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Zjazd z S8 do ekspresowej 
przebudowy

REGION
Planowana od wielu lat 
inwestycja związana z przebu-
dową zjazdu na trasę S8 w ul 
Sokołowską w miejscowości 
Puchały w końcu zostanie zre-
alizowana. Warto tu dodać, że 
prace mają zostać wykonane 
w niespełna cztery miesiące.

O potrzebie zmiany organizacji 
ruchu na zjeździe z trasy S8 
w ul. Sokołowską mówi się od 
lat. Skrzyżowanie uznawa-

ne jest za bardzo niebezpieczne. I choć 
do kolizji czy wypadków nie dochodzi 
w tym miejscu codziennie, to jeśli już się 
coś tam stanie, to najczęściej finał bywa 
tragiczny w skutkach. Jednym z tragicz-
niejszych zdarzeń, do jakich doszło w tym 
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miejscu, był wypadek z czerwca 20218 r. 
Wtedy w wyniku zderzenia z ciężarówką 
zginął 29-letni motocyklista. 

wWarto też wspomnieć, że w godzinach 
popołudniowego szczytu przejazd przez 
skrzyżowanie dla wielu kierowców jest 
nie lada wyczynem. Powód? Kierowcy, 
którzy chcą zjechać z trasy musza ustą-
pić pierwszeństwa wszystkim jadącym 
ul. Sokołowską. W ten sposób szybko blo-
kuje się cały zjazd z S8. Dodając do tego 
wiele samochodów ciężarowych i jesz-
cze kierowców, którzy chcą „na szybko” 
skręcić w lewo z podporządkowanych 
dróg o nieszczęście nietrudno. 

Na szczęście długo wyczekiwana prze-
budowa skrzyżowania niebawem zosta-
nie zrealizowana. Władze pruszkowskiego 
starostwa powiatowego wybrały firmę, 
która zajmie się wykonaniem prac i to 
w niespełna cztery miesiące. 

Szkoła przyjazna uczniowi

•  Wysokie kwali�kacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Indywidualne podejście do każdego ucznia
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze rozszerzonym – do wyboru
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), koło strzeleckie, siłownia
•  Filozo�a i Edukacja �lmowa – nowe przedmioty dodatkowe

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 22 758 76 80; e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl   

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23  

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991 www.slo23.edu.pl 30% 

ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

W
AW

A
 H

O
T 

N
EW

S 
24

 



P i ą t e k ,  2 8  M A J A  2 0 2 1
W I A D O M O Ś C I02

REGION

Nie spisałeś się?  
Zadzwoni rachmistrz

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września. 4 maja pracę 
rozpoczęli rachmistrzowie telefoniczni. Oznacza to, że 
każdy, kto nie dokonał samospisu przez Internet, mo-
że spodziewać się telefonu w tej sprawie. Rachmistrzo-
wie dzwonią z numerów 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. 
Bądźmy jednak czujni – jeśli zdążyliście się już spisać 
przez Internet lub telefon, Główny Urząd Statystyczny 
nie będzie już dzwonił w tej sprawie. Podczas rozmowy 

telefonicznej rachmistrz nie zapyta o oszczędności, zarobki, 
numer konta czy dane logowania do bankowości interne-
towej. Nie odwiedzi Cię także w domu. Każde takie zdarze-
nie może wskazywać na próbę wyłudzenia danych, które 
koniecznie trzeba zgłosić na policję. Obowiązek spisowy 
obejmuje każdego – jeśli zadzwoni rachmistrz, musisz prze-
kazać mu dane, o które cię pyta. Dane są jednak objęte ta-
jemnicą statystyczną.  Red.

R E K L A M A

PRUSZKÓW
W poniedziałek 24 maja 
pruszkowscy włodarze 
podpisali umowę na 
rozbudowę Przedszkola 
Miejskiego nr 8 przy  
ul. 3 Maja 67.

R ozbudowa Przed-
szkola Miejskiego nr 
8 w Pruszkowie może 
startować. Władze mia-

sta podpisały umowę z wykonaw-
cą rozbudowy placówki. Inwestycja 
będzie kosztować ponad 14,5 mln zł. 

Jak zmieni się przedszkole? In-
westycja obejmuje budowę nowe-
go budynku przedszkola, w którym 

Jest umowa na rozbudowę przedszkola

ma się znaleźć miejsce dla 10 od-
działów. To jednak nie koniec wy-
konawca będzie odpowiedzialny 
również za rozbiórkę starego bu-
dynku przedszkola oraz zagospo-
darowanie terenu, w tym budowę 
placu zabaw, wielofunkcyjnego mi-
niboiska sportowego oraz parkingu. 

Nowy budynek przedszko-
la będzie dostosowany dla osób 

z niepełnosprawnościami. Przy 
każdej Sali lekcyjnej pojawią się 
odpowiednio przystosowane to-
alety. W budynku zostanie rów-
nież zamontowana winda, a na 
placu zabaw pojawią się integra-
cyjne zabawki. 

Zakończenie inwestycji pla-
nowane jest na czwarty kwartał 
2022 roku.   AZ

MICHAŁOWICE
ULTRA-TRAIL MAŁO-
POLSKA 2021 to zawody 
biegowe w Gorcach  
i Beskidach. Spośród  
40 zawodników do mety 
dotarło tylko siedmiu,  
a wśród nich mieszkanka 
Granicy – Ewa Wardak.

U TM posiada kilka dy-
stansów do wyboru – 
10, 35, 45, 64, 105, 170 km. 
Najtrudniejszy z nich 

to UTM240 – do przebiegnię-
cia jest około 240 km przy sumie 

Niesamowita Ewa
przewyższeń wynoszącej około 
14 km. W tym roku, w dniach 21-23 
maja w wyzwaniu dla najmocniej-
szych udział wzięło 40 osób, w tym 
tylko cztery kobiety. Ewa Wardak 
ukończyła bieg z imponującym wy-
nikiem 58h 17 min 15 s. Warto dodać, 
że mieszkanka Granicy jest jedną 
z dwóch kobiet, w historii całych 
zawodów, które dobiegły do mety!

W zmaganiu wspierali ją najbliż-
si oraz koleżanki i koledzy z grupy 
biegowej „Rozbiegane Michałowi-
ce”, z którymi pani Ewa trenuje. 
Bieganie bardzo szybko stało się 
jej hobby, któremu poświęca każ-
dą wolną chwilę. Pani Ewie gratu-
lujemy wytrwałości i kondycji oraz 
życzymy dalszych sukcesów!  Red.

