
W  niedzielę,  26  lipca,  rozpoczęły 
się obchody 76. rocznicy wybuchu Po-
wstania Warszawskiego. Na Bemowie 
spotkano  się  przy  tablicy  upamiętnia-
jącej  Powstańców  Obwodu  AK  „Ży-
wiciel”,  aby  złożyć  hołd  uczestnikom 
heroicznego zrywu.

Przed  rozpoczęciem  obchodów 
krótką  modlitwę  odprawił  proboszcz 
parafii  pw. Matki  Boskiej  Ostrobram-
skiej, ks. płk. Jan Domian, głos zabrał 
także prof. dr hab. Leszek Żukowski – 

prezes Zarządu Głównego Światowego 
Związku  Żołnierzy  Armii  Krajowej. 
Hymn  oraz  kilka  piosenek  z  tamte-
go  okresu  wykonała  bemowska  gru-
pa Bemcanto.

W  uroczystościach  wzięli  udział  
m.in.:  potomkowie  Powstańców  po-
ległych  pod  Boernerowem,  Zarząd 
Główny Światowego Związku Żołnie-
rzy  Armii  Krajowej,  Zarząd  Główny 
Związku  Kombatantów  Rzeczypospo-
litej  Polskiej  i  Byłych Więźniów  Po-

litycznych,  Związek  Sybiraków  Od-
dział  Warszawa,  Związek  Żołnierzy 
Wojska Polskiego, Zrzeszenie Wolność 
Niezawisłość  –  Obwód  Warszawa, 
poseł  Maciej  Lasek,  przedstawiciele 
lokalnych  instytucji  samorządowych 
oraz  samorządu  terytorialnego, w  tym 
zarząd  dzielnicy  Bemowo  reprezento-
wany przez Urszulę Kierzkowską - bur-
mistrz  dzielnicy Bemowo  oraz  jej  za-
stępców  Mariusza  Wajszczaka,  Piotra 
Kobierskiego i Jakuba Gręziaka. 

W poniedziałek, 27 lipca odbył się 
ostatni koncert z lipcowej odsłony „Be-
mowskiej  Sceny  Kabaretu  Literackie-
go” Marka Majewskiego w Amfiteatrze 
Bemowo.  Przybyłych  na  koncert  wi-
dzów przywitała Urszula Kierzkowska 
-burmistrz  dzielnicy Bemowo oraz  jej 
zastępca Jakub Gręziak. 

Dobrze znany bemowskiej publicz-
ności Marek Majewski po  raz kolejny 
zaprezentował  swój  znakomity  talent 
literacko-muzyczny.  W  drugiej  części 
spektaklu wystąpiła grupa Lubelska Fe-
deracja Bardów. Artyści „porwali” wi-
dzów, którzy wspólnie śpiewali utwory 
z  ich  repertuaru. Tradycyjny, wspólny 
występ  wszystkich  muzyków  zakoń-
czył ten niezwykły wieczór.

Katalizatorem  zmian  była  budowa 
drugiej  linii metra.  Po  otwarciu  nowych 
stacji  z  części  ulicy  zniknął  buspas, 
a w  jego miejsce  po  obu  stronach  poja-
wiły  się  postulowane  przez  mieszkań-
ców  nowe miejsca  parkingowe.  Jest  ich 
więcej  niż  przed  przebudową.  Tym  sa-
mym geometria ul. Górczewskiej została 
dostosowana  do  przekroju  ul.  Leszno, 
która  jest  naturalnym  przedłużeniem  ul. 
Górczewskiej  w  kierunku  centrum.  Pre-
zydent Warszawy przypomniał, że mimo 
epidemii  koronawirusa  prace  wykonano 
w terminie. 

– To  przykład  tego,  w  jaki  sposób 
można  pogodzić  racje  wszystkich.  Inte-
resy z jednej strony kierowców, z drugiej 
strony  –  pieszych,  również  rowerzystów. 
Mamy więcej  zieleni, nowe chodniki an-
tysmogowe,  mamy  nową  ścieżkę  rowe-
rową,  zostały  uporządkowane  miejsca 
do parkowania i jest ich więcej. Wszystko 
to w sposób jak najbardziej nowoczesny – 
mówił Rafał Trzaskowski. 

Po  obu  stronach  ulicy  ułożono  zu-
pełnie nowe chodniki z betonowych płyt 
antysmogowych, wyposażone w udogod-
nienia dla osób niewidomych  i niedowi-
dzących. Osoby z niepełnosprawnościami 

mogą  korzystać  z  ramp  przy  miejscach 
parkingowych  oraz  pochylni  przy  przy-
stankach komunikacji miejskiej. 

Po północnej stronie powstała wygod-
na,  asfaltowa  droga  dla  rowerów,  która 
łączy  się  w  spójną  sieć  z  szeregiem  in-
nych tras m.in. w al. Prymasa Tysiąclecia 
i  wzdłuż  ciągu  Leszno-Okopowa-Towa-
rowa.

Przybyło też zieleni. Najwięcej na od-
cinku  objętym  intensywnymi  pracami 
związanymi z budową metra. Pojawiło się 
tam niemal 100 nowych drzew, z których 
blisko  30  zazieleniło  pas  dzielący  ulicy 
Górczewskiej. 

Na  dalszym  odcinku  przede  wszyst-
kim udało się zachować większość istnie-
jącej zieleni, która rośnie bujnie głównie 
po  północnej  stronie  ulicy.  Oprócz  tego 
posadzono ponad 20 nowych drzew oraz 
11 tysięcy krzewów i bylin, które pokry-
wają teren ponad 2 tysięcy m².

Ulica  zyskała  też  nowe  oświetlenie. 
Zamiast  starych  słupów  pojawiły  się 
nowe  latarnie  z  oświetleniem  ledowym. 
Daje to lepsze światło i znaczne oszczęd-
ności energii. Przebudowana została rów-
nież  sygnalizacja  świetlna  przy  Płockiej 
i Syreny.  

b Promy wróciły na Wisłę b Myjemy ulice wodą z basenów b  Włochowski Festiwal Filmowy b
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Na Bemowie

76. rocznica Powstania Warszawskiego 

Górczewska otwarta
Zakończyła się kompleksowa przebudowa jednej z ważniejszych wol-
skich arterii. Na odcinku od ul. Syreny do Młynarskiej pojawiły się 
nowe chodniki, drogi dla rowerów, miejsca parkingowe czy zieleń.

