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Mieszkańcom dzielnicy Ursus  
oraz naszym gościom z Ukrainy  
życzymy zdrowych i spokojnych

Świąt 
Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Niech ten czas napełni Wasze serca radością 
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

 

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus  
m.st. Warszawy

WIELKANOC 2022

Wesołych, pełnych nadziei i wiary
Świąt Wielkiej Nocy

spędzonych wśród srebrnych bazi
i kochającej rodziny, 
przy wspólnym stole

życzy Redakcja
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25 marca w Sali Konferencyj-
nej nr 121 im. Maurycego W. Ko-
morowskiego Urzędu Dzielnicy 
Ochota m.st. Warszawy zebrał się 
Sąd Konkursowy w składzie:

Dorota Stegienka – przewod-
nicząca Sądu Konkursowego, 
Sławomir Umiński – zastępca 
przewodniczącej Sądu Konkurso-
wego, Krzysztof Wojciechowski – 
sędzia, Marcin Zabłocki – sędzia, 

Michał Krasucki – sędzia, Andrzej 
Nowacki – sędzia, Tomasz Lec – 
sędzia, Artur Nadolski – sędzia, 
Maria Kiesner – sędzia, Maria 
Piątek – sędzia referent. Z 14 na-
desłanych na konkurs prac, Sąd 
Konkursowy wyróżnił trzy.

I nagroda
Najwyżej oceniono pracę au-

torstwa Rafała Roskowińskiego. 

Praca ta otrzymała pierwszą na-
grodę w wysokości 15 000 zł oraz 
zaproszenie do negocjacji.

Pracę uznano za najlepszą ze 
względu na walory artystyczne, 
atrakcyjność projektu oraz zgod-
ność z wytycznymi Zamawiają-
cego. Ideą projektu jest pokazanie 
wojsk polskich z okresu powsta-
nia w 1831 r. oraz współczesne-
go Wojska Polskiego. Sędziowie 

docenili aktualne przesłanie 
projektu. Praca przewiduje 
uwzględnienie widocznych 
gzymsów na elewacji.

Sąd Konkursowy zalecił 
wykonanie pracy na północ-
nej stronie elewacji budynku. 

II nagroda
Drugą nagrodę w wyso-

kości 7 000 zł otrzymała pra-
ca Adama Kamila Kawałka.

Wiersz „Reduta Ordona” 
Adama Mickiewicza był in-
spiracją do stworzenia tego 
projektu. Na ścianie północ-
nej budynku autor projektu 
zaproponował na czarnym 
tle zniszczoną armatę i dwu-
głowy sęp, które opowiada-
ją o tragicznym położeniu 

odbiorców. Ścianę południową, 
według autora projektu powin-
na zająć postać dowódcy redu-
ty, Konstantego Juliana Ordona. 
Trzyma on na swoich ramionach 
6 połączonych polskim orłem ar-
mat, dokładnie tyle, ile znajdowa-
ło się w reducie. W przeciwień-
stwie do ściany północnej, tutaj 
dominuje biel.

III nagroda
Trzecią nagrodę w wysokości 

3 000 zł otrzymała praca Wiktora 
Wiatera.

Projekt murali to kompozycja 
upamiętniająca obronę reduty Or-
dona i druga część poświęcona po-
wstaniu listopadowemu. Poprzez 
zachowanie kolorystyki oraz jed-
nolitego kontekstu wydarzeń, oba 
murale tworzą całość.

W przypadku, jeśli nie dojdzie 
do podpisania umowy z autorem 
zwycięskiego projektu, Sąd Kon-
kursowy zdecydował w głoso-
waniu, aby zrealizować projekt 
muralu Adama Kamila Kawałka. 
Sąd postanowił, że w przypadku 
realizacji tego projektu, praca po-
winna zostać zrealizowana na obu 
ścianach budynku.

Na Ochocie

Konkurs na mural rozstrzygnięty
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Pełnych spokoju 
i nadziei Świąt 

Wielkanocnych, 
wiosennego 

optymizmu i wiary 
w lepsze jutro, 

a także ciepłych 
i radosnych 

chwil w gronie 
najbliższych życzą

Rada i Zarząd  
Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawa
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Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy

spokojnych Świąt Wielkanocnych,
zdrowia, pomyślności 
i wiosennej radości.

