punktów.
Rozgrywki najtaƒszej ligi w Warszawie rozpocz´∏y si´ od zorganizowania ligi dla szeÊciu dru˝yn
harcerskich. Organizatorem by∏ Obwód Praga-Po∏udnie Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który jest obecnie Partnerem Ligi, a organizatorem
zosta∏o powo∏ane przez instruktorów harcerskich
Stowarzyszenie Praska Liga Pi∏ki Halowej. Obecnie liga otwarta jest dla wszystkich ch´tnych
dru˝yn: firmowych, harcerskich, osiedlowych,

Break Kids Cup
Turnieje w Breaku cieszà si´ nies∏abnàcà popularnoÊcià. Rodzice i trenerzy zawodników, którzy decydujà si´ zagraç akurat na kortach przy
Korkowej, wiedzà, ˝e mogà liczyç na profesjonalne i sprawne przeprowadzenie rozgrywek,
a tak˝e dobrà, rodzinnà atmosfer´ oraz pi´kne
puchary i nagrody. W turnieju, który odby∏ si´
18 paêdziernika, wzi´∏o udzia∏ prawie 60 m∏odych tenisistów z ca∏ej Polski. Najbardziej cieszà
oczywiÊcie Êwietne rezultaty naszych klubowych
wychowanków, wÊród których wyró˝niç nale˝y
Oskara Pogod´ (1 miejsca w kat. Niebieskiej i Talentiadzie) oraz Janka Wojewódzkiego, który
okaza∏ si´ najlepszy spoÊród 18 zawodników
startujàcych w kategorii Czerwonej. Mimo nieustannie padajàcego w t´ niedziel´ deszczu
wszystkie dzieci wróci∏y do domów z uÊmiechami na twarzach, a najlepsi otrzymali fantastyczne puchary do swoich kolekcji.
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a zawodnikami mo˝e byç m∏odzie˝ od 16 roku
˝ycia za zgodà rodziców i wszystkie pe∏noletnie
osoby bez wzgl´du na wiek.
PLPH prowadzi równie˝ rozgrywki na Targówku. W swojej historii rozgrywki by∏y prowadzone
na Pradze-Pó∏noc, Bia∏o∏´ce i w Wawrze. W lidze
gra∏y dru˝yny o egzotycznych i dziwnych nazwach,
np. stra˝acy tworzyli Edura Rescue Team (dalej gra
na Targówku), znajomi SaskersiOldBoys, by∏y te˝
Saska K´pa, Perkuna Boys, Chaosu, Abstynenci,
Wysokoprocentowi, Alpaga Club, Kofeina Sport,
Bijmy Krzy˝aka i Prawie Najlepsi, i wiele, wiele innych. By∏ te˝ tajemniczy skrót UDW oznaczajàcy
urz´dników dzielnicy Wawer oraz CKS, czyli Cmentarny Klub Sportowy Grabarz Grochów, który po

dziÊ dzieƒ bierze udzia∏ w rozgrywkach. W dru˝ynach mo˝na by∏o spotkaç by∏ych lub obecnych
burmistrzów Wawra, Targówka, Ursynowa.
Zawodnikami Ligi byli mi´dzy innymi: Micha∏
Olszewski, wiceprezydent Warszawy (dru˝yna
Supermarket), niezapomniany Pawe∏ Wypych,
minister w Kancelarii Prezydenta RP, Pawe∏ Michalec, zast´pca burmistrza dzielnicy Targówek,
obaj grali w dru˝ynie Infarctus Cordis Przyczó∏ek
Grochowski („zawa∏ serca”), czy Bartosz Wichniarz, radny Rady Dzielnicy Praga Po∏udnie (dru˝yna CKS Grabarz Grochów).
Harcerze promujà nie tylko gr´ i zdobyte gole,
ale i gr´ fair play. Dlatego od samego poczàtku
sà wr´czane puchary za najmniejszà liczb´ fauli,
kartek i gr´ fair na boisku.
Liga jest najlepszà mo˝liwà formà promocji
firmy i integracji pracowników. Zapraszamy do
udzia∏u.
Arkadiusz Kuranowski

Inauguracja sezonu 3 ligi
koszykówki w Wawrze
18 paêdziernika koszykarze AZS PW Wawer podejmowali w swoim pierwszym historycznym meczu KS Legion Legionowo. Po
zaci´tej walce do ostatniej minuty koszykarze z Wawra musieli uznaç wy˝szoÊç bardziej doÊwiadczonych kolegów, przegrywajàc 49:58. Z przyjemnoÊcià goÊciliÊmy na
trybunach najm∏odszych zawodników klubu
z rocznika „2006 i m∏odsi”, którzy tydzieƒ
wczeÊniej wywalczyli bràzowy medal na turnieju w Grójcu, w meczu o trzecie miejsce
pokonujàc AZS Skierniewice. Najm∏odszym i najstarszym koszykarzom z Wawra
˝yczymy udanej kontynuacji sezonu!
Axel Olesiewicz