Kabaret Literacki Marka Majewskiego
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Nareszcie możemy  powiedzieć,  że 
zbliżamy  się  do  zakończenia  budowy 
Parku  Zachodniego.  Prace  związane 
z  zakresem  podstawowym  budowy 
parku  zostały  już wykonane,  pozosta-
ły  jeszcze  prace  dodatkowe  –  będzie 
wykonywana  m.in.  nawierzchnia  mi-
neralno-żywiczna. Potem będą odbiory 
zewnętrzne,  niezbędne  do  uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie. 

Jeśli  wszystko  pójdzie  dobrze,  już 
w  te  wakacje  będzie  można  korzystać 
z  parku,  a  w  nim  z  fontanny,  placu 
zabaw, wielofunkcyjnego boiska, placu 
do gry w piłkę i siłowni plenerowej. Jest 
tu oczywiście typowo parkowa mała ar-
chitektura – ławki i kosze na śmieci, le-
żaki oraz huśtawki dla dorosłych i dzieci 
w  zaciszu drzew. Posadzono wiele  no-
wych  drzew,  m.in.:  platanów,  lip,  so-
sen, wiśni, dębów. Teren wewnątrz alei 
okalającej  park  został  wyplantowany 

i  obsiany  trawą.   Widoki  na  cały  park 
będzie można podziwiać z górki zlokali-
zowanej w środkowej jego części. 

Jedyny  wcześniej  planowany  ele-
ment, którego zabraknie, to kawiarnia. 
Pawilon  kawiarni,  ustawiony w  parku 
jeszcze przez pierwotnego wykonawcę, 
nie  spełnia  wymaganych  standardów 
i  nie może  być wykorzystany.  Zarząd 
dzielnicy  skierował  w  tej  sprawie  za-
wiadomienie do prokuratury, ze wzglę-
du na niezgodności dokumentacji pawi-
lonu ze stanem faktycznym. 

Natomiast  zieleni  w  parku  będzie 
jeszcze więcej – urząd dzielnicy rozpi-
sze odrębne postępowanie przetargowe 
na dodatkowe nasadzenia. Nie koliduje 
to z uzyskaniem pozwolenia na użytko-
wanie, a gdy tylko pozwolenie zostanie 
wydane, będzie można zdjąć ogrodze-
nie i w pełni cieszyć się na nowo urzą-
dzonym terenem zieleni. 

Wydarzenie rozpoczęło się przy po-
mniku  Robotników  Czerwca  1976  r. 
gdzie  wyznaczono  początek  i  koniec 
przemarszu. Trasa liczyła symboliczne 
1989  metrów.  Uczestnicy  przed  star-
tem odebrali okolicznościowe koszulki, 
a  po  przekroczeniu mety  otrzymywali 
z  rąk  burmistrza  dzielnicy  Bogdana 
Olesińskiego  pamiątkowe  medale. 
Następnie  rozpoczęła  się  druga  część 
uroczystości  poświęcona  strajkom  ro-
botniczym.  Uczestnicy  wydarzenia 
mogli  oglądać    okolicznościową  wy-
stawę  przygotowaną  przez  Fundację 
dla Ursusa. 

– Dzisiejsze spotkanie jest upamięt-
nieniem wydarzeń z 1976 i 1989 roku, 
ale przede wszystkim cenną i potrzebną 
lekcją  historii  dla  nowych  mieszkań-
ców naszej dzielnicy. To bardzo ważne, 
abyśmy byli  świadomi  jak  istotną  rolę 
w  powojennej  historii  Polski  odegrał 

Ursus.  Wiele  strajków,  poczynając 
od  Poznańskiego Czerwca  1956  roku, 
było  krwawo  tłumionych.  Skala prote-
stu z 25 czerwca 1976 roku zainicjowa-
nego przez robotników z Ursusa, Rado-
mia i Płocka była tak duża, że komuni-
styczne władze po  raz pierwszy ugięły 
się pod presją społeczeństwa i wycofały 
z  wprowadzenia  zaplanowanych  pod-
wyżek cen żywności. Symbolem tamtych 
wydarzeń  stała  się  wykolejona  w  Ur-
susie  lokomotywa.  Na  strajkujących 
spadły  poważne  represje. Przechodzili 
tzw.  ścieżki  zdrowia  i  byli  skazywa-
ni  na  kilka  lat  pozbawienia  wolności. 
Z potrzeby pomocy uczestnikom prote-
stów  powstał  Komitet  Obrony  Robot-
ników,  który  stworzył  podwaliny  pod 
narodziny NSZZ „Solidarność”. Dzię-
kuję Wam za odważną postawę i wkład, 
jaki  wnieśliście  w  historię  przemian 
demokratycznych  Rzeczpospolitej  Pol-

skiej. – powiedział do zgromadzonych 
uczestników  wydarzeń  z  czerwca  ’76 
burmistrz  dzielnicy  Ursus,  Bogdan 
Olesiński. 

Po przemówieniu burmistrz dzielni-
cy wraz z zastępcą Wiesławem Krzemie-
niem  i wiceprzewodniczącą  rady Anną 
Lewandowską wręczali zgromadzonym 
robotnikom pamiątkowe dyplomy i pła-
skorzeźby. W uroczystości wzięli  rów-
nież udział: Grzegorz Puchalski – radny 
dzielnicy  Ursus,  Andrzej  Kierzkowski 
–  przewodniczący  Terenowej  Komisji 
Ursus  NSZZ  „Solidarność”,  Bogusław 
Łopuszyński  –  dyrektor  Ośrodka  Kul-
tury „Arsus”, Alicja Szot z Fundacji dla 
Ursusa  oraz  przedstawiciele mieszkań-
ców. Obchody zakończyły się wspólnym 
odsłuchaniem  pieśni  „Mury”  –  Jacka 
Kaczmarskiego. Z uwagi na obostrzenia 
wywołane epidemią, wydarzenie miało 
charakter kameralny.

W dobie filmów, filmików i etiud, których mnó-
stwo jest w internecie proponujemy:  nagraj swój film 
o Włochach, bądź producentem, operatorem kamery 
i reżyserem. Bądź sobą. Twórcą .

akcjA    to  festiwal  dla  każdego,  bez  względu 
na wiek,  płeć  i  przekonania. Masz pomysł na wizje 
naszej  dzielnicy?  Chętnie  ją  obejrzymy,  a  profesjo-
nalne jury odpowiednio oceni.