życzą
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Zasady programu lojalnościowego Młociny – 
Kupujesz i Masz są niezwykle proste. Na początek 
musisz pobrać aplikację Młociny – Kupujesz 
i Masz na swój telefon (dostępna w sklepach 
App Store i Google Play), a następie zrobić 
zakupy w bielańskim centrum. Gdy otrzymasz 
paragon, w ciągu najbliższych 4 dni zarejestruj go 
w aplikacji. Za zakupy w Galerii Młociny otrzymasz 
zwrot w postaci Złocin. Każda zdobyta Złocina 
ma wartość 1 realnej złotówki.  Zebrane Złociny 
będziesz mógł wymienić na nagrody! Pamiętaj 
jedynie, że minimalna wartość zarejestrowanego 
paragonu to 30 zł, a okres ważności Złocin 
wynosi 2 miesiące. Dla najczęściej kupujących 
odblokowane zostaną poziomy Silver, a następnie 
Gold, które zagwarantują możliwość szybszego 
odbioru nagród! Wśród niespodzianek czekających 
na klientów znajdziemy m.in. kupony do kawiarni 
i restauracji, zestawy LEGO, zabawki, zaproszenia 
do kina i na kręgle, a nawet smartwatche! 

Więcej informacji na temat programu Kupujesz 
i Masz znajdziemy na stronie www.galeriamlociny.
pl/kupujesz-i-masz/. Udział w akcji bierze aż 95% 
sklepów znajdujących się w centrum.

Doskonale znana 

mieszkańcom Warszawy 

Galeria Młociny ruszyła 

właśnie z nowym programem 

lojalnościowym Kupujesz 

i Masz, w ramach którego 

przygotowała dla swoich 

klientów liczne niespodzianki!

Co należy zrobić, by nagrody 

powędrowały właśnie do nas? 

Wystarczy zbierać Złociny, 

czyli wirtualną walutę 

przyznawaną za zakupy 

w bielańskim centrum 

handlowym!

Wymień paragony z Galerii Młociny na Złociny, 
czyli jak zyskać, kupując!
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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
Gabinety Lekarskie Łucka (gab. Nr 5) 
tel. 539250863

GABINET ORTOPEDYCZNY  
– SPRAWNOŚĆ W  KAŻDYM WIEKU!

Wojna zabiera bliskich i poczucie 
bezpieczeństwa. Zabiera też marzenia 
– tak jest w przypadku nastolatków 
w drużyny juniorów FC Krama-
torsk. Działania zbrojne prowadzone 
w Ukrainie spowodowały, że kilku 
z nich zostało sierotami. Trener dru-
żyny za cel postawił sobie znalezienie 
zawodnikom bezpiecznego azylu. Po-
przez znajomych w Polsce skontakto-
wał się z Grzegorzem Jędrzejewskim 
z Turbo Football Academy Talents. 
Założyciel bielańskiej szkółki piłkar-
skiej bardzo szybko porozumiał się 
z dzielnicą Bielany i LIX Liceum 
Ogólnokształcącym Mistrzostwa 
Sportowego. Umożliwiło to w ciągu 
kilku dni rozpocząć przygotowania 
do ewakuacji młodych piłkarzy ukry-
wających się w schronach w okolicy 
Charkowa i Kijowa.

Pod koniec marca drużyna do-
tarła do Polski. – Część zawodników 
przyjechało z matkami, niektórzy 
jednak trafili do nas sami, bo przez 

wojnę stracili rodziców. Robimy co 
możemy, aby mieli u nas dobrze 
i byli przede wszystkim bezpieczni 
– powiedział Grzegorz Pietruczuk, 
burmistrz Bielan.

To wszystko nie byłoby możli-
we bez zaangażowania wielu osób 
i firm. Wszystko zaczęło się od za-
łożycieli Turbo Football Academy 
Talents – Grzegorza Jędrzejewskie-
go i Macieja Witkowskiego. Mazo-
wiecki Związek Piłki Nożnej po-
mógł w zorganizowaniu transportu, 
Dorota Grabiec (dyrektor LIX LO) 
oraz jej współpracownicy otoczyli 
opieką zawodników oraz ich matki.