Autobusy niskoemisyjne już za rok  
w Pruszkowie, Grodzisku i Żyrardowie

REGION
Dzięki dofinansowaniu  
z projektu „ Zielone Płu-
ca Mazowsza” do trzech 
gmin w naszym regionie 
trafią elektryczne auto-
busy. Ma je wyproduko-
wać Solaris.

W ładze Żyrardowa, 
Grodziska Mazo-
wieckiego oraz 
Pruszkowa pod-

pisały umowę z firmą Solaris 
na dostawę sześciu autobusów. 
Pojazdy będą jednoczłonowe, 
niskowejściowe i elektryczne. 
Dodatkowo w ramach umowy 
Solaris ma świadczyć usługi 
serwisowe i zapewnić szkole-
nia w zakresie obsługi i napra-
wy pojazdów. Do każdej z gmin 
trafią dwa takie autobusy. War-
tość umowy na dostawę sześciu 
pojazdów to niespełna 13 mln zł. 
Środki unijne stanowią 89 proc. 
wartości inwestycji

Jak podkreślił Grzegorz Bene-
dykciński, te wspólne projekty 

integrują nie tylko samorządow-
ców, ale również mieszkańców 
miast. Dodał także, że bardzo 
ceni sobie współpracę z Ży-
rardowem i cieszy się na myśl 
o kolejnym wspólnym projek-
cie polegającym na rozbudowie 
sieci dróg rowerowych w obu 
miastach. Dodajmy, że wcze-
śniej, oprócz budowy ścieżek 

rowerowych, Żyrardów wspólnie 
z Grodziskiem Mazowieckim re-
alizował projekt obejmujący bu-
dowę parkingów ,,Parkuj i Jedź”.

Choć umowa z Solarisem zakła-
da na dostawę autobusów w ciągu 
15 miesięcy od momentu podpi-
sania umowy, to wykonawca za-
deklarował dostawę pojazdów 
w ciągu 12 miesięcy.  AZ
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Wspomniana przebudowa krzy-
żówki przy węźle Puchały jest pla-
nowana już od kilku lat. W 2018 
roku władze Starostwa Powia-
towego zleciły wykonanie do-
kumentacji projektowej, która 
umożliwiłaby realizację prac. 
Pierwotna koncepcja zakładała 
budowę ronda w tym miejscu. 
Późniejsze analizy wykazały, że 
to najlepsze rozwiązanie. 

Przetarg na przebudowę skrzy-
żowania ul. Sokołowskiej z ul. 
Zdrojową i wyjazdem z trasy S8 
władze starostwa powiatowego 
ogłosiły w połowie kwietnia. Do 
postępowania zgłosiły się dwie 
firmy, a różnica w wycenach re-
alizacji prac wynosiła zaledwie 
7 tys. zł. Ostatecznie zwycięzcą 
przetargu została firma Delta S.A 
z Warszawy, która za wykonanie 
prac zainkasuje prawie 1,25 mln zł. 

W ramach zadania skrzyżowa-
nie zostanie przebudowane na 
owalne rondo. Konieczne będzie 
wykonanie przebudowy łącznicy 
zjazdowej z S8 oraz ulicy Soko-
łowskiej wraz z wjazdem na wia-
dukt. Dobra wiadomość jest taka, 
że prace mają trwać maksymal-
nie 112 dni od momentu podpi-
sania umowy.

Wielu kierowców zastanawia 
się zapewne, jak na czas prac bę-
dzie wyglądała organizacja ruchu 
w tym miejscu. Węzeł Puchały jest 
bowiem chętnie wykorzystywany 
przez mieszkańców okolicznych 
miejscowości, którzy tędy wracają 

z pracy ze stolicy. Co więcej z trasy 
ekspresowej korzystają również 
kierowcy ciężarówek obsługują-
cych logistykę licznych magazy-
nów znajdujących się przy ulicy 
Sokołowskiej i w bliskiej okolicy. 

Dobra wiadomość jest taka, 
że roboty będą prowadzone bez 
wyłączania z ruchu całego skrzy-
żowania. Nie oznacza to jednak 
braku utrudnień dla kierowców. 
Roboty będą wykonywane w sied-
miu etapach. W pierwszym eta-
pie z ruchu wyłączone zostaną 
tyko chodniki i pobocza. W dru-
gim etapie prac kierowcy będą 
mogli korzystać już z ronda – na 
fragmencie będzie to już docelo-
wa konstrukcja ronda, a częścio-
wo jezdnia zostanie wygrodzona 
w śladzie ul. Sokołowskiej. W trze-
cim etapie rondo będzie już w ca-
łości gotowe. A w pozostałych 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

etapach prowadzone będą prace 
związane z wykonaniem warstwy 
ścieralnej na nowym rondzie przy 
jednoczesnym założeniu funk-
cjonowania łącznicy zjazdowej 
z trasy ekspresowej.

Władze powiatu szukają rów-
nież firmy, która zajmie się peł-
nieniem nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją przebudowy skrzy-
żowania. Firmy mogły składać 
oferty do 26 maja. Niebawem 
powinniśmy poznać oferty zło-
żone w tym postępowaniu. Jeśli 
uda się tu wybrać wykonawcę to 
jest szansa, że roboty związane  
z  budową ronda na wspomnianej 
krzyżówce zaczęłyby się jeszcze 
w czerwcu. To oznacza, że jest 
szansa by na przełomie września 
i października kierowcy mogliby 
już korzystać z gotowego ronda.
Do tematu będziemy wracać.  AZ 

Zjazd z S8 do ekspresowej 
przebudowy
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Nagrody dla Grodziska Mazowieckiego
G mina Grodzisk Mazowiecki znalazła się w gro-

nie Laureatów ogólnopolskiego rankingu „Per-
ły Samorządu 2021”. Otrzymaliśmy wyróżnienie 
w kategorii „Gmina miejsko–wiejska powyżej 

5 tys. mieszkańców”, a Burmistrz Grzegorz Benedykciń-
ski został wyróżniony jako włodarz. Ranking, który ma na 
celu uhonorowanie najlepszych gmin oraz ich włodarzy 
organizowany jest przez Dziennik Gazety Prawnej wraz 
z miastem Gdynia.

