
Wyniki 
eurowyborów
W niedzielę 26 maja frekwencja 
osiągnęła ponad 47 procent. Co 
trzeci mieszkaniec oddał głos na 
posła Macieja Małeckiego     str. 2

Święto strażaków
W czasie Powiatowego Dnia 
Strażaka wręczono awanse 
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Tysiące dzieci w parku

Ugoda z Partnerem

 strony 11-14

Po kilku miesiącach negocjacji ratusz 
zawarł przed sądem ugodę z fi rmą 
odbierającą z naszego terenu odpady 
komunalne. Oznacza to, że śmieci 
będą odbierane zgodnie z harmono-
gramem, fi rma nie zerwie kontraktu i 
przez kolejne kilkanaście miesięcy nie 
trzeba będzie szukać nowego wyko-
nawcy tej usługi. W ratuszu odbyło 
się kilka spotkań z właścicielami fi rmy, 
w czasie których punkt po punkcie 
analizowano, czy dane przytaczane 
przez Partnera są prawdziwe

Nie sposób wy-
mienić wszystkich 
atrakcji zgroma-
dzonych w minioną 
sobotę w parku przy 
szkole muzycznej, 
podobnie jak nie 
da się ocenić liczby 
mieszkańców, a 
przede wszystkim 
najmłodszych 
uczestniczących 
w miejskich 
obchodach Dnia 
Dziecka. Najlepiej o 
frekwencji w parku 
świadczy fakt, iż 
przez pierwsze dwie 
godziny organizato-
rzy rozdali 2,5 tys. 
ulotek informujących 
o programie imprezy

Strona 6

Strona 24

Gmina nie zmieniła zdania
Schronisko najbardziej przeszka-
dza właścicielom działek z nim 
sąsiadujących. Twierdzą, że przez 
kłopotliwego sąsiada wartość 
gruntów jest mniejsza. Psy na 
pewno nie wrócą na ulicę, ratusz 
zapewni im dach nad głową oraz 
zrobi wszystko, by jak najwięcej 
zwierząt trafi ło do rodzin. Zachęca-
my mieszkańców do przeglądania 
strony sochaczew.pl oraz kolejnych 
wydań „Ziemi”, gdzie regularnie 
ukazują się fotografi e wraz ze 
szczegółowymi opisami psów Strona 5
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WYBORY

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe 999
Policja 
997, 46 863-72-00
Straż pożarna 
998, 46 862-23-70
Pogotowie energetyczne
991
Pogotowie gazowe (Sime Polska) 
602-343-343, 792-008-866

Urząd Miejski 
46 862-27-30, 46 862-22-35
Całodobowy telefon 
alarmowy Urzędu Miasta
46 862-36-82
Urząd Skarbowy 
46 862-26-04
ZUS 46 862-64-33
Starostwo Powiatowe 
46 864-18-40, 46 864-18-73
Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji 
46 862-82-30
Zgłaszanie awarii 
sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej
604-195-867, 696-056-281, 
664-157-699
ZGK 
46 862-81-06, 46 862-93-14
ZKM 
46 862-99-27
Zgłaszanie awarii sieci 
oświetlenia ulicznego
698-088-755, 606-663-186
Szpital
46 864-95-00, 46 864-96-00
USC 
46 862-23-02
Sąd Rejonowy 
46 862-32-64
PKP 19-757
Koleje Mazowieckie
22 364-44-44
PKS Grodzisk Mazowiecki, 
baza w Sochaczewie 
46 862-55-12
MPT Taxi 191-91
Taxi 
46 862-28-42
Taxi Nowa całodobowa 
888-766-600
PEC 
46 862-92-00, 604-206-108,
Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą
46 862-33-09, 
MOSiR 
46 862-77-59
SCK 
46 863-07-68
MOPS 
46 863-14-81, 46 863-14-82

Radnemu powiatowemu, 
byłemu wiceburmistrzowi 

Sochaczewa

Jerzemu 
Żelichowskiemu

słowa otuchy i wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

MAMY
przekazują

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Rodzinie i Najbliższym

śp. Anny Krawczyk
współorganizatorce rodzinnego 

rajdu rowerowego 
po powiecie sochaczewskim
imienia Jej męża Tadeusza

składa

Jolanta Gonta, starosta sochaczewski 
wraz z Zarządem Powiatu

i pracownikami Starostwa Powiatowego 
w Sochaczewie

Z wielkim smutkiem przyjąłem 
wiadomość o tragicznej śmierci

śp. Anny Krawczyk
żony Tadeusza Krawczyka

Patrona Rodzinnego Rajdu Rowerowego 
po Ziemi Sochaczewskiej.

Pani Ania, od której doświadczyłem wiele 
dobra i życzliwości, od blisko 20 lat całym 
sercem wspierała nas w organizacji rajdu.

Łączę się w modlitwie z Rodziną, Przyjaciółmi 
i wszystkimi, którzy żegnają Panią Anię.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie.

Maciej Małecki
Poseł na Sejm RP

KONDOLENCJE

Burmistrz 
Sochaczewa
Piotr Osiecki

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Sylwester Kaczmarek

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Bez wątpienia tegoroczne wy-
bory wyróżnia wysoka fre-
kwencja. Gdy pięć lat temu wy-
bieraliśmy europosłów, lokale 
wyborcze odwiedziło jedynie 
21 procent sochaczewian, dzie-
sięć lat temu do urn poszło 22,4 
proc. uprawnionych, a teraz po-
nad 47 procent. W Sochaczewie 
w tych wyborach uprawnio-
nych do głosowania było blisko 
28 tys. osób. Do urn poszło po-
nad 13 tys. wyborców. Stosun-
kowo niewiele było głosów nie-
ważnych.

W tak zwanym okrę-
gu Warszawa II, który stano-

wił teren całego Mazowsza, 
z wyłączeniem stolicy i przy-
legających do niej powiatów, 
wybieraliśmy spośród 80 kan-
dydatów wystawionych przez 
osiem komitetów. W wyborczą 
niedzielę na terenie miasta pra-
cowały 24 obwodowe komisje, 
w tym trzy w tzw. obwodach 
odrębnych w szpitalu powiato-
wym, pawilonie psychiatrycz-
nym szpitala oraz Domu Ka-
płana Seniora przy ul. Staszica. 

Najlepszy wynik w mieście 
uzyskał poseł Maciej Małec-
ki z PiS, na którego głos odda-
ło dokładnie 4.616 wyborców. 
Na całą listę PiS w Sochacze-
wie mieszkańcy oddali 6.128 
głosów. Maciej Małecki w po-

wiecie sochaczewskim uzyskał 
ponad 11,6 tys. głosów, a w ca-
łym okręgu niemal 29 tysięcy. 

Podobnie jak w kraju, tak-
że w naszym mieście, na dru-
gim miejscu znalazła się Ko-
alicja Europejska. Na listę jej 
kandydatów oddano ponad 
4800 głosów.

Procentowo poparcie dla 
poszczególnych ugrupowań w 
naszym mieście przedstawia się 
następująco: Prawo i Sprawie-
dliwość – 46,78 proc., Koalicja 
Europejska – 36,88 proc., Wio-
sna Roberta Biedronia – 6,05 
proc., Konfederacja Korwin 
Braun Liroy Narodowcy – 3,69 
proc., Polska Fair Play – 2,73 
proc., Kukiz’15 – 2,60 proc., Le-

wica Razem – 1,08 proc., Jed-
ność Narodu –  0,18 proc.

Niemal 66 procent głosów 
oddanych w naszym mieście 
podzielili między siebie trzej 
politycy. Maciej Małecki z PiS 
zebrał 35,23 procent wszyst-
kich ważnych głosów, Jarosław 
Kalinowski z KO 16,46 proc., a 
Dariusz Rosati z KO 14,22 pro-
cent. 

Mimo tak dobrego wyni-
ku, Maciej Małecki, startują-
cy z czwartej pozycji na liście 
PiS, nie wyjedzie do Brukse-
li. Po podliczeniu wszystkich 
głosów i ogłoszeniu wyników 
przez Państwową Komisję Wy-
borczą okazało się, że spośród 
kandydatów startujących z na-

szego okręgu mandaty euro-
posłów uzyskali: Adam Bielan 
i Zbigniew Kuźmiuk (jedynka i 
dwójka na liście PiS) oraz Jaro-
sław Kalinowski (jedynka na li-
ście Koalicji Europejskiej). 

Teraz czas na kolejny ele-
ment kampanii, czyli sprzątanie 
materiałów wyborczych. PKW 
przypomina, że na usuniecie 
banerów, plakatów, haseł i ulo-
tek kandydaci mają 30 dni od 
dnia głosowania. Od tej wiel-
kiej i małej polityki nie uciek-
niemy jednak na długo, bo idą 
kolejne wybory – parlamentar-
ne. Posłów i senatorów na ko-
lejną kadencję wybierzemy naj-
prawdopodobniej w połowie 
października. 

Co trzeci głos oddany
na Macieja Małeckiego
Wysoka frekwencja i wyraźne zwycięstwo PiS – tak można scharakteryzować wybory do 
europarlamentu na ziemi sochaczewskiej. W niedzielę 26 maja frekwencja osiągnęła ponad 47 procent. 
Co trzeci mieszkaniec oddał głos na posła Macieja Małeckiego.

Szanowni 
Państwo

Dziękuję za głosy od-
dane na mnie oraz innych 
kandydatów Prawa i Spra-
wiedliwości.

Po raz kolejny nam zaufa-
liście, a ja mogę obiecać, że 
i tym razem dotrzymamy słowa. 

Dziękuję wszystkim, którzy tak licznie i o� arnie 
zaangażowali się w moją kampanię. Nasza reprezentacja 
będzie skutecznie bronić polskich spraw w Europie.

Dziękuję!
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INWESTYCJE

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Ratusz ogłosił przetarg prosząc 
fi rmy o złożenie ofert w dwóch 
wariantach – bez montażu sie-
dzisk z płyt akrylowych na wi-
downi oraz z ich montażem. 
Ostateczny termin zakończenia 
prac wyznaczył na 30 września 
2020 roku. Ich przeprowadze-
niem zainteresowały się dwa 
podmioty: Zab-Bud z Warsza-
wy i miejscowa fi rma Sochbud. 
W obydwu wariantach Soch-
bud okazał się tańszy o prawie 
700 tysięcy od stołecznego kon-
kurenta. Wartość robót, przy 
założeniu, że zamontuje na wi-
downi siedziska, oszacował na 
13.877.000, a bez siedzisk na 
13.247.000 zł. Miasto ostatecz-
nie postawiło na pełen zakres – 
widownię wraz z krzesełkami.  

Większość 
radnych „za”
Ponieważ w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej nie zabez-
pieczono wystarczającej kwoty, 
burmistrz wystąpił do radnych 
o dołożenie do zadania 2,48 
mln zł, co pozwoli mu zamknąć 
fi nansowanie i podpisać umo-
wę z wykonawcą. Rada wyrazi-
ła na to zgodę na sesji 21 maja. 

- Konsekwentnie od kilku 
lat upiększamy otoczenie zam-
ku. Dzięki jedenastu głosom 
za zmianą prognozy fi nanso-
wej, a poparli ją radni PiS i So-
chaczewskiego Forum Samo-
rządowego - Marcin Cichocki, 
Sławomir Dorywalski, Krysty-
na Dybiec, Kamila Gołaszew-
ska–Kotlarz, Sylwester Kacz-
marek, Arkadiusz Karaś, Selena 
Majcher, Piotr Pętlak, Edward 
Stasiak, Magdalena Zborowska 
i Sylwester Zdzieszyński - jesz-
cze w tym roku rozpoczniemy 
ostatni etap zmian w tym re-
jonie – mówi burmistrz Piotr 
Osiecki. 

Pierwsze było wzmocnienie 
wzgórza i zabezpieczenie ruin, 

w drugim etapie powstała plaża 
wraz z pomostem dla kajaków i 
kąpieliskiem, następnie wzmoc-
niono skarpę w rejonie ulicy 
Moniuszki,   zrewitalizowano 
park sąsiadujący z terenem pod-
zamcza, kończą się prace przy 
bulwarach spacerowych. 

- Do jesieni potrwa budo-
wa przystani kajakowej wraz z 
kawiarnią, a teraz uda się wy-
startować także z amfi teatrem. 
Mamy pieniądze, gotowe pro-
jekty, nic nie stoi na przeszko-
dzie, by podpisać umowę z wy-
konawcą robót. Przykro mi, że 
kolejny raz ważnego dla miasta 
projektu nie poparli radni Ko-
alicji Obywatelskiej i Bezpar-
tyjni Samorządowcy. Szczegól-
nie dziwi mnie postawa Adama 
Klocha, który w poprzedniej ka-
dencji popierał działania, jakie 
prowadzimy w otoczeniu zam-
ku – podsumowuje burmistrz. 

Od głosowania wstrzymali 
się Janusz Bąbała, Robert Błasz-
czyk, Adam Kloch, Alicja Kor-
kosz, Jacek Krzemiński, Jolan-
ta Kulpa–Szczepaniak, Andrzej 
Kuśmirek i Teresa Lutyńska.  

Zakres prac
Pierwszy krok to rozbiórka 
muszli koncertowej, jej zaple-
cza oraz istniejącej widowni. 
Potem budowa zupełnie nowe-
go obiektu. Amfi teatr ma mieć 
6 m wysokości, do 12,5 m sze-

rokości, a wraz ze ścieżką spa-
cerową biegnącą po jego dachu 
aż 141 m długości. Do dyspo-
zycji artystów oddana zosta-
nie scena o powierzchni ok. 360 
m2, dwie garderoby po 25 m2 
każda, sanitariaty. Nie zabrak-
nie pomieszczeń technicznych 
i magazynów dla obsługi. Pro-
jektanci zadbali o podesty dla 
wózków, szersze drzwi, odpo-
wiednie wyposażenie toalet, by 
cały obiekt stał się dostępny dla 
niepełnosprawnych. Do am-
fi teatru dojdziemy ulicą Pod-
zamcze lub przez plac od stro-
ny ul. Traugutta. Na widowni 
znajdzie się prawie 900 miejsc 
siedzących zorganizowanych w 
osiem rzędów, podzielonych na 
pięć sektorów. 

- Oddamy do dyspozycji 
mieszkańców kolejny, piękny, 
funkcjonalny fragment miasta. 
Podzamcze i tereny wokół nie-
go będą miejscem spotkań, ro-
dzinnego wypoczynku, rekre-
acji w gronie przyjaciół. Będzie 
można popływać kajakiem, 
przyjść na ryby, pospacero-
wać. Teren będzie przyjazny 
dla rowerzystów, plażowiczów 
i miłośników dobrej kawy. 
Na podzamcze wróci Świę-
to Mieszkańców – Dni Socha-
czewa. Własne plany wobec 
sceny plenerowej już kreśli So-
chaczewskie Centrum Kultu-
ry. Scena, bulwary, kawiarnia, 

przystań kajakowa – to będzie 
zupełnie nowa jakość w naszej 
przestrzeni publicznej – dodaje 
Piotr Osiecki.

Prawie 3 mln 
w kieszeni
Wykonawcy prac urząd szukał 
już od 2017 roku. Gdy ostatni 
raz ogłoszono przetarg, jedyny 
oferent zażądał aż 16.728.000 zł. 

- W tym roku ceny na ryn-
ku budowlanym wyraźnie spa-
dły. W zależności od branży 
jest to od kilkunastu do kilku-
dziesięciu procent. Za nami rok 
wyborów samorządowych, do 
tego marszałkowie zarządzają-
cy milionami unijnych dotacji 
rozstrzygnęli wiele konkursów 
i stąd w ubiegłym roku ceny 
poszybowały w górę. My nie 
szukaliśmy fi rmy na siłę, byle 
tylko wbić łopaty w gorącym 
wyborczym czasie. Przekłada-
jąc budowę o kilka miesięcy, za-
oszczędziliśmy prawie 3 mln 
złotych – podkreśla burmistrz.

Przebudowa amfi teatru 
prowadzona będzie w ramach 
projektu „Zagospodarowanie 
terenów nad Bzurą w Sochacze-
wie -  etap II – wyeksponowanie 
walorów historyczno – kulturo-
wych miasta”. Na jego realizację 
ratusz pozyskał dofi nansowa-
nie w wysokości 3.533.127 zł z 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego 2014-2020.  

Czas na am� teatr 
i widownię
Za nami ostatnia i udana próba wyłonienia fi rmy, która ma się zająć budową na 
podzamczu nowego amfi teatru wraz z widownią. Do ratusza wpłynęły dwie oferty 
od przedsiębiorstw zainteresowanych tym kontraktem. Przesuniecie inwestycji w czasie 
i drobne korekty w projekcie pozwoliły miastu zaoszczędzić prawie 2,9 mln zł.

Komenda z wieżą

Podczas VII w tej kadencji sesji 
rady miasta zapadła decyzja o do-
� nansowaniu rozbudowy komen-
dy Państwowej Straży Pożarnej 
przy ul. Staszica 7. Radni przezna-
czyli na ten cel 200.000 zł.

O tym, że remiza powstała na 
przełomie lat 60. i 70. ubiegłego 
stulecia nie jest wystarczająca, nie 
trzeba nikogo przekonywać. Kie-
dy została wybudowana w miej-
sce poprzedniej pochodzącej z 
1880 roku, w Sochaczewie miesz-
kało o połowę mniej ludzi niż 
dziś. Dlatego budynek przy Sta-
szica 7 musi zostać rozbudowany.

- Strażacy zajmują szczególne 
miejsce w społeczności Sochacze-
wa i  trzeba ich wspierać - powie-
dział nam poseł Maciej Małecki, 
czyniący starania o rozbudowę, 
która jego zdaniem jest koniecz-
na. - Nasi strażacy od dawna pra-
cują w trudnych warunkach. 
Bardzo zależało mi, żeby to zmie-
nić. Cieszę się, że udało mi się po-
zyskać rządowe pieniądze na to 
przedsięwzięcie. Naszym samo-
rządom trudno byłoby spiąć tę 
inwestycję. Razem z rządem, po-
wiatem i miastem damy radę.

Miasto na przestrzeni stuleci 
wielokrotnie borykało się z po-
żarami, które niszczyły je niemal 
doszczętnie. Ostatni tak poważ-
ny pożar miał miejsce w 1876 
roku. O znakomitym zorgani-
zowaniu sochaczewskiej służby 
pożarniczej świadczy fakt, że od 
czasu jej powołania w 1880 roku, 
nie zdarzyły się już w mieście po-
dobne kataklizmy.

O tym jak miasto już 150 lat 
temu dbało o służbę pożarniczą 
świadczą wspomnienia Konstan-
tego Krynickiego, który zwiedził 
Sochaczew w 1884 roku i napisał 
m.in.: „Porządne zabudowania 
mieszczą w dwu punktach miasta 
wozy i inne strażackie narzędzia. 
Przyznać przy tem należy, iż straż 
jest dobrze wyćwiczona, posiada 
dobre narzędzia i ładne mundury, 
i już niejednokrotnie dała dowody 
swojego pożytecznego istnienia”.

Stojący przy Staszica 7 budy-
nek jest szczególny z jeszcze jed-
nego względu. Znajduje się na 
nim, zachowana z poprzedniej 
konstrukcji, tablica upamięt-
niająca odzyskanie przez Polskę 
niepodległości. Jej wyjątkowość 
polega na tym, że godło naszego 
kraju zdobi korona, rzecz nieczę-
sta w tamtym okresie.