Bez wsparcia Huty ArcelorMit-
tal Warszawa, Galerii Młociny oraz 
sklepu Zabawki Niebanalne oraz 
pozostałych darczyńców pragną-
cych zachować anonimowość nie 
byłoby możliwe skompletowanie 
ubrań i wielu innych przedmiotów 
codziennego użytku, z których sko-
rzystała drużyna

Książka do kupienia 
w Księgarni XX wieku
ul. Karowa 20, Warszawa
i na www.ksiegarnia.dsh.waw.pl 

Ukraińscy piłkarze 
bezpieczni
Po wielu dniach spędzonych w schronach młodzi piłkarze 
z Ukrainy mogli wyruszyć w podróż do Polski. Bezpieczny 
azyl znaleźli na Bielanach. Zawodnicy drużyny FC Krama-
torsk zamieszkali w internacie przy ul. Lindego. Trenują 
w bielańskiej akademii Turbo Football Academy Talents.
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(do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety”
01-125 Warszawa 102,  
skrytka poczt.13
tel./fax  22 877 25 66, 22 877 25 67,  

503 197 584, 517 329 998
e-mail: redakcja@nasza-gazeta.pl
Redaguje zespół 
Wy daw ca:  
NASZA GAZETA Sp. z o.o.
(adres jak wyżej)
Reklamy i ogłoszenia:
tel. 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
Ce ny ogło szeń:
Moduł podstawowy (4,4x4,6 cm) – 99 zł
Pierw sza stro na + 100%
Ostatnia strona + 50%
Ogło sze nia drob ne: 1–10 słó w – 15 zł, 
11–20 słów – 25 zł.
Dla sta łych klien tów du że rabaty
Ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT.

Ogło sze nia płat ne z góry.
Za  treść ogło szeń, re klam 

i artykułów sponsorowanych 
re dak cja nie od powia da.

Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skracania, adiustowania oraz 
opatrywania własnym tytułem 

nadesłanych materiałów.

 MINI-
-informator

POGOTOWIA
• Ratunkowe % 999
• Gazowe % 992
• Ciepłownicze % 993
• Energetyczne % 991
• Wodno-kanalizacyjne % 994
•  Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia” % 22 668 70 00
POLICJA
• Komenda Rejonowa Wola

ul. Żytnia 36 % 47 723 94 50
• Komisariat Warszawa Bemowo

ul. Raginisa 4  % 47 723 25 80
STRAŻ MIEJSKA  % 986
STRAZ POŻARNA % 998
•  Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza  

nr 4, ul. Chłodna 3  % 22 596 70 40
•  Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 

nr 7, ul. Powstańców Śląskich 67 
% 22 596 70 70

Bemowski Telefon Zaufania 
% 22 664 15 58

Czynny: 
środy 13.00–16.00, piątki 9.00–12.00

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach od 
1 do 16 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:1) miejsce na safari; 7) wierzenie komuś; 8) najważniejszy 
na planie filmowym; 9) poklask; 10) choinka; 12) głośne zawołanie;  
14) kraj z Tbilisi; 16) drapieżny kot w cętki; 19) królestwo Belzebuba; 
21) sobota i niedziela; 22) kieliszek wina; 23) między startem a metą.
Pionowo: 1) ptak biegacz; 2) duże drapieżne owady; 3) dobry panuje 
w dobrym towarzystwie; 4) pogoda; 5) zajmuje się zawodowo pośred-
nictwem w sprawie kupna i sprzedaży; 6) auto dla bogacza; 11) premiera 
wystawy; 13) cienkie, kruche, niesłodzone ciasteczko; 15) robione 
w sklepie; 17) obfity deszcz; 18) żona Heliosa; 20) mrówka lub osa.
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OSTATNIEJ POSŁUGI

Ogłoszenia drobne

Nugat szuka domu

Kto pokocha przeuroczego kun-
delka NUGATA? Psiak ma 2,5 
miesiąca jest bezdomniakiem ura-
towanym z mamą i rodzeństwem. 
Przebywa w przytulisku niedale-
ko Warszawy. Jest odrobaczony 
i zaszczepiony. Nugat kocha się 
bawić, rozrabiać i przytulać. 
Kontakt w sprawie adopcji kom. 
605 585 603.