Zapoznaj  się  z  regulaminem  zamieszczonym 
na  stronie UD Włochy:  http://www.ud-wlochy.waw.
pl/page/25,aktualnosci.html?id=3378&fbclid=I-
wAR04AcsIhv7BrW5X6TQEfkrBo7s8npv5Bo-
a02wmpS8YYjdiVsakwvyr6fQ0

Serdecznie zapraszamy

Bieg Wolności w Ursusie
Uroczysty przemarsz po trasie II Biegu Wolności w Ursusie, podziękowania dla strajkujących w 1976 
roku robotników z Zakładów Mechanicznych „Ursus” oraz dzielenie się wspomnieniami. W ten spo-
sób w dzielnicy Ursus, w niedzielę, 5 lipca br., upamiętniono 31. rocznicę częściowo wolnych wyborów 
do Sejmu i Senatu oraz 44. rocznicę strajków z Czerwca 1976 roku.

Na Ochocie

Park Zachodni

Pierwszy 
Włochowski 
Festiwal 
Filmowy  
akcjA!

ZAMAWIANIE OGŁOSZEŃ
tel./faks: 22 877 25 66, 22 877 25 67

e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
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Uczestniczka  tajnych  kompletów 
w czasie niemieckiej okupacji, bohaterka 
Powstania Warszawskiego, podczas któ-
rego w kościele przy Moniuszki wzięła 
ślub  ze  swoim  mężem  Kazimierzem. 
Wreszcie wybitna polska architekt, która 
na przekór czasom stalinowskim wycza-
rowała na Bielanach prawdziwe perełki 
–  do  dziś  osiedle,  które  zaprojektowała 
nazywane  jest  Piechotkowem.  Z  okazji 
tych niezwykłych urodzin Jubilatkę od-
wiedzili przedstawiciele zarządu Bielan 
z  burmistrzem  Grzegorzem  Pietruczu-
kiem.  Po  złożeniu  życzeń,  wręczeniu 
kwiatów  i  kosza  łakoci  porozmawiali 
o Bielanach, a szczególnie o ich historii 

i  architekturze. Mimo  pięknego  wieku, 
pani Maria ze szczegółami pamięta pro-
jektowanie  i  budowę  niemal  każdego 
budynku,  a  nawet  niezwykłe  historie 
sprzed kilku dekad.

– Kiedyś  na  budowę  przyjechało  au-
tokarem całe biuro polityczne z Gomułką 
i  Cyrankiewiczem  na  czele.  Popatrzyli 
na nasze bloki i ktoś półgłosem powiedział 
do  Cyrankiewicza:  „Towarzyszu  premie-
rze, Piechotkowie okna z lufcikami zrobili 
i socjalizm się nie zawalił”. Bo wtedy okna 
miały być proste, bez lufcików – wspomi-
na z uśmiechem dostojna Jubilatka.

Pani  Mario,  życzymy  pani  200  lat 
w zdrowiu i wspaniałym humorze.

W  czasie,  gdy  Polskę  nawiedzają 
susze  połączone  z  bardzo  intensyw-
nymi  opadami  deszczu,  racjonalne 
gospodarowanie  wodą  jest  niezbędne. 
–  Zamiast  marnować  życiodajny  płyn 
musimy  o  niego  dbać.  Stąd  też  pomysł, 
by na Bielanach deszczówka nie trafiała 
do  kanalizacji,  ale  służyła  pielęgnacji 
zieleni. Zachęcam wszystkich właścicie-
li  i  zarządców  nieruchomości,  by  takie 
rozwiązanie w trosce o środowisko wpro-
wadzili u siebie – mówi burmistrz Bielan 
Grzegorz Pietruczuk. 

W  pierwszej  kolejności  pięć  zbior-
ników  zamontowano  na  terenie  Cen-
trum  Rekreacyjno-Sportowego  przy  ul. 
Lindego  20  oraz  Komendy  Rejonowej 
Policji  Warszawa  V  przy  ul.  Żerom-
skiego  7.  –  Planujemy  także  montaż 
takich  zbiorników  na  terenie  placówek 
oświatowych – dodaje burmistrz Pietru-
czuk. Projekt  realizowany na Bielanach 
jest pierwszym tego typu rozwiązaniem 
w dzielnicach. 

Wykonane  z  polietylenu  zbiorniki 
mają  pojemność  300  litrów  (wyjątkiem 
jest zbiornik na terenie basenu CRS Biela-
ny przy ul. Conrada, który ma pojemność 
1000  litrów  i  jest  wkopany  w  ziemię). 
Trafia do nich woda deszczowa, która bę-
dzie wykorzystywana m.in. do podlewania 
roślin  i  trawników  okalających  budyn-
ki.  „Beczki” wyposażone  są w  specjalny 
kranik, do którego można podłączyć wąż 
ogrodowy lub pobierać wodę do wiaderka 
lub konewki. 

Dodatkowe  24  zbiorniki  do  końca 
sierpnia  zainstaluje  przy  zarządzanych 
przez siebie budynkach bielański Zakład 
Gospodarowania  Nieruchomościami. 
Wyposażone w nie zostaną domy przy ul. 
Anny Jagiellonki 2, Palisadowej 5A i 5D, 
Barcickiej 1 i 53, Cegłowskiej 72, Anto-
niego  Fontany  22  i  24,  Hajoty  48  i  51, 
Swarzewskiej 54, Przybyszewskiego 57, 
Skalbmierskiej 19, Pelpińskiej 39, Pęcic-
kiej  23,  Rudzkiej  12/14,  Gdańskiej  16, 
Wrzeciono 30 i Szegedyńskiej 13A.

W  parku  Herberta  zakończyła  się 
rozbiórka małej architektury oraz mon-
taż  instalacji  podziemnych  –  rur  i  ka-
bli,  a  także  elementów  monitoringu. 
Wykonano  również  system  nawadnia-

jący, a istniejącą zieleń poddano zabie-
gom  pielęgnacyjnym. Od  strony  ulicy  
Z. Romaszewskiego zakończono prace 
brukarskie. Wykonano również podbu-
dowę  placów  zabaw,  gdzie  niebawem 
rozpocznie się montaż zabawek.