- Od zawsze doceniam szcze-
gólną rolę strażaków, bo pełnią 
oni służbę dla innych. To właśnie 
strażacy, nierzadko z narażeniem 
własnego życia, ratują ludzi i ich 
dobytek. Ich niezwykłą postawę 
doceniają wszyscy mieszkańcy, 
tym bardziej cieszę się, że samo-
rząd miejski wesprze rozbudowę 
komendy w Sochaczewie. Każ-
da inwestycja w straże pożarne 
jest istotna przede wszystkim z 
perspektywy mieszkańców - po-
wiedziała nam radna Selena Maj-
cher, przewodnicząca Komisji 
Budżetu i Finansów.

Rozbudowa komendy ma 
polegać na przystosowaniu naj-
wyższej kondygnacji do celów 
użytkowych w formie podda-
sza, oraz dobudowaniu piętra 
po prawej stronie budynku pa-
trząc od ulicy Staszica. Przy bu-
dynku pojawi się również wie-
ża z masztem. Konstrukcja ta 
podniesie wysokość strażni-
cy niemal dwukrotnie. Prace 
mają pochłonąć około 2 mln 
zł. Na tą kwotę składają sie do-
tacje z miasta i powiatu, po 200 
tys. oraz dotacje zewnętrzene. 
Jak zapewnił nas komendant 
powiatowy, st. bryg. Piotr Piąt-
kowski, bez najmniejszej zwło-
ki przystąpił do przygotowania 
procedury przetargowej tak, 
żeby prace miały szanse ruszyć 
jeszcze latem tego roku.

- Obecne warunki lokalowe 
są na tyle trudne, że nie może-
my sobie pozwolić na odkłada-
nie tych prac. Szczególnie, że w 
naprawdę ekspresowym tem-
pie znalazły się na nie pieniądze 
- mówi komendant.

Sebastian Stępień
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Sesję rozpoczęła minuta ci-
szy, którą uczczono pamięć 
Jacka Zawadzkiego, radne-
go I kadencji rady miasta w 
latach 1990-1994 i wiceprze-
wodniczącego rady w latach 
1991-1994. Potem radni prze-
szli od zmian budżetu oraz 
ściśle związanej z nim Wielo-
letniej Prognozy Finansowej. 
Burmistrz zaproponował, aby 
z ubiegłorocznej nadwyżki sfi -
nansować nowe zadania, takie 
jak budowa oświetlenia w czte-
rech ulicach czy zakup auto-
busów dla ZKM. W Wielolet-
niej Prognozie Finansowej, w 
roku 2020, zwiększono wydat-
ki na  budowę amfi teatru wraz 
z widownią, czyli ostatni etap 
zagospodarowania otoczenia 
ruin zamku i terenów rekre-
acyjnych nad Bzurą. Ratusz ze-
brał oferty fi rm zainteresowa-
nych tym kontraktem, lecz do 
zapewnienia stuprocentowe-
go fi nansowania, zamknięcia 
przetargu i podpisania umo-
wy z wykonawcą robót nale-
żało dołożyć 2.480.000 zł. Za 
budową amfi teatru i całym 
pakietem zmian w budże-
cie oraz Wieloletniej Progno-
zie Finansowej opowiedzia-
ło się jedenaścioro radnych z 
PiS i Sochaczewskiego Forum 
Samorządowego. Ośmioro z 
Koalicji Obywatelskiej i klubu 
Bezpartyjnych Samorządow-
ców wstrzymało się od głosu.

W dalszej części sesji rada 
wyraziła zgodę na użycie her-
bu Sochaczewa na nowym 
sztandarze Związku Żołnie-
rzy Wojska Polskiego. Zgodzi-
ła się także na uruchomienie 
kąpieliska nad Bzurą. Przed 
nami czwarty rok działania 
plaży i trzeci sezon kąpieli w 
wyznaczonym do tego miej-
scu. Wzorem poprzednich lat 
kąpielisko uruchomi MOSiR, 
który zadba, by w określo-
nych godzinach na plaży byli 

ratownicy WOPR. O urucho-
mieniu miejsca do kąpieli po-
zytywnie wypowiedziały się 
Inspektorat Ochrony Środo-
wiska, Sanepid i Wody Polskie 
- Regionalny Zarząd Gospo-
darki Wodnej. 

Rada przeznaczyła do 
sprzedaży kilka interesują-
cych działek. Do kupienia już 
niedługo będzie m.in. ponad 
7,2 tys. m2 przy ulicy Fabrycz-
nej (jedna działka, możliwa 
zabudowa, gdyż ostatnio zła-
godzono przepisy mówiące o 
odległości budynków miesz-

kalnych od torów kolejowych) 
i prawie 11 tys. m2 przy ulicy 
Granicznej (wokół zabudowa 
jednorodzinna). Do kupienia 
będzie także prawie 30-me-
trowa kawalerka znajdująca 
się w budynku przy ul. Sło-
wackiego (parter) z przypisa-
nym do niej garażem. 

Jednogłośnie i bez żad-
nych uwag ustalono zasady, 
na jakich dokonany zosta-
nie wybór projektów skiero-
wanych potem do realizacji 
w ramach Sochaczewskie-
go Budżetu Obywatelskiego 

2020. Na pomysły zgłoszone 
przez mieszkańców będzie 
1,2 mln złotych. Uchwała 
opisuje szczegółowo terminy, 
kto i kiedy może zgłosić pro-
jekt do SBO, kto dokona we-
ryfi kacji wniosków czy wy-
boru tych, skierowanych pod 
głosowanie. 

Jednogłośnie zatwier-
dzono, obowiązujący od 
września br., plan sieci szkół 
podstawowych prowadzo-
nych przez samorząd miasta 
wraz z granicami obwodów 
szkolnych.

Więcej na drogi 
i bezpieczeństwo 
21 maja odbyła się VII sesja rady miejskiej. W jej trakcie, dzięki niemal 
sześciomilionowej nadwyżce z ubiegłego roku, dokonano poważnych zmian 
w budżecie, a w Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono pieniądze na 
budowę amfi teatru na podzamczu oraz widowni na niemal 900 miejsc siedzących.

Pakiet zmian w tegorocznym budżecie miasta
- 1.368.500 - na drogi, czyli przede wszystkim kontynuację programu „Drogi zamiast błota” oraz 
pokrycie kosztów darmowych przejazdów specjalną weekendową linią ZKM wożącą pasażerów spod 
stacji PKP do Żelazowej Woli
- 400.000 zł - na budowę oświetlenia w ulicy Granicznej
- 356.500 zł - na utrzymanie zieleni, pielęgnację drzew, sprzątanie ulic i placów
- 255.000 zł - na organizację Dni Sochaczewa, wakacyjnych wydarzeń kulturalnych, obchodów 80 
rocznicy Bitwy nad Bzurą i 75 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego  
- 251.000 zł - na rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta 
- 200.000 zł - na rozbudowę komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
- 200.000 zł - na zakup używanych autobusów (140 tys. wyłoży budżet miasta, 60 tys. gmina 
Kampinos)
- 150.000 zł - na budowę oświetlenie w ulicach Radosnej, Jesionowej i Chełmońskiego
- 104.400 zł - na organizację kolonii i półkolonii, programy i akcje profi laktyczne
- 100.000 zł - na budowę środowiskowego placu zabaw dla dzieci przy ulicy prezydenta Kaczorowskiego
- 100.000 zł - na organizowanie zajęć sportowych, kolonii i półkolonii dla dzieci z trudnych wychowaw-
czo rodzin, imprezy integracyjne i programy profi laktyczne
- 90.000 zł - dla policji na zorganizowanie dodatkowych patroli
- 50.000 zł - na organizację zajęć sportowych i zawodów
- 45.000 zł - na zakup nowego samochodu policyjnego 
- 40.000 zł - na organizację letnich wydarzeń kulturalnych oraz współorganizację Międzynarodowego 
Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu
- 40.000 zł - na wykonanie planu adaptacji miasta do zmian klimatu 
- 30.000 zł - na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe
- 25.000 zł - dla muzeum ziemi sochaczewskiej na remont kwater wojennych na cmentarzu 
przy ul. Traugutta
- 22.000 zł - na wykonanie przyłącza energetycznego do siedziby DDPS
- 10.000 zł - na nagrody dla funkcjonariuszy policji za wybitne osiągnięcia w pracy

Najpiękniej wyglądają z mo-
stu. Od ostatniego weeken-
du bulwary rekreacyjne nad 
Bzurą i prowadząca do nich 
droga, są oświetlone. 

Pierwszy raz oświetle-
nie włączono 1 czerwca. 
Od razu z okazji skorzy-
stali mieszkańcy ciekawi 
jak zmieniło się otoczenie 
zamku i przystani kajako-
wej. Po bulwarach socha-
czewianie spacerowali do 
późnej nocy. 

Za nami kolejny etap 
przebudowy terenów rekre-
acyjnych nad Bzurą. Mię-
dzy podzamczem a plażą 
powstało kilka ścieżek dla 
pieszych i rowerzystów, zu-
pełnie nowy przebieg ma 
ulica Podzamcze, na koń-
cu której wykonano schody 

sięgające niemal do samej 
rzeki. Tam też wydzielono 
miejsce pod pomnik ofi ar II 
wojny światowej przenoszo-
ny z ulicy Traugutta. Teren 
obsiano trawą z domiesz-
ką nasion polnych kwiatów 
i już powoli nabiera nowego 
kształtu. 

Trenów zalewowych nie 
wyposaża się w kanaliza-
cję deszczową, wody opa-
dowe muszą z nich swobod-
nie spływać. Bulwary nie są 
zupełnie płaskie, gdzienie-
gdzie pojawiają się górki, 
spadki terenu i to właśnie w 
tych dołkach ma się zbierać 
nadmiar wody deszczowej. 
Te samoistne oczka wod-
ne ratusz lada dzień obsadzi 
tatarakiem i innymi rośli-
nami wodnymi.

Bulwary robią wrażenie
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Przypomnijmy, że Azorek 
powstał dwadzieścia lat temu 
na terenie dawnej fermy zwie-
rząt futerkowych. Ratusz od 
początku był dzierżawcą te-
renu we wsi Kożuszki Par-
cel, a nie jego właścicielem. 
Schronisko, choć prowadzo-
ne i fi nansowane przez ra-
tusz, znajduje się na terenie 
sąsiadującej  z miastem gmi-
ny Sochaczew. 

Azorek 
przeszkadza sąsiadom
Schronisko najbardziej prze-
szkadza właścicielom działek 
z nim sąsiadujących. Od lat, 
w korespondencji z miastem 
i gminą Sochaczew podkre-
ślają, że przez kłopotliwego 
sąsiada wartość gruntów jest 
mniejsza, nie można ich prze-
znaczyć np. pod budownic-
two jednorodzinne.

- Proponowaliśmy właści-
cielom, że wykupimy od nich 
te grunty. Niestety odpowiedź 
była jednoznacznie odmow-
na. Sąsiedzi chcą, aby psy wy-
prowadziły się z tego miejsca 
i nie dopuszczają innej możli-
wości - mówi wiceburmistrz 
Dariusz Dobrowolski.

Głównie pod ich naci-
skiem 27 czerwca 2018 roku 
rada gminy Sochaczew przy-
jęła uchwałę zmieniającą plan 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla wybranych działek 
we wsi Kożuszki Parcel prze-
znaczając je pod budownic-
two jednorodzinne. W uchwa-
le napisano wprost, że do 31 
sierpnia 2019 roku należy za-
kończyć działalność funkcjo-
nującego tam schroniska. 

Przygarnij psa z Azorka
Obecna lokalizacja schroni-
ska jest idealna, ale stanowi-
sko radnych gminy Sochaczew 
w tej sprawie pozostaje jedno-
znaczne i miasto musi brać 
pod uwagę każdy, nawet naj-
gorszy scenariusz, w tym wy-
gaszanie ochronki. 

- Przy tak nieprzejednanej 
postawie, twardym „nie” dla 
Azorka, musieliśmy podjąć zde-
cydowane działania. Na sesji 21 
maja zabezpieczyliśmy w budże-
cie miasta dodatkowe 300 tys. zł 
na opiekę nad zwierzętami. To 
pieniądze odłożone na awaryj-
ną sytuację, gdyby okazało się, 
że placówkę trzeba zamknąć w 
ciągu kilku tygodni i dla żyją-
cych tam zwierząt pilnie szukać 
nowego domu - informuje Piotr 
Osiecki. 

Dodaje, że psy na pew-
no nie wrócą na ulicę, ratusz 
zapewni im dach nad głową, 
opiekę weterynaryjną oraz zro-
bi wszystko, by przed 1 wrze-
śnia jak najwięcej zwierząt 
trafi ło do rodzin. Burmistrz za-
chęca mieszkańców do przeglą-
dania strony Sochaczew.pl oraz 
kolejnych wydań „Ziemi So-
chaczewskiej”, gdzie regularnie 
ukazują się fotografi e wraz ze 
szczegółowymi opisami psów. 

- W tej chwili Azorek opie-
kuje się setką zwierząt. Wierzę, 
że do końca sierpnia większość 
z nich znajdzie kochającą rodzi-
nę - mówi burmistrz.

Co po 1 września?
Od tego dnia wszystkie bez-
domne psy wyłapane na te-
renie miasta będą kierowane 

do schroniska dla zwierząt w 
Płocku, prowadzonego przez 
spółkę SUEZ Płocka Gospo-
darka Komunalna, w której 
udziały ma miasto Płock. Kil-
ka tygodni temu ratusz ogło-
sił przetarg na sprawowa-
nie kompleksowej opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami, 
które z terenu miasta mają 
być zabierane począwszy od 
1 września. Usługa ta ma być 
wykonywana od września do 
końca grudnia 2019 roku. 

Miasto nakreśliło długą 
listę wymagań, jakie ma speł-
nić nowe schronisko. To m.in. 
całodobowe wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt z tere-
nu miasta przez siedem dni w 
tygodniu, przewóz do schro-
niska, zapewnienie im opieki 
(w tym weterynaryjnej), wy-
konywanie fotografi i i opi-
sów każdego zwierzęcia oraz 
niezwłoczne przesyłanie tych 
danych do UM, czipowa-
nie psów w ciągu 24 godzin 
od wyłapania, prowadzenie 
szczegółowej ewidencji zwie-
rząt. 

Psy mają mieć zapewnio-
ne odpowiednie wyżywie-
nie oraz stały dostęp do świe-
żej wody. Jeśli chodzi o opiekę 
weterynaryjną, to każdy pies 
będzie kierowany na dwuty-

godniową kwarantannę, by 
upewnić się, że nie przeniesie 
jakiejś choroby na inne zwie-
rzęta. Każdy ma być odpchlo-
ny i odrobaczony, zaszcze-
piony, poddany sterylizacji 
lub kastracji (chyba, że lekarz 
wskaże przeciwwskazania do 
zabiegu). Psiaki z Sochaczewa 
mają trafi ać do boksów prze-
znaczonych maksymalnie 
dla dwóch zwierząt, do ocie-
plonych bud zapewniających 
im możliwość swobodnego 
przemieszczania się i ochro-
nę przed negatywnym wpły-
wem warunków atmosferycz-
nych. 

Nowy podmiot ma tak-
że prowadzić akcję adopcyj-
ną, by jak najwięcej zwierząt 
znalazło nowy dom. Foto-
grafi e i opisy zwierząt prze-
znaczonych do adopcji będą 
publikowane na stronach in-
ternetowych, facebooku, a 
pracownicy schroniska mają 
uczestniczyć w akcjach pro-
mujących adopcje organizo-
wanych przez samorząd na-
szego miasta.

Psy trafią w dobre ręce 
Spółka SUEZ musiała wy-
kazać, że posiada aktualne 
zezwolenie na prowadzenie 
schroniska, decyzję o wpisie 

do rejestru podmiotów nad-
zorowanych przez Powiato-
wego Lekarza Weterynarii. 

- Płocka Gospodarka 
Komunalna nie jest nowa 
na rynku, ma odpowied-
nie doświadczenie, personel, 
wszystkie niezbędne narzę-
dzia do sprawowania wła-
ściwej opieki nad bezdom-
nymi psami - przekonuje 
wiceburmistrz Dariusz Do-
browolski. I dodaje, że dzia-
łalność schronisk regulu-
je wiele przepisów, choćby z 
ustawy o ochronie zwierząt, 
o zwalczaniu chorób zakaź-
nych zwierząt czy o utrzy-
maniu czystości i porządku 
w gminach. SUEZ posiada 
wszystkie certyfi katy, zgo-
dy i uprawnienia. Ratusz sza-
cuje, że świadczenie tej kom-
pleksowej usługi w okresie od 
września do grudnia może 
pochłonąć około 70 tys. zł.
Umowa ze spółką SUEZ 
Płocka Gospodarka Komu-
nalna już została zawarta.

Jedno schronisko 
dla wszystkich gmin?
Burmistrz   podtrzymuje 
swoją deklarację, powtarza-
ną od lat, że jest gotów roz-
mawiać o wspólnej budowie 
schroniska, do którego tra-

fi ałyby psy z całego powiatu. 
Miałoby być ono solidarnie 
fi nansowane przez wszyst-
kie gminy. 

- Wystąpiłem do wójtów 
z naszego powiatu z prośbą o 
przejrzenie, czy na terenie ich 
gmin nie ma działek nadają-
cych się pod budowę schroni-
ska, czy gdzieś plan zagospo-
darowania przestrzennego 
dopuszcza taką działalność. 
Z podobną prośbą wystą-
piłem do pani starosty, by 
sprawdzić działki skarbu 
państwa spełniające mini-
malne warunki pozwalające 
na budowę schroniska. Wy-
starczy 2500 m2 terenu odda-
lonego od zabudowań miesz-
kalnych o minimum 150 
metrów. Niestety i z gmin i 
z powiatu przyszły negatyw-
ne odpowiedzi. Do pomysłu 
utworzenia jednego wspól-
nego miejsca, zapewniają-
cego opiekę bezdomnym 
psom, wróciłem także pod-
czas niedawnego Konwentu 
Samorządów Powiatu Socha-
czewskiego. I tym razem roz-
mowy skończyły się niczym -  
mówi Piotr Osiecki.

Na początku roku bur-
mistrz skierował podobny, 
publiczny apel do mieszkań-
ców powiatu licząc, że jeśli 
nie samorządowcy, to osoby 
prywatne zaproponują od-
powiednie miejsce. Wpłynę-
ło kilka zgłoszeń, ale żadna z 
ofert nie spełniła podstawo-
wego wymogu, tj. na oferowa-
nych działkach plan zagospo-
darowania przestrzennego 
nie dopuszczał działalności 
schroniskowej.

Czy miasto może samo 
zbudować schronisko, wy-
łącznie na własne potrzeby, i 
przenieść tam psy z Azorka? 
Niestety nie, ponieważ w za-
sobach samorządu także nie 
ma ani jednej działki, która 
byłaby oddalona od domów 
o co najmniej 150 metrów. 
Miejskie tereny leżą w ści-
słej zabudowie, na osiedlach 
mieszkalnych, blisko zabudo-
wań. 

Gmina nie zmienia zdania
Wszystko na to wskazuje, że po prawie dwudziestu latach istnienia, jedyne w powiecie miejskie schronisko 
Azorek zakończy swą działalność. Utrzymywana przez miasto placówka, zapewniająca opiekę około stu bezdomnym 
psom, decyzją radnych gminy Sochaczew musi ulec likwidacji. Jak mówi burmistrz Piotr Osiecki, w tej niezwykle 
trudnej sytuacji samorząd miasta od kilku miesięcy robi wszystko, by zapewnić zwierzętom dom, opiekę, 
ciepłą budę na zimę, zaspokoić ich potrzeby.