Wyniki poszczególnych
kategorii: Talentiada – I m.
Oskar Pogoda (KT Break),
II m. Sasha Pacinek (KT Break), III m. Laura Caruk (KT
Break) oraz Karol Koper (KT
Break). Kat. Niebieska –
I m. Oskar Pogoda (KT Break), II m. Julian Woroszylski
(KT Ginter), III m. Laura Caruk (KT Break) oraz Dominik Koper (KT Break). Kat.
Czerwona – I m. Jan Wojewódzki (KT Break), II m.
Mateusz Chrzanowski (AM Tenis), III m. Juliusz
Staƒczyk (MKT ¸ódê) oraz Miko∏aj Guzek (Vamos
Otwock). Kat. Pomaraƒczowa Ch∏opcy – I m. Antoni Magielski (WTS Deski), II m. Mateusz Hofman
(KT Legia), III m. Hubert Plenkiewicz (Return Radom) oraz Alex Freestone (Return Radom). Kat.
Pomaraƒczowa Dziewczynki – I m. Antonia Woroszylska (KT Ginter), II m. Dominika Sawicka (NST),

III m. Karolina Koczy (NST) oraz Alicja Koczocik (KT
Legia). Kat. Zielone Skrzaty – I m. Nadia Rendecka (KT Break), II m. Vincent Koper (KT Break), III m.
Marika Caruk (KT Break) oraz Wojtek Guziƒski (KT
Break). Dzi´kujemy wszystkim zawodnikom za
przybycie i wspólnà zabaw´!
Magda Szmyd
fot. Aga Caruk
Nr 57 / Listopad 2015
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Wspania∏y sezon
Tomka Dudka
Rok 2015 nale˝y do najbardziej udanych sezonów tenisowych Tomka Dudka. Tym bardziej cenne sà to osiàgni´cia, ˝e nasz 15-letni zawodnik rywalizowa∏ ze starszymi kolegami w kategorii

do lat 16. Swojà dominacj´ na krajowym podwórku Tomasz podkreÊli∏,
zdobywajàc mistrzostwo Polski kadetów, a w ca∏ym turnieju straci∏ tylko
jednego seta!
Wysokiej rangi turnieje europejskie
by∏y równie˝ niezwykle udane: pó∏fina∏y w Serbii, W∏oszech, fina∏y w Czechach, Bu∏garii i zwyci´stwo na ¸otwie
pozwoli∏y Tomkowi uplasowaç si´
w TOP 20 europejskiego rankingu Tenis
Europe. Osiàgni´cia Tomasza doceni∏
Polski Komitet Olimpijski i w lipcu br.
tenisista otrzyma∏ z ràk Ireny Szewiƒskiej nominacj´ olimpijskà na Europejska Olimpiad´ M∏odzie˝y EYOF w Gruzji. Do medalu zabrak∏o niewiele, w Tbilisi przypad∏o Tomkowi pechowe dla
sportowców IV miejsce.
Ukoronowaniem tego niezwykle udanego roku jest udzia∏ w elitarnym turnieju TENNIS EUROPE JUNIOR MASTERS
do lat 16 organizowanym tylko dla
oÊmiu najwy˝ej sklasyfikowanych i najskuteczniejszych zawodników Europy.
Rozgrywany od 1996 roku turniej
w tym roku odby∏ si´ w dniach 8–11
paêdziernika w Reggio di Calabria we
W∏oszech. Tomasz Dudek by∏ jedynym
reprezentantem Polski w tej presti˝owej imprezie. Zdolny 15-latek wywalczy∏ 5 miejsce, ulegajàc tylko w jednym
meczu faworytowi gospodarzy W∏ochowi Francesco Fortiemu 4-6 3-6.
W pozosta∏ych spotkaniach pokona∏
Bia∏orusina Aliaksandra Liaonenk´ 6-1
6-3 i W´gra Fabiana Marozsana 6-4 6-3.
Gratulujemy!
Ewa Mazek
TKKF Falenica
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