Spinka szuka domu

SPINKA to przecudna kundelko-
wa piękność. Ma ok. 4 lat, waży 
12 kg. Przebywa w przytulisku 
k. Warszawy. Została uratowana 
z trudnych warunków i coraz le-
piej oswaja świat i ludzi. Będzie 
najwierniejszą przyjaciółką na 
czterech łapach dla osoby, która 
pokaże jej, że jest bezpieczna, za-
opiekowana i kochana.
Kontakt w sprawie adopcji kom. 
605 585 603.

Ringo szuka domu

Dwuletni RINGO jest średniej 
wielkości psiakiem, który szuka 
aktywnych opiekunów. Przebywa 
w przytulisku niedaleko Warsza-
wy. Zawsze radosny, aktywny, 
miły, szuka kontaktu z człowie-
kiem. Ringo marzy w osobistych 
rękach do drapania za uchem.
Kontakt w sprawie adopcji kom. 
605 585 603.

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

• KOMPLEKSOWE 
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, 
gruntowne remonty mieszkań 
i domów.  
Tel. 606 826 224; 731 934 733

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

• PRANIE DYWANÓW 
I TAPICEREK.  
Tel. 513 556 774

• WCZASY DLA SENIORA – 
Krynica Morska – 8 dni  
od 949 zł/os., Stegna – 8 dni 
od 849 zł/os. Tel. 534 244 044, 
www.wczasy-senior.pl

Dom Kultury „Miś” Ośrodka Kultury „Arsus”
ul. Zagłoby 17, tel. 22 667 92 18

Dom Kultury „Kolorowa”
ul. gen. Sosnkowskiego 16, tel. 22 867 63 95

Dom Kultury „Portiernia”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Traktorzystów 20
w kwietniu:
• 14, 21, 28 kwietnia (czwartek)  

godz. 16.00 – Taniec w kręgu 
(zajęcia dla dorosłych). Wstęp 
wolny

• 20 kwietnia (środa) godz. 
18.00 – Wielokulturowość w Ur-
susie: Meksyk – recital Irma 
Vargas, prezentacja walorów 
turystycznych Meksyku – Bog-
dan Kołodziejczyk. Bilety 20 zł, 
przedsprzedaż na biletyna.pl lub 
w placówce

• 29 kwietnia (piątek) godz. 19.00 
– Koncert Grupy Musicalowej 
Phantasia „Rockowe uderzenie 
– przeboje światowego rocka”. 
Wstęp wolny – obowiązują wej-
ściówki do odbioru od 10.04.

• 29 kwietnia – 3 maja – Klub po-
dróżnika – Wycieczka autokaro-
wa na Węgry – „Tokaj, czardasz, 
termy, puszty”

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1
Tel.: 22 834 65 47

w kwietniu:
• 9 kwietnia (sobota) godz. 12.30 

– Spektakl „Rzeżuchowy skarb. 
Baśń Wielkanocna” oraz anima-
cje plastyczne dla dzieci 0d 4 lat. 
Bilety 15 zł, przedsprzedaż od 
29.03. w kasie BOK i na even-
tim.pl

• 9 kwietnia (sobota) godz. 18.00 
– Koncert jazzowo-popowy ze-
społu Wonky Town. Wejściówki 
od 28.03. w BOK i na evenea.pl

• 22 kwietnia (piątek) godz. 18.00 
– Festiwal Muzyki Kameralnej 
na Bielanach – Koncert zespołu 
Musica Graciosa. Transmisja na 
profilach FB BOK i Nasze Biela-
ny. Wejściówki od 11.04. w BOK 
i na evenea.pl

• 23 kwietnia (sobota) godz. 
18.00 – Koncert fortepiano-
wy „Ballady”. Wstąpi Marek 
Bracha. Wejściówki od 11.04. 
w BOK i na evenea.pl

• 24 kwietnia (niedziela) godz. 
18.00 – Koncert muzyki kubań-
skiej. Wstapi zespół Tres Del 
Son. Bilety 25 zł, przedsprze-
daż od 12.04. w kasie BOK i na 
eventim.pl

• 27 kwietnia (środa) godz. 19.00 
– Marek Majewski zaprasza…
Goście wieczoru – Beata Zaręb-
ska i Artut Barciś. Bilety 35 zł, 
przedsprzedaż od 12.04. w kasie 
BOK i na eventim.pl

w kwietniu:
• 10 kwietnia (niedziela) godz. 