W kategorii gmin miejsko–wiejskich, w której Grodzisk 
Mazowiecki brał udział, porównywano gminy pod kątem 
jakości świadczonych usług i potencjału rozwojowego. Bra-
no pod uwagę, m.in. obszary gospodarki, edukacji, zdrowia 
i opieki społecznej, cyfryzacji oraz środowiska naturalne-
go. Badano także sytuację, związaną z pandemią, finansa-
mi oraz społeczną odpowiedzialnością.

W kategorii najlepszego włodarza zwracano uwagę na 
dobre reprezentowanie gminy na forum publicznym, sku-
teczne zabieganie o poparcie dla jej planów, efektywne 
organizowanie pracy urzędu oraz zaangażowanie w ini-
cjatywy lokalnej społeczności.

Ranking odbył się już po raz dziewiąty.
Grodzisk Mazowiecki otrzymał wyróżnienie Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej w konkursie Samorząd PRO 
FAMILIA 2021. Gminę uhonorowano za nieszablonowe dzia-
łania w zakresie polityki prorodzinnej. Grodzisk został też 
finalistą konkursu w kategorii „Gmina miejska od 20 tys. 
do 100 tys. mieszkańców” za wyróżniające się działania 
w zakresie polityki prorodzinnej, które w istotny sposób 
przyczyniły się do poprawy komfortu życia oraz rozwoju 
społeczności lokalnej.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom, organizacjom po-
zarządowym, klubom sportowym, instytucjom i wszyst-
kim, których praca przyczynia się do 

Salon został podzielony na trzy strefy, któ-
re zostały zaprojektowane tak, by dawały 
klientowi jak najwięcej komfortu podczas 
kolejnych etapów procesu zakupowego. Po 
zapoznaniu się z bogatą ekspozycją drzwi 
i podłóg, odwiedzający salon może usiąść 
z filiżanką dobrej kawy i skorzystać z po-
mocy doradcy w wyborze konkretnego pro-
duktu. Jeśli przyszliśmy do salonu z całą 
rodziną, nasze pociechy także nie będą się 

tam nudzić: - Przygotowaliśmy dla nich 
kącik dziecięcy, w którym najmłodsi mogą 
spędzić czas, gdy rodzice zastanawiają nad 
zakupem – mówi Piotr Olborski, kierow-
nik salonu VOX w Grodzisku Mazowieckim.

Produkty najlepsze  
z najlepszych
W salonie VOX znajdziemy drzwi zewnętrz-
ne i wewnętrzne marki VOX oraz innych 

Czas na zmiany w Grodzisku Mazowieckim!  
Odwiedź salon marki VOX z ofertą drzwi i podłóg

renomowanych producentów, takich jak 
DRE, Pol-Skone, Porta czy Erkado. Warto 
zwrócić uwagę na drzwi Rimo od VOX, 
które wyróżniają się wytrzymałymi ko-
lorowymi obrzeżami! Do wyboru mamy 
aż 7 odcieni, a wśród nich m.in. delikatny 
pudrowy róż, który wprowadzi harmonię 
do pokoju dziecięcego oraz nowoczesna 
szczotkowana stal, dopełniająca charak-
ter naszej sypialni. Obrzeża wykonane są 

z twardego, odpornego na zarysowania 
materiału, dzięki czemu zostaną z nami 
na lata. Drzwi Rimo cieszą się popular-
nością nie tylko wśród klientów: w 2019 
roku kolekcja otrzymała nagrodę Must 
Have na Łódź Design Festival. 

 W salonie VOX możemy wygodnie 
rozsiąść się na kanapie i zastanowić nad  
wyborem.

Jeśli z kolei szukamy podłogi - do wy-
boru mamy zarówno deski drewniane, 
panele podłogowe czy podłogi winylo-
we. Doradcy pomogą dobrać produkty 
dostosowane do stylu życia domow-
ników i mieszkających z nami pupili. 
Gdy mamy na przykład w domu czwo-
ronożnego przyjaciela i szukamy wytrzy-
małej podłogi, której nie jest straszna 
woda i zarysowania, dobrym rozwiąza-
niem będzie podłoga winylowa z twar-
dym rdzeniem Rigio, wyróżniającą się 
zwiększoną sztywnością i odpornością, 
dzięki wzbogaceniu jej włóknem mine-
ralnym. A może bliższe naszemu sercu 
są podłogi drewniane? Doradca wysłu-
cha naszych potrzeb, a następnie pomo-
że dobrać taki gatunek drewna, który 
sprawdzi się nawet w bardziej eksplo-
atowanych pomieszczeniach. W salo-
nie VOX znajdziemy również istotne 
detale - lśniące klamki, trwałe listwy 
przypodłogowe i podkłady podłogowe, 

dzięki którym nasze wnętrze stworzy 
spójną całość. 

Perfekcyjna obsługa od A do Z!
Nowy salon marki VOX to nie tylko boga-
ta oferta drzwi i podłóg. Zawsze czekają 
tu na nas uśmiechnięci doradcy, służący 
pomocą w najbardziej zawiłych, remon-
towych kwestiach. 

– W VOX uważamy, że naszą najważniej-
szą rolą jest pomaganie klientom w realizacji 
ich wnętrzarskich wizji. Koncentrujemy się 
na budowaniu relacji z klientem oraz prawi-
dłowym rozpoznawaniu jego potrzeb. Dla-
tego stawiamy na wysokiej klasy doradztwo, 
którego idea opiera się na dwóch filarach: 
pomocy stylistycznej (doradztwo projekto-
we) oraz wiedzy ekspertów (profesjonalne 
wsparcie produktowe i techniczne). Klien-
ci mogą również skorzystać z wielu usług 
i mechanizmów wsparcia zakupowego.  
To między innymi usługi Certyfikowanych 
Ekip Montażowych, transport i sprzedaż 
ratalna (w tym raty 0%) – dodaje Anna 
Szczepaniak, Marketing Manager w VOX. 

Jeśli potrzebujemy pomiaru naszego 
wnętrza przed wizytą w salonie, doradcy 
wykonają go bezpłatnie: wystarczy skon-
taktować się z salonem telefonicznie lub 
mailowo: 
609 809 709; 
grodziskmazowiecki@vox.pl 

Nowy salon marki VOX w Grodzisku Mazowieckim jest już otwarty! Przy ulicy Generała G. 
Orlicz-Dreszera 3 znajdziemy solidne drzwi i podłogi od sprawdzonych producentów,  
a doradcy pomogą nam dobrać produkty tak, by idealnie pasowały do naszych czterech 
ścian. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynamy przygodę z metamorfozą wnętrza, 
czy jesteśmy już na etapie ostatnich poprawek, w salonie VOX znajdziemy olbrzymią 
dawkę wnętrzarskich inspiracji. 