W obronę Azorka zaangażowało się wiele osobistości, w tym gwiazdy estrady
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Od 1 maja 2017 roku produko-
wane w sochaczewskich domach 
śmieci odbiera fi rma Partner 
Gospodarka Odpadami Dariusz 
Apelski z Warszawy. Wygra-
ła przetarg na okres trzech lat, 
a umowa z miastem wiąże obie 
strony do 30 kwietnia 2020 roku. 
Co miesiąc ratusz płaci jej zry-
czałtowaną stawkę w wysoko-
ści 420,8 tys. zł. Już pod koniec 
ubiegłego roku Partner zaczął 
sygnalizować, że koszty odbio-
ru i transportu śmieci do Regio-
nalnych Instalacji Przetwarza-
nia Odpadów Komunalnych, 
koszty składowania frakcji nie-
nadających się do odzysku, opła-
ty środowiskowe gwałtownie ro-
sną. Chciał negocjować warunki 
kontraktu, a w zasadzie jeden, 
najistotniejszy z nich, czyli wy-
sokość swojego wynagrodzenia. 

W ratuszu odbyło się kil-
ka spotkań z właścicielami fi r-
my, w czasie których punkt 
po punkcie analizowano, czy 
dane przytaczane przez Part-
nera są prawdziwe, czy wzrost 
miesięcznego wynagrodzenia 
z 420,8 tys. do 630,7 tys. zł jest 
uzasadniony i od kiedy nowa 
stawka miałaby wejść w życie.

- To były bardzo trudne ne-
gocjacje, bo nie mogliśmy do-
puścić do sytuacji, że śmieciarki 
z dnia na dzień przestaną przy-
jeżdżać do Sochaczewa. Na po-
czątku fi rma żądała podniesie-

nia comiesięcznego ryczałtu 
od stycznia, potem od lutego, 
ostatecznie w ugodzie zawar-
tej przed sądem zapisaliśmy, że 
wynagrodzenie Partnera wzro-
śnie od kwietnia. Ugoda zosta-
ła podpisana 22 maja i liczę, że 
uda nam się dotrwać na zapi-
sanych w niej warunkach do 
końca umowy, czyli 30 kwiet-
nia 2020 roku – mówi wicebur-
mistrz Dariusz Dobrowolski.

Zryczałtowana   stawka 
wzrosła aż o 50 procent. Aż, 
a może tylko? Patrząc na roz-
chwiany rynek śmieciowy w 
całej Polsce, skok cen w wie-
lu gminach o 200 a nawet 300 
procent, Sochaczew na ich tle 
skutecznie broni się przed pod-
wyżkami. 

W dniu, gdy samorząd na-
szego miasta zawierał przed są-
dem ugodę, wójt Mirosław 
Orliński otwierał oferty przetar-
gowe fi rm zainteresowanych od-
biorem odpadów z terenu gminy 

Sochaczew. Ich propozycje ceno-
we, jak w soczewce, pokazały, że 
bardzo źle dzieje się na rynku. 

Gdy wiosną wójt ogłosił 
przetarg na odbiór odpadów 
w okresie maj 2019 – czerwiec 
2020, zgłosiły się dwie fi rmy. Za 
czternaście miesięcy współpra-
cy Remondis zażądał 2,78 mln, 
a Partner aż 7,56 mln zł. Ponie-
waż gmina odłożyła na ten cel 
1,55 mln, wójt przetarg unie-
ważnił i ogłosił kolejny. 22 maja 
br. otwarto oferty przetargowe i 
znowu do rywalizacji przystąpi-
ły jedynie Remondis (3,39 mln) 
oraz Partner (oferta bez zmian, 
czyli 7,56 mln zł). Remondis za-
żądał 600 tysięcy więcej, mimo 
iż tym razem wójt szukał fi r-
my na dwanaście miesięcy, a 
nie czternaście jak poprzednio. 
Oferta skoczyła z niespełna 200 
do ponad 280 tys. miesięcznie.

W 2013 r. mieszkańcy gmi-
ny płacili miesięcznie za odbiór 
śmieci segregowanych 6 zł, w 

2015 roku 9 zł, w 2017 i 2018 już 
11 złotych, a teraz może to być 
nawet 28 zł. W sześć lat stawka 
rośnie o 360 proc. 

Bardzo duże wzrosty cen 
dotknęły także mieszkańców 
innych gmin powiatu. W Iło-
wie za śmieci segregowane pła-
cą 13, a za niesegregowane 25 
zł od osoby, tj. o niemal 50 pro-
cent więcej niż w 2018. W Bro-
chowie stawki skoczyły o sto 
procent – z 9,90 i 19 zł do 19 i 38 
zł. W Teresinie opłaty podsko-
czą od sierpnia do 17 zł za odpa-
dy segregowane i 40 zł od osoby 
za niepoddane selekcji. Gmina 
Teresin znalazła się w identycz-
nej sytuacji jak miasto, gdy ob-
sługujący ją Remondis zażądał 
renegocjacji kontraktu. Wójt 
Marek Olechowski nie krył, 
że podpisuje ugodę, by uchro-
nić mieszkańców przed jeszcze 
wyższymi podwyżkami, a tym 
zapewne skończyłoby się szu-
kanie nowego operatora. 

Nasze miasto została uhono-
rowane tytułem „Gminy na 
5!” w najnowszej, dziesiątej, 
edycji rankingu przygotowy-
wanego przez Koło Naukowe 
działające przy Instytucie 
Przedsiębiorstwa Kolegium 
Nauk o Przedsiębiorstwie w 
Szkole Głównej Handlowej w 
Warszawie. 

Sochaczewski ratusz znalazł 
się w gronie liderów. Ocenio-
nych zostało ponad 650 pol-
skich gmin, a 49 najlepszych 
nagrodzonych. Dyplom dla na-
szego miasta za bycie „Gminą 
na 5!” odebrał zastępca burmi-
strza Marek Fergiński, podczas 
konferencji połączonej z ogło-
szeniem wyników coroczne-
go rankingu, która odbyła się 
w czwartek 23 maja w siedzibie 
warszawskiej SGH.

Celem badania „Gmina na 
5!” jest analiza działań polskich 
gmin w stosunku do lokalnych 
przedsiębiorców i zewnętrz-
nych inwestorów. Coroczny 
raport przygotowywany przez 
SGH może stanowić podstawy 
do wyboru lokalizacji inwesty-
cji w poszczególnych gminach. 
Istotnym elementem badania 
jest przebieg komunikacji elek-
tronicznej pomiędzy urzędem 
a potencjalnymi inwestorami 

i przedsiębiorcami. Obszarem 
badanym była komunikacja 
jednostronna - pozyskiwanie 
informacji z ofi cjalnych witryn 
internetowych (Sochaczew.pl), 
oraz dwukierunkowa - między 
innymi mailing w języku pol-
skim oraz angielskim z wyko-
rzystaniem techniki badania 
„tajemniczego klienta”. 

- Ranking pokazuje, czy 
i jak poszczególne samorzą-
dy pomagają w zakupie nie-
ruchomości, czy wskazują 
potencjalne instytucje wspie-
rające biznes, czy na stronie 
internetowej miasta inwe-
stor znajdzie osobną zakład-
kę dla przedsiębiorcy, dane o 
dostępnych terenach inwesty-
cyjnych, a nawet czy bez trudu 
znajdzie dane kontaktowe do 
urzędników   odpowiedzial-
nych za planowanie prze-
strzenne. Nasze miasto we 
wszystkich kryteriach zdoby-
ło wysokie oceny – mówi wi-
ceburmistrz Marek Fergiński. 

Z Mazowsza ocenie podda-
no 88 miast i gmin, wyróżnio-
no dziewięć. Obok Sochaczewa 
doceniono m.in. Grodzisk Ma-
zowiecki, Ciechanów, Kobył-
kę i Pruszków. Daleko za nami 
w rankingu znalazły się Żyrar-
dów, Łowicz i Skierniewice.

(mf)

Sochaczew na 5 Ugoda z Partnerem
Po kilku miesiącach negocjacji ratusz zawarł przed sądem ugodę z fi rmą 
odbierającą z naszego terenu odpady komunalne. Oznacza to, że śmieci będą 
odbierane zgodnie z harmonogramem, fi rma nie zerwie kontraktu i przez kolejne 
kilkanaście miesięcy nie trzeba będzie szukać nowego wykonawcy tej usługi.

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW
 ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr VI/39/19 z dnia 26.03.2019r. 
i Nr VI/41/19 z dnia 26.03.2019r.

Lp. Nr ewidencyjny nieruchomości Oznaczenie w księdze wieczystej KW Nr Powierzchnia w ha Położenie nieruchomości ul. Opis nieruchomości Przeznaczenie w  planie  miejscowym Postąpienie  na przetargu Wadium Cena wywoławcza (brutto)

1.

2.

79/1

79/2

PL1O/00042456/1

PL1O/00042456/1

0,1167

0,1158

Przylasek

Przylasek

Działka niezabudowana

Działka niezabudowana

Brak planu/ decyzja nr 38.2018 – GPA. 6730.30.2018

Brak planu/ decyzja nr 37.2018 – GPA. 6730.29.2018

1 000,00zł

1 000,00zł

5 000,00zł

5 000 ,00zł

 77 000,00zł

76 000,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 11.07.2019r. o godz.10.00 (sala konferencyjna, I piętro) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić 
do dnia 08.07.2019r. na konto sum depozytowych Gminy Miasta Sochaczew: Bank PeKaO S.A. I Oddział Sochaczew Nr 23 1240 1822 1111 0000 0719 8469. Wadium ulega 
przepadkowi gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz 
warunkami przetargu, o których informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Gmina Miasta Sochaczew nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic 
działek w terenie.

Burmistrz Miasta Sochaczew

OGŁOSZENIE
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Od 2013 roku, gdy w całym kra-
ju w życie weszła reforma śmie-
ciowa, w Sochaczewie opłaty za 
odbiór domowych odpadów 
naliczane były od osoby. Dziś 
te stawki to 12,80 zł za miesiąc 
za śmieci segregowane i 22 zł za 
niesegregowane. Niemal od po-
czątku zaczęto dostrzegać nie-
doskonałości tej metody.

Martwe dusze 
w systemie
- Opłaty śmieciowe naliczane 
są na podstawie deklaracji, w 
których właściciele domu lub 
mieszkania wskazują, ile osób 
mieszka pod danym adresem. 
Co pewien czas informacje te są 
sprawdzane, prosimy o ich we-
ryfi kację np. zarządców wspól-
not i spółdzielni. Niestety nie 
wszyscy zarządcy są tym zain-
teresowani, nie widzą problemu 
w tym, że mają tzw. martwe du-
sze, za które płacą pozostali lo-
katorzy – mówi naczelnik Wy-
działu Ochrony Środowiska w 
UM Agnieszka Tomaszewska. 

Z tego powodu od sierp-
nia 2019 roku ratusz chciałby 
opłatę śmieciową powiązać 
ze zużyciem wody. Ustawa 
dopuszcza takie rozwiązanie. 
Miesięczna stawka za wywóz 
odpadów przypisana byłaby 
do 1 m3 pobranej wody. 

- Są osoby niezgłoszo-
ne do systemu, które trze-
ba skłonić do uczciwego 
rozliczania się z opłat śmie-
ciowych i można to zrobić 
zmianą sposobu ich nalicza-
nia. Osoby funkcjonujące 
poza systemem, teraz zaczną 
płacić. Obecnie mamy w nim 
niewiele ponad 32 tysiące 
osób, przez sześć lat „uciekło” 
z niego, pod różnymi pozo-
rami, około 3 tysięcy osób. 
Czas z tym skończyć – dodaje 
Agnieszka Tomaszewska.

Niech płacą 
za mnie sąsiedzi
Urzędnik nie ma prawa 
wchodzić do mieszkań, nie 
może przepytywać sąsiadów 
o faktyczną liczbę lokatorów 
żyjących za ścianą, nie może 

osobiście sprawdzać, czy pod 
danym adresem naprawdę 
mieszka samotna seniorka, 
czy może lokal zajmuje sze-
ściu studentów lub obcokra-
jowców pracujących w pobli-
skich magazynach. A takie 
przypadki są coraz częstsze. 
Mieszkania są wynajmowa-
ne, śmieci przybywa, a pła-
cących za ich odbiór ubywa. 
Tzw. „martwe dusze” udaje 
się wykryć np. w czasie ana-
lizy wniosków o wydanie So-
chaczewskiej Karty Miesz-
kańca. Rodzina zwraca się o 
kartę, bo od września ubie-
głego roku przedszkolaki, 
uczniowie i studenci jeżdżą 
autobusami ZKM za darmo, 
a w systemie śmieciowym 
dzieci wcale nie ma. Wy-
chodzi na jaw, że pod wska-
zanym we wniosku adre-
sem ofi cjalnie mieszka tylko 
mama i tata. 

- Kilka lat temu rodzina 
złożyła deklarację śmiecio-
wą dla czterech osób, potem 
jej korektę, bo córki rzeko-
mo wyjechały do pracy za 
granicę. A po pewnym cza-
sie dowiadujemy się, że w 
tym domu rodzina wcale nie 
mieszka, bo cały wynajmuje. 
Współpracuje z popularnym 
portalem turystycznym i co 
weekend do jej domu zjeż-
dża autokar gości. Od piątku 
do niedzieli śmieci produku-
je 20 dorosłych osób, a opłata 
wnoszona jest tylko za dwie. 
W efekcie uczciwi płacą za 

nieuczciwych – mówi naczel-
nik Wydziału Ochrony Śro-
dowiska w UM.

Poważnym zjawiskiem 
jest niezgłaszanie do systemu 
nowo narodzonych dzieci. 
Rodzina w kilka lat powięk-
sza się z dwóch do czterech 
osób, ale w deklaracji nadal 
fi gurują tylko rodzice. Z dru-
giej strony, gdy dziecko wy-
jeżdża na studia, rodzice na-
tychmiast przychodzą do 
urzędu, by skorygować dane 
o liczbie mieszkańców.

Jak inaczej 
wyliczyć stawkę?
Coraz więcej gmin dochodzi 
do wniosku, że powstawa-
nie odpadów należy powią-
zać z ilością pobieranej wody. 
Im więcej zużytej wody, tym 
więcej lokatorów. 
- Ten system pozwoli ratu-
szowi kontrolować gospo-
darkę śmieciową bez wcho-
dzenia do mieszkań. Licznik 
wody pokaże, czy pod da-
nym adresem mieszka jedna, 
czy cztery osoby. Ten system 
oczywiście nie jest doskona-
ły, ale w naszej ocenie naj-
bardziej sprawiedliwy. Po-
zwoli objąć opłatami niemal 
sto procent mieszkańców – 
mówi wiceburmistrz Dariusz 
Dobrowolski.  

Jeśli rodzina miesięcz-
nie zużywa 8 metrów sze-
ściennych wody, to od sierp-
nia za produkowane śmieci 
zapłaci 63,20 zł (8 m3 x 7,90 

zł). Przy obecnym systemie - 
od osoby -  ta sama rodzina 
płaci miesięcznie 51,20 zł (4 
osoby x 12,80 zł). Rachunek 
będzie wyższy o ok. 25 pro-
cent, ale i tak nieporówny-
walnie mniejszy niż w sąsied-
nich miastach i gminach. W 
Żyrardowie taka sama rodzi-
na za odpady posegregowane 
musi zapłacić aż 100 zł mie-
sięcznie, a w gminie Brochów 
76 zł. Do tej drugiej miejsco-
wości śmieciarka po odpady 
zmieszane przyjeżdża raz na 
cztery tygodnie, w Sochacze-
wie jest nawet dziewięć razy 
w miesiącu. 

A co z wodą pobraną 
do podlewania ogródków? 
Tu samorząd nie ma żadnej 
możliwości ruchu i woda po-
brana z podlicznika, zuży-
ta bezpowrotnie np. do pie-
lęgnacji zieleni w ogródkach, 
musi być wliczona do opła-
ty śmieciowej. Kilka gmin 
na Mazowszu, które też w 
ostatnim czasie zdecydo-
wały o przejściu na system 
opłat śmieciowych powiąza-
ny ze stanem licznika wody, 
mocno się sparzyło. Regio-
nalna Izba Obrachunkowa w 
Warszawie stwierdzała nie-
ważność uchwał podjętych 
w Markach, Radzyminie i 
Podkowie Leśnej, podkreśla-
jąc w orzeczeniach, że usta-
wa o gospodarce odpadami 
nie pozwala samorządom na 
stosowanie   jakichkolwiek 
wyjątków, odliczeń, wzorów 

matematycznych itd. Ustawa 
mówi jedynie o powiązaniu 
opłaty za odbiór odpadów ze 
wskazaniem licznika wody i z 
tego powodu uchwały zakła-
dające odliczanie wody zuży-
tej bezpowrotnie RIO w czę-
ści lub całości uchylała. 

- Oczywiście rozważa-
liśmy takie rozwiązanie, ale 
orzecznictwo RIO jest w 
tej sprawie jasne. Na szczę-
ście w Sochaczewie woda z 
podliczników to margines. 
ZWiK sprzedaje rocznie oko-
ło miliona metrów sześcien-
nych wody, a ta, służąca do 
podlewania przydomowych 
ogródków, stanowi 2-2,5 
proc. całego zużycia, to tylko 
20 do 25 tys. m3 – mówi wi-
ceburmistrz Dariusz Dobro-
wolski.

Wyraź swoją opinię
97,3 proc. gospodarstw do-
mowych w Sochaczewie jest 
przyłączone do miejskiej sie-
ci wodociągowej. Oznacza to, 
że około 200 rodzin nie ko-
rzysta z wody produkowanej 
przez ZWiK, zaopatruje się w 
nią z własnych studni. Oczy-
wiście te rodziny także będą 
płaciły za śmieci, ale na sta-
rych zasadach, tj. od osoby. 
Ratusz proponuje, aby było to 
19,75 zł od osoby miesięcznie 
za odpady segregowane i 40 
zł za niesegregowane. 
Ponieważ ma zmienić się 
całkowicie sposób nalicza-
nia stawek, każdy właściciel 
domu będzie musiał złożyć 
deklarację obejmującą jego 
nieruchomość.   Właścicie-
le mieszkań we wspólnotach 
i spółdzielniach deklaracje 
przekażą administratorowi, 
gdyż w przypadku zabudowy 
wielorodzinnej to zarządcy, 
po zgromadzeniu komple-
tu deklaracji od lokatorów, 

prześlą do UM jedną zbior-
czą deklarację dla całego bu-
dynku. 

To na razie jedynie pro-
jekty, bo w sprawie zmian 
sposobu naliczania opłat i 
ostatecznie nowych stawek, 
najpierw wypowiedzą się 
mieszkańcy, a potem rada 
miasta. Do połowy czerwca 
trwają konsultacje społeczne 
projektu uchwały wprowa-
dzającej zmiany na naszym 
runku śmieciowym oraz 
uchwały zawierającej wzór 
nowej deklaracji śmieciowej. 
Po ich zakończeniu i zebra-
niu uwag od mieszkańców, 
sprawą zajmą się radni. 

Zdaniem zastępcy bur-
mistrza nowe przepisy mają 
uszczelnić system, skłonić do 
płacenia każdego, kto pro-
dukuje odpady. A przy tym 
zwrócić uwagę na rolę selek-
tywnej zbiórki odpadów w 
naszych domach i mieszka-
niach.

- Żyjemy w jednym mie-
ście, obok siebie, tworzymy 
wspólnotę, razem dbamy o 
otaczające nas środowisko. 
Zwracajmy więc uwagę sąsia-
dom, że jeśli wszyscy w bloku 
zadeklarowaliśmy segrego-
wanie, to solidarnie trzeba się 
tego trzymać. Oddzielajmy 
kartony po mleku od resztek 
kuchennych, wrzucajmy bu-
telki po napojach do odpo-
wiednich pojemników, wy-
każmy się elementarną troską 
o środowisko. Przejście do-
datkowych 30 metrów do po-
jemników na odpady segre-
gowane to nie jest nadmierny 
wysiłek. Im więcej osób w 
systemie, im więcej odpadów 
skierujemy do powtórne-
go przetworzenia, tym dłu-
żej uda nam się utrzymywać 
niższą cenę – przekonuje wi-
ceburmistrz Dobrowolski.