¸owienie tenisowych talentów
W dniach 17–18 paêdziernika Uczniowski Klub Tenisowy RadoÊç 90 zorganizowa∏ XI edycj´ „Wawerskiej Talentiady”.
Impreza ta jest organizowana dla dzieci
10-letnich oraz m∏odszych i ma na celu
propagowanie tenisa.
W tegorocznej edycji zawodów wzi´∏o udzia∏ 21 uczestników, którzy podzieleni zostali na cztery dru˝yny. Pierwszego dnia przeprowadzone zosta∏y testy
sprawnoÊciowe i turniej unihokeja. Indywidualnie najlepiej wypad∏ Adrian Smater, który wygra∏ 3 z 4 konkurencji: bieg
gwiaêdzisty, bieg wahad∏owy oraz rzut
pi∏eczkà. W biegu na 20 metrów lepsi od
Zwyci´zcy XI Wawerskiej Talentiady, dru˝yna „Asów”
niego okazali si´ Julka Skar˝yƒska i Mikich wyników na drugim miejscu znaleêli si´ „Tyko∏aj Fedrowicz, którzy ex aequo zaj´li pierwsze
tani”, a na najni˝szym stopniu podium stan´∏y
miejsce. Dru˝ynowo najlepiej wypad∏y „Asy”.
„B∏yskawiczne Smoki”.
W finale turnieju unihokeja spotka∏y si´ dru˝yPo zakoƒczeniu zawodów odby∏a si´ ceremony „Tytanów” i „Asów”. Po zaci´tym i emocjonunia wr´czenia nagród wszystkim uczestnikom
jàcym meczu wygrali ci drudzy, którzy zwyci´XI Wawerskiej Talentiady. Na wyró˝nienie zaskiego gola strzelili w ostatnich sekundach spos∏u˝y∏ najm∏odszy zawodnik zawodów, Marek
tkania. W meczu o trzecie miejsce „B∏yskawiczne
CieÊlak, który ma przed sobà jeszcze pi´ç lat
Smoki” okaza∏y si´ lepsze od „Or∏ów”.
startów. Organizatorzy chcieliby podzi´kowaç
Na drugi dzieƒ zawodów zaplanowana zostaUrz´dowi Dzielnicy Wawer, Klubowi „Korty
∏a gra paratenisowa, tzw. „rzucanka”. W tej konMiedzeszyn” oraz firmie „Cobi” za pomoc przy
kurencji równie˝ najlepsze okaza∏y si´ „Asy”,
organizacji.
które w finale pewnie pokona∏y dru˝yn´ „Tytanów” i zapewni∏y sobie tym samym triumf w klaAnna Niemiec
syfikacji generalnej. Po podsumowaniu wszystREKL AMA
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Planszówki w Wawerskim Centrum Kultury
na zaj´cia jest bezp∏atny. Na miejscu b´dà pracownicy, którzy poka˝à gry, wyt∏umaczà zasady
i pomogà w rozgrywce.
Zapraszamy wszystkich ch´tnych. Mo˝na
przyjÊç tak˝e z w∏asnymi grami.

Wawerskie Centrum Kultury ruszy∏o
z projektem Zgrany Wawer, którego celem jest stworzenie biblioteki z grami
planszowymi oraz organizacja regularnych spotkaƒ we wszystkich filiach WCK.
Moda na gry planszowe nie omin´∏a i naszego Wawerskiego Centrum Kultury, które otwiera
w∏aÊnie bibliotek´ z grami. Sà one dost´pne dla
wszystkich uczestników spotkaƒ organizowanych w poszczególnych filiach.
Spotkania przy grach przeznaczone sà zarówno dla dzieci, rodzin, jak i osób starszych. To ciekawy sposób sp´dzania wolnego czasu i poszerzania wiedzy. Nowoczesne gry planszowe nie
ograniczajà si´ bowiem do rzucania kostkà. To
wspania∏e, emocjonujàce wyzwania intelektualne, które w dodatku cz´sto nawiàzujà do wa˝-

Ca∏y Êwiat pokocha∏ planszówki, bo to przede
wszystkim doskona∏a zabawa. Na naszych
spotkaniach b´dzie równie weso∏o!

nych wydarzeƒ historycznych, motywów z ksià˝ek, filmów czy komiksów.
Spotkania przy grach to te˝ wspania∏a okazja
do integracji, tak˝e mi´dzypokoleniowej. Wst´p

Najbli˝sze spotkania:
■ 5 listopada, 17.00, WCK filia Falenica, ul.
W∏ókiennicza 54
■ 6 i 8 listopada, 12.00, otwarcie CH Ferio Wawer, ul. Szpotaƒskiego 4
■ 13 listopada, 16.00, WCK filia Aleksandrów,
ul. Samorzàdowa 10
■ 27 listopada, 18.30, WCK filia Aleksandrów,
ul. Samorzàdowa 10
■ 28 listopada, 11.00, WCK filia Wawerska
Strefa Kultury, ul. ˚egaƒska 1a
WCK

Warsztaty i konkursy Êwiàteczne w WCK Zastów
W Êrod´ 25 listopada o godz. 18.00 zapraszamy na
Warsztaty rodzinne „Kartka dobrych ˝yczeƒ”.
Zbli˝ajà si´ Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia, warto wróciç do tradycji wysy∏ania kartek Êwiàtecznych z ˝yczeniami. W∏asnor´cznie wykonana kartka sprawi
jeszcze wi´kszà radoÊç. Zapisy od 9 listopada br.
w Filii Zastów WCK (ul. Lucerny 13). Zapraszamy.
Ponadto jak co roku zach´camy do udzia∏u
w dwóch bo˝onarodzeniowych konkursach plastycznych:

■

XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Ozdoba Choinkowa”. Prace mo˝na wykonaç dowolnà technikà, nie u˝ywajàc jednak
plasteliny. WielkoÊç i waga ozdoby muszà
umo˝liwiç zawieszenie jej na choince. Termin
przyjmowania prac: 27 listopada br.