12.30 (sala widowiskowa) – 
Bajka dla dzieci (3-8 lat) pt. 
„O przebiśniegu, który wiosnę 
obudził” w wykonaniu artystów 
Teatru „Jumaja”. Bilety 15 zł

• 11 kwietnia (poniedziałek) 
godz. 11.00 (sala widowiskowa) 
– Spektakl edukacyjny pt. „Ba-
śnie japońskie” (dla uczniów klas 
0-3) w wykonaniu Teatru Szafa 
Kultury. Wstęp wolny w ramach 
grantu Biura Edukacji

• 22 kwietnia (piątek) godz. 19.30 
(sala widowiskowa) – Koncert 
Renaty Przemyk. Bilety 50 zł

• 26 kwietnia (wtorek) godz. 
15.00 (sala widowiskowa) – 
Koncert Galowy 9. Festiwalu 
Piosenki Polskiej „Kocham Cię 
Ojczyzno”. Występ laureatów. 
Wstęp wolny

• 28 kwietnia (czwartek) godz. 
18.00 (sala widowiskowa) – 
Spektakl muzyczny pt. „Miłość 
jest najważniejsza” oparty na po-
ezji Jana Pawła II z muzyką Mi-
chała Lorenca. Recytuje Krzysz-
tof Kamiński. Wstęp wolny

w kwietniu:
• 9 kwietnia (sobota) godz. 

18.00 – „Agata Świtala&Polskie 
Stany” – koncert rozrywkowy. 
Wstęp 20 zł

• 10 kwietnia (niedziela) w godz. 
12.00–15.00 – Kiermasz Wiel-
kanocny prac i wyrobów ręko-
dzielniczych

• 10 kwietnia (niedziela) godz. 
12.30 – „Wielkanoc w Pisanko-
wie” – program muzyczny dla 
dzieci w wykonaniu artystów 
Agencji Artystycznej Pro Arte. 
Wstęp wolny

• 19 i 26 kwietnia (wtorek) 
w godz. 18.00–20.00 – „Zielono 
mi w Ursusie” – warsztaty foto-
graficzne. Prowadzenie Tomasz 
Wójcicki. Wstęp wolny, obo-
wiązują zapisy dk.kolorowa@
gmail.pl

• 22 kwietnia (piątek) godz. 
18.00 – „Droga do zmiany” spo-
tkanie w MAL „Po godzinach” 
– prowadzenie Justyna Nowa-
kowska – psycholog, coach 
w trakcie szkolenia, terapeuta 
Integracji Sensorycznej. Wstęp 
wolny, obowiązują zapisy dom.
kultury.kolorowa@arsus.pl

Adopcja na całe życie 4
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Oferta obowiązuje w dniach: 
1-30.04.2022r.
Zapraszamy:
Hala Wola: pon.- sb. 800 - 2100

Sam Spożywczy: pon.- sb. 700 - 2100

Niedziala handlowa (10, 24 kwietnia) 900 - 1800

Zdjęcia niektórych produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginału. Hala WOLA nie odpowiada za pomyłki, oraz błędy w druku.

Wesołego Alleluja!
Pyszności na świątecznym stole,

radosnej atmosfery, oraz wielu niespodzianek
w wielkanocny poranek

Życzą pracownicy Hali Wola
Kiełbasa biała surowa
Lukullus
kg

Kiełbasa jałowcowa do koszyczka
Tarczyński
150g
Cena za 1kg - 51,27zł

Zajączek Gold Lindor
Lindt
50g
Cena za 1kg - 179,80zł

Mazurek wielkanocny
Cukiernia Urszula
kg

3780
zł/kg 3139

zł/kg

24% TANIEJ

1099
zł/op. 769

zł/op.

30% TANIEJ

DOBRA CENA

899
zł/szt.

DOBRA CENA

2490
zł/kg