Na  skwerze  Jarnuszkiewicza  prace 
są  zaawansowane  w  całym  parku.  – 
Część  alejek  i  chodników  jest  gotowa 
i  rozpoczęto  ustawianie  ławek.  Za-
kończono  budowę  komory  technicznej 
i  niecki  niewielkiej  fontanny  –  mówi 
Grzegorz  Pietruczuk.  Na  dwóch  pla-
cach  zabaw  zamontowano  ogrodzenie 
i  pierwsze  zabawki.  Ponadto  ułożono 
podwieszany chodnik w dzikiej strefie 
skweru. Czym jest podwieszany chod-
nik? To rodzaj trotuaru, który jest opar-
ty  na  ziemi  punktowo  –  dzięki  temu 
nie są uszkadzane systemy korzeniowe.  

Więcej drzew
Modernizacja parku i skweru to nie 

tylko  prace  budowlane.  W  obu  miej-
scach  projekt  przewiduje  nowe  nasa-
dzenia.  W  parku  Herberta  ogrodnicy 

posadzą 31 drzew oraz blisko 5 tysięcy 
krzewów  i  bylin.  Pod  drugiej  stronie 
ulicy  Perzyńskiego,  na  skwerze  Jar-
nuszkiewicza,  posadzonych  zostanie 
prawie 600 drzew i krzewów iglastych, 

2700 drzew i krzewów liściastych, 9100 
bylin oraz 3200 sztuk trawy ozdobnej.

Skwer  Jarnuszkiewicza  jest  zapro-
jektowany  tak,  aby  zwiększyć  różno-
rodność  siedlisk,  a  w  konsekwencji 
wzmocnić ich potencjał biocenotyczny. 
Polega  to  m.in.  na  wyznaczeniu  stref 
„dzikiej  przyrody”,  w  których  natura 

rządzi  się własnymi prawami,  a  zwie-
rzęta  mają  swoją  enklawę.  W  tych 
przestrzeniach zabiegi pielęgnacyjne są 
wykonywane w minimalnym stopniu. 

Kolorowe rabaty
Zazielenianie prowadzone jest rów-

nież  w  parku  Olszyna,  gdzie  ruszyły 
prace  przy  zagospodarowaniu  terenu 
od  strony  ulicy  Gąbińskiej. W  pierw-
szej  kolejności  posadzono  drzewa  
– 10 lip srebrzystych, 6 kasztanowców, 
6 jabłoni i 4 klony.

W  drugim  etapie,  w  miejscu 
przedeptu  (w  kierunku  pawilonów 
handlowych)  rozpocznie  się układanie 
chodnika.  Po  jego  północnej  stronie 
stanie sześć ławek, wszystkie zatopione 
w bujnej zieleni. Po przeciwnej stronie, 
na  szerokości  prawie  całego  chodnika 
będzie  się  rozciągać  rabata  z  wyrazi-
stym  fioletowym  akcentem.  Ogrodni-

cy posadzą tam 2336 krzewów i bylin 
oraz  400  tulipanów,  co  z  pewnością 
zwiększy bioróżnorodność parku. Pra-
ce  zakończą  się  w  pierwszych  dniach 
września.  Po  wakacjach  w  zespole 
przyrodniczo-krajobrazowym  Olszyna 
rozpocznie  się montaż podwieszanego 
chodnika.

W piątek 10 lipca doszło do oficjal-
nego  przywrócenia  boisk  do  użytku, 
a nowa nawierzchnia została przetesto-
wana przez drużyny  juniorskie. Swoje 
strzały na bramkę bronioną oddali  też 
Grzegorz  Pietruczuk,  burmistrz  dziel-
nicy i jego zastępcy Włodzimierz Piąt-
kowski oraz Andrzej Malina.

I  na  tym  nie  koniec  z  inwestycja-
mi w bielańską infrastrukturę sportową. 
Centrum  Rekreacyjno-Sportowe  Biela-
ny planuje przeprowadzić  jeszcze w  te 
wakacje remont kolejnego zarządzanego 
przez siebie obiektu Syrenki, czyli boisk 
wielofunkcyjnych w  sąsiedztwie Parku 
Olszyna. Poza tym urząd dzielnicy ogło-
sił  w  lipcu  przetarg  na  remont  boiska 
przy  Szkole  Podstawowej  nr  214.  – 
Stawiamy na rozwój sportowy zarówno 
młodszych jak i starszych mieszkańców 
dzielnicy.  Do  tego  potrzebujemy  odpo-
wiedniej  infrastruktury  –  komentuje 
burmistrz Grzegorz Pietruczuk.

Na Bielanach

Zazieleniamy parki i skwery
W parku Zbigniewa Herberta i na skwerze Jerzego Jarnuszkiewicza prace prowadzone są nie tylko przy 
modernizacji alejek i wyposażenia parku. To również zazielenianie terenu. – Chcemy, by na Bielanach 
było jeszcze więcej drzew i krzewów – mówi burmistrz Grzegorz Pietruczuk. 

Dwieście lat, pani Mario!
To było wielkie święto. 12 lipca pani Maria Piechotkowa skończyła 
sto lat! Jej życiorys z całą stanowczością mógłby posłużyć za scena-
riusz filmu.

Na Bielanach 

Zbiorniki na deszczówkę
Dzielnica Bielany wprowadza pilotażowo montaż 30 zbiorników 
na deszczówkę przy obiektach użyteczności publicznej oraz budyn-
kach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nierucho-
mościami w dzielnicy Bielany.

Orlik z nową nawierzchnią
Po kilku tygodniach prac dokonano wymiany nawierzchni dwóch 
boisk i bieżni na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 53 im. Mariusza 
Zaruskiego przy ul. Rudzkiej. Modernizacja obiektu zrealizowana 
została w ramach budżetu obywatelskiego.
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Nowa usługa biblioteki

Zarządzaj 
kontem 
przez SMS-y!
Biblioteka Publiczna na Bemo-
wie nie zwalnia tempa. Urucho-
miła czytelnię e-prasy, wprowadziła 
możliwość wideo zapisu, poszerzyła 
katalog multijęzykowy, założyła kon-
to dla młodych na TikTok. Warto 
również podkreślić, że udostępniła 
swobodny dostęp do regałów z książ-
kami dla czytelników w większości 
placówek. Przyszedł czas na stero-
wanie kontem bibliotecznym z pozy-
cji SMS-a, a dodatkowo możliwość 
uzyskania informacji o placówkach. 
Przyjrzyjmy się jak to działa. 