■

XVII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Pocztówka do Âwi´tego Miko∏aja”. Mo˝na
sk∏adaç prace wykonane dowolnà technikà p∏a-

skà (bez komputerowej) o rozmiarach pocztówki, oprawione w passse-partout. Nie mo˝na u˝ywaç plasteliny ani gotowych elementów typu
cekiny, guziki, serwetki z nadrukiem, muszelki
itp. Termin przyjmowania prac: 27 listopada br.
Regulaminy konkursów dost´pne na stronie:
http://www.wck-wawer.pl/zastow/.
WCK filia Zastów

Do zobaczenia na Stacji!
Aura za oknem nie k∏amie. Jesieƒ rozgoÊci∏a si´ na dobre, a skoro tak, to warto znaleêç sobie jakiÊ ciep∏y kàt, dobrà ksià˝k´,
film, goràcà herbat´... Tak si´ sk∏ada, ˝e wszystkie te rzeczy znajdziecie na Stacji Falenica, która jest nie tylko oryginalnym studyjnym kinem, ale te˝ kawiarnià, ksi´garnià i miejscem spotkaƒ.
Co planujemy na listopad?
Przede wszystkim radzimy Êledziç nasz repertuar. Ju˝ teraz zaprosiç mo˝emy na drugà cz´Êç „Listów do M.”, by sprawdziç, czy
kontynuacja dorówna swojemu pierwowzorowi. W rolach g∏ównych ponownie wystàpià m.in. Maciej Stuhr, Roma Gàsiorowska
i Piotr Adamczyk. W listopadzie zobaczymy te˝ d∏ugo oczekiwany debiut fabularny wybitnego dokumentalisty i operatora Marcina Kosza∏ki „Czerwony pajàk” – opowiadajàcy o seryjnym
mordercy dzia∏ajàcym w Krakowie w latach 60.
20 listopada sala kinowa zamieni si´ w teatralnà. Wystàpi u nas
zespó∏ teatralny z Wawerskiego Centrum Kultury. Zapraszamy
na Stacj´, miejsce, w którym nie dajemy si´ listopadowi!

Szczegó∏owy program na stronie stacjafalenica.pl
i na naszym profilu FB/StacjaFalenica.
Jacek WiÊnicki
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Listopad w WCK
SpoÊród bogatej listopadowej oferty programowej Wawerskiego Centrum Kultury warto zwróciç
uwag´ na dwie pozycje. 12 listopada w WCK przy
ul. ˚egaƒskiej 1a odb´dzie si´ kolejne spotkanie
w „Kawiarni Naukowej 1a”. Tym razem gospodarzem wieczoru b´dzie El˝bieta Dzikowska. Ta znana podró˝niczka, re˝yser i operator filmów doku-

mentalnych, autorka wielu ksià˝ek, programów telewizyjnych, audycji radiowych i artyku∏ów publicystycznych opowiadaç b´dzie o kulturze Majów
z Meksyku, Hondurasu i Gwatemali w przesz∏oÊci
i obecnie. Opisze zabytki, targ indiaƒski i odkryje
tajemnice opuszczonych miast. Spotkanie ubarwi
prezentacja zdj´ç z tych rejonów Êwiata.
Natomiast 20 listopada Wawerskie Centrum
Kultury organizuje „Muzyczne Zaduszki”. Wieczór b´dzie poÊwi´cony pami´ci Janusza Kon-

WAWERSKIE CENTRUM KULTURY

WCK FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44

WYBRANE PROPOZYCJE NA LISTOPAD
(pe∏ny wykaz wydarzeƒ na listopad znajduje si´ na stronie www.wiadomoscisasiedzkie.pl)

WCK FILIA Wawerska Strefa Kultury
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 75
STREFA KREATYWNOÂCI
17 listopada (wtorek), 18.30–20.00
Spotkanie sàsiedzkie w Mi´dzylesiu.
4, 11, 18, 25 listopada (Êrody), godz. 18.00–19.00
AKADEMIA RODZINNYCH TRADYCJI A-R-T
- Warsztaty Êpiewu dla doros∏ych. Spotkania tak˝e
dla osób, które wczesniej nie Êpiewa∏y, a chcà spróbowaç. W repertuarze pieÊni ludowe z ró˝nych regionów.
- „Po kolana w WiÊle” – warsztaty teatralne dla dzieci.
25 listopada (Êroda – zawsze ostatnia Êroda
miesiàca), godz. 18.30–20.00
Klub Dyskusyjny PRE-TEKST. Raz w miesiàcu otwarte dla ch´tnych spotkania na temat ksià˝ek i kultury.
12 listopada (czwartek), godz. 18.30
Tropem Majów – spotkanie z El˝bietà Dzikowskà
w ramach Kawiarni Naukowej 1A.
28 listopada (sobota), godz. 14.00–18.00
Rodzinna sobota z grami planszowymi: mo˝liwoÊç
poznania i gry w wiele gier, rozmowy na temat nieoczywistej funkcji gier, ich specyfiki i ró˝norodnoÊci, walorów
intelektualnych. Spotkanie dla ka˝dej grupy wiekowej.
7 listopada (sobota), godz. 11.00
ÂNIADANIE LITERACKIE – spotkanie laureatów
konkursu „Historia z pociàgu” z jurorami: Markiem
¸awrynowiczem, Tomaszem Jastrunem.
20 listopada (piàtek), godz. 19.00
Muzyczne zaduszki poÊwi´cone pami´ci Janusza
Kondratowicza. Wystàpi Halina Fràckowiak, pod patronatem „WiadomoÊci Sàsiedzkich”