Płacić mają wszyscy, nie tylko uczciwi
Prawdopodobnie od 1 sierpnia zmieni się system naliczania opłaty śmieciowej. Nie będzie pobierana od osoby, jak 
dotychczas, lecz powiązana ze zużyciem wody, z której korzysta niemal sto procent mieszkańców. Nowy system ma być 
bardziej szczelny, zmusić do regulowania rachunków tych, którzy dziś mniej lub bardziej skutecznie od tego się uchylają.

Propozycje stawek od 1 sierpnia 2019 roku
Opłata powiązana ze wskazaniem licznika wody:
- śmieci segregowane - 7,90 zł / od 1 m3 wody
- śmieci niesegregowane - 15,80 zł / od 1 m3 wody

Opłata pobierana od osób, które nie korzystają 
z miejskiej sieci wodociągowej: 
- śmieci segregowane - 19,75 zł / osoby / miesięcznie
- śmieci niesegregowane - 40 zł / osoby / miesięcznie
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Wyrazy współczucia i żalu

Jerzemu 
Żelichowskiemu

radnemu Rady Powiatu w Sochaczewie
z powodu śmierci 

Mamy
składa

Jolanta Gonta, starosta sochaczewski 
wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego

oraz
Andrzej Kierzkowski, przewodniczący 

Rady Powiatu w Sochaczewie 
wraz z Radą Powiatu

KONDOLENCJE

Do erminowskiej szkoły za-
witało siedem placówek o 
podobnej specyfi ce eduka-
cyjnej. Impreza, która odby-
ła się w miniony czwartek, 
30 maja, miała na celu za-
prezentowanie się każdej ze 
szkół w dowolny sposób ar-
tystyczny. Głównym jednak 
zamierzeniem organizato-
rów była integracja dzieci i 
młodzieży z różnym stop-
niem niepełnosprawności. 
Dopisała pogoda, publicz-
ność, w tym zaproszeni go-
ście, oraz dzieci i młodzież 
ze szkół, placówek oświato-
wych i przedszkoli. 

Patronat nad tym wyda-
rzeniem objął poseł na Sejm 
RP Maciej Małecki, Staro-
stwo Powiatowe w Socha-
czewie jako organ prowa-
dzący oraz Urząd Miasta w 
Sochaczewie. 

Społeczność szkoły, za-
równo nauczyciele, jak i 
uczniowie wraz z rodzica-
mi, mocno zaangażowali się, 
by godnie przywitać gości w 
progach erminowskiej szko-
ły, szykując wiele atrakcji.

Trwający kilka godzin 
festiwal rozpoczął się przed 
godziną 10.00 od ofi cjalne-
go powitania gości przez 
dyrekcję szkoły Renatę Ka-
raś. Uroczystego otwarcia 
imprezy dokonali wspólnie 
starostowie Jolanta Gon-
ta i Tadeusz Głuchowski. 
Wśród gości obecni byli 
m.in.: Łukasz Gołębiowski 
- radny sejmiku woj. mazo-
wieckiego, Urszula Opasiak 
- dyrektor Powiatowego Ze-
społu Edukacji, Marek Fer-
giński – wiceburmistrz So-

chaczewa wraz z Danutą 
Szewczyk-Kozłowską – dy-
rektor Miejskiego Zespołu 
Ekonomiczno-Administra-
cyjnego a także Agnieszka 
Ambroziak, dyrektor Mło-
dzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego w Załusko-
wie. 

W programie festiwalu 
znalazły się występy mło-
dzieży z zaproszonych pla-

cówek, symultana warca-
bowa i plener malarski. Był 
poczęstunek i dyskoteka. Z 
przezabawnym przedsta-
wieniem wystąpili nauczy-
ciele erminowskiej szkoły, 
przedstawiając inscenizację 
znanego wiersza Juliana Tu-
wima „Rzepka”.

Na koniec Festiwalu do-
konano uroczystego rozda-
nia dyplomów i statuetek 

dla uczestników „Erminów-
ki 2019”. Nie zabrakło też 
okazjonalnego tortu, który 
był słodkim podsumowa-
niem tej wyjątkowej impre-
zy, która miejmy nadzieję, 
na stałe wpisze się w ka-
lendarz wydarzeń Zespołu 
Szkół Specjalnych w Ermi-
nowie. 

Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie

Integracyjnie i twórczo 
w szkole w Erminowie
Erminówka – to I Integracyjny Festiwal Twórczości Wszelakiej Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Intelektualnie, zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych 
w Erminowie, stąd też nazwa wydarzenia.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie podsumowało  Po-
wiatowy Konkurs Plastycz-
ny zorganizowany w ramach 
kampanii przeciwdziałania 
przemocy „Razem mamy 

Moc”. Konkurs był skierowa-
ny do uczniów szkół podsta-
wowych i średnich z terenu 
powiatu sochaczewskiego. 

Jury miało trudne zada-
nie, aby z ponad 40 nadesła-

nych prac wybrać tę jedy-
ną, która będzie promować 
kampanię na szczeblu po-
wiatowym. No i nie udało 
się - mówią organizatorzy 
- wybraliśmy dwie. I nagro-

dę otrzymały ex aequo pra-
ce:  Emilii Ryczałek z SP 
Szymanów oraz Aleksan-
dry i Mai Kochańskich z SP 
Brzozów Stary. 

(sos)

Konkurs „Razem mamy Moc”

Przed nami wyjątkowe 
sportowe wydarzenie. Po 
czterech latach przerwy 
do Sochaczewa powraca-
ją Ogólnopolskie Zawody 
Sportowe Osób Niepełno-
sprawnych. Ich 22. edycja 
odbędzie się w najbliższą 
środę, 5 czerwca na terenie 
stadionu Szkoły Podsta-
wowej nr 7 w Sochaczewie 
przy ul. Fryderyka Chopina 
99. 

Tegoroczne przedsięwzię-
cie zostało objęte Patro-
natem Honorowym Pre-
zydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy 
oraz Małżonki   Prezyden-
ta   Pani Agaty   Kornhau-
ser-Dudy. Otwarcie zawo-
dów nastąpi o godz. 11.00 
na płycie boiska SP nr 7. 
Początkowo impreza mia-
ła odbyć się na stadionie KS 
Bzura, jednak z przyczyn 
technicznych została prze-
niesiona na szkolny obiekt 
lekkoatletyczny. Natomiast 
po modernizacji stadionu 
MOSiR przy ul. Warszaw-
skiej, zawody mają powró-
cić od przyszłego roku wła-
śnie na ten obiekt. 

Ogólnopolskie Zawody 
Sportowe Osób Niepełno-
sprawnych to wielkie świę-
to społeczności dotkniętej 
niepełnosprawnością.   Or-
ganizatorem imprezy są: 
Starostwo Powiatowe w So-
chaczewie, Urząd Miasta 
Sochaczew oraz Stowarzy-
szenie Wsparcie Społecz-
ne „Ja-Ty-My”. Dzięki wła-

dzom tych trzech instytucji, 
jak również przy wsparciu 
posła Macieja Małeckiego, 
cieszące się dużym zainte-
resowaniem zawody, zosta-
ją przywrócone po kilku la-
tach przerwy. 

Uczestnicy będą rywa-
lizować w następujących 
konkurencjach: strzelanie 
z łuku, skok w dal, bieg z 
przeszkodami, wyścigi na 
wózkach, pchnięcie kulą, 
bieg płaski, rzut piłeczką pa-
lantową, sztafeta 4 x 100 m,
rzut oszczepem. Z kolei, w 
chodakowskiej hali MOSiR 
rozegrane zostaną turnie-
je - szachowy i tenisa stoło-
wego. 

Zapraszamy wszystkich 
kibiców do dopingowania 
niepełnosprawnych   spor-
towców! Będzie to wspa-
niała lekcja przełamywania 
barier, sportowej rywaliza-
cji oraz integracji środowi-
skowej. Bądźcie tego dnia z 
nami!

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Zapraszamy na sportowe 
święto niepełnosprawnych
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ZA BARIERĄ PRAWA

Nie posiadał prawa jazdy, jed-
nak zdecydował się wsiąść za 
kierownicę. Prowadzone przez 
niego auto dachowało w Giżycz-
kach. Do szpitala tra� ło pięć 
osób w wieku od 17 do 20 lat.

We wtorek 28 maja dyżurny so-
chaczewskiej komendy odebrał 
zgłoszenie, że w Giżyczkach do-
szło do groźnego wypadku dro-
gowego. Ze wstępnych ustaleń 
policjantów wynika, że 19-let-
ni mieszkaniec gminy Rybno 
kierował audi i prawdopodob-
nie nie dostosował prędkości 
do warunków na drodze. Mło-
dy mężczyzna w pewnym mo-
mencie stracił panowanie nad 

pojazdem, zjechał do przydroż-
nego rowu i dachował. W wy-
niku tego zdarzenia kierowca i 
czworo pasażerów w wieku od 
17 do 20 lat trafi ło do szpitali w 
Sochaczewie, Płocku i Skiernie-
wicach.

Badanie na zawartość alko-
holu wykazało, że dziewiętna-
stoletni kierowca był trzeźwy. 
Nie posiadał jednak uprawnień 
do prowadzenia pojazdu. Teraz 
będzie odpowiadał za spowo-
dowanie wypadku drogowego. 
Grozi mu do 3 lat pozbawienia 
wolności.

Policjanci ustalają dokładne 
przyczyny i okoliczności tego 
zdarzenia.

Kr yminalni   zatrzymali 
63-letniego mężczyznę, któ-
ry czterokrotnie rozlał rtęć w 
podziemnym przejściu przy 
dworcu PKP w Sochaczewie. 
Sprawca usłyszał już zarzuty 
sprowadzenia zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludzi. Grozi 
mu do 3 lat więzienia.

Pierwsze zgłoszenie doty-
czące rozlanej rtęci dotarło 
do sochaczewskiej komendy 
na początku kwietnia. Stra-
żacy zabezpieczyli znalezio-
ną substancję i przekazali 
ją do utylizacji, a policjan-
ci rozpoczęli poszukiwania 
sprawcy. Od tamtego cza-
su mundurowi jeszcze kilka 

razy byli wzywani do rozla-
nego płynnego metalu.

W połowie maja do Ko-
mendy Powiatowej Policji w 
Sochaczewie wpłynęło ko-
lejne zgłoszenie. Funkcjona-
riusze zabezpieczyli miejsce 
zdarzenia, a straż pożar-

na oczyściła teren z niebez-
piecznej substancji. W po-
bliżu zatrzymano również 
63-letniego mężczyznę.

Początkowo zaprzeczał, 
że ma jakikolwiek związek ze 
sprawą, twierdząc, że tylko in-
formował służby o niebezpie-

czeństwie. Podczas przeszuka-
nia jego mieszkania policjanci 
znaleźli dwa telefony, z których 
były wykonywane połączenia 
na numer alarmowy. W trak-
cie dalszych czynności, przy-
znał się, że cztery razy rozlał 
rtęć w podziemnym przejściu 
dworca PKP. Twierdził, że zro-
bił to dla zabawy.

Zatrzymany   usłyszał 
cztery zarzuty sprowadze-
nia zagrożenia dla zdrowia 
i życia ludzi. Wobec podej-
rzanego zastosowano śro-
dek zapobiegawczy w po-
staci dozoru policyjnego. 
Grozi mu do 3 lat pozbawie-
nia wolności.

mł. asp. Agnieszka Dzik

Trzydzieści trzy zarzuty oszu-
stwa usłyszał mieszkaniec 
Sochaczewa, który na portalu 
społecznościowym zamiesz-
czał ogłoszenia dotyczące 
sprzedaży rowerów. W rzeczy-
wistości ich nie posiadał. Gro-
zi mu za to do 8 lat więzienia.

Policjanci z sochaczewskiej ko-
mendy pracowali nad sprawą 
oszusta internetowego. Mężczy-
zna na jednym z portali społecz-
nościowych ogłaszał, że ma do 
sprzedania rowery górskie, miej-
skie oraz dziecięce. Nowe jedno-
ślady miały kosztować od 250 do 
380 złotych. Ich okazyjna cena 
miała wynikać z likwidacji skle-
pu. Ogłoszenie cieszyło się bar-
dzo dużym zainteresowaniem. 
Kupujący przelewali pieniądze 
na konta bankowe mężczyzny, 
ale nigdy nie dostali zamówione-
go towaru.

Policjanci ustalili, że oszust 
internetowy to 28-letni miesz-

kaniec   Sochaczewa.   Proceder 
trwał od lipca 2018 roku do mar-
ca 2019. Mężczyzna nigdy nie był 
w posiadaniu rowerów, które wy-
stawił na sprzedaż i przyjął za nie 
pieniądze. Oszukał w ten sposób 
33 osoby z różnych rejonów Pol-
ski. Mężczyzna jest dobrze zna-
ny funkcjonariuszom z referatu 
dw. walki z przestępczością go-
spodarczą i korupcją. W podob-
ny sposób, w okazyjnej cenie, 
sprzedawał też głośniki bezprze-
wodowe, zegarki, czy telefony. W 
Komendzie Powiatowej Policji w 
Sochaczewie przedstawiono mu 
33 zarzuty oszustwa, do których 
się przyznał. Grozi mu do 8 lat 
pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają! 
Przed zakupem przez internet 
zawsze sprawdzajmy opinie in-
nych klientów o sprzedającym. 
Nieufność powinna wzbudzić 
także bardzo niska cena w po-
równaniu do wartości produk-
tu.

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

- Wszystkie nielegalne wpię-
cia do kanalizacji sanitar-
nej, deszczowej czy też bez-
umowne korzystanie z sieci, 
zgodnie z ustawą o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków, to przestępstwa - 
twierdzi prezes ZWiK Mag-
dalena Kaczorowska. - Nasz 
zakład podejmuje zdecydo-
wane działania związane z 
przestępczością w zakresie 
nielegalnego odprowadza-
nia ścieków. 

- Nie tylko w dzielni-
cach, gdzie została wybudo-
wana kanalizacja sanitarna 
zdarzają się przypadki niele-
galnych podłączeń. Dzieje się 
tak również w centrum mia-
sta, np. w ulicy Staszica, al. 
600-lecia. Często mieszkańcy 
sami zgłaszają, że w ich okoli-
cy śmierdzi. Nie pozostawia-
my tematu, ZWiK natych-
miast podejmuje działania i 
za pomocą narzędzi, jakimi 
dysponuje, sprawdza każde 
zgłoszenie -  dodaje rzecznik 
spółki Monika Gadzińska.

Wykryte przypadki nie-
legalnego   odprowadzania 

ścieków w ulicy Batalio-
nów Chłopskich, Hubala, 
Staszica, al. 600-lecia, Kra-
szewskiego, Chopina zosta-
ły zgłoszone do Komendy 
Powiatowej Policji w Socha-
czewie, w następstwie cze-
go Prokuratura Rejonowa 
w Sochaczewie wszczęła po-
stępowania dotyczące po-
pełnienia przestępstwa. W 

dalszej kolejności prokura-
tura kieruje akty oskarże-
nia do Wydziału Karnego 
Sądu Rejonowego w Socha-
czewie. Pierwsze wyroki w 
tych sprawach zapadną w 
najbliższym czasie. 

- Działania kontrol-
ne ZWiK mają na celu wy-
egzekwowanie należności 
na rzecz przedsiębiorstwa 

z tytułu korzystania z sie-
ci. Koszty rozkładają się na 
wszystkich użytkowników 
miejskiej kanalizacji. Jeśli 
część osób nie wywiązuje 
się ze zobowiązań, większe 
koszty ponoszą ci uczciwie 
płacący. Nielegalne pod-
łączenia wykryte podczas 
kontroli, należą do osób, 
które przez lata dokonywa-
ły zrzutu ścieków. Śmiało 
można powiedzieć, że żyły 
na koszt sąsiada - twierdzi 
Monika Gadzińska. 

ZWiK informuje, że 
koszty nielegalnego dzia-
łania są bardzo wysokie, 
np. na ulicy Staszica, za ko-
rzystanie z kanalizacji bez 
uprzednio zawartej umowy, 
właściciel nieruchomości 
powinien zapłacić na rzecz 
przedsiębiorstwa   bl isko 
23 000 zł. O wyznaczeniu 
ostatecznej kwoty zadecy-
duje sąd, który dodatkowo 
może orzec tzw. nawiązkę 
w wysokości 1000 złotych 
za każdy miesiąc, w którym 
nastąpiło bezumowne ko-
rzystanie z urządzeń kana-
lizacyjnych zakładu. Za cały 
okres suma może okazać się 
więc pięciokrotnie wyższa.  

Ryzykował ludzkie życie dla zabawy
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ZWiK walczy z nielegalnym 
zrzutem ścieków
Dwadzieścia trzy tysiące zł może zapłacić właściciel jednej z posesji zrzucający nielegalnie 
ścieki. Do tego mogą dojść kary naliczone przez sąd. Takich nieruchomości jest 
w mieście więcej, słyszymy w sochaczewskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.

Ci, którzy zrzucają ścieki wprost do studzienek kanalizacji 
deszczowej, popełniają przestępstwo

Jeden wypadek, pięcioro 
poszkodowanych

Sprzedawał rzeczy, 
których nie miał

Patrol policjantów ruchu drogo-
wego z sochaczewskiej komendy 
eskortował samochód z trzylat-
kiem potrzebującym pilnej pomocy 
lekarskiej. Chłopiec był blady i źle 
się czuł. Pod szpitalem mundurowi 
zapewnili także opiekę drugiemu 
dziecku do czasu przyjazdu ojca.

Przerażona kobieta zatrzyma-
ła się przy patrolu ruchu drogo-
wego i krzyczała, że jej trzyletni 
synek nagle źle się poczuł, jest 
blady i sinieją mu usta. Mundu-
rowi nie wahali się ani chwili.

Gdy upewnili się, że dziec-
ko jest przytomne, włączyli sy-
gnały dźwiękowe i świetlne, po 
czym kazali kobiecie jechać za 
radiowozem. Eskortowali jej po-
jazd przez kilka kilometrów – od 
sochaczewskiego osiedla Bory-
szew do szpitala w Sochaczewie. 
W międzyczasie skontaktowa-
li się z placówką i powiedzieli, że 
wiozą dziecko potrzebujące pilnej 
pomocy medycznej. Dzięki temu, 
po przyjeździe do szpitala, per-
sonel czekał już w gotowości na 
trzylatka.

Pod eskortą policji
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WYDARZENIA

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Sobotnie obchody rozpo-
częły się paradą zabytko-
wych i nowych wozów stra-
żackich, która przemieściła 
się spod komendy PSP pod 
kościół św. Wawrzyńca. W 
czasie mszy świętej, kape-
lan strażaków ks. Zbigniew 
Żądło podkreślał szczegól-
ne znaczenie i zasługi tej 
służby, życzył druhom ta-
kiej samej liczby wjazdów, 
co powrotów. Jak mówił, 
gdy zabrzmi syrena spie-
szą do ognia, spieszą rato-
wać ludzkie życie, a także 
majątek, często najbiedniej-
szych ludzi. Prosił, by po-
dziękowania za wielkie ser-
ce przekazali swoim żonom 
i matkom, które za każdym 
razem, gdy mąż lub syn wy-
rusza na akcję, drżą o ich 
życie.