Na ekspozycji można obejrzeć drzwi i podłogi 
od renomowanych producentów.

W salonie marki VOX każdy może liczyć na profesjonalną
pomoc i doradztwo.
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Pomoc dla Maciusia
GRODZISK MAZ.

Dwuletni Maciuś  
Zagalski z Grodziska 
Mazowieckiego urodził 
się ciężko chory. Mama 
walczy o sprawność 
swojego syna,  
póki sama jest sprawna.

W 2015 roku u pani 
Magdaleny zdiag- 
nozowano stward-
nienie rozsiane. 

Choroba stopniowo prowadzi 
do niedowładu, zaburzeń czu-
cia i widzenia. Jej przyczyna do 
tej pory jest nieznana. 

Jej wyczekany syn – Maciuś – 
urodził się z rzadką chorobą ge-
netyczną, na tyle, że nie ma ona 
jeszcze nazwy. Cechuje ją znacz-
na deformacja kończyn. Chłopiec 
ma stopę końsko-szpotawą – jest 
zdeformowana, zakręcona do 
środka. Dodatkowo jedna nóżka 
jest krótsza od drugiej. Maciek ma 
też wadę mózgu – agenezję cia-
ła modzelowatego – i nie rozwi-
ja się prawidłowo, ponadto cierpi 

REGION
Samorząd województwa 
mazowieckiego prze-
znaczył bliski 11 mln zł 
na remont 134 zabytków 
na terenie Mazowsza. 
Wśród nich znalazły się 
również trzy obiekty  
z naszego regionu. 

W ładze Mazowsza 
od wielu lat dbają 
o zabytki. Chętnie 
pomagają samo-

rządom i innym instytucjom w re-
nowacji poszczególnych obiektów. 
Nie inaczej było w tym roku. Na-
bór wniosków na dofinansowa-
nie renowacji i remontów cieszył 
się bardzo dużym powodzeniem. 
Wpłynęło aż 198 wniosków na łącz-
ną kwotę 27 mln zł. Ostatecznie do-
finansowanie otrzymały 134 obiekty. 

– Znaczna część środków trafi 
na remonty i prace konserwator-
skie w zabytkowych kościołach, 
ale także rewitalizację parków 
podworskich czy renowację 

Trzy zabytki z naszego regionu  
z dofinansowaniem na remont

na obniżone napięcie mięśniowe, 
ma dysmorfię twarzy i dużą głów-
kę. Jego dalszy rozwój to dla le-
karzy niewiadoma – każą leczyć, 
ćwiczyć, rehabilitować.

Rok temu Maciuś, dzięki pry-
watnej rehabilitacji, zaczął siadać, 
a dziś zaczyna stawać. W dalszym 
rozwoju ruchowym przeszkadza 
mu deformacja nóżki. Zabiegi gip-
sowania przeprowadzane w ra-
mach NFZ unieruchomiły go na 
wiele tygodni i pogłębiły defor-
mację. Ratunkiem dla chłopca 
jest operacja, którą można prze-
prowadzić w ramach leczenia 
prywatnego w Paley European 
Institute w Warszawie. Tam le-
czy się dzieci z najcięższymi wa-
dami rączek i nóżek. Dzięki niej 

kamienic – mówi wicemarsza-
łek Wiesław Raboszuk. – Wiele 
z tych inwestycji to prace ra-
tunkowe, które są konieczne dla 
zachowania bezcennych elemen-
tów architektury.

W ramach naboru można było 
składać wnioski o dofinansowa-
nie prac konserwatorskich, re-
stauratorskich i budowlanych. 
Przekazane środki pozwolą na 
wymianę elementów dachów, 
okien czy drzwi, renowację tyn-
ków czy posadzek oraz nowe 
instalacje elektryczne, przeciw-
włamaniowe i przeciwpożarowe.

Oto lista gmin i instytucji z na-
szego regionu, które otrzymały do-
finansowanie (wraz z zadaniami): 
•  Gmina Brwinów – Wymiana 

stolarki okiennej w zabytko-
wym pałacu w Brwinowie – 
150 tys. zł. 

•  Fundacja Logart – Dwór Baccia- 
rellich w Kaskach – odtworze-
nie więźby dachowej, pokrycia 
dachowego, stolarki okiennej 
i drzwiowej (pow. grodziski)  
– 150 tys. zł. 

•  Miasto Pruszków – Remont 
pałacyku „Sokoła” w Prusz-
kowie – 150 tys. zł.  AZ
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REGION

Zniszczyli samochód,  
bo…był zbyt głośny 

Funkcjonariusze z grodziskiej komendy w trakcie noc-
nego patrolu otrzymali zgłoszenie o nielegalnych wyści-
gach w miejscowości Przeszkoda. Jadąc na interwencje 
mundurowi zwrócili uwagę na dwie osoby, które kija-
mi uderzały w samochód stojący na poboczu. Policjan-
ci postanowili interweniować. Okazało się, że kobieta  
i mężczyzna powybijali szyby w aucie i zniszczyli karose-
rię. Oboje byli nietrzeźwi. Właściciel zniszczonego BMW 

wycenił straty na 2 tys. zł i złożył zawiadomienie o uszko-
dzeniu pojazdu. 46-letni mężczyzna i jego o rok młodsza 
towarzyszka zostali zatrzymani. Mieszkańcy Warszawy usły-
szeli zarzut uszkodzenia mienia. Oboje przyznali się do winy. 
Swoje zachowanie tłumaczyli tym, że gdy kierowca BMW 
jeździł po okolicy , to jego pojazd był bardzo głośny.  Popeł-
nione przez nich przestępstwo grozi im kara 5 lat pozba-
wienia wolności.  AZ

R E K L A M A

Najlepsze kurczaki, 
wyborna marynata 
i doświadczenie – to 
przepis na kurczaka 

z rożna, który podbił żołądki i ser-
ca mieszkańców warszawskiego 
Mokotowa, Konstancina-Jezior-
ny i Piaseczna. Od ponad dwóch 
miesięcy okazję do posmakowa-
nia pysznych kurczaków będą ma-
ją mieszkańcy Pruszkowa.