WCK FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
6, 13, 20, 27 listopada (piàtki), godz. 15.00–18.00
„Akademia Filmowa”. W okresie od 30.10 do 15.12
odb´dzie si´ 5 warsztatów filmowych dla seniorów. Na
ka˝dym z tych spotkaƒ seniorzy poznawaç b´dà tajniki
produkcji filmowej i opracowywaç swój scenariusz na
spot spo∏eczny o tym, jak seniorzy widzà Êwiat.

dratowicza, wybitnego autora wielu testów piosenek. To spod jego pióra wysz∏y takie przeboje,
jak: „Tyle s∏oƒca w ca∏ym mieÊcie”, „Zielone
wzgórza nad Solinà”, „Papierowy ksi´˝yc” czy
„To by∏ Êwiat w zupe∏nie starym stylu”. Autora
wspominaç b´dzie Halina Fràckowiak, która wykona te˝ piosenki z jego tekstami.
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” obj´∏y te wydarzenia patronatem.
Jaros∏aw Rosiƒski

6, 13, 20, 27 listopada (piàtki), godz. 17.00–21.00
Kobieta – czyli jak poradziç sobie w kontaktach m´sko-damskich i tworzyç stabilne relacje. Warsztaty
psychologiczno-terapeutyczne z trenerem psychologiem. Uczestnictwo w cyklu warsztatów – 30 z∏.
6 listopada (piàtek), godz. 18.15
„Zaduszki poetyckie – wielcy, nieobecni”. Spektakl poetycko-muzyczny w wykonaniu grupy „Terra Poetica” i poetów z II oddzia∏u Stowarzyszenia Autorów
Polskich oraz innych poetów warszawskich. Przedstawienie w strofach poezji przywo∏uje pami´ç o tych,
którzy tworzyli kultur´ i histori´ Polski.
23 listopada (poniedzia∏ek), godz. 15.00
„Spotkanie sàsiedzkie”. Zapraszamy sàsiadów na
spotkanie dotyczàce obchodów 150-lecia powstania
gminy Wawer. Wst´p wolny!
Seanse filmowe w „Kinie za Rogiem” (wst´p 5 z∏):
- 6 listopada (piàtek), godz. 19.00 – „¸owcy
g∏ów”, re˝. Morten Tyldum,
- 13 listopada (piàtek), godz. 19.00 – „Gagarin. Pierwszy cz∏owiek w Kosmosie”, re˝. Pawe∏
Parchomienko,
- 20 listopada (piàtek), godz. 19.00 – „Jadzia”,
re˝. Mieczys∏aw Krawicz,
- 27 listopada (piàtek), godz. 19.00 – „Carte
blanche”, re˝. Jacek Lusiƒski.

WCK FILIA ALEKSANDRÓW
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
6 listopada (piàtek), godz. 18.30
Biesiada artystyczna – Muzyczne Zaduszki. Kolejne ju˝ spotkanie w ramach projektu Budujemy Mosty. Tym razem swoje wiersze zaprezentuje poeta Ryszard Kowalski. Wst´p wolny.
21 listopada (sobota), godz. 19.30–23.30
„Andrzejki w stylu retro” – zabawa przy muzyce
i piosenkach z lat 60. XX wieku. Zapewniamy s∏odki
pocz´stunek. Rezerwacja stolików/zaproszeƒ do
13.11.2015 r. w siedzibie WCK Filia Aleksandrów, ul.
Samorzàdowa 10, tel. 22 612-63-85 w dni robocze
w godz. 14.00–19.00. Wst´p: 20 z∏/os.

15 listopada (niedziela), godz. 18.00
DUSZA Z CIA¸A ULECIA¸A. ZADUSZKI TEATRALNE.
Spektakl poetycki na podstawie utworów LeÊmiana i Tuwima, z muzykà Romana Ziemlaƒskiego i Dawida Ludkiewicza oraz wspomnienia o nie˝yjàcych aktorach, m.in.
Tadeuszu ¸omnickim czy Hance Bielickiej. Wst´p wolny.
29 listopada (niedziela), godz. 17.00
O dziewczynach i ch∏opakach w wieczór andrzejkowy – zabawy, wró˝by i warsztaty z piosenkà i woskiem.
Adresaci: m∏odzie˝, doroÊli, wejÊciówki/cegie∏ki – 5 z∏.

WCK FILIA MARYSIN
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
7 listopada (sobota), godz. 16.00–18.00
„Muzyka wiedeƒskich salonów” – widowisko muzyczne w wykonaniu p. Romana Redelbacha i jego goÊci.
9 listopada (poniedzia∏ek), godz. 16.00–17.00
„Domek dla czworonoga” – familijne warsztaty plastyczne dla wszystkich ch´tnych. Na zaj´ciach uczestnicy wykonajà domek dla psa, kota, chomika itp. z materia∏ów takich jak: tektura, papier, tkanina, gàbka itd.

WCK FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
5 listopada (czwartek), godz. 11.00
Dzieƒ Postaci z Bajek – warsztaty teatralne, zapraszamy mamy z dzieçmi w wieku przedszkolnym.
12 listopada (czwartek), godz. 18.00
„Spotkanie Sàsiedzkie – Dzieƒ Seniora”. W programie: warsztaty teatralne dla doros∏ych „Nie jesteÊ
sam” zach´cajàce uczestników do twórczego i aktywnego dzia∏ania na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej.