Druga część uroczysto-
ści odbyła się na placu Ko-
ściuszki. W czasie uroczy-
stego apelu poseł Maciej 
Małecki przypomniał, że 
rząd uruchomił nowy pro-
gram zakupów sprzętu dla 
straży, nie tylko zawodowej, 
ale też ochotniczej, dzię-
ki któremu wyposażenie 
strażnic jest systematycznie 
wymieniane. Z kolei Ma-
zowiecki Komendant Wo-
jewódzki PSP nadbrygadier 
Bogdan Łasica podkreślał, 
że do rządowych środków 
dokładają się samorządy, 
dzięki czemu na teren po-
wiatu sochaczewskiego co 
roku trafi a od dwóch do 
trzech nowych wozów  bo-
jowych (każdy z nich kosz-
tuje 800-900 tys. zł) oraz 
wiele innego, drobniejszego 
sprzętu. 

Goście i gospodarze kil-
ka razy wracali do tematu 
rozbudowy komendy po-
wiatowej PSP w Sochacze-
wie. Plany są gotowe, pie-
niądze na nadbudowę piętra 

także i jest nadzieja, że w 
tym roku prace zostaną za-
kończone. 

Coroczne święto to do-
skonała okazja do nagro-
dzenia osób, które szczegól-
nie wyróżniły się w pracy, w 
czasie trudnych akcji. Pre-
zydent RP nadał Srebrny 
Medal za Długoletnią Służ-
bę aspirantowi sztabowe-
mu Damianowi Zimochoc-
kiemu, a szef MSWiA dwie 
odznaki   „Zasłużony   dla 
ochrony   przeciwpożaro-
wej”. Srebrna trafi ła do rąk 
Dariusza Tartanusa, brązo-
wa do starszej ogniomistrz 
Ewy Paduch. Złoty Znak 
Związku OSP RP otrzymał 
druh brat Janusz Tomań, 
medal honorowy im. Bole-
sława Chomicza druh aspi-
rant w stanie spoczynku Lu-
cjan Felczak. 

Wręczono także medale 
za zasługi dla pożarnictwa 
– złoty odebrali: druh Ste-
fan Banaszczuk, druh Ma-
rek Gąsiorowski, gen. bryg. 
Andrzej Dąbrowski i ka-
pelan policjantów ks. Piotr 
Żądło, srebrny medal otrzy-
mali: Jarosław Modrzejew-
ski, kapelan strażaków ks. 
Zbigniew Żądło oraz płk 
Wiesław Żbikowski, z kolei 
brązowy medal trafi ł do rąk 
chor. Tomasza Ceglińskie-
go, ogniomistrza Marcina 
Kwiatkowskiego i ognio-
mistrza Grzegorza Skwiry. 
Komendant PSP w Socha-
czewie wręczył Jarosławowi 
Dachowskiemu i Marcino-
wi Kwiatkowskiemu odzna-
ki Strażak Wzorowy. 

Ogłoszono, kto został 
wybrany Strażakiem Roku 
2019 Powiatu Sochaczew-
skiego. To ojciec druh Jerzy 
Kozikowski z Niepokalano-
wa, który w czasie urlopu na 
Mazurach był świadkiem 
wypadku drogowego, pod-
jął natychmiast czynności 
ratownicze, wezwał służby, 
pomagał poszkodowanym 

kierowcom i lekarzom wal-
czącym o ich życie. 

Pięciu strażaków awan-
sowano na wyższe stop-
nie. Na koniec, w związku z 
dwudziestoleciem istnienia 
Komendy Powiatowej PSP 
w Sochaczewie, grupie sa-
morządowców i przyjaciół 
wspierających od lat tę służ-
bę, wręczono pamiątko-
we grawery. Odebrali je też 
strażacy z co najmniej dwu-
dziestoletnim stażem pracy. 

W obchodach wzięli 
udział m.in. strażacy zawo-
dowi, ochotnicy, ich rodzi-
ny, druhowie emeryci, poseł 
Maciej Małecki, samorzą-
dowcy z powiatu, miasta i 
okolicznych gmin, repre-
zentanci   Kampinoskiego 
Parku Narodowego, policji i 
wojska. Uroczystość uświet-
niła orkiestra OSP z Gąbi-
na, która na placu Kościusz-
ki zagrała przeboje muzyki 
popularnej. 

Tylu powrotów, co wyjazdów
To było święto wszystkich strażaków, 
zarówno zawodowych, jak i ochotniczych, 
święto druhów aktywnych zawodowo oraz 
w stanie spoczynku. 1 czerwca w czasie 
Powiatowego Dnia Strażaka wręczono 
awanse na wyższe stopnie, odznaki, medale, 
ogłoszono nazwisko Strażaka Roku.

Obchody Dnia Strażaka rozpoczęła parada prowadzona przez orkiestrę OSP z Gąbina

Zabytkowy wóz strażacki z Niepokalanowa przez całe popołudnie 
był oblegany przez dzieci

Tytuł Strażaka Roku 2019 tra� ł do rąk druha Jerzego Kozikowskiego

W powiecie sochaczewskim działają 42 jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych

Podziękowania za 20 lat współpracy z PSP odbierają wiceburmistrz 
Dariusz Dobrowolski i przewodniczący rady miasta Sylwester Kaczmarek

Orkiestra z Gąbina zagrała m.in. kilka przebojów ABBY

Przed miesiącem komendant 
wojewódzki PSP odebrał szlify 
generalskie
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Święto Mieszkańców – Dni Sochaczewa
Występy gwiazd estrady są tylko dodatkiem, bo Święto Mieszkańców - Dni Sochaczewa to przede wszystkim okazja do zaprezentowania lokalnego dorobku mieszkańców. 

To czas, w którym można pokazać nasze zespoły, tancerzy, pochwalić się miejscowymi produktami czy aktywnością organizacji pozarządowych. W programie święta znajdziemy 
teatralne przedstawienia plenerowe, dwudniowy „Jarmark Sochaczewski” z Miasteczkiem Zdrowia, spotkania z lokalnymi autorami wydanych właśnie książek i tomików wierszy, 

wydarzenia sportowe i wiele innych atrakcji. Oficjalnie obchody rozpocznie w piątek uroczysta sesja rady miasta. 
Środa 5 czerwca

Sochaczewskie Spotkania z Chopinem i Ogól-
nopolski Festiwal Akordeonowy Harmonia 
Esspresiva. Koncert Dariusza Świnogi
VIII Festiwal Muzyki Akordeonowej „Harmonia 
Espressiva” im. prof. Jerzego Jurka organizowany 
przez sochaczewską szkołę muzyczną odbędzie 
się w dniach 5 - 6 czerwca. Podczas środowego 
koncertu wystąpi Dariusz Świnoga, wybitny wirtuoz 
akordeonu. W 1991 r. ukończył z wyróżnieniem 
Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w 
Warszawie. Laureat międzynarodowych konkursów 
akordeonowych. Nagrał muzykę do fi lmów takich 
jak: „Man is a Woman”  czy „Idealny facet dla mojej 
dziewczyny”. Solista Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego. Współpracuje z 
teatrami Narodowym oraz Syrena a także Filharmo-
nią Narodową w Warszawie.

Czwartek 6 czerwca
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. W. Śle-
wińskiego „Kocham Polskę” – Miejska Bibliote-
ka Publiczna, Stowarzyszenie im. Władysława 
Ślewińskiego
Temat konkursu to „Kocham Polskę… Oblicze Pol-
skiej Ziemi”. Patronat medialny nad wydarzeniem 
sprawują: TVP Kultura, TVP Historia, TVP 3 War-
szawa, Radio Sochaczew, Radio Victoria, Radio dla 
Ciebie. Konkurs odbywa się pod Patronatem Arty-
stycznym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Dyplomy i nagrody główne ufundował Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Prace 
laureatów konkursu, których poznamy 6 czerwca, 
będzie można oglądać do 1 września na wystawie 
pokonkursowej w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Sochaczewie.

Piątek 7 czerwca
Podniesienie fl agi miasta na maszt, hejnał 
Sochaczewa, otwarcie wystawy na placu Tade-
usza Kościuszki  „I love Sochaczew”
Podniesienie fl agi na maszt to symboliczna inauguracja 
Święta Mieszkańców-Dni Sochaczewa. Zaraz potem 
trębacz wykona hejnał miasta, a na placu Kościuszki 
otwarta zostanie wystawa unikatowych fotografi i. 

Pokazują one zarówno zabytki miasta, pejzaże, jak i 
ważne wydarzenia lokalne. Każda z plansz obrazo-
wać będzie je nietypowo – i z innej niż przywykliśmy 
perspektywy, np. z lotu ptaka lub w zbliżeniu. 

Uroczysta sesja Rady Miejskiej Sochaczewa. 
W programie: wystąpienie przewodniczącego 
Rady Miejskiej, burmistrza miasta, zaproszonych 
gości, prelekcja Pawła Rozdżestwieńskego „So-
chaczew we wrześniu 1939 r. Bitwa nad Bzurą” 
oraz koncert Mundurowego Zespołu Wokalno-In-
strumentalnego „Patria” pod dyrekcją Arkadiusza 
Mamcarza.

Wystawa „Sztandary i proporce w zbiorach 
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad 
Bzurą”.
Ekspozycję stworzą zbiory własne muzeum. 
Najstarszy ze sztandarów, należący do ówczesnej 
straży pożarnej, pochodzi z roku 1882. Najnowsze 
pamiętają okres PRL. Wystawa ma charakter oka-
zjonalny i będzie ją można zwiedzać tylko w czasie 
Święta Mieszkańców. 

Inauguracja działalności Sochaczewskiego 
Punktu Informacji Turystycznej.
Sochaczewski Punkt Informacji Turystycznej 
powstanie w muzeum ziemi sochaczewskiej. W 
jednym miejscu będzie można otrzymać komplet 
informacji dotyczących tego, co warto odwiedzić 
oraz jakie wydarzenia odbędą się w mieście i 
jego okolicach. W punkcie znajdą się bowiem 
materiały promocyjne nie tylko przygotowane 
przez ratusz, ale też przez partnerów, którzy 
chcą z nim współpracować. Wśród nich znaleźli 

się m.in. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola 
Bitwy nad Bzurą, Narodowy Instytut Fryderyka 
Chopina, Dwór w Strzyżewie, Hotel Chopin, 
Pałac w Sannikach, Parafi a pw. św. Jana 
Chrzciciela i św. Rocha w Brochowie, Muzeum 
Kolei Wąskotorowej czy Browar Socho. Już tego 
lata ich wspólna oferta trafi  do wakacyjnego 
folderu, który będzie dostępny właśnie w So-
chaczewskim Punkcie Informacji Turystycznej. 
Kompletna oferta ma dotyczyć całego naszego 
regionu. Wszystkie materiały i foldery dostępne 
w SPIT będzie można pobrać za darmo. Punkt 
informacyjny ma funkcjonować od wtorku do 
niedzieli w godzinach pracy muzeum.

Krwiodawcy Ziemi Sochaczewskiej. Klub Ho-
norowych Dawców Krwi Ziemi Sochaczewskiej 
podsumuje swoją działalność, przyjaciele klubu 
otrzymają podziękowania, a najbardziej zasłużeni 
dawcy krwi specjalne odznaki 
Prezentacja dorobku sochaczewskich literatów 
ze Stowarzyszenia Atut. Recytacje - Tadeusz 
Chudecki. Koncert zespołu wokalnego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku pod dyrekcją Jolanty 
Kawczyńskiej. Prezentacja wystawy poplenero-
wej „Zabytki Sochaczewa”.
Wiersze naszych literatów będzie czytał aktor 
Tadeusz Chudecki, związany m. in. z warszawskim  
Teatrem Kamienica. Jest on znany z ról w fi lmach, 
takich jak „Miasto 44”, „Dolina Issy” czy „CK Dezer-
terzy”. Wystąpił również w licznych serialach. Na 
małym ekranie można go było oglądać np. w „Ojcu 
Mateuszu”, „M jak Miłość”, „Barwach Szczęścia”. 
Goście zobaczą również wystawę prac plastycz-
nych członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

19.00
Hotel Chopin, 
ul. Traugutta 21

11.00
Kramnice miejskie 
ul. 1 Maja 21

19.00
Kramnice miejskie 
ul. 1 Maja 21

16.00
Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy 
nad Bzurą

15.45
Plac Tadeusza 
Kościuszki
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Dżem, Patrycja Markowska, Ania Dąbrowska, Kękę, 
Felivers, Tajm, Teren C. Organizatorzy zadbali, żeby 
wśród tegorocznych koncertów każdy mógł znaleźć coś 
interesującego dla siebie

Festiwalowy teatr ognia - wieczór światłem i 
ogniem malowany. Zespół teatralny „Sarmata”.

Zespół działa od roku 1997. Od tego czasu zrealizował po-
nad tysiąc eventów historycznych. W trakcie pokazu aktorzy 
używają najróżniejszych narzędzi ogniowych, kuglarskich 
i pirotechnicznych.   Pokaz wzbogacony zostanie o ele-
menty… płonącej scenografi i! Tłem całej opowieści będzie 
muzyka fi lmowa, folkowa, etniczna oraz narracja lektora.

Sobota 8 czerwca
Otwarcie X Zlotu Zabytkowej Motoryzacji i Raj-
du im. ks. Władysława Druckiego-Lubeckiego. 
Wystawa pojazdów zabytkowych
Już od dziesięciu lat sochaczewianie mają możliwość 
podziwiania zabytkowych pojazdów, skarbów światowej 
motoryzacji. Wielu nie wyobraża sobie Dni Sochaczewa 
bez możliwości zobaczenia oryginalnych samochodów i 
jednośladów „z duszą”. Na 9:30 zaplanowano ofi cjalne 
otwarcie zlotu i rajdu. O godz. 10:45 odbędzie się prze-
jazd kolumną do Teresina. Pierwsza załoga wystartuje 
o godz. 10:50. Około 11:00 na parkingu przy starostwie 
powiatowym odbędzie się próba sportowa. Między 
11:30 a 13:00 przy stacji PKP w Teresinie trwać będzie 
Konkurs Elegancji. Ogłoszenie wyników rajdu i rozdanie 
nagród zaplanowano na godz. 18:00 w Dworze w Strzy-
żewie. W zlocie weźmie udział około 70 ekip.

Muzeum i działająca w jego murach Galeria 
HUGO, prowadzona przez Marcina Hugo-Bade-
ra, zapraszają na otwarcie wystawy pt. „Aplauz”. 
Znajdą się na niej dzieła sochaczewskich artystów z 
kręgu malarstwa i rzeźby. Obejrzymy prace Sławo-
mira Burzyńskiego, Barbary Derdy, Karoliny Derdy, 
Michała Florczaka, Klaudiusza Grabisny, Marcina 
Hugo-Badera, Barbary Jachimowicz, Jan Korpow-
skiego, Bartłomieja Kurzei,  Jana Piątkowskiego, 
Beaty Sałacińskiej, Ryszarda Szatkowskiego, Beaty 
Szustkiewicz, Stanisława Werle.

Turniej siatkówki plażowej
Otwarty Turniej o Puchar Burmistrza odbędzie 
się na dwóch boiskach na terenie stadionu Bzury. 
Zapisy drużyn przyjmuje Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji. 

V Mistrzostwa Polski w podciąganiu na drążku 
i pompkach

Organizowane przez MOSiR, przy współpracy z 
grupą specjalizującą się w kalistenice – Push&Pull 
Team, to wyjątkowa impreza sportowa, w której co 
roku uczestniczą siłacze z całej Polski.

Spotkanie z lotką i turniej badmintona - Stowa-
rzyszenie „Przez Sport w Przyszłość”
Na przygotowanych kortach do badmintona dla 
dzieci ich opiekunów i dorosłych będzie wiele atrak-
cji. Na początku będzie wyjaśnienie zasad gry w 
Badmintona oraz poruszania się po korcie a następ-
nie uczestnicy będą rywalizować w konkurencjach 
sprawnościowych związanych z Badmintonem.
Turniej o Puchar Burmistrza rozegrany zostanie 
w sześciu kategoriach: single - dzieci, młodzieży, 
kobiet, mężczyzn A(zaawansowani), mężczyzn 
B (pierwszy kontakt), oraz w deblu z drużynami 
składającymi się z zawodnika zaawansowanego i 
zawodnika z pierwszego kontaktu.

Turniej koszykówki – WKZ MOSiR Sochaczew
VII Międzynarodowy Turniej Oldboyów w Ko-
szykówkę im. Jacka Badory to impreza, w której 
rywalizują zawodnicy m.in. z Litwy, Łotwy, Estonii, 
Ukrainy, Białorusi. 

Zwiedzanie Sochaczewa czerwonym piętrusem
Atrakcyjne, godzinne wycieczki z przewodnikiem 
muzealnym, odbywać się będą charakterystycznym 
czerwonym autobusem znanym z fi lmów, telewizyj-
nych newsów czy reportaży z Londynu. Przejażdżki 
będą bezpłatne. 

Największy herb miasta i najdłuższy obraz 
miasta - Sochaczewskie Centrum Kultury
Zebrani goście wspólnie kolorować będą puzzle, 
z których powstanie herb miasta oraz jego obraz. 
Przekonamy się, jak mieszkańcy, w tym najmłodsi, 
widzą  swoje miasto, które jego elementy uznają za 
charakterystyczne, piękne, godne pochwalenia się 
nimi w kraju czy na świecie. 

Festiwal Chorągwi - pokaz Gwardii Gryfa, 
Amatum Sbandieratori - taniec z chorągwiami

Gwardia Gryfa to dwudziestoosobowy zespół zrze-
szający młodych i twórczych wrocławian. Jest jedy-
ną grupą w Polsce specjalizującą się w realizacji po-
kazów inspirowanych sbandieratori – widowiskową, 
włoską sztuką żonglerki chorągwiami. Pod znakiem 
ognistego gryfa swoje umiejętności rozwijają jednak 
nie tylko atletycznie zbudowani chorągwiarze, ale 
także tancerki i zabawni animatorzy. 