Chrupiąca skórka, soczyste de-
likatne mięso i aromatyczne przy-
prawy – to przepis na idealnego 
kurczaka z rożna. Jednak jego upie-
czenie w taki sposób jest nie lada 
sztuką. Doskonale wiedzą o tym 
właściciele Akurat – Kurczak z roż-
na z Dolnej, którzy od ponad 25 lat 
dopracowują sztukę pieczenia 
i przyprawiania kurczaków z rożna.

Kurczaki z rożna z baru Akurat 
podbiły również żołądki jury War-
szawskiej Pyzy. W 2019 roku organi-
zowany był jubileuszowy plebiscyt. 
Zazwyczaj Pyzy przyznawane są no-
wym restauracjom. Jednak w 2019 
roku postanowiono na mapie sto-
licy znaleźć te punkty gastrono-
miczne, które powstały w latach 

Kurczaki z Dolnej zapraszają do lokalu

transformacji i działają do dziś. Jury 
większością głosów zdecydowało, 
że to właśnie kurczaki z rożna na 
Dolnej najlepiej spełniły kryteria 
konkursowe. Zarówno jeśli chodzi 
o  walory smakowe, jak i dostęp-
ności cenowej, obecności w inter-
necie czy dbaniem o środowisko.

Kurczaki kręcą się  
w Pruszkowie
Wyśmienitego kurczaka z rożna 
z Akurat można próbować również 
w Pruszkowie. Restauracja mie-
ści się przy ul. Kraszewskiego 44. 
Kurczak jest wyśmienity, ale wie-
my, że najlepiej smakuje , gdy wyj-
miemy go prosto z pieca i podamy 
na talerzu. I tu mamy dla Was do-
bre wieści! Obostrzenia dotyczące 
ograniczeń w działaniu restaura-
cji zostaną zmniejszone 28 maja. 
A my już szykujemy się na wielkie 

„ponowne otwarcie” w weekend 29  
i 30 maja. Do Waszej dyspozycji będą 
stoliki na zewnątrz oraz wewnątrz. 
Dodatkowo na ten weekend robimy 
promo! – 10 proc na kurczaki.   Nowoś- 
cią będzie również program lojalno-
ściowy. Zasady są proste – co 10 za-
mówienie ma kurczaka gratis!

Nowości w menu
Z okazji ponownego otwarcia zdecy-
dowaliśmy się na wprowadzenie kil-
ku nowości w naszym menu. I tak na 
początek wprowadzamy wakacyjną 
kanapkę. A tam kurczak curry man-
go i soczysty ananas. Brzmi pysznie 
prawda? Dodatkowo w menu pojawią 
się zestawy  kurczak/kanapka + fryt-
ki/ziemniaczki + sałatka. Co więcej 
w karcie pojawi się również kurczak 
zagrodowy. Jednak jeśli macie na nie-
go ochotę dajcie nam znać wcześniej 
najlepiej telefonicznie! 

Wiemy, że wielu z Was czekało na ponowne otwarcie restauracji. My również nie mogliśmy się doczekać! 
Dlatego w Akurat – Kurczak z rożna przygotował dla Wiele pysznych nowości z okazji „otwarcia”

Akurat – Kurczak z rożna z Dolnej
Pruszków, Kraszewskiego 44; tel. 530 183 938

Pn-sb: 10.00-20.00 nd: 11.00-19.00
Znajdź nas na FB: #Akuratdolna

Maciuś będzie miał szansę na to, 
by móc samodzielnie i spraww-
nie chodzić. Operacja – bardzo 
skomplikowana i przez to bardzo 
droga – sprawi, że Maciuś nie bę-
dzie skazany na wózek inwalidzki. 

Niestety operacja musi zostać 
wykonana prywatnie. A na to po-
trzebne są pieniądze. Aby zare-
zerwować termin zabiegu należy 
wpłacić 20 proc. kwoty. Mama 
Maćka nie jest w stanie uzbierać 
tak dużej kwoty. Dlatego zorga-
nizowała zbiórkę. Na początek 
potrzebne jest blizko 250 tys. zł. 

Możemy pomóc Maciusio-
wi zyskać szansę na sprawność, 
wspierając zbiórkę na leczenie, 
prowadzoną na portalu siepo-
maga.pl/macius.  Red.
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CASTORAMA JESZCZE 
BARDZIEJ POPULARNA

W warszawskiej Castoramie przy ulicy Popularnej niedawno zakończył się gruntowny remont.  
Jego efektem jest w pełni odświeżony wygląd sklepu, przejrzysty układ alejek oraz nowe ekspozy-
cje wraz z rozbudowanymi strefami inspiracji, ale również bardziej projektowy charakter tych zmian. 
O nowości, usługi i przygotowanie do sezonu zapytaliśmy Łukasza Rakowskiego, dyrektora sklepu.

Sklep po remoncie wygląda jak nowy. Jakie niespodzianki  
czekają na klientów? 

Castorama przy ulicy Popularnej to pierwszy i dla wielu klientów wzorcowy 
sklep sieci. Intensywne prace nad odświeżeniem sklepu i nadaniem mu nowego 
charakteru trwały kilka tygodni, a ich efekt jest widoczny już od wejścia. Przede 
wszystkim klienci zauważą nowy wygląd wnętrza oraz zmiany w układzie ale-
jek, które upraszczają zakupy. Dzięki temu znacznie szybciej można skompleto-
wać potrzebne produkty. I nasi klienci to docenili, słyszymy wiele słów uznania. 

Wiemy również, jak ważna jest dla klientów możliwość obejrzenia i przetesto-
wania produktów, przy pomocy których będą nadawać nowy wygląd swoim 
wnętrzom. Dlatego w sklepie powstały nowe, bogate strefy inspiracji kuchni i łazie-
nek, dzięki czemu klienci mogą 
sprawdzić rozwiązania w prakty-
ce, dobrać odpowiednią kolory-
stykę i fakturę materiałów. Do ich 
dyspozycji jest również zespół 
pięciu projektantów i trzech ar-
chitektów wnętrz, którzy zadba-
ją o ergonomię kuchni, jej układ 
i funkcjonalność, co sprawi, że 
nowe wnętrze stanie się ulubio-
nym miejscem spędzania czasu. 

Co ważne, nasze wyposażenie 
kuchni oferujemy opcjonalnie 
z pełną obsługą – wymiarowa-
niem oraz montażem. To bardzo 
dobra wiadomość dla wszyst-
kich, którym zależy na niekło-
potliwej wymianie lub instalacji 
nowej kuchni. My zajmiemy się 
wszystkim od A do Z. Warto pod-
kreślić, że nasze meble kuchen-
ne mają 25–letnią gwarancję, 
a dzięki modułowości i wielu 
rozwiązaniom technicznym ich popularność rośnie bardzo szybko. Z rozmów 
z klientami wiemy, że nowe strefy inspiracji, szczególnie ta poświęcona kuch-
niom, cieszy się ogromną popularnością i jest chętnie przez nich odwiedzana.