WCK FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
4 listopada (Êroda), godz. 18.00
„Tanecznym krokiem przez kontynenty” – trzeci
z cyklu warsztatów prowadzonych przez mi´dzynarodowych instruktorów taƒca, którzy goszczà w naszym
kraju na zaproszenie organizacji AIESEC w ramach
projektu „The heart of art – 2015”.
Programy mogà ulec zmianom z przyczyn niezale˝nych
od organizatorów! Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów i odwo∏anie wydarzeƒ.

REKL AMA

Us∏ugi hydrauliczne

DO WYNAJĘCIA

OGRZEWANA HALA

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

w Wawrze – na magazyn lub cichą działalność.

tel. 694-747-213

Tel. 695-622-848

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Wigilijnie ze
Zbigniewem
Wodeckim

Najbli˝szy koncert Wawer Music Festival to zapowiadany ju˝ w poprzednim numerze wyst´p
15 listopada o 17.30 legendarnej brytyjskiej
wokalistki Lorraine Brown, która wraz z Gary
Guthman Jazz Quartet (USA) stworzy muzyczne widowisko na najwy˝szym poziomie. GoÊciem honorowym wieczoru b´dzie Ambasador
Ukrainy w Polsce JE Andrij Deszczyca. Rezerwacja biletów (w cenie 50 z∏ od osoby) na koncert w recepcji Hotelu Boss pod numerem tel.:
(22) 516-61-00, a dla pierwszych pi´ciu
osób, które zadzwonià do redakcji „WiadomoÊci Sàsiedzkich” (tel. 22 810-26-04),
mamy podwójne bezp∏atne zaproszenia.
W grudniu zaÊ goÊciç b´dziemy Zbigniewa
Wodeckiego. Zapraszamy 13 grudnia o 17.30
do Hotelu BOSS, gdzie w ramach wspólnego
projektu Wawer Music Festival i Urz´du Dzielnicy Wawer wystàpi Zbigniew Wodecki w Wieczorze Wigilijnym. GoÊciem honorowym koncertu b´dzie Ambasador Zakonu Maltaƒskiego

Moje pierwsze sto lat
Kika Szaszkiewiczowa by∏a legendà ju˝ za
˝ycia. Królowa∏a w Piwnicy pod Baranami,
s∏awi∏ jà „Przekrój”. Âpiewa∏a, malowa∏a,
skandalizowa∏a. Zna∏ jà ca∏y Kraków. Gdy
zacz´∏a pisaç bloga, majàc lat 95, pozna∏a jà
ca∏a Polska. DziÊ za sprawà jej wydanych
w∏aÊnie wspomnieƒ „Moje pierwsze sto lat”,
poznaç jà mo˝e Warszawa. W ksià˝ce tej
znajdà si´ kolorowe reprodukcje obrazów
autorki. Zapraszamy na promocj´ ksià˝ki
Kiki dnia 27 listopada, w piàtek, o godzinie
18.00 w Domu Towarowym Braci Jab∏kowskich przy ul. Brackiej 25 w Warszawie. Drugiej takiej okazji szybko
nie b´dzie! W trakcie spotkania filmy i inne atrakcje.
Jan Strza∏ka

Harcerski start
Jesieƒ to dla wielu poczàtek, a dla nas, harcerzy, to najgor´tszy okres w roku. We wrzeÊniu
zaczynajà si´ akcje naborowe w szko∏ach, ruszajà cotygodniowe zbiórki, kadra planuje, czym zaskoczyç swoich
podopiecznych w tym roku. Harcerska
dzia∏alnoÊç od˝ywa po wakacjach. Dla
instruktorów z Wawra pierwszym wydarzeniem by∏a Starówka Instruktorska, na którà w tym roku kadra hufca
pojecha∏a do Lublina. Tam, w czasie
wspólnej zabawy, instruktorzy nabierali si∏ do pe∏nienia swoich funkcji w ciàgu roku, wymieniali si´ doÊwiadczeniami i zbierali pomys∏y.
Zuchy i harcerze równie˝ zacz´li od wspólnego spotkania. W sobot´ 10 paêdziernika na terenie RadoÊci i Miedzeszyna odby∏a si´ impreza inaugurujàca nowy rok harcerski w hufcu. Zuchy
bra∏y udzia∏ w Rajdzie Kasztana, zaÊ harcerze ba-
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w Polsce JE Vincenzo Manno, z którym rozmow´ przeprowadzi gospodarz wieczoru prof. Jaros∏aw Drzewiecki.
Po koncercie, ok. godz. 19.15 tradycyjny ju˝
pojedynek kulinarny: Mistrz Okrasa kontra Jaros∏aw Meryk. Wydarzenie, na które publicznoÊç oczekuje przez ca∏y rok, sta∏o si´ efektownym elementem wspó∏czesnej historii Wawra.
Ograniczona liczba voucherów w cenie 75 z∏ od
osoby jest ju˝ dost´pna w recepcji Hotelu Boss
(tel.: 22 516-61-00). Przypomnijmy, ˝e w roku
minionym publicznoÊç w finale pojedynku delektowa∏a si´ tortem „Pa∏ac Kultury” oraz p∏onàcym
prosiakiem. Po g∏osowaniu, które wskaza∏o na
absolutny remis, królewskie ber∏o jest przechowywane przez obu naszych Mistrzów. Czekamy
niecierpliwie, czym nas zadziwià w rewan˝owej
edycji kulinarnego pojedynku.
Wi´cej informacji ju˝ wkrótce na stronie
www.wiadomoscisasiedzkie.pl.
Hanna Kowalska