Każdy  użytkownik  bemowskiej  Bi-
blioteki  posiadający  kartę  biblioteczną 
może zalogować się na swoje konto drogą 
internetową  i m.in.  sprawdzić  jego  stan, 
zrobić nocną rezerwację czy prolongować 
wypożyczone pozycje. Może również ko-
rzystać z aplikacji MATEO, a od dzisiaj 
ma  także  możliwość  sterować  kontem 
bibliotecznym  przy  pomocy  komend 
SMS.  Automat  pod  numerem  telefonu 
+48  798  333  727  reaguje  na  komendy 
wysyłane przy pomocy SMS-ów. 

Wysyłając  komendy:  Pomoc, Konto, 
Prolongata, Rezerwacje, Rezygnuję, Blo-
kada, Odblokuj i Info możemy otrzymać 
kompletną potrzebną  informację. Po ko-
mendzie  musimy  dodać  numer  karty, 
a  w  przypadku  komendy  Info  –  numer 
placówki. 

– Ta  usługa  to  nie  tylko  zarządzanie 
kontem  bibliotecznym,  ale  też  uzyskanie 
informacji o danej placówce. Przy okazji 
walczymy z wykluczeniem osób starszych, 
które  nie  mają  smartfonów  czy  dostępu 
do internetu i nie mieli do tej pory możli-
wości jak inni – podkreśla autor programu 
Mirosław Domański. 

SMS o  treści  „Pomoc” wysłany  pod 
nr  tel.:  +48  798  333  727  da  użytkow-
nikowi  skrótową  informację  o  usłudze; 
o  treści  „Konto”  –  informację  o  wypo-
życzonych  pozycjach  i  ich  terminach 
zwrotu.  Treść  „Prolongata”  –  przedłu-
żany  jest  termin  zwrotu  pozycji  (o  ile 
jest to możliwe) i użytkownik otrzymuje 
informacje  o  nowych  terminach.  Treść 
„Rezerwacje”  to  informacja  o  rezerwa-
cjach,  czyli  co  i  do kiedy możemy ode-
brać z biblioteki. SMS o treści „Rezygnu-
ję” – po otrzymaniu SMS-a o możliwym 
odbiorze  rezerwacji  możemy  z  niej  bez 
konsekwencji zrezygnować. 

Pozostałe komendy SMS: 
Blokada  –  sami  blokujemy  kartę,  którą 
np. zgubiliśmy;
Odblokuj  –  jednak  karta  się  znalazła, 
więc zdejmujemy blokadę z konta;
Info – informacja o placówce, jej dane ad-
resowe, telefon, godziny otwarcia. Co waż-
ne: podajemy informację o zamknięciu pla-
cówki, np. z powodu skontrum. 

– Zachęcamy  do  korzystania  z  nowej 
usługi i przypominamy także o możliwości 
zdalnego zapisu do nas w oparciu o Go-
ogle Duo. Bez wychodzenia z domu można 
wypożyczać e-zasoby biblioteczne w trybie 
wideo – dodaje Mirosław Domański. 

Dotychczasowe biegi gromadziły bie-
gaczki  i  biegaczy  w  parku  Powstańców 
(I edycja) i w parku im. Księcia Janusza. 
Biegom  towarzyszyły  rekonstrukcje  hi-
storyczne,  pokazy  uzbrojenia  i  koncer-
ty  piosenek  powstańczych.  Tegoroczna 
edycja wydarzenia, z uwagi na pandemię 
koronawirusa, odbędzie się online.

Zamiast  spotkania  w  parku  w  okre-
ślonym  dniu,  dajemy  czas  na  udział 

w Biegu Pamięci „Wola 1944” od godz. 
17.00  –  1  sierpnia  do  godziny  23.59 
–  8  sierpnia.  Niezmienny  pozostaje  mi-
nimalny dystans: 1944 metry. Odległość 
tę można przebyć w  dowolnym miejscu 
na świecie, nie wyłączając stacjonarnych 
bieżni w domu lub na siłowni.

Warunkiem  udziału  jest  przesła-
nie  na  facebookowy  profil  dzielnicy 
MiejskaWola  w  wyznaczonym  termi-

nie  potwierdzenia  przebycia  dystan-
su,  np.  zdjęcia  z  aplikacji.  W  zamian 
uczestnicy  otrzymają  okolicznościo-
wy  dyplom.  –  Zmieniając  formułę,  nie 
zmieniamy  podstawowych  celów  Biegu 
Pamięci.  Zależy  nam  na  upamiętnieniu 
cywilnych  ofiar  rzezi  Woli  dokonanej 
w  trakcie  Powstania  Warszawskiego. 
W  tym  wyjątkowym  czasie  pozostaje 
z  nami  jako  partner  Muzeum  Powsta-

nia  Warszawskiego  –  mówi  Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz Woli.  

– Nie będziemy porównywać czasów, 
liczy  się  pokonanie  dystansu.  Zachęcam 
wszystkich  do  udziału,  mając  nadzieję, 
że  kolejne  edycje  biegu  odbędą  się  już 
w tradycyjnej formule – dodaje Ewa Stat-
kiewicz, przewodnicząca Rady Dzielnicy 
Wola.
#IVBiegPamięci, #Wola1944

IV Bieg Pamięci „Wola 1944” online
Tegoroczna edycja Biegu Pamięci, zamiast w jednym z wolskich parków, odbędzie się w wybranych przez uczestników miejscach. Ważne, 
by pokonać minimum 1944 metry i przesłać tego potwierdzenie. Cel pozostaje niezmienny – upamiętnienie cywilnych ofiar rzezi Woli. 
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Wykonuję terapię komórkową:

Terapia osoczem bogatopłytkowym (GLO PRP)

leczenie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, 

przeciwzapalne; stosowane w  chorobach 

degeneracyjnych lub pourazowych chrząstki stawowej. 

RZS – przeciwbólowo. Przewlekłe dolegliwości bólowe 

przyczepów ścięgien i  więzadeł (przeciążenia), np. łokieć 

tenisisty. Leczenie przeciwbólowe stawów kręgosłupa  

w    przebiegu dyskopatii  i  zmian zwyrodnieniowych. 

Leczenie przeciwbólowe stawów krzyżowo-biodrowych.

DARIUSZ GRELA 
specjalista chirurgii urazowej  
i ortopedii II st.