Jakie jeszcze nowości pojawiły się w sklepie?

W przebudowanych wnętrzach sklepu znalazło się także miejsce na strefę in-
spiracji przechowywania, magazynowania i optymalizacji przestrzeni, w której 
można zapoznać się z ofertą mebli modułowych, mebli do przechowywania 
i organizacji przestrzeni, do każdego pomieszczenia. Powiększyła się też zna-
cząco powierzchnia strefy inspiracji łazienek oraz ekspozycja kabin pryszni-
cowych, gdzie pojawiła się zupełnie nowa kolekcja, a także płytek ściennych 
i podłogowych, których obecnie mamy setki wzorów, w tym ponad 40 wzo-
rów poszukiwanych płytek wielkoformatowych. 

Zwiększyła się także część przeznaczona na ofertę „pokryć podłogowych”– 
obecnie jest to ponad 200 wzorów paneli i podłóg drewnianych. W dziale 
z drzwiami wewnętrznymi pojawiła się zupełnie nowa kolekcja, wśród której 

każdy klient z pewnością znajdzie coś dla siebie. Zmieniła się również strefa 
oświetlenia, która znajduje się przy głównej alejce – teraz znacznie więcej pro-
duktów jest dostępnych samoobsługowo, została również powiększona eks-
pozycja dostępnych wzorów. 

Zapraszamy również do odświeżonej strefy ogrodowej, gdzie można znaleźć między 
innymi ponad 150 gatunków kwiatów i sadzonek oraz nowe kolekcje komfortowych 
mebli ogrodowych, dzięki którym ogrody i balkony staną się jeszcze piękniejsze. 

Czy w ofercie Castoramy pojawiły się nowe usługi?
 
Tak jak wspomniałem wcześniej, klienci mogą korzystać z usług doradców klien-
ta ds. projektowania kuchni i wnętrz. Efektem przeprowadzonego remontu jest 

również udoskonalony proces 
usługi  „zamów i odbierz” (click 
& collect), dzięki której skom-
pletowane zamówienie można 
odebrać w sklepie jeszcze tego 
samego dnia, w przeciągu 2 go-
dzin. Jest to  profesjonalna strefę 
odbioru towaru, czyli tzw. stock 
room dla zamówień interneto-
wych.  Klienci, po otrzymaniu 
powiadomienia, że ich zakupy 
są skompletowane, udają się do 
strefy stock room, gdzie po wpi-
saniu otrzymanego numeru PIN, 
przekazywane są im kupione 
towary. Dzięki temu rozwiąza-
niu zamówienia można odebrać 
bezkontaktowo.  

Wszystkie produkty, zamówione 
online bądź przez telefon, można 
również odebrać bez wysiadania 
z samochodu w dwóch dedyko-
wanych miejscach parkingowych 

punktu CastoDrive. Pierwsze z nich przeznaczono dla osób, które wolę obsługę 
bezkontaktową – wystarczy wpisać na ekranie numer zamówienia i PIN, a pra-
cownik w ciągu kilku minut dostarczy zamówienie. Dla osób wolących tradycyj-
ne rozwiązanie jest drugie stanowisko, które obsługiwane jest telefonicznie. Taka 
forma odbioru zakupów jest wygodna i bezpieczna. 

A co z innymi formami odbioru / przesyłki?

Wszystko pozostało bez zmian, stale się tylko zwiększa liczba produktów, któ-
re można zamówić z różnymi formami dostawy. Dla osób, które wolą odebrać 
zamówienie w domu lub pod wskazanym adresem, działa usługa „zamów z do-
stawą”. Wybrany asortyment może zostać dostarczony do Paczkomatu® InPost lub 
wysłany firmą transportową lub przez kuriera. 

Cały nasz zespół jest bardzo dumny z przeprowadzonych zmian.  Atrakcyjna ekspo-
zycja oraz udoskonalone formy prezencji produktów robią wrażenie. Cieszymy się, że 
możemy jeszcze skuteczniej wspierać naszych klientów w tworzeniu wymarzonych 
przestrzeni. Wraz z całym zespołem zapraszam do odwiedzenia naszego sklepu.
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PIASTÓW
Mamy dobre wieści 
dla wszystkich uczniów 
Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Adama Mic-
kiewicza w Piastowie. 
Zakończył się właśnie 
drugi etap przebudowy 
szkoły!

P o wybudowaniu nowego 
skrzydła dydaktycznego 
liceum przyszła pora na 
wyremontowanie „sta-

rej” części. Prace dobiegły końca 
i trzeba przyznać, że budynek po 
generalnym remoncie zmienił się 
nie do poznania. 

W ramach prac wykonano roz-
biórkę budynku kotłowni z ko-
minem, nowe konstrukcje ścian 
i stropów parteru i dwóch pięter, 

„Mickiewicz” 
już po przebudowie 

nową elewację, nową stolarkę 
okienną i drzwiową oraz ledo-
we oświetlenie wewnątrz budyn-
ku. Wymienione zostały również 
wszystkie instalacje.

Po generalnym remoncie w sa-
mym układzie budynku niewie-
le się zmieniło. Na pierwszym 
i drugim piętrze znajdują się sa-
le lekcyjne. Natomiast na parte-
rze nadal działa sklepik szkolny.
Tu pojawiły się również pomiesz-
czenia dla porządkowe, warsztat 
konserwatora oraz sala lekcyjna. 

Drugi etap prac związany z roz-
budową budynku liceum obej-
mował również budowę boiska 
sportowego do piłki nożnej, ko-
szykówki i siatkówki. Wzdłuż 
ul. Harcerskiej teren uporządko-
wano i wykonano miejsca par-
kingowe. Teren przy szkole wy-
posażono w małą architekturę: 
ławki oraz stojaki na rowery. AZ

NADARZYN
Gmina Nadarzyn przy-
gotowuje się do budowy 
Centrum Usług Medycz-
nych. Do przetargu na 
realizację inwestycji zgło-
siło się aż 10 chętnych. 