• K O N K U R S •
Dla czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich” mamy konkurs, w którym mo˝na wygraç ksià˝k´ „Moje pierwsze sto lat” autorstwa Ireny Kiki Szaszkiewicz. Wystarczy poprawnie odpowiedzieç na dwa
pytania: W którym roku powsta∏a Piwnica pod Baranami? oraz
Jak nazywa∏ si´ komiks, którego bohaterkà by∏a Kika? SpoÊród
poprawnych odpowiedzi wylosujemy zwyci´zc´. Odpowiedzi nale˝y przesy∏aç mailem na adres: info@wiadomoscisasiedzkie.pl lub
pocztà tradycyjnà na adres redakcji: ul. Zwyci´zców 20 lok. 2, 03-938
Warszawa, z dopiskiem „konkurs, WiadomoÊci Sàsiedzkie Wawer”
do 23 listopada (decyduje data nap∏yni´cia listu do redakcji).
UWAGA: maile i listy bez pe∏nego dopisku nie b´dà bra∏y udzia∏u
w konkursie! Nale˝y tak˝e podaç swój nr telefonu, poniewa˝ ze zwyci´zcami b´dziemy kontaktowaç si´ telefonicznie.
Redakcja

wili si´ na trasie Rajdu Poszukiwaczy Góry Âwiat∏a. Na wspólnym ognisku spotka∏o si´ ponad
200 zuchów i harcerzy.
W paêdzierniku przed instruktorami sta∏o inne
trudne zadanie – Zjazd Hufca, na którym nale˝a-

∏o podsumowaç mijajàcà kadencj´, wybraç nowe w∏adze i okreÊliç kierunek dzia∏aƒ hufca na
kolejne cztery lata. W dniu zjazdu dru˝ynowi
i instruktorzy spotkali si´ w Wawerskim Centrum
Kultury, gdzie po wielu dyskusjach wybrali nowe

w∏adze hufca. Komendantkà zosta∏a ponownie
druhna phm. Katarzyna Âwiàtek.
Kolejnym wa˝nym wydarzeniem dla wielu
harcerzy, zuchów i ich rodziców by∏o utworzenie
wraz z nowym rokiem harcerskim Szczepu
141 WDHiGZ „RadoÊç” przy ZS nr 70
w RadoÊci. Nie by∏oby to mo˝liwe,
gdyby nie starania druhen dru˝ynowych, w wyniku których cztery samodzielne dru˝yny i gromady zawiàza∏y
wspólnot´, jakà jest szczep.
Teraz przed nami ca∏y rok pracy
i wspólnej zabawy – zbiórek, biwaków,
rajdów i przygotowaƒ do obozu. Zapraszamy wszystkie dzieci na zbiórki zuchowe i harcerskie – do dru˝yny czy gromady mo˝na do∏àczyç przez ca∏y rok.
Informacje o terminach zbiórek oraz
o szko∏ach, w których dzia∏amy, mo˝na znaleêç na
naszej stronie internetowej: www.wawer.zhp.pl.
Czuwaj!
Zespó∏ Promocji i Informacji
Hufca ZHP Warszawa Wawer
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◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA,
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze PROMOCJA! Student. 533-404-404.
◗ Firma sprzàtajàca poleca swoje us∏ugi prania dywanów, mycie okien, sprzàtanie biur,
itp. www.j-cleaner.com.pl. Z∏ota ràczka.
Tel. 505 287 781.

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 nale˝y dokonaç 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

M O N TA ˚ :

HYDRAULIK

■

– TANIO I SOLIDNIE –

■

anteny TV i SAT
domofony

www.mniejszy-rozmiar.pl

MEBLE NA WYMIAR
kuchnie, szafy wn´kowe, z lustrami,
wolnostojàce, garderoby, zabudowy
wn´k, rega∏y, komody, inne...

196

Od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz
fajne piosenki! Zapraszam,
na pewno si´ nie rozczarujesz.
Tel. 695-622-848

tel. 513 148 238

ZATRUDNI¢: KELNERÓW,
KUCHARZY, CUKIERNIKÓW.
Na sta∏e/dorywczo.
praca@willazagorze.pl
tel. 606 115 309
247

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

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

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy 1, 2 i 3.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761

122

36

Z¸OTA RÑCZKA
tel.

503 150 991

◗ Do wynaj´cia OGRZEWANA HALA w Wawrze
na magazyn lub cichà dzia∏alnoÊç. Tel. 695
622 848.

USŁUGI OGRODOWE

22
1

606 789 681

262

Gabinet Wspierania w Odchudzaniu

tel. 663-677-701

◗ Zamieni´ mieszkanie, wykoƒczone 60 m2 gara˝ nowy apartamentowiec przy ul. Zgierskiej,
na dom w Warszawie (niewielka dop∏ata
lub remont w rozliczeniu). Tel. 511 980 315.