Miejsca przyjęć – konsultacja; 
terapia komórkowa, iniekcje
Warszawa: Wola, ul. Łucka 18
gabinet Renort, tel. 539250863

GABINET ORTOPEDYCZNY  
–  SPRAWNOŚĆ W KAŻDYM WIEKU!

Przeprawy  promowe  Warszaw-
skich  Linii  Turystycznych  od  lat 
cieszą  się  dużą  popularnością  wśród 
mieszkańców  Warszawy  i  turystów. 
Tradycyjnie  wypływały  na  Wisłę 
na  początku  maja,  jednak  w  związ-
ku  z  epidemią  koronawirusa  ich  start 
został  wstrzymany.  Teraz  wróciły 
i od pierwszego weekendu  lipca zno-
wu połączyły brzegi rzeki:
• Słonka  – pływa pomiędzy Cyplem 

Czerniakowskim a Saską Kępą i za-
bierała na pokład 25 osób, 

• Pliszka – pływa wzdłuż mostu Po-
niatowskiego do Stadionu PGE Na-
rodowego  i  zabiera  na  pokład  25 
osób, 

• Wilga  – pływa pomiędzy Podzam-
czem-Fontannami  a  ZOO  i  zabiera 
na pokład 50 osób. 
W  lipcu  i  sierpniu  promy  pływają 

codziennie, a we wrześniu w weekendy. 
Na prom można zabrać rower. Przepra-
wy Słonką, Pliszką i Wilgą są bezpłatne. 

Turystyczne atrakcje
Stołeczną atrakcją podczas wakacji 

jest  też  turystyczna  linia  autobusowa 
100,  linia  tramwajowa  T  oraz  spe-
cjalne kursy Piaseczyńsko-Grójeckiej 
Kolejki  Wąskotorowej.  Fanów  od-
poczynku  nad  rzeką  zapraszamy  rów-
nież do skorzystania z letnich atrakcji 
Dzielnicy Wisła.

Woda z miejskiego basenu na Pra-
dze-Południe  posłużyła  do  umycia 
200 km warszawskich ulic. Akcję wy-
pompowywania koordynowali strażacy 
z OSP Wesoła. W efekcie 11 pojazdów 
zatankowało do cystern 100 m3 wody 
z pływalni Szuwarek przy ul. Kwatery 
Głównej 13. 

To  kolejna  inicjatywa  użycia  ba-
senowej wody  do  czyszczenia miasta. 
W marcu 510 m3 wody z pływalni przy 
ul. Jagiellońskiej posłużyło do umycia 
300  km  jezdni.  Za  tydzień  podobna 
akcja  zostanie  przeprowadzona  z  wy-
korzystaniem wody z pływalni Wodnik 
zlokalizowanej  również na Pradze-Po-
łudnie. 

Dla środowiska
Ze względów  konserwacyjno-sani-

tarnych  woda  w  basenach  musi  być 
okresowo  wymieniana.  Przekazanie 
wody do wykorzystania w pracach po-
rządkowych zamiast  zrzutu do kanali-
zacji wspiera miejską ideę racjonalnego 
gospodarowania wodą. 

Czyste ulice 
1300  km  warszawskich  ulic, 

za których czystość odpowiada Zarząd 
Oczyszczania Miasta, od wiosny do je-
sieni jest czyszczonych na mokro przy-
najmniej raz na tydzień. To, kiedy my-
jemy konkretną ulicę, można sprawdzić 
w  kalendarzu  sprzątania  znajdującym 
się  na  stronie  http://zom.waw.pl/ulice/
kalendarz-sprzatania.

– Wyjątkowo zimny i deszczowy maj 
sprawił,  że  pszczoły  przez  długi  okres 
czasu  nie  mogły  wylatywać  po  nektar 
i spożytkowały zebrany wcześniej zapas 
zgromadzonego  nektaru  na  wiosenny 
rozwój rodzin. W dniu zbioru, przez po-
godę, w ulach było sporo mniej miodu 
niż podczas przeglądu 10 dni wcześniej 
– mówi Magdalena Kozerska z Miodo-
wej Manufaktury, która dba o żolibor-
skie pasieki. 

Plastry  w  ulach  wymieniono 
na  nowe,  z  których  za  kilka  tygodni 
pozyskany  ma  być  pozyskany  miód 
akacjowy. Z początkiem czerwca kwit-
nienie rozpoczęły już robinie akacjowe 
i w parkach wyczuwalne są  ich  inten-
sywne aromaty. 

Aby wyprodukować kilogram mio-
du  pszczoły  muszą  odwiedzić  około 
czterech  milionów  kwiatów,  poko-
nując  dystans  około  150  tys.  kilome-

trów. Pszczoła robotnica żyje średnio 
36–40  dni,  a  jedna  zbieraczka  przy-
nosi  do  ula  tyle  nektaru,  że  pszczoły 
produkują  z  niego  około  jednej  ły-

żeczki miodu. Przy czym pszczoła nie 
jest  zbieraczką  przez  całe  swoje  ży-
cie. Staje się nią po osiągnięciu około  
3  tygodni  –  wcześniej  wykonuje  inne 
prace w  ulu    –  stosownie  do  swojego 
wieku. Zbieraczką  za  to  pozostaje  już 
do końca życia. 

Na  Żoliborzu  znajdują  się  dwie 
pszczele pasieki, w każdej rozstawione 
są  po  cztery  ule. W  parkach Kaskada 
oraz Kępa  Potocka  stoi  łącznie  osiem 
uli, którymi na zlecenie Urzędu Dziel-
nicy Żoliborz m.st. Warszawy opiekuje 
się Miodowa Manufaktura. Żoliborskie 
pasieki  i  nawiązana w  celu  ich  utrzy-
mania  współpraca,  pełnią  ważną  rolę 
edukacyjną  dla  mieszkańców  o  życiu 
pszczół,  ich  roli  w  przyrodzie,  zapy-
laniu  roślin,  ochronie  owadów  zapy-
lających  oraz  o  procesie  powstawania 
miodu.

Akcja  dotycząca  rozstawiania 
i utrzymywania pasiek na terenie dziel-
nicy Żoliborz realizowana jest nieprze-
rwanie  od  2015.  W  tym  roku  Urząd 
Dzielnicy  Żoliborz  m.st.  Warszawy 
podpisał umowę na pozyskanie i prze-
kazanie łącznie 245 kg miodu z dwóch 
pasiek.