D o przetargu na bu-
dowę Zespołu Usług 
Medycznych przy ul. 
Granicznej w Nada-

rzynie zgłosiło się 10 firm. Ich 
oferty znajdują się w granicach od 
20,8 do 25 mln zł. Docelowo gmi-
na na realizację inwestycji chcia-
ła przeznaczyć 18 mln zł. 

—Obecnie pracownicy refe-
ratu zamówień publicznych i in-
westycji urzędu gminy spraw-
dzają dokumenty i najpraw-
dopodobniej już na początku 
czerwca poznamy wykonawcę 
naszego nowego Ośrodka Zdro-
wia – informuje Dariusz Zwo-
liński, wójt Gminy Nadarzyn. 
– „Pierwszą łopatę” planujemy 
wbić w tym roku, a budowa po-
winna zakończyć się w pierw-
szej połowie 2023 roku – dodaje. 

W nowym ośrodku przewi-
dziany jest podział na tzw pod-
stawową opiekę zdrowotną, część 
specjalistyczno – diagnostycz-
ną i rehabilitację. Dodatkowo 
znajdą się tam gabinety dla osób 

chorych, będą miały oddzielne 
ciągi komunikacyjne w stosun-
ku do poradni małego dziecka, 
czy medycyny pracy.

Usytuowanie CUM przy no-
wo wybudowanym Parkuj i Jedź 
w Nadarzynie przy ulicy Gra-
nicznej stworzy możliwość swo-
bodnego parkowania dla wielu 
pacjentów i pracowników ośrod-
ka, a także umożliwi dostęp do 
opieki medycznej osobom ko-
rzystającym z gminnego trans-
portu publicznego.

Już dzisiaj z dwóch gmin-
nych, publicznych ośrodków 
zdrowia w Nadarzynie i Mło-
chowie korzysta ponad 17.000
pacjentów. AZ

10 chętnych na budowę 
Centrum Usług Medycznych
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• Osoby do obsługi bistro w salonie 
samochodowym na Skoroszach 
663-022-397

• Poszukujemy kierowców 
do pracy kat B, zarobki 
2500-5000 pln, CV kontakt@
fairplaytaxi.pl lub pod numerem 
607-073-354

• Praca dla Panów i Pan przy 
sprzątaniu magazynu w Sokołowie 
koło Janek 504204700

• Pakowacz/ka. Również dla osób 
z niepełnosprawnością. 
Janinów k/Grodziska M.
 734 108 163. Dojazdy z Żyrardowa 
i Milanówka 

• Zatrudnimy do pracy w ochronie 
w Błoniu lub Wiskitkach lub Jankach, 
tel:510011347 lub 571330639 

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

Działka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpośrednio 
tel. 668566576 

Mieszkania Pruszków, 
60-100 mkw., ceny już 
od 5 500 zł/mkw., 
tel.: (22) 729-03-13 

• Sprzedam działki budowlane, 
Osowiec, bezpośrednio przy lesie 
z mediami, tel.: 510-521-952 

• DZIAŁKA KOMORÓW 650m2 
501-014-433 

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

• Warsztat/magazyn 80 m2 + plac, 
800 zł, Nadarzyn – 506-906-002 

DAM PRACĘ

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł .......   ogłoszenie w ramce

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

797 703 503
Koszt połączenia wg taryfy operatora. Maksymalne RRSO 689 %

Nawet
do5000zł

Szybka
 decyzja

Minimum 
formalności

KUPIĘ
MIESZKANIE

tel.883 099 242

881 918 888, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4             

ZAMÓW:
• Wydzierżawię pod usługi 

plac 1000 m2, Nadarzyn, 
696-023-878 

• Do wynajęcia dwa lokale 
w Pruszkowie 60 i 115 m2 
pod handel lub usługi 
tel. 601612930 - 

• Wynajmę warsztat 
samochodowy w Milanówku 
z wyposażeniem lub 
magazyn 120m2 z zapleczem 
socjalnym, w dobrym 
punkcie, blisko drogi 
powiatowej, z placem 
manewrowym tel. 793408465 

• Wynajmę mieszkanie, 
dom wolnostojący 
w Milanówku, pierwsze 
piętro 120m2 z ogrodem, 
lub pojedyncze pokoje, 
dobry punkt, dobry dojazd 
do Warszawy, blisko drogi 
powiatowej tel. 793408465 

Prowadzimy kompleksową 
obsługę w zakresie:
 księgowości (wszystkie rodzaje 

przedsiębiorstw)
 kadr i płac 
 doradztwa podatkowego 

dla naszych klientów 
 rejestracji firmy

Biuro rachunkowe

Maculewicz Finance Sp. z o. o. 
ul. Staszica 1D lok. U3, 05-800 Pruszków
tel: 22 738 71 60, email: biuro@maculewicz.pl

Biuro Rachunkowe MONETA SC
oferuje obsługę w zakresie m.in.:
 ksiąg podatkowych ryczałtu ewidencjonowanego
 rozliczania deklaracji podatkowych i ZUS
 kontaktów z urzędami (US, ZUS), wsparcie  podczas kontroli

DODATKOWO:
 elastyczność w kwestii przekazywania dokumentów,
 atrakcyjne ceny  
możliwość odbioru dokumentów od Klienta 

Gwarantujemy profesjonalizm i przyjazną atmosferę.

05-822 Milanówek, ul. Krzywa 11
biuro@brmoneta.pl

Monika Borysiuk
511 990 551

Aneta Pietraszek
511 281 757

USŁUGI

• Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
prześwietlanie drzew 
owocowych; ochrona 
roślin (w tym róż; opryski 
bukszpanów) 512-380-109, 
(22) 758-16-65 

• Projektowanie graficzne
oraz skład DTP. Kontakt: 
509-443-977, 509-443-877

• WYMIANA OPON, 
795-569-659 

• Zakładanie żaluzji, rolet, 
moskitier. Duży wybór 
asortymentu. Przystępne 
ceny. 502-723-055

• Żaluzje, rolety, moskitiery, 
verticale, pranie verticali, 
9-20, 501-175-813 

• Docieplanie Budynków 
795 96 96 96  

PRUSZKÓW
W Pruszkowie 
od niedawno powstała 
pierwsza strefa do gry 
w Teqball. Miasto już 
ogłosiło przetarg na bu-
dowę kolejnego obiektu 
do gry w Teqball. 

J eśli jeszcze nie wiecie czym 
jest Teqball to pokrótce 
przybliżymy tę dziedzinę 
sportu i opiszemy zasady 

gry.  Teqball to połączenie piłki 
nożnej i tenisa stołowego. Zasta-
nawiacie się jak to możliwe? Za-
sady gry są banalnie proste. Piłką 
„do nogi” gramy na stole. Spokoj-
nie do odbijania piłki nie używa-
my rakietek, a własnego ciała, ale 
niedozwolone jest użycie rąk.