WYCINKA
I PODCINANIE DRZEW
JESIENNE PRACE PORZĄDKOWE

NAUKA GRY NA GITARZE

www.anteny-kamery.pl
160

PSYCHODIETETYK

Tel. 660-769-211

■

◗ Biuro Ksi´gowe Warszawa Weso∏a zatrudni
ksi´gowà tel. 535 333 753.

85

506 173 607

kamery CCTV
kontrola dost´pu

■

◗ Szukam pracy – sprzàtanie, prasowanie,
pomoc domowa. Mam referencje. tel. 787
493 449.

◗ Poszukuj´ osoby do nowej pralni w centrum
handlowym Ferio Wawer. Obs∏uga klienta,
prasowanie, pranie odzie˝y. Oferujemy sta∏e
zatrudnienie i szkolenie w zakresie wykonywanej pracy. Telefon 662 498 303.

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

DACHY

SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40

17
4

OG¸OSZENIA DROBNE

REKL AMA

SKLEP POÂCIELOWY
■
■

Księga Przychodów i Rozchodów
■ ZUS
Księga handlowa

■
■

Kadry i płace
PIT, CIT, VAT

Profesjonalna i miła obsługa, możliwość dostarczania dokumentów
bezpiecznym połączeniem elektronicznym, dojazd do klienta.

Adres: ul. Przewodowa 42a
04-874 Warszawa

www.fertax.pl

Tel. 609-30-19-42

600-23-93-23
e-mail: biuro@fertax.pl

OKRESOWE PRZEGLÑDY PIECÓW
GAZOWYCH ORAZ DROBNE NAPRAWY

DU˚Y WYBÓR:

r´czników poÊcieli
ra d

ie eł
c
Ê
e
prz duszek ko kołderw
ców obrusó
Êcierek pi˝am

po

POD¸ÑCZANIE CZUJNIKÓW TEMPERATURY

POD¸ÑCZANIE, MONTA˚ I NAPRAWA
SPRZ¢TU AGD:
–
–
–
–

pralek, pralko-suszarek, suszarek,
lodówek, zamra˝arek, zmywarek,
kuchni gazowych, elektrycznych i mieszanych,
piekarników elektrycznych, mikrofali, itp.

Weso∏a-Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 154/28
tel. 507 130 389, 500 322 255
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Do 15 grudnia z tym kuponem –
upustu + podkładka frotte
pod gorące naczynia GRATIS
ANIN, ul. Rzeêbiarska 78/80, WARSZAWA
pon-pt:9-17, sob: 9-13

11
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2

od 175 m
do 235 m2

16

na działkach

od 220 m2 do 440 m2

12
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meble

SPRZEDAŻ PANELI

Z DREWNA

NOWE, NISKIE CENY!

OGRODZENIOWYCH
Warszawice 89D, gm. Sobienie Jeziory
Tel. 25 685 81 41; 501 214 184,
biuro@proway.pl, www.proway.pl

oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka ● witryny ● sto∏y ● krzes∏a
m∏odzie˝owe ● zestawy i inne

realizujemy
indywidualn
e
zamówienia
Warszawa
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 22 815 35 98

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu

ul. Bora-Komorowskiego 21
lokal 307 (obok Rossmanna)
Warszawa-Gocław
(3 km od skrzyżowania Marsa z Płowiecką)

BADANIA USG dorośli i dzieci
Piersi
Tarczycy
Jamy brzusznej
Stawów biodrowych u dzieci
Przezciemiączkowe u dzieci

Rejestracja telefoniczna:
(22) 250 15 77, (22) 671 77 00
Godziny przyjęć: pon. – pt. 7 - 21, sobota 8 - 14
www.boramed.pl

REHABILITACJA dorośli i dzieci

Węzłów chłonnych
Stawów, więzadeł
i mięśni
Dopplerowskie
i wiele innych

Kompleksowe
prowadzenie ciąży

USG 3D/4D, genetyczne
Test PAPP-A, ECHO serca płodu
Certyﬁkat Londyńskiej Fundacji
Medycyny Płodowej FMF

Kompleksowa terapia bólu i leczenie schorzeń narządu ruchu.
Fizykoterapia
Ortopedyczna
Masaż
Konsultacje
Kinezyterapia
Neurologiczna
Kinesiotaping
ginekologiczne
Dla kobiet w ciąży
Osteopatia
Dziecięca
USG ginekologiczne
SENIORZY (po 65 r.) - PROMOCJA do odwołania
Cytologia
Antykoncepcja
20% zniżki na terapię indywidualną oraz masaże
Wkładki wewnątrzmaciczne 20% zniżki na ﬁzykoterapię oraz ćwiczenia
Konsultacja ﬁzjoterapeutyczna 0 zł przy wykupie terapii

STOMATOLOGIA
Stomatologia
zachowawcza
Stomatologia dziecięca

Ortodoncja
Protetyka
Chirurgia

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

*zniżki/promocje nie sumują się z innymi promocjami.

SPECJALIŚCI

* Zakres usług może ulec zmianie.

GINEKOLOGIA

m.in. endokrynolog, pediatra, kardiolog, ortopeda, gastrolog, dermatolog.
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