Jarmark Sochaczewski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Warszawska 80
Sobota i niedziela - 8, 9 czerwca, prowadzenie Aleksandra Skwira i Daniel Janiak
10.00-18.00
Miasteczko zdrowia - pomiar cholesterolu i glukozy, 
pomiar ciśnienia, wywiad określający czynniki ryzyka 
choroby niedokrwiennej serca oraz zawału mięśnia 
sercowego, wykonywanie badań EKG, porady dietetyka.
14.00-19.00
 Festiwal Foodtracków,  strefa NGO - prezentacja dorobku 
sochaczewskich organizacji pozarządowych,  miasteczko 
ruchu drogowego (przygotowane przez OSK „Strażak”),  strefa 
animacji rodzinnych, czyli piknik z elementami profi laktyki proz-
drowotnej. Cała rodzina będzie miała możliwość spędzenia czasu 
na wspólnej, twórczej zabawie. W przyjemny i radosny sposób 
udowodnimy, jak ważne jest, aby być razem, zdrowo i przyjemnie 
spędzać czas. Na rodziny czekać będzie m.in.:  strefa klocków 
drewnianych i jenga - to około 25 tys. klocków rozwijających kre-
atywność i fantazję budowniczych  strefa klocków Lego i Duplo 
- uczestnicy będą nauczyć się podstaw tworzenia konstrukcji, 
zrozumieją, jak działają narzędzia, spróbują swoich sił jako budow-
niczowie i mali mechanicy  strefa wideogracza - to stanowiska 
z komputerami i projektorami cyfrowymi, które przeniosą gości w 

wirtualny świat. Dzieci i dorośli będą mogli ścigać się super autami i 
rozgrywać mecze piłkarskie na światowym poziomie  malowanie 
twarzy - w tym miejscu zmienimy dzieci w piękne kolorowe motyle, 
słodkie pieski lub kotki. Malowanie buziek wykonywane będzie 
profesjonalnymi, bezpiecznymi farbkami z atestem  świat baniek 
mydlanych - animatorzy pokażą, jak dobrze można się bawić 
zwykłymi bańkami mydlanymi, że w dużej bańce można nawet 
schować dziecko  strefa plastyczna i rękodzieła - to miejsce 
twórczej wyobraźni i pomysłowych kombinacji. Dzieci samodzielnie, 
wspólnie z rodzicami lub „pod okiem” instruktora będą mogły oddać 
się kreatywnym działaniom, dzięki którym powstaną piękne prace 
artystyczne  strefa bobasa - to animacje dla maluszków, miejsce 
specjalnie przygotowane dla najmłodszych z zabawkami, puzzlami, 
piłeczkami itd., strefa profi laktyczna „Dbamy o zdrowie” składa 
się z kilku elementów. Zobaczymy tam quady (specjalnie przygo-
towane tory przeszkód i zdalnie sterowane pojazdy), każdy będzie 
mógł także wsiąść do symulatora jazdy. Nie zabraknie narkogoogli i 
alkogogli, czyli specjalnych okularów pokazujących świat, jaki widzi 
człowiek będący pod wpływem substancji psychoaktywnych lub 
alkoholu  nauka gry w szachy dla najmłodszych - dywanik 

szachowy, rysunki szachowe, symultana szachowa – opiekun 
Stanisław Osiecki, Teresa Kłujszo  ulubione gry w wersji XXL - 
atrakcje dla całej rodziny, kolorowe plansze, po których dzieci mogą 
chodzić, skakać i biegać, grając w różne gry z animatorem, takie 
jak: warcaby, kapsle, kółko i krzyżyk, twister, scrabble, klasy, gra 
Kubb, francuskie bule, drewniane kręgle, domino - Stowarzyszenie 
Planszówki w Sochaczewie  animacje wystawców  wesołe 
miasteczko, strefa handlowa

22.00
Plac Tadeusza 
Kościuszki

9.30
Muzeum Kolei 
Wąskotorowej 
- Stacja Muzeum

9.00
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, 
ul. Chopina 101

12.00
Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad 
Bzurą

12.00
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, 
ul. Chopina 101

10.00 - 12.00
- zabawy z lotką
12.00 - 15.00
- turniej badmintona

Hala sportowa 
Szkoły Podstawowej 
nr 4 

10.00 - 18.00
Hala sportowa, 
ul. Kusocińskiego 2

11.00, 12.15, 
13.30, 14.45, 
16.00
Plac Tadeusza 
Kościuszki

15.00
Plac Tadeusza 
Kościuszki

16.00
Plac Tadeusza 
Kościuszki
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Formowanie pochodu i przemarsz ulicami miasta 
(ul. Warszawską w kierunku MOSiR) 

W tym roku parada poświęcona zostanie fl adze 
miasta, jej barwom i symbolice. W paradzie wezmą 
udział m.in. Orkiestra Dęta Sochaczew - dyrygent 
Justyna Piątkowska-Duraj, zespoły Sochaczew-
skiego Centrum Kultury, harcerze, wykonawcy 
festiwalowi, zastępy chorągwi „Dworski Orszak”, 
mieszkańcy Sochaczewa i zaproszeni goście (w 
tym z miast bliźniaczych).

Pokaz na płycie bocznej stadionu – Festiwal 
Chorągwi Gwardia Gryfa - pokaz klasyczny, pa-
rada „Dworski orszak”, spektakl ,,Sbandieratori 
dumą naszych serc”
Dworski Orszak Gwardii Gryfa to widowiskowy 
show oparty na ciągłym ruchu. Paradę tworzą: 
bębniarz w kostiumie pazia, damy dworu wykonu-
jące majestatyczny i elegancki taniec ze skrzydłami, 
kuglarz ciągnących miniaturę dworskiego powozu. 
Z okienka historycznego pojazdu wydobywają się 
setki baniek mydlanych, które nadają wydarzeniu 
magiczny klimat. Główną atrakcją korowodu jest wy-
konywany przez sześciu chorążych widowiskowy 
pokaz żonglerki banderami. Pochód zamyka dwóch 
szczudlarzy. Z kolei ,,Sbandieratori dumą naszych 
serc” poświęcone jest pochodzącej z czasów śre-
dniowiecza rycerskiej, włoskiej dyscyplinie żonglerki 
chorągwiami. Jest to oryginalna w swej formie opo-
wieść o pasji, honorze, braterstwie, męskiej rywali-
zacji, ale przede wszystkim o sile, jaką daje zespół. 
Akcja przedstawienia toczy się w czasach przełomu 
epoki średniowiecza i renesansu na placu jednego 
z urokliwych miasteczek słonecznej Toskanii. 

Konkurs Banku Spółdzielczego

Koncert zespołu Tajm
Zespół powstał na początku 2011 roku w 
Sochaczewie. Ma na swoim koncie udział w 
licznych przeglądach, festiwalach, zlotach moto-
cyklowych i innych imprezach w całym kraju. Gra 
szeroko pojętego rocka, ale oprócz riffów i dy-
namicznych solówek wykorzystuje nowoczesne 
brzmienie syntezatorów.  Zespół gra w składzie: 
Jarek „Jaro” Siewierski – wokal, gitara, Łukasz 
„Młody” Rogowiecki – instrumenty klawiszowe, 
wokal, Marcin „Ziomal” Rząb – gitara, Tomasz 
„Madan” Madanowski – bas, Marcin „Tęższy” 
Czubatka – bębny.

Konkurs Radia Victoria

Koncert rapera Kękę
Kękę, czyli Piotr Dominik Siara, to raper, który 
swoją karierę rozpoczął w radomskim podzie-
miu muzycznym około roku 2001. Wydał krążki 
„Takie rzeczy” (2013) oraz „Nowe rzeczy” (2015). 
Pierwszy krążek otrzymał platynę, kolejny po-
dwójną platynę. Muzyk powołał do życia własną 
wytwórnię, w której w 2016 roku wydał trzecią 
z serii płytę „Trzecie Rzeczy”. Materiał bardzo 
szybko przypadł do gustu fanom i niedługo 
po premierze także uzyskał status podwójnej 
platyny. Do najbardziej znanych utworów Kękę 
należą „Nic już nie muszę”, „Miłość”, „Sprawy 
ważne”.

Konkurs Radia Sochaczew 

Koncert zespołu Felivers
To młody, ale odnoszący duże sukcesy zespół, w 
którego skład wchodzą: Piotr Zborowski, Miłosz 
Fergiński, Piotr Dąbrowski, Konrad Jażdżyk oraz 
Wojtek Fortuna. Sochaczewski zespół Felivers za-
debiutowali kilka lat temu podczas koncertu w Hard 
Rock Cafe w Warszawie. Od tego czasu chłopcy 
wzięli udział w licznych festiwalach i imprezach 
plenerowych na terenie całej Polski. W kwietniu 
ukazała się ich debiutancka płyta. 

Koncert Ani Dąbrowskiej
Zadebiutowała w 2004 roku. Ania wydała dotąd 
sześć albumów studyjnych, z których pięć trafi ło 
na pierwsze miejsca list sprzedaży i uzyskało 
status platynowych („Dla naiwnych marzycieli” 
zdobył podwójną platynę). Jest jedną z artystek 
najczęściej nominowanych do Nagrody Muzycz-
nej Fryderyk i  obecnie ma na swoim koncie 9 
statuetek. Najbardziej znane utwory Ani to: „Nigdy 
więcej nie tańcz ze mną”, „Charlie, Charlie”, „Tego 
chciałam”, „Porady na zdrady”.

Niedziela 9 czerwca
Otwarty Ratusz - burmistrz zaprasza do 
odwiedzenia siedziby władz miasta 

Prezentacja publikacji dedykowanych mieszkańcom 
Sochaczewa: 
 Jolanta Śmielak-Sosnowska - „Lubię roz-
mawiać”
To zbiór wybranych wy-
wiadów i reportaży wielo-
letniej dziennikarki „Ziemi 
Sochaczewskiej”   druko-
wanych w najstarszej lo-
kalnej gazecie. W książce 
znalazło się osiemnaście 
tekstów, w których au-
torka prezentuje sylwetki 
swoich rozmówców, ich 
poglądy, dokonania, a w wielu wypadkach 
wspomnienia dawnego Sochaczewa.

 Tadeusz Hutkowski - „Z pół obrotu”,  Apo-
lonia Lato - „Teatr na nieboskłonie”,  Monika 
Kosowiec- Placek – „Antysymetrie”
Na rynek wydawniczy trafi ą trzy bardzo różno-
rodne zbiory wierszy sochaczewskich poetów.
 Premiera płyty „Niepodległa” w wykonaniu 
połączonych sochaczewskich chórów pod 
dyrekcją Iwony Niemyjskiej
Jest to międzypokoleniowy projekt powstały z 
połączenia wszystkich sochaczewskich chórów 
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Wytłoczone zostały 3 tysiące 
egzemplarzy, które stanowić będą gadżet pro-
mocyjny miasta.  Na krążku wspólnie występują 
Chór Dziecięcy i Mieszany Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia (dyrygent – Iwona Nie-
myjska), Chór Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi 
Sochaczewskiej (dyrygent – Ewa Szałapska), 
Chór Nauczycielski Vivace (dyrygent – Piotr 
Milczarek), Mundurowy Zespół „Patria” (dy-
rygent Arkadiusz Mamcarz), Zespół Wokalny 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (dyrygent – Jo-
lanta Kawczyńska). Łącznie było to aż 250 osób 
śpiewających pod dyrekcją Iwony Niemyjskiej i 
przy akompaniamencie Włodzimierza Sieczkow-
skiego. Na płytę trafi ło dwanaście utworów, m.in. 
„Rota”, „Bogurodzica”, „Warszawianka”, a całość 
wieńczy „Mazurek Dąbrowskiego”. 

III Mistrzostwa Karate o Puchar Burmistrza 
Miasta Sochaczew

III Turniej Rodzinny o Puchar Burmistrza 
Miasta Sochaczew - Karate Klub Sochaczew
W imprezie bierze udział ok. 100 zawodników. 
Rywalizacja odbywa się zgodnie z przepisami 
Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.

Turniej koszykówki - WKZ MOSiR Sochaczew

Msza św. w intencji mieszkańców Socha-
czewa, oprawa muzyczna - Chór Towarzystwa 
Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej pod dyrek-
cją Ewy Szałapskiej

16.30
Plac Tadeusza 
Kościuszki

17.00
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, 
ul. Warszawska 80

17.30
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, 
ul. Warszawska 80

10.00
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, 
ul. Chopina 101

12.30
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, 
ul. Chopina 101

12.30
Kościół p.w. 
M.B. Różańcowej 
w parafi i 
św. Wawrzyńca

10.00 - 18.00
Hala sportowa 
ul. Kusocińskiego 217.45

Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, 
ul. Warszawska 80

18.45
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, 
ul. Warszawska 80

19.00
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, 
ul. Warszawska 80

20.00
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, 
ul. Warszawska 80

20.15
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, 
ul. Warszawska 80

21.15
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, 
ul. Warszawska 80

10.00
Urząd Miasta 
Sochaczew, 
ul. 1 Maja 16

Dni Miasta z organizacjami pozarządowymi
Kilkanaście organizacji pozarządowych aktywnie włączyło się 
w organizację tegorocznego Święta Mieszkańców - Dni So-
chaczewa. 8 i 9 czerwca będą się chwalić swoją działalnością, 
zapewnią odpowiednią oprawę mszy świętej i wydarzeniom 
odbywającym się w muzeum, zaproszą rodziny do wspólnych 
gier i zabaw.

Tuż przed świątecznym weekendem w czwartek 6 czerwca 
Stowarzyszenie im. Władysława Ślewińskiego zaprosi na 
podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. 
W. Ślewińskiego „Kocham Polskę”. 
- Chór Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej za-
dba o oprawę muzyczną corocznej mszy świętej odprawianej 
w intencji mieszkańców naszej małej ojczyzny, Muzealna 
Grupa Historyczna weźmie udział w uroczystym rozpoczęciu 
dni miasta, czyli podniesieniu fl agi Sochaczewa na maszt, 
a literaci ze Stowarzyszenia Atut zaprezentują  dorobek na-
szych poetów - wylicza naczelnik wydziału Kultury, Turystyki i 
Promocji Miasta Joanna Niewiadomska-Kocik. 
W czasie dni miasta Stowarzyszenie „Przez Sport w Przy-
szłość” zorganizuje turniej badmintona, a Karate Klub Socha-

czew zaprosi do udziału w III Turnieju Rodzinnym. 
Na stadionie przy ul. Warszawskiej powstanie specjalna strefa 
dla twórców rękodzieła. W dziesięciu namiotach, na dwudzie-
stu stoiskach, zobaczymy i kupimy ręcznie wykonane ozdoby 
i przedmioty użytkowe, ekologiczną żywność itp. 
Tuż obok, na Jarmarku Sochaczewskim (wydzielona strefa 
na stadionie w okolicy komisu samochodowego) swoje sto-
iska ustawią m.in. Stowarzyszenie Planszówki Sochaczewa, 
stowarzyszenie Atut, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Piłkarskie 
Orły, Fundacja Ochrony Zabytów Mazowsza. 
- Na jarmarku nie może zabraknąć Związku Harcerstwa 
Polskiego. Druhowie będą zachęcali dzieci do wstępowania 
w ich szeregi, wezmą także udział w paradzie, która w sobotę 
przejdzie z placu Kościuszki na stadion pod główną scenę - 
dodaje Joanna Niewiadomska-Kocik. 
Dni miasta to doskonały czas, by pochwalić się ostatnimi 
sukcesami, dlatego w świąteczny weekend Klub Honoro-
wych Dawców Krwi Ziemi Sochaczewskiej podsumuje swą 
działalność, przyjaciele klubu otrzymają podziękowania, a 
najbardziej zasłużeni dawcy krwi odbiorą specjalne odznaki. 
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Zwiedzanie Sochaczewa czerwonym piętru-
sem 
Atrakcyjne, godzinne wycieczki z przewodnikiem 
muzealnym, odbędą się charakterystycznym 
czerwonym autobusem znanym z fi lmów, tele-
wizyjnych newsów czy reportaży z Londynu. 
Przejażdżki będą bezpłatne. 

Międzynarodowy Festiwal Katarynek 

Drugi raz katarynki zagoszczą na pl. Kościuszki. 
Tym razem festiwal będzie miał obsadę między-
narodową, bowiem oprócz polskich kataryniarzy 
możemy się spodziewać wykonawców z Francji 
i Holandii. 

Mazurek Chopina – słodki symbol Chopinow-
skiego Sochaczewa

Święto Mieszkańców tradycyjnie osłodzi poczę-
stunek, na który burmistrz zaprasza wszystkich 
mieszkańców i gości. Wypiek przygotuje, jak co 
roku, sochaczewska cukiernia „Lukrecja”.

Występ Sochaczewskiej Orkiestry Akordeonowej 
Sochaczewska Orkiestra Akordeonowa za-
łożona została w październiku 2017 r. Działa 
pod dyrekcją Ludwika Skrzypka. Mimo że nie 
występuje ona długo, ma na swym koncie 
kilka programów muzycznych. Orkiestrę tworzą 
głównie absolwenci sochaczewskiej Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia. 

Występy zespołów z Sochaczewskiego 
Centrum Kultury

Pokaz tańca towarzyskiego dorosłych, koncert 
zespołu Perełki, występ wokalny fi nalistów Open 
Day Junior, występ wokalny fi nalistów Open Day 
- piosenki Abby, pokaz taneczno-wokalny grupy 

Folklorek, pokaz tańca grupy Abstrakt i Abstrakt 
Junior, pokaz tańca grupy Smile Crew. 

Koncert zespołu Teren C
Zespół wykonujący muzykę country powstał w 
latach 80. XX w. Grał wtedy wiele koncertów, 
m.in. ze Stanisławem Sojką. Później na pewien 
czas zawiesił swoją działalność, by reaktywo-
wać się w roku 2010. Teren C wykonuje przede 
wszystkim własne utwory, czasem korzystając 
ze standardów. W czerwcu 2017 roku zespół 
wydał debiutancki album pt. „Tak myślę sobie”.

Koncert Patrycji Markowskiej
Na runku ukazało się osiem krążków woka-
listki. Pochodzą z nich dobrze znane hity, 
takie jak: „Gdy zgasną światła”, „Jeszcze raz”, 
„Księżycowy”, „Ostatni”. Wokalistka nagrywała 
i występowała z takimi artystami jak: Leszek 
Możdżer, Tanita Tikaram czy O.S.T.R. Ponadto 
była trenerką w dwóch edycjach telewizyjnego 
show The Voice of Poland. 

Koncert zespołu Dżem
Zespół powstał na początku lat 70. XX wieku. 
Założyli go bracia Adam i Beno Otrębowie oraz 
Paweł Berger. Do składu szybko dołączył wo-
kalista Ryszard Riedel. W 1985 roku ukazał się 
debiutancki album studyjny Dżemu „Cegła”. Po 
śmierci Ryszarda Riedla wokalistą zespołu zo-
stał Jacek Dewódzki, a następnie Maciej Balcar. 
Zespół regularnie występuje, m. in. wielokrotnie 
gościł na „Przystanku Woodstock”. Dżem zagrał 
też jako suport wielu gwiazd, takich jak Eric 
Clapton, The Rolling Stones, czy AC/DC. 

Koncert laureatów Międzynarodowego Festi-
walu Chopinowskiego na Mazowszu w Domu 
Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej 
Woli – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. 
w Sochaczewie

Historia Festiwalu sięga roku 1993, a od 2007 ma on 
formułę międzynarodową. Przez lata wykonawców 
oceniało jury składające się z wybitnych pedagogów 
akademii muzycznych pod przewodnictwem prof. 
Jana Kadłubiskiego. Ogromną satysfakcją dla 
laureatów jest możliwość koncertowania w Domu 
Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli oraz 
w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. 

11.00, 12.15, 
13.30, 14.45, 
16.00
Plac Tadeusza 
Kościuszki

13.30
Plac Tadeusza 
Kościuszki

14.45
Plac Tadeusza 
Kościuszki

14.30
Plac Tadeusza 
Kościuszki

16.00 - 18.00
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, 
ul. Warszawska 80

18.00
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, 
ul. Warszawska 80

19.15
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, 
ul. Warszawska 80

20.30
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, 
ul. Warszawska 80

18.00
Dom Urodzenia 
Fryderyka Chopina 
w Żelazowej Woli
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Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Co prawda to dopiero pół-
metek miejskich obcho-
dów, ale i tak jest o czym pi-
sać, bo niby temat ten sam, 
a każda placówka przygoto-
wała go po swojemu. 

Spotkały się 
całe pokolenia
Na obchody Dni Rodzi-
ny w Dziennym Domu Po-
mocy Społecznej złożyły się 
programy artystyczne, gry 
i zabawy oraz wspólne mu-
zykowanie. Licznie stawili 
się na nich pensjonariusze i 
przyjaciele placówki. 

Swoje programy zapre-
zentowały Miejskie Przed-
szkole nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi oraz Przed-
szkole Niepubliczne Diece-
zji Łowickiej im. św. Anio-
łów Stróżów. Następnie z 
maluchami bawili się se-
niorzy, którzy niezwykle 
chętnie przyjmują dzieci w 
DDPS. Hasłem spotkania 
był cytat ze św. Jana Pawła II 
- „Rodzina to miejsce gdzie 
zaczyna się życie, a miłość 
nigdy nie gaśnie”. 

Dzień później Środowi-
skowy Dom Samopomocy we 
współpracy z Krajowym Sto-
warzyszeniem Pomocy Oso-
bom Potrzebującym „Z Sercem 
Do Wszystkich” zorganizował 
spotkanie dla uczestników pla-
cówki, ich rodzin oraz zapro-
szonych gości. Doceniając ser-
deczną atmosferę imprez w 
ŚDS, 23 maja tych ostatnich po-
jawiło się bardzo wielu.

Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy służy osobom 
niepełnosprawnym intelek-
tualnie, ale nikt, kto obej-
rzał program w ich wykona-
niu, nie ma wątpliwości, że 
to osoby wrażliwe, zdolne, 
które z pomocą terapeutów 
potrafi ą robić piękne rzeczy. 
I taka była inscenizacja zna-
nego wiersza Juliana Tuwi-
ma „Rzepka”. Barwne ko-
stiumy i takaż scenografi a, 
dowcip sceniczny, oprawa 
muzyczna zachwyciły pu-

bliczność, a artystom przy-
niosły zasłużone brawa.

Jednym z ważniejszych 
elementów majowych spo-
tkań w ŚDS jest wspólne 
biesiadowanie przy grillu 
i słodkościach. Na terenie 
ośrodka ustawiane są dłu-
gie stoły pod zadaszeniem, 
aby biesiada mogła trwać 
kilka godzin, bo po grillu 
przychodzi czas na zabawę 
taneczną. 

Zacieśnianie więzi
Po spotkaniu wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Edward Stasiak powiedział: 
„Impreza w ŚDS to konty-
nuacja corocznych spotkań 
rodzin, których święto ob-
chodzimy 15 maja, a które 
ustanowione zostało przez 
ONZ w 1993 r. Celem tego 
święta jest pogłębienie re-
lacji rodzinnych, zacieśnie-
nie więzi, jako że w ostat-
nich latach mocno się one 
rozluźniły, a niekiedy zani-
kły. To spotkanie pokazało, 
jak rodziny potrafi ą się inte-
grować, wspólnie bawić, ra-
zem spędzać czas. Na pod-
kreślenie zasługuje świetne 
przygotowanie się persone-
lu placówki oraz mam do 
wspólnego grillowania”.

Tę wypowiedź Edwar-
da Stasiaka można zastoso-
wać do wszystkich innych 
rodzinnych propozycji, a 
był to m.in. piknik w Szko-
le Podstawowej nr 4. W pią-
tek 24 maja na terenie przy-
szkolnym zebrała się chyba 
cała społeczność placówki - 
dzieci, rodzice, nauczyciele.

Atrakcji było tyle, że 
trudno było skupić się na 
jednej. Na zaimprowizo-
wanej scenie występowa-
li uczestnicy szkolnego 
konkursu „Mam talent”, 
uczniowie i ich rodzice z 
kartonowych pudełek bu-
dowali „Szkołę marzeń”, 
mogli wziąć udział w quizie 
„Czy znasz swoją rodzinę”. 
Była także sensoplastyka, 
czyli taplanie się w jadalnej 
plastelinie, były góry kloc-
ków, planszówki, fotobud-

ka, zajęcia sportowe i wóz 
strażacki - jednym słowem - 
do wyboru, do koloru.

W roli głównej dyrektor
Dyrektor SP 4, Anna Ku-
liś, twierdzi, że realizacja tylu 
pomysłów w jednym miej-
scu i czasie, to zasługa rodzi-
ców, którzy mocno zaangażo-
wali się w imprezę. Tatusiowie 
zajęli się stroną logistyczną 
i organizacyjną, mamy pie-
kły ciasta na kiermasz, robiły 
owocowe szaszłyki, prowadzi-
ły loterię fantową.

Tego samego dnia święto-
wała Szkoły Podstawowej nr 
2. Pogoda wyjątkowo dopisa-
ła, dlatego szkolne boisko po-
kryło się kocami, na których 
zasiedli rodzice i dzieci, bab-
cie i dziadkowie. Atmosfera 
radosnej zabawy towarzyszy-
ła wszystkim przez cały dzień. 

Dla tych, którzy lubią ak-
tywnie spędzać czas, na płycie 
boiska ustawiono dmucha-
ne zjeżdżalnie oraz namio-
ty inspirujące do kreatyw-
ności i dziecięcej twórczości. 
Były wśród nich strefy: „Ju-
nior Odkrywca”, „Robotyka 
- matematyka”, Strefa przed-
szkolaka, „Świetlica w szko-
le”. Ogromnym zainteresowa-
niem cieszyły się występy na 
scenie, a wśród nich pokazy 
taneczne i wspólne muzyko-
wanie. Były także wozy stra-
żackie i pokaz pierwszej po-
mocy. 

Niezw yk le   barwnym 
punktem programu był wy-
stęp Dziecięco-Młodzieżo-
wego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Folklorek”, a później premie-
ra musicalu „Akademia pana 
Kleksa”,   przygotowanego 
przez szkolne koło teatralne. 
Widowisko wzbudziło tym 
większe emocje, że w postać 
pana Kleksa wcielił się dyrek-
tor szkoły, Dariusz Kosiński. 
Zwieńczeniem imprezy była 
wspólna zabawa z zespołem 
rodzinnym „Paula i Sławo-
mir”. 

O tym, jak świętowano w 
pozostałych placówkach, na-
piszemy w następnym wyda-
niu „ZS”.

Najlepiej jest z rodziną
Obchodzone corocznie w Sochaczewie Dni Rodziny przyniosły w maju wiele imprez, pikników i koncertów. Uczestniczyły 
w nich dzieci, rodzice, dziadkowie, a wszystkim przyświecał jeden cel: zatrzymajmy się na chwilę, zróbmy coś razem. 
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„Chopin na Mazowszu” - 
taki tytuł nosiła wystawa 
Barbary Jachimowicz po-
kazywana w galerii „Trakt” 
Sochaczewskiego Centrum 
Kultury w Chodakowie. 23 
maja odbył się wernisaż z 
udziałem autorki i licznie 
przybyłych gości. 

Pokaz blisko 30 prac zwią-
zanych z Chopinem i Ma-
zowszem   zorganizowa-
ło SCK, a reprezentująca je 
Marta Wasilewska mówi-
ła podczas wernisażu, że to 
zaszczyt dla placówki gościć 
prace Barbary Jachimowicz. 
Przedstawiają one mazo-
wieckie pejzaże, miejsca, w 
których bywał artysta oraz 
prace inspirowane jego mu-
zyką. Malarka dzieliła się 
opowieściami o okoliczno-
ściach powstania obrazów, 
snuła mało znane historie z 
czasów Fryderyka Chopina 
i współcześnie z nim żyją-
cych artystów, odpowiadała 
na pytania gości. 

Wystawa zgromadziła 
wielu sochaczewskich ma-
larzy, poetów, przyjaciół 
Barbary Jachimowicz. Ma-
larze zgodnie twierdzili, że 
wiele zawdzięczają autor-
ce prac, która wprowadzała 
ich w arkana sztuki, poma-
gała kształtować indywidu-
alny styl twórczości, była 
ich mentorem i pierwszym 
nauczycielem. Jej uczniem 

był np. Marcin Hugo-Bader. 
Lokalni poeci, m.in Jolanta 
Małczak i Stanisława Pod-
górska, przekonywały, że 
opowieści o sztuce i malar-
stwo Barbary Jachimowicz 
były inspiracją do napisa-
nia  wierszy, które zresztą 
odczytały podczas wernisa-
żu. Z kolei osoby niezwią-
zane z żadnym kierunkiem 
sztuki twierdzą, że „Basia to 
dobra, wrażliwa i bezintere-
sowna osoba, która nikogo 
nie zostawia bez pomocy”.

Do tych przymiotów na-
leży dodać, że autorka wy-
stawy przez 30 lat praco-
wała w domu kultury przy 
ul. Żeromskiego. Przez jej 
pracownię „przewinęły się” 
setki młodych uzdolnio-
nych ludzi, 34 osoby ukoń-
czyły różne uczelnie pla-
styczne. Prowadziła także 
pracownię dla dorosłych, z 
której wyszły dziesiątki ma-
larzy-amatorów.

Barbara Jachimowicz jest 
laureatką wielu lokalnych i 
ogólnopolskich konkursów, 
za swoją działalność arty-
styczną i pedagogiczną otrzy-
mała nagrodę Ministra Kul-
tury. Jest też Sochaczewianką 
Roku 2015. Tytuł ten zdoby-
ła w plebiscycie organizowa-
nym przez tygodnik „Ziemia 
Sochaczewska”.

Szkoda, że wystawa była 
czynna jedynie kilka dni.

Jolanta Sosnowska 

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Tym bardziej, że w tym roku 
prowadzi l iśmy   warszta-
ty dziennikarskie, podczas 
których uczyliśmy młodzież 
składu gazety w bezpłatnym 
programie Open Offi  ce oraz 
obróbki grafi cznej w GIMP, 
i że podczas tego fi nału mie-
liśmy ocenić pracę wykona-
ną przez młodzież. 

O powody rezygnacji 
z KMD pytaliśmy w pla-
cówkach, które dotychczas 
chętnie w nim uczestni-
czyły. Usłyszeliśmy, że na-
uczycielom brakuje czasu, 
że mają nadmiar obowiąz-
ków, oraz że w ramach na-
uczycielskiego protestu nie 
uczestniczą w żadnych wy-
darzeniach ponadobowiąz-
kowych. 

Próbujemy zrozumieć 
nauczycielskie racje, choć 
jeden z wiernych uczestni-
ków konkursu, który nie 
opuścił żadnej edycji, na 
wiadomość, że odwołujemy 
tegoroczny fi nał, napisał do 
nas: „Z przykrością przyję-
liśmy informację o odwoła-
niu KMD. Pojawia się pyta-
nie, jak ma się 18 dni strajku 

do 10 miesięcy pracy, m.in. 
ze szkolnym kołem dzien-
nikarskim? Trochę ta ar-
gumentacja o poświęcaniu 
uwagi codziennym spra-
wom pachnie zdemonizo-
waniem. My też strajkowa-
liśmy”.

Być może wypaliła się 
także formuła papiero-
wych gazetek. Już wcze-
śniej otrzymywaliśmy sy-
gnały, że młodzież woli się 
wymieniać   informacjami 
w internecie, niż na papie-
rze. To jest niestety global-
ny trend, z którym trudno 
walczyć. Upadają ogólno-
polskie   pisma,   drastycz-
nie spadają nakłady gazet, 
bo tryumfy święci wirtual-

ny świat. Musimy się z tym 
pogodzić, choć dla osób tak 
przywiązanych do słowa 
drukowanego, jak autorka 
niniejszego tekstu, to bole-
sne doświadczenie. 

Mimo odwołania Fina-
łu KMD, redakcja postano-
wiła przyznać „Kolorowe 
Ołówki” za teksty poświę-
cone budżetowi obywa-
telskiemu. Otrzymują je: I 
miejsce Bartosz Matuszew-
ski, SP w Młodzieszynie, 
II miejsce Wiktoria Sobo-
lik, III miejsce Natalia Do-
nat, wyróżnienie - Amelia 
Wszoła - wszystkie trzy au-
torki są uczennicami Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Socha-
czewie.

Ponadto, nie mając pew-
ności, czy odbędą się kolej-
ne fi nały, postanowiliśmy 
przyznać dwa dodatkowe 
„Kolorowe Ołówki”:

- Alicji i Januszowi Wla-
zło za wieloletnią pracę z 
młodymi dziennikarzami, 
prowadzenie koła dzienni-
karskiego w Gimnazjum 
w Młodzieszynie, a obec-
nie w Szkole Podstawowej 
w Młodzieszynie, ogromne 
zaangażowanie w wydawa-
nie szkolnej gazetki „Styk”, 
a później „Styk, czyli co w 
szkole piszczy”

- Zespołowi Szkół w Er-
minowie za wieloletnie, 
nieprzerwane wydawanie 
szkolnej gazetki „Widzia-
dełko”, zaangażowanie, en-
tuzjazm, który dodawał ko-
lorytu wielu fi nałom KMD.

Redakcja „Ziemi Socha-
czewskiej” dziękuje wszyst-
kim młodym dziennika-
rzom i ich opiekunom za 
pracę włożoną w  wydawa-
nie szkolnych gazetek. Do-
ceniamy ją i liczymy na to, że 
będziecie ją kontynuować. 
Dziękujemy również Pra-
cowni Reklamowej „Adams” 
za autorskie statuetki w tur-
nieju o Kolorowy Ołówek.

Finału nie było, są nagrody
Nie odbył się 23 Finał Konkursu Młodych Dziennikarzy organizowany przez naszą gazetę. 
Od ponad 20 lat, nieprzerwanie, spotykaliśmy się z redaktorami szkolnych pism i ich 
opiekunami, organizowaliśmy warsztaty, nagradzaliśmy ich dziennikarską pracę. A w tym roku 
udział w Finale KMD zgłosiły cztery szkoły. Dla nas - organizatorów to przykra wiadomość.

Basia Jachimowicz 
w galerii „Trakt”

Pensjonariusze   Dziennego 
Domu Pomocy Społecznej pod 
opieką Jadwigi Orczyk-Mizio-
łek po raz kolejny wzięli udział 
w integracyjnej imprezie spor-
towej „Zdrowy i Aktywny Se-
nior”, organizowanej przez 
Towarzystwo Krzewienia Kul-
tury Fizycznej „Chomiczówka”. 

Impreza odbywa się pod pa-
tronatem Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego, Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki i 
Mazowieckiego Centrum Poli-
tyki Społecznej. Festyn ma cha-
rakter sportowo-rekreacyjny, 
promuje zdrowy styl życia, daje 
możliwość korzystania z badań, 
konsultacji medycznych, edu-
kuje w dziedzinie udzielania 
pierwszej pomocy, zachęca do 
aktywności fi zycznej seniorów.

Podczas festynu odbywają-
cego się 18 maja w Soczewce nasi 
reprezentanci wystąpili w pro-
gramie „Senior na sportowo” z 
wierszami i piosenkami zachę-
cającymi do aktywności. Go-
ścinnie „w naszych barwach”  
na scenie wystąpił także pan Fa-
bian Filipiak ze swoją autorską 
piosenką pt. „Koszykarka”.

Nasi seniorzy rywalizowa-
li w wielu dyscyplinach sporto-
wych i rekreacyjnych, osiągając 
wspaniałe wyniki. Do Socha-
czewa przywieźli medale oraz 
nagrody rzeczowe. Najstarszym 
uczestnikiem zawodów był nasz 
reprezentant - pan Władysław 
Wilczek (92 lata), który próbo-
wał swoich sił w wielu konku-

rencjach, a w strzelaniu z łuku 
zdobył nawet srebrny medal. 
Brawo Panie Władysławie!

Udział w festynie był możli-
wy dzięki sfi nansowaniu trans-
portu do Soczewki ze środków 
samorządu miejskiego, za co 
gorąco dziękujemy.

NASI MEDALIŚCI:
1. Fabian Filipiak - 4 medale: 3 złote w 
dyscyplinach  - skok w dal, strzelanie z łuku, bieg 
na 40 m; brązowy - rzut kulą,

2. Krystyna Kosieradzka - 3 medale: złoty  - dart 
(rzut lotkami do tarczy); srebrny - skok w dal; 
brązowy - bieg na 40 metrów

2. Stanisława Radkowska - 2 medale: srebrny - 
rzut kulą; brązowy - wioślarstwo

3. Władysław Wilczek  - 1 medal: srebrny - 
strzelanie z łuku,

4. Marek Rogowski - 1 medal: brązowy - dart 
(rzut lotkami do tarczy).

Teresa Michałowska

Zdrowy i aktywny senior z DDPS
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Uroczystość otworzyła dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
nr 1, Małgorzata Gorgis, 
która powitała gości - by-
łych i obecnych pracowni-
ków szkoły, przedstawicieli 
władz samorządowych róż-
nego szczebla oraz uczniów 
sochaczewskiej „jedynki”.

- Wielu obecnym na tej 
sali dane jest po raz drugi 
przeżywać tę doniosłą uro-
czystość. Dokładnie 17 lat 
temu, 22 maja 2002 roku, 
imię Jana Pawła II otrzy-
mywało wówczas nowo po-
wstałe gimnazjum. Dziś 
mamy powtórzenie tej hi-
storii, to samo imię otrzy-
muje Szkoła Podstawowa nr 
1. Patron towarzyszy nam 
na każdym kroku. Mamy go 
w sercach, umysłach i swo-
ich działaniach - mówiła 
Małgorzata Gorgis. 

Sztandar i imię Jana Pawła 
II dla Szkoły Podstawowej nr 1 
nadano na mocy uchwały Rady 
Miejskiej w Sochaczewie. Jej 
treść odczytał przewodniczący 
rady, Sylwester Kaczmarek. 

Zaproszeni goście, w tym 

fundatorzy sztandaru, wbi-
li symboliczne gwoździe na 
specjalnej tablicy pamiąt-
kowej. Dokonali tego m.in.: 
poseł Maciej Małecki, wi-
cemarszałek sejmiku wo-
jewództwa mazowieckiego 
- Adam Orliński, przewod-
niczący rady miejskiej - Syl-
wester Kaczmarek, zastępca 
burmistrza - Marek Fergiń-
ski, przedstawiciel starostwa 
powiatowego - Michał Orze-
szek, przedstawiciel Ma-
zowieckiego Kuratorium 
Oświaty - Jerzy Pawłowski, 
ksiądz z parafi i św. Waw-
rzyńca - Grzegorz Krupa, 
przedstawicielka rady ro-
dziców - Beata Domańska, 
reprezentująca samorząd 
szkolny SP 1 uczennica kla-
sy 8a - Natalia Donat, przed-
stawicielka rady pedagogicz-
nej SP 1 Maria Maćkowiak. 
Ostatni gwóźdź wbił uczeń 
klasy 7c - Dominik Słup-
ski, który przeznaczył swoje 
oszczędności na ufundowa-
nie sztandaru. Społeczność 
szkolna nagrodziła go grom-
kimi brawami.

Następnie odbyła się 
uroczysta   prezentacja   i 
przekazanie   sztandaru, 

po czym przedstawiciele 
wszystkich klas Szkoły Pod-
stawowej nr 1 złożyli ślubo-
wanie na sztandar.

- Cieszę się, że chce-
cie naśladować świętego, 
który całe życie był wier-
ny Bogu i ojczyźnie. O na-
uce Jana Pawła II można 
mówić bardzo długo. „Wy-
magajcie od siebie, choć-
by nikt od was nie wyma-
gał” - to jego słowa. Życzę 
wam, żebyście wokół sie-
bie zawsze mieli nauczycie-

li, wychowawców, którzy 
od was wymagają, ale w ży-
ciu żebyście wymagali tak-
że od siebie. Papież Jan Pa-
weł II mówił, że każdy z nas 
ma zbiór wartości, których 
nie można porzucić. Daj-
my przykład naszym postę-
powaniem, że dzieło nasze-
go papieża jest żywe pośród 
nas - mówił poseł Maciej 
Małecki. 

- To niezwykły dzień, 
który zapisze się w histo-
rii szkoły. Dzień, w któ-

rym nawiązujecie do tra-
dycji jej „poprzedniczki”, 
opatrzonej tym samym nu-
merem, do jej sukcesów i 
osiągnieć. Gratuluję ka-
drze pedagogicznej oraz 
wszystkim uczniom. Wie-
rzę, że w kolejnych latach 
nowe pokolenia będą rów-
nież przynosić nam satys-
fakcję. Wszystkiego dobre-
go, niech patron prowadzi 
was do osiągania założo-
nych celów - mówił zastęp-
ca burmistrza odpowie-

dzialny za miejską oświatę 
- Marek Fergiński.