Myjemy ulice wodą z basenów
Warszawa nie marnuje ani kropli wody. Kolejne 200 kilometrów stołecznych ulic zostało umyte wodą 
pochodzącą z basenu. 100 m3 wody zamiast trafić do kanalizacji, zostało zużyte do czyszczenia.

Promy wróciły na Wisłę
Promy Warszawskich Linii Turystycznych od soboty, 4 lipca, znów 
połączyły brzegi Wisły w trzech miejscach. W czasie wakacji pływają 
codziennie, a we wrześniu w weekendy.

Pracowite żoliborskie pszczółki
W żoliborskich pasiekach zebrano już pierwszy miód. Z ośmiu uli w pasiekach w parku Kępa Potocka 
i parku Kaskada pozyskano 40 kilogramów złocistego wielokwiatowego miodu z udziałem nektarów m.
in. z klonów i drzew owocowych.
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Ośrodek Kultury „ARSUS”
ul. Traktorzystów 14

Tel. 22 478 34 54
W sierpniu:
• 9  sierpnia  (niedziela)  godz.  12.30 

– park Czechowicki – Scena Letnia 
– Bajka  dla  dzieci  pt.  „Tajemniczy 
las”. Wstęp wolny

• 16  sierpnia  (niedziela)  godz.  12.30 
– park Czechowicki – Scena Letnia 
– Bajka dla dzieci pt. „Bajeczna po-
dróż Smoka Wawelskiego”. W stęp 
wolny

• 23 sierpnia (niedziela) godz. 12.30 – 
park Czechowicki – Scena Letnia – 
Bajka dla dzieci pt. „Kot w butach”. 
Wstęp wolny

• 30  sierpnia  (niedziela)  godz.  12.30 
– park Czechowicki – Scena Letnia 
– Bajka dla dzieci pt. „Jaś i Małgo-
sia”. Wstęp wolny

Widownia w wyznaczonym  i  oznako-
wanym  obszarze  do  150  osób  z  za-
chowaniem  obowiązującego  reżimu 
sanitarnego.

Żoliborski spacer  
Szeroką aleją,  

czyli od pl. Grunwaldzkiego 
do rowu fortecznego

Zapraszam  22  sierpnia  br.  na  spacer 
wzdłuż imponującej swoją szerokością 
al.  Wojska  Polskiego.  Zwiedzimy  też 
fragmenty kilku przylegających do niej 
ulic. Zbiórka o 11.00 na pl. Grunwaldz-
kim  u  zbiegu    Broniewskiego  i  Po-
piełuszki.  Zakończenie  przed  bramą 
gimnazjum nr 55 – al. Wojska Polskie-
go  1a,  tuż  obok  Targu  Śniadaniowe-
go.  Bardzo  proszę  o  zastosowanie  się 
do reżimu epidemiologicznego – udział 
tylko  w  maseczkach  lub  przyłbicach. 
Spacer potrwa około 90 minut. Udział 
w spacerze, jak zwykle, co łaska ;)
–  Co zostało z planowanej defiladowej 
osi niegdyś nowej dzielnicy?

–  Jak  miał  wyglądać  pl.  Grunwaldzki 
i dlaczego nie wygląda?

–  Kto ma niebieski pomnik?
–  Który żoliborski dworek zbombardo-
wali nasi „sojusznicy”?

–  Gdzie  aresztowano  rotmistrza  Pilec-
kiego?

–  Co robi bunkier na trawniku?
–  Jak wygląda Żoliborz Magistracki?
–  Jak  się  teraz  nazywa  ulica  Mikoła-
jewska i dlaczego była taka ważna?

–  Dlaczego  to  gmach  „Poniatówki” 
chociaż od dawna jest tu „Limanow-
ski”?

–  Która ulica zwana była niegdyś Tanią 
a potem Pochyłą?

–  Gdzie  stał  fort  Haukego,  jeszcze 
wcześniej fortem Georgija zwany?

–  Jak  teraz  wygląda  niegdyś  najwięk-
szy plac Warszawy?

–  Gdzie mieszkał Artur Oppman?
–  Co się działo w willi “Lubicz”?

Na  te  i  inne  pytania  znajdziesz  odpo-
wiedź już 22.08. Zapraszam!

przewodnik warszawski
Piotr Wierzbicki
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• POGOTOWIA
Ratunkowe % 999  
Gazowe % 992
Ciepłownicze % 993
Energetyczne % 991
Wodno-kanalizacyjne % 994 
Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” 
% (22) 668 70 00

• POLICJA % 997
Komenda Rejonowa Warszawa-
-Ochota, ul. Opaczewska 8
% (22) 603 93 50

• STRAŻ MIEJSKA % 986

• STRAŻ POŻARNA % 
998

Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 16, ul. Rynkowa 8  
  % (22) 596 71 60

ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, 
srebra, platery, książki, pocztówki, 
odznaki, odznaczenia, szable, bagnety. 
Gotówka. Tel. 504 017 418

PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI 
meblowej, samochodowej.  
Tel. 509 672 530, 22 638 52 84, 
505 593 654

Horoskop
od 1 do 30 sierpnia 2020 r.

WODNIK (21 I – 18 II) 
Ostatnio  roznosiła  Cię 
energia.  To  dobrze,  bo  los 
może  zmusić  do  poważ-

nych  zmian  w  życiu.  Lepszym  jednak 
okresem  na  takie  zmiany  będzie  sier-
pień.  Zamarzysz  o  innej  przyszłości, 
zaczniesz  planować  z  rozmachem, 
poznasz  kogoś,  kto  wzmocni  te  pra-
gnienia.  Może  Ci  się  udać,  jeśli  nie 
przeszarżujesz. Pamiętaj o zdrowiu.

RYBY (19 II – 20 III)
Przepełnia  Cię  radość, 
masz  poczucie,  że  możesz 
wreszcie  coś  zrobić  i  rze-

czywiście uda Ci się uniknąć trudnych 
sytuacji. Poprawi  się  też  Twoje  zdro-
wie, a Ty zadbasz o kondycję. Sierpień 
przyniesie  nowe  znajomości,  pojawi 
się  też  nowy  obiekt  uczuć  –  może 
to być bardzo  intensywna  fascynacja. 
Ale nie angażuj się za szybko.
 
