
Burmistrz Krzysztof Strzałkowski wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Wola 
m.st. Warszawy zapraszają na: 

u zbiegu 
al. „Solidarności”, 

sobota ul. Okopowej i Leszno godzina 

12:30 Teatr dla dzieci  APSIK 

17:00 Kapela Warszawiaki 
18:30 Zespół Menele 

20:00 Mała Orkiestra Dancingowa 

Pokaz laserowy 
Elegantki i cwaniaki z Woli 
Bazar, jak przed wojną 

Warsztaty gwary warszawskiej 

„Dmuchańce”, animacje i konkursy 

Miasteczko pomocowo - zdrowotne 

Mydło i powidło 

Organizator: Partnerzy: 

1,5 M 1,5 M 
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