Ogólne zasady to:
• Nie dotykając piłki więcej niż 

3 razy, należy zwrócić ją na 
połowę przeciwnika.

Pruszków doczekał się boisk 
do Teqballa. Będą kolejne!

• Wejście w kontakt fizyczny ze 
stołem lub jego elementem są 
sprzeczne z zasadami.

• Nie można dwa razy pod rząd 
odbić piłki tą samą częścią ciała

• Piłka może być zagrana na po-
łowę przeciwnika przy uży-
ciu tej samej części ciała nie 
więcej niż 2 razy.

Oczywiście jeśli gramy dla za-
bawy, to sami możemy ustalać 
reguły gry.

Wyposażona jest w dwa boiska 
ogrodzone piłkochwytami, sto-
ły TEQ ONE oraz sztuczną tra-
wę wyłożoną na całym terenie. 
Inwestycja została zrealizowa-
na w ramach Budżetu Obywa-
telskiego. Projekt uzyskał aż 
1968 głosów. 

To jednak nie koniec. Władze 
Pruszkowa szukają firmy, która 
wybuduje kolejne boiska do gry 
w Teqball. Tym razem obiekt 
ma powstać w rejonie Parku 
Mazowsze w rejonie skrzyżo-
wania ulic Szarych Szeregów 
i Kowalskiego. W ramach inwe-
stycji powstaną dwa boiska do 
gry w Teqball wraz ze sztuczną 
nawierzchnią. Obiekt zostanie 
oświetlony i ogrodzony. Do-
datkowo pojawi się też tablica 
z zasadami gry. Boiska w Parku 
Mazowsze mają być gotowe do 
29 października tego roku. Warto 
zaznaczyć, że ta inwestycja rów-
nież realizowana jest w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. AZ

Do tej pory specjalne stoły do 
teqballa były dostępne w Podko-
wie Leśnej. Tam działa również 
klub sportowy Podkowa Teqball 
Club. Teraz teqballa można treno-
wać w Pruszkowie, a infrastruktu-
ra do uprawiania tego ciekawego 
sportu pojawi się również w in-
nej części miasta. 

Na terenie toru kolarskiego 
powstała pierwsza w Pruszko-
wie strefa do gry w Teqballa. 
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Kajaki wracają do Pruszkowa. 
Będą też rowery wodne

Jak prezentuje się harmono-
gram pracy wypożyczalni? Od 
3 czerwca do 12 września we 
wszystkie weekendy wypoży-
czalnia będzie działać w godzi-
nach 11.00 – 20.00. Natomiast 
od 28 czerwca do 27 sierpnia (od 
poniedziałku do piątku) kajaki 
i rowery wodne będziemy mogli 
wypożyczyć w godz. 11.00 – 19.00. 
Warto jednak pamiętać, że w go-
dzinach 11.00 – 13.00 ze sprzętu 
wodnego będą mogły korzystać 
tylko grupy zorganizowane. 

Natomiast w dniach 3–6 czerw-
ca wypożyczalnia będzie działać 
w godz. 11.00 – 20.00. A 11 czerw-
ca w godz. 14.00 – 20.00. AZ

PRUSZKÓW
Mamy dobre wieści
dla miłośników aktyw-
nego spędzania czasu. 
Od 3 czerwca ponow-
nie popływamy 
kajakami w na stawach 
Parku Potulickich. 
W tym roku będzie 
można wypożyczyć 
również rowery wodne.

W Grodzisku Mazo-
wieckim wypoży-
czalnia kajaków 
i rowerów wod-

nych zaczęła działać w majówkę. 
Na uruchomienie wypożyczalni 
w Pruszkowie mieszkańcy muszą 
poczekać do kolejnego „długie-
go weekendu”. Już 3 czerwca na 
kajaki będzie można wybrać się 
do Parku Potulickich. W tym se-
zonie nie zabraknie też nowości, 
czyli rowerów wodnych!

PR
U

SZ
KO

W
PL

 



R E K L A M A08
P i ą t e k ,  2 8  M A J A  2 0 2 1

• 

• 

OSCAROWE 
KINO W CKIS
REPERTUAR Maj/Czerwiec ‘21

Minari – dramat, USA 2020 
reż. Lee Isaac Chung 
29.05 (sobota), g. 17:00 – PRZEDPREMIERA
18.06 (piątek), g. 20:00 – PREMIERA
19.06 (sobota), g. 17:00 – PREMIERA
20.06 (niedziela) g. 19:00 – PREMIERA

Obiecująca. Młoda. Kobieta. – thriller USA / Wielka Brytania 2020 
reż. Emerald Fennell
29.05 (sobota), g. 20:00
30.05 (niedziela), g. 19:00
5.06 (sobota), g. 20:00
10.06 (czwartek), g. 19:00 

Sound of Metal – dramat, USA 2019 
reż. Darius Marder
30.05 (niedziela), g. 16:00 
4.06 (piątek), g. 19:00
17.06 (czwartek), g. 19:00 

Na rauszu – dramat, komedia, Dania 2020 
reż. Thomas Vinterberg
12.06 (sobota), g. 17:00 – PREMIERA
13.06 (niedziela), g. 19:00 – PREMIERA
20.06 (niedziela), g. 16:00 – PREMIERA

Nomadland – dramat, USA 2020 
reż. Chloé Zhao
12.06 (sobota), g. 20:00 
13.06 (niedziela), g. 16:00
19.06 (sobota), g. 20:00
24.06 (czwartek), g. 19:00

Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie, 
www.ckis.pruszkow.pl

Kasa Kina / rezerwacje: 668 999 635 /
/zakup przez Internet: biletyna.pl/Pruszkow

KINO DZIECI

Co w duszy gra – animacja, USA 2020
reż. Pete Docter
1.06 (wtorek), g. 16:00 – DZIEŃ DZIECKA
13.06 (niedziela), g. 12:00
20.06 (niedziela), g. 12:00

Biuro Detektywistyczne 
Lassego i Mai. Rabuś z pociągu – przygodowy, Szwecja 2020 
reż. Moa Gammel
29.05 (sobota), g. 12:00
30.05 (niedziela), g. 12:00

Bilety: 15 zł (ulgowy) i 18 zł (normalny)