BARAN (21 III – 20 IV)

W  ostatnich  tygodniach 
Twoja  uwaga  skoncentro-
wana  była  na  sprawach 

uczuciowych. Jesteś wrażliwszy i bar-
dziej  wylewny  niż  zwykle.  Powinie-
neś uważać na zdrowie – zagrożeniem 
może być zwłaszcza alkohol. W sierp-
niu weźmiesz się za interesy i dobrze, 
bo masz szansę na sporą gotówkę. Los 
zaskoczy Cię nową przyjaźnią. 

BYK (21 IV – 21 V)
Lipiec zamiast wypoczynku 
przyniósł  Ci  sporo  spraw 
do  załatwienia  i  poczu-

cie,  że za dużo się dzieje. Za  to  teraz 
możesz  liczyć  na  pozytywne  rozwią-
zanie  trudnych  spraw  i  to  samoist-
nie.  W  sierpniu    czekają  Cię  zmiany 
w  sprawach  zawodowych.  Wzmocnij 
się  poprzez  kontakt  z  przyrodą  i  pa-
miętaj  o  diecie,  ale  unikaj  większych 
skupisk ludzi.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Będziesz  pozytywnie  na-
stawiony  do  świata  i  ludzi, 
otwarty  na  nowe  znajomo-

ści  i  uczucia.  Sierpień  to  dobry  czas 
na  urlop  i  wypoczynek.  Będziesz  się 
cieszył  dobrym  samopoczuciem.  Je-
śli będziesz  już po urlopie, z zapałem 
i energią weźmiesz się do pracy i szyb-
ko  zobaczysz  owoce  swojego  wysiłku 
i kreatywności.

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Lipiec obdarzył Cię energią 
i  sprzyjał pracy – awanso-
wi lub zmianie pracodawcy 

oraz  sprawom  finansowym.  W  sierp-
niu ważniejsze staną się sprawy uczuć 
i  relacji  z  partnerem.  Poprawi  się 
Twoje  zdrowie  i  samopoczucie.  Jeśli 
będziesz  już  po  urlopie,  zabierz  się 
za odkładaną realizację pomysłów. Za-
dbaj o zdrowie.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Najwyższy  czas  na  urlop. 
Potrzebujesz  odpoczynku, 
wyluzowania i czasu, który 

spędzisz z bliskimi. Wszystko to popra-
wi Twoje  relacje  rodzinne,    rozładuje 
napięcia  i wzmocni więzi. W sierpniu 
będziesz miał  szansę  przezwyciężenia 
nękających Cię trudności. Pomoże Ci 
w tym gimnastyka lub inna aktywność 
fizyczna. Ale unikaj imprez masowych.

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
W sierpniu kieruj się przede 
wszystkim  rozsądkiem.  Nie-
oczekiwana  sytuacja  może 

zmienić  Twoje  życie  i  przynieść  Ci 
stabilizację –  zawodową  i  finansową. 
Po  urlopie  z  większym  optymizmem 
spojrzysz  na  świat  i  życie.  I  słusznie. 
Przed Tobą dobry czas – sprawy będą 
toczyły się swoim torem i rozwiązywa-
ły bez Twojego udziału.  

WAGA (23 IX – 23 X)
Ostrożnie postępuj w spra-
wach  zawodowych.  Two-
je  pomysły  są  dobre,  ale 

nie  ma  teraz  sprzyjającej  atmosfery 
do  ich wprowadzenia. Więcej  cierpli-
wości i dyplomacji. Jeszcze w sierpniu 
sytuacja  się  zmieni  i  będziesz  mogła 
wziąć się do pracy i realizacji zadań. 
Być może pojawi się nowa propozycja 
zawodowa. Zdrowie będzie lepsze. 

SKORPION (24 X – 22 XI) 
Urlop wykorzystaj na zała-
twienie  zaległości,  zwłasz-
cza  jeśli  dotyczą  spraw 

urzędowych.  Sierpień  przyniesie  Ci 
nadmiar  energii  i  nerwową  koniecz-
ność  intensywnych  działań.  Lepiej, 
żebyś ważne sprawy miał już z głowy. 
Nie  zaniedbuj  ruchu,  który  zwłaszcza 
nad  wodą  pomoże  Ci  zregenerować 
siły i wrócić do zdrowia. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII) 
Sierpień  będzie  dobrym 
czasem  na  odpoczynek, 
spotkania  towarzyskie,  go-

rące  chwile  we  dwoje.  Z  poważnych 
spraw,  możesz  się  zająć  jedynie  zby-
ciem nieruchomości – transakcja  bę-
dzie  korzystna.  Teraz  będziesz  mógł 
wprowadzić w życie nowe plany i po-
mysły  zawodowe.  Zwierzchnicy  Cię 
poprą. Finanse się poprawią. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) 
Ostatnio  ulegasz  skłon-
nościom  do  podkreślania 
własnej  niezależności  – 

w sprawach zawodowych i osobistych. 
To  może  prowadzić  do  konfliktów. 
W  sierpniu  nie  będzie  lżej.  Będziesz 
nerwowy  i  przyjdzie  Ci  zmagać  się 
z  przeciwnościami  losu.  Wytrzymaj 
w spokoju i ogranicz ryzykowne decy-
zje. Zwróć uwagę na dietę.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 19 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1)  sos  lub  stan  w  Meksyku;  7)  wyborny  grzyb  jadalny;  8)  zapora  z  drutu 
kolczastego;  9)  nur;  10)  kraina  historyczna  w  Grecji;  12)  powieść  Woltera;  
14) można je prawić; 16) szerokie spodnie z lekkiej tkaniny noszone w Indiach; 
19) żydowska modlitwa za zmarłych; 21) potocznie o nogach; 22) niepowodzenie; 
23) witamina PP.

Pionowo:
1) lewy dopływ Bugu; 2) Hieronimus, niderlandzki malarz i rysownik; 3) rarytas; 
4)  imię  Mandelsztama;  5)  silnie  oddziałujące  cząstki  elementarne;  6)  głęboki 
stan  niedorozwoju  umysłowego;  11)  naszych  dzieci  przez  nas;  13)  lotnictwo;  
15) twórca arianizmu; 17) umizgi; 18) rzeka w północnych Włoszech; 20) śmierć.
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ZRÓB ZAKUPY W STOISKACH HALI WOLA
ZA MINIMUM 30ZŁ I PRZYTUL

50% RABATU
NA RĘCZNIKI MISS LUCY

Szczegóły w regulaminie w stoisku i na www.halawola.com.pl
Oferta ważna w dniach 1-31.08.2020r.
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