D y rek tor    „ jedy n k i ” 
Małgorzata Gorgis przyj-
mowała gratulacje i pre-
zenty od przybyłych gości, 
m.in. od szefów innych pla-
cówek oświatowych z tere-
nu miasta, a także dyrekto-
rów ze Szkół Podstawowych 
w Kozłowie Biskupim i Ryb-
nie. Uroczystość zakończyła 
się programem artystycz-
nym zatytułowanym „Jego 
śladami chcemy iść...” w 
wykonaniu uczniów, w któ-
rym przybliżyli postać no-
wego - starego patrona ich 
szkoły. 

Sztandar SP nr 1 ma wy-
miary płótna 120 x 100 cm. 
Jego rewers ma kolor beżo-
wy, jest wykończony złotym 
otokiem i złotymi frędz-
lami. Znajduje się na nim 
napis „Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Jana Pawła II”. W 
jego centralnej części wid-
nieje haft owany wizerunek 
papieża Polaka. Awers jest 
w kolorze czerwonym z wi-
zerunkiem polskiego go-
dła - Orła Białego. Pod nim 
wyszyto złoty napis - Socha-
czew 2019.

Nowy sztandar, stary patron
To był wielki dzień dla Szkoły Podstawowej nr 1. W środę 22 maja odbyła się uroczystość nadania placówce nowego 
sztandaru i imienia Jana Pawła II. Dzień wcześniej społeczność szkolna uczestniczyła w mszy św., a później w barwnym 
pochodzie do siedziby placówki.

W 200 rocznicę urodzin 
Stanisława Moniuszki, na-
zywanego ojcem polskiej 
opery narodowej, młodzież 
Państwowej Szkoły Mu-
zycznej wystawiła spek-
takl muzyczny poświęcony 
temu wybitnemu kompozy-
torowi. Na koncert, który 
odbył się 24 maja w sali wi-
dowiskowej PSM, złożyły 
się pieśni, fragmenty oper i 
popularne tańce.

Rozpoczynając koncert dy-
rektor Anna Wróblew-
ska zauważyła, że jeszcze 
brzmią echa ogromnego 
projektu, który w ubiegłym 
roku gościł na scenie szko-
ły muzycznej z okazji stule-
cia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Wystawio-

no wówczas operę „Krako-
wiacy i Górale”. 

- Dziś nasza młodzież 
bierze udział w drugim, 
równie dużym projekcie, w 
całości poświęconym twór-
czości znakomitego, zda-
niem wielu niedocenianego, 
kompozytora, Stanisława 

Moniuszki. Rok Moniusz-
kowski to doskonały czas, 
by nauczyciele i uczniowie 
naszej szkoły w szczególny 
sposób uhonorowali tę wy-
bitną dla polskiej kultury 
postać - mówiła. 

Na spektakl złożyło 
się kilkanaście dzieł. Chór 

dziecięcy zaśpiewał m.in. 
pieśni „Złota rybka” i „Gdy-
by kto mnie kochał szcze-
rze”, orkiestra kameralna 
wykonała polkę „Leokadię” 
i „Poloneza obywatelskiego” 
- utwór nie tylko włącza-
ny do koncertów, ale czę-
sto grany do tańca. Oczy-

wiście nie mogło zabraknąć 
najbardziej znanych dzieł 
kompozytora - „Pieśni wie-
czornej” oraz „Prząśniczki”, 
przy czym tę drugą pieśń 
najmłodsi chórzyści za-
śpiewali w tradycyjnej wer-
sji, a starsi koledzy sięgnęli 
po wersję uwspółcześnioną. 
Chór II stopnia z solistami 
Julią Kopką i Dominikiem 
Więckiem przypomniał 
pieśń do słów Adama Mic-
kiewicza „Znasz-li ten kraj” 
oraz „Dziada i babę” do 
słów Józefa Ignacego Kra-
szewskiego. Tu w zabawnej 
scenie tytułowych bohate-
rów odegrali Oliwia Adam-
czyk i Kacper Niemyjski. 

Pieśni i tańce przepla-
tała opowieść o rodzinie 
Moniuszki, patriotycznym 

środowisku w jakim się wy-
chowywał, jego dorosłym 
życiu, o wielkim wpływie 
wymyślonych przez kompo-
zytora „Śpiewników domo-
wych”, czyli zeszytów za-
wierających polskie pieśni 
o różnym charakterze, na-
stroju i stopniu trudności. 
Szybko zastąpiły one śpie-
wane w szlacheckich dwo-
rach niemieckie i francuskie 
romanse, a inspirowane lu-
dową nutą melodie wkrótce 
trafi ły też do domów miesz-
czan i pod strzechy. 

Młodzi artyści wystą-
pili pod batutą Iwony Nie-
myjskiej. Chórowi akom-
paniował na fortepianie 
Włodzimierz Sieczkowski.

daw

Stanisław Moniuszko w szkole muzycznej
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Maska i Hoteloko. Podaj dalej!

Taniec w odmętach Instagrama

W czwartkowy wieczór 30 
maja w Centrum Sztuki Tań-
ca w Warszawie odbyła się 
premiera spektaklu „Podaj 
dalej/Taniec”. Jest to projekt, 
który stworzyły dwie gru-
py: Teatr Maska prowadzo-
ny w Sochaczewskim Cen-
trum Kultury przez Dawida 
Żakowskiego oraz młodzie-
żowa grupa Hoteloko, którą 
w CST prowadzi Agata Życz-
kowska. Hoteloko to mło-
dzi performerzy wybrani do 
projektu w drodze castingu, 
zajmujący się m.in. teatrem i 
tańcem współczesnym. Po-
łączenie ich sił z siłami oraz 
doświadczeniem   aktorów 
Teatru Maska, dało niezwy-
kle ciekawy efekt.

Niespe łna   godzinny 
spektakl rozpoczął się spo-
kojnym, ale mocnym wej-
ściem, czyli poruszającym 
wykonaniem utworu "Ofelia", 
zaśpiewanym przez Zuzię 
Mikołajczyk. Wraz z ostat-
nim dźwiękiem na scenie za-
częli pojawiać się aktorzy. Już 
w pierwszych minutach każ-
dy z nich wyraźnie zaznaczył 

swoją obecność – spojrze-
niem, głosem, ruchem, sło-
wem, tańcem, gestem. Dało 

się odczuć indywidualizm 
i silną osobować każdego z 
nich, będące częścią dobrze 

zgranej całości, która chce 
przekazać widzom coś bar-
dzo ważnego. Spektakl opo-
wiada bowiem o młodych 
ludziach i problemach, z ja-
kimi muszą się mierzyć we 
współczesnym świecie każ-
dego dnia. Świat ten poka-
zanay został poprzez hasz-
tagi z hasłami z popularnego 
obecnie Instragrama, a mło-
dzi aktorzy przefiltrowali je 
przez siebie i wyrazili po-
przez spektrum własnych 
emocji. Budowało to napię-
cie aż do ostatniej minuty 
sztuki. 

Aktorzy "Maski" i grupy 
"Hoteloko" stworzyli bardzo 
energetyczny, odważny spek-
takl, pełen tańca i fizycznej 
ekspresji, który dotyka wielu 
życiowych kwestii (nieprzy-
padkowo w spekatklu pojawi-
ły się fragmenty „Hamleta”). 
Pasjonujące okazało się szu-
kanie wraz z aktorami równo-
wagi pomiędzy ambicją i pasją 
oraz odkrycie, jak ważna oka-
zuje się w tym wszystkim wy-
wierana na nas z każdej stro-
ny presja.

Po udanej współpracy z Te-
atrem Maska grupa Hotelo-
ko pojawiła się w niedzielę 2 
czerwca w Sochaczewskim 
Centrum Kultury w Bory-
szewie, by zaprezentować 
spektakl Instashow. 

Tematyka sztuki była 
podobna do tej pokazanej 
w ramach projektu „Po-
daj dalej/Taniec”, które-
go premiera miała miej-
sce w Warszawie kilka dni 
wcześniej, ale pokazana 
została nieco inaczej. Ak-
torzy skupili się głównie 
na tańcu i za jego pomocą 
zaprezentowali tożsamość 
obecnego pokolenia na-

stolatków. W dużej mie-
rze opiera się ona na wir-
tualnej rzeczywistości. Jej 
kwintesencją jest mod-
ny obecnie Intagram i to 
on został wykorzystany 

w sztuce do przekazania 
ważnych treści. 

W trakcie spektaklu na 
scenie wyłonił się smutny 
obraz młodzieży, skupionej 
na kolorowej i zabawnej, ale 

sztucznej   rzeczywistości, 
którą serwują nam porta-
le społecznościowe. Ekspre-
sja, dynamika i żywioło-
wość   zaprezentowanego 
tańca okazały się świetnym 
sposbem, by ten dramat 
współczesnych nastolatków 
przekazać. 

Brawa dla twórczyń 
spektaklu (reżyserki Agaty 
Życzkowskiej i choreograf-
ki Magdaleny Przybysz) za 
podjęcie ważnego tematu w 
niezwykle ciekawej formie 
oraz dla młodych aktorów 
z grupy Hoteloko za świet-
ne, dające do myślenia, (in-
sta)show. 

Abstrakt z medalami

18 maja Zespół Taneczny Abs-
trakt, działający w Sochaczewskim 
Centrum Kultury w Chodakowie, 
reprezentował nasze miasta na Mi-
strzostwach Mokotowa w Tańcu 
Sportowym. Tancerze „Abstrak-
tu” startowali w kategoriach solo-
wych i duetach w stylu disco dan-
ce, disco freestyle oraz performing 
art improvisation. Nasi utalento-
wani zawodnicy 12 razy stanęli na 
podium, zdobywając 4 złote meda-
le, 4 srebrne i 4 brązowe oraz wiele 
miejsc finałowych. 

Niżej prezentujemy wyni-
ki z podziałem na poszczególne 
kategorie taneczne:
Disco Dance Solo
1. Nadia Iwanek, 1. Kornelia Pakuła,  

2. Zuzanna Ciągarlak, 2. Natalia Tomczak,  
3. Kamila Lisowska, 3. Karolina Stańczyk,  
4. Wiktoria Starzec, 5. Julia Wesołowska,  
6. Alicja Sierocińska, 6. Nikola Mikulkska,  
6. Julia Wojtczak 6. Maja Chruściel, 

Disco Dance Duety
2. Kornelia Pakuła i Natalia Tomczak, 5. Kamila 
Lisowska i Julia Wojtczak, 6. Maja Chruściel i Alicja 
Sierocińska, 6. Nadia Iwanek i Zuzanna Ciągarlak, 
Performing Art Improvisation Solo

1. Nadia Iwanek, 2. Zuzanna Ciągarlak,  
3. Karolina Stańczyk, 3. Julia Wojtczak,  
4. Paulina Ziółkowska, 4. Kamila Lisowska,  
5. Alicja Sierocińska, 5. Natalia Zeilińska,  
5. Wiktoria Starzec, 6. Maja Chruściel,  
7. Julia Wesołowska 

Disco Freestyle solo
1. Kornelia Pakuła

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.
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Weekend w Kontraście

Brydż w SCK

Z półobrotu Hutkowskiego

Z MUZYKĄ ZA PAN BRAT

14 maja w Sekcji Edukacji i Klubu Nauczyciela Socha-
czewskiego Centrum Kultury przy ul. Kaczorowskiego 
5 odbył się Turniej Brydża Sportowego. Wyniki turnieju 
przedstawiają się następująco:

1 miejsce: para Sadzyński / Stadniczenko
2 miejsce: para Filipiak / Liberadzki
3 miejsce: para Wiesław i Irena Kaca

Zapraszamy 15 czerwca o godz. 
17.00 do Klubu Kontrast miesz-
czącego się w Sochaczewskim 
Centrum Kultury przy ul. 15 
Sierpnia 83 na wieczór autorski 
Tadeusza Hutkowskiego. Będzie 
to poetycko-aktorskie spotka-
nie, w ramach którego odbędzie 
się promocja jego najnowszej 
książki zatytułowanej „Z pół-
obrotu”. Gościem specjalnym 
wieczoru będzie aktor teatralny 
i fi lmowy, reżyser i scenarzysta – 
Ignacy Gogolewski, który prze-
czyta wybrane wiersze socha-
czewskiego poety.

Tadeusz Hutkowski to po-
eta, literat i wieloletni krzewiciel 
poezji na terenie naszego miasta 
(i nie tylko). Urodził się w War-
szawie, od wielu lat mieszka i 
pracuje w Sochaczewie. Jego 
debiut prasowy miał miejsce w 
1983 roku. Wiersze Tadeusza 
Hutkowskiego były publikowa-
ne między innymi w interneto-
wym wydaniu „Odry”, w wie-

lu antologiach i almanachach 
pokonkursowych. Nagradzany 
w ogólnopolskich konkursach 
poetyckich i turniejach jedne-
go wiersza. Współzałożyciel So-
chaczewskich Wieczorów Li-
terackich, animator spotkań 
poetyckich w Sochaczewskim 
Centrum Kultury. Od 2019 
roku należy do Związku Lite-
ratów Polskich. Wydał dotych-
czas trzy książki poetyckie: „W 
milczeniu zbóż” (Nowy Świat, 
Warszawa 2015), „Między bar-
wami” (Nowy Świat, Warsza-
wa 2011), „Części znamienne” 

(Nowy Świat, Warszawa 2016). 
Promocja czwartej, najnowszej 
książki, pt. „Z pół obrotu” od-
będzie się w Klubie Kontrast, 
w ramach wieczoru autorskie-
go poety. Gościem specjalnym 
spotkania będzie znany aktor, 
reżyser i scenarzysta Ignacy 
Gogolewski. Artysta przeczyta 
wybrane wiersze z najnowszej 
książki T. Hutkowskiego oraz z 
wcześniejszych jego publikacji. 

Najnowszy tomik Tadeusza 
Hutkowskiego, wydaje się wę-
drówką o tyle trudną, że znacze-
niowe tropy, z pozoru łatwe do 

wychwycenia, jeśli nie będziemy 
uważnie wczytywać się „od spodu” 
– mogą zagonić nas, czytelników 
– w ślepy zaułek. Uważność, to 
niezbędny czytelniczy kompas, 
zwłaszcza, że Hutkowski wyrzu-
ca z siebie emocje, historie, bardzo 
często obrazki poetyckie – „z pół-
obrotu”. Podmiot liryczny wierszy, 
niekoniecznie utożsamiany prze-
ze mnie z autorem, z takiej wła-
śnie pozycji oznajmia między in-
nymi światu, że nic nie jest pewne, 
proste i oczywiste, że nie wierzy we 
wszystko, w co chciałby wierzyć. 
Gorzka książka, to prawda, ale 
smakuje – jak gorzka czekolada, 
której od zawsze jestem wielbiciel-
ką. - napisała Mirka Szychowiak.

Zapraszamy na to wyjątko-
we poetycko-aktorskie spotka-
nie, pełne poezji i aktorskiego 
słowa, które odbędzie się przy 
dobrej kawie i herbacie w Klu-
bie Kontrast w Sochaczewskim 
Centrum Kultury w Boryszewie.

Wstęp wolny. 

LETNIE
WARSZTATY
SZTUKI
SCK
24 CZERWCA - 5 LIPCA
Pon-pt
9.00-14.00

SOCHACZEWSKIE CENTRUM KULTURY
Ul.15 Sierpnia 83
Ul. Chopina 101
Ul. Kaczorowskiego 5
46 863 07 68/ 46 863 25 72/ 46 862 71 48

Warsztaty taneczne, ABC Kultury• Szachy• Warsztaty 
teatralne• Warsztaty plastyczne• Zajęcia wokalne• Wycieczki

SCK.SOCHACZEW.PL

WARSZTATY 
DLA DZIECI W 
WIEKU 6-12 LAT
SCK UL. 15 SIERPNIA /40 MIEJSC
SCK UL. CHOPINA 101/40 MIEJSC
SCK UL. KACZOROWSKIEGO 5 /20 
MIEJSC

KLUB ABC 
SZTUKI

Pani Flora-poznajemy 
rośliny w plenerze
Spotkania z policjantami,
psychologiem
Pokazy sprzętu 
strażackiego
Ugotuj to – spotkanie z 
dietetykiem
Dyskoteka z Panem 
Kleksem
Gry i zabawy w plenerze
Karaoke
Szachy
Podchody

WARSZTATY
PROWADZĄ INSTRUKTORZY 
SCK, AKTORZY, ARTYŚCI 
PLASTYCY, MUZYCY, 
TANCERZE
100zł/ tydzień
Cena obejmuje pobyt 
dziecka w Klubie ABC 
Sztuki,
Warsztaty tematyczne wg 
zainteresowań,
Wycieczkę 
Koncert z okazji 200-lecia 
urodzin S. Moniuszki

ATRAKCJE

Wycieczka na warsztaty do 
Granicy w KPN:
Warsztaty ceramiki
Kraina Króliczka
Ognisko

ZAJĘCIA W KLUBIE ABC 
SZTUKI PROWADZĄ 
ANIMATORZY I ZAPROSZENI 
INSTRUKTORZY

Koncert pieśni
Stanisława 
Moniuszki, quizy, 
muzyczne zabawy

Sochaczewskie Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83 
zaprasza 19 czerwca o godz. 18.00 na koncert pt. "Jadą, 
jadą goście" w wykonaniu trzech zespołów działających w 
Sochaczewskim Centrum Kultury. Na scenie zaprezentu-
je się Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca "Folk-
lorek" prowadzony przez Katarzynę Proch i Kingę Przy-
bylską oraz dzieci z zespołu "Perełki" i Studia Wokalnego 
prowadzonego przez Piotra Milczarka. Koncert będzie 
połączeniem tradycyjnych pieśni i narodowego tańca ze 
współczesnymi piosenkami, które wszyscy znają i kochają. 

Wstęp wolny.
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Nagrywamy ciszę 
Słyszeli kiedyś Państwo prawdziwą ciszę? Nie przykrytą abso-
lutnie niczym – żadnych szumów lodówek, tykania wskazówek 
zegara czy cykania świerszczy. Zabiorę więc Państwa na wy-
cieczkę do studia nagrań, gdzie początek muzyce daje cisza.

Zazwyczaj całe pomieszczenie, przeznaczone do nagrań, 
skonstruowane jest tak, by docierało doń jak najmniej dźwięków 
z zewnątrz, które mogłyby zakłócić przebieg pracy. Pomagają w 
tym grube, betonowe ściany i podwójne okna (choć stara się ich 
uniknąć – to one będą przepuszczać dźwięk). W środku studia 
napotkamy na wiele elementów drewnianych, materiałowych, 
z korka lub specjalnej gąbki akustycznej. Wszystko to po to, by 
na nośnikach utrwalić dźwięk jak najczystszy – bez szumów i 
szmerów, trwający dokładnie tak długo, jak zaplanował sobie 
muzyk. Z tego powodu rzadziej nagrywa się np. w kościołach, 
gdzie dźwięk odbijałby się wielokrotnym echem – chyba, że 
dzieło tego właśnie wymaga. Powróćmy jednak do studia i 
naszego artysty, który chce nagrać utwór muzyki klasycznej. 
Całość przedsięwzięcia przygotowuje reżyser dźwięku. To 
on odpowiada za stronę techniczną: ustawienie mikrofonów, 
planu nagrania, obsługę sprzętu komputerowego oraz post-
produkcję. Utwór możemy bowiem nagrać na wiele sposobów. 
Jeśli potrzebujemy zapisać utwór rytmiczny, w konkretnym 
tempie – muzyk dostanie słuchawki, w których rozbrzmiewać 
będzie dźwięk metronomu (przypomina tykanie sekundnika w 
zegarku, ale możemy ustawić je na dowolną szybkość). Bywa 
też tak, że mamy do nagrania dzieło skomplikowane z całą 
orkiestrą. Pech chciał, ze wszyscy zagrali pięknie, a trębacz 
zagrał niewłaściwą nutę. Można pomyśleć, że taki materiał 
pójdzie do kosza, ale przy wprawnym reżyserze tylko trębacz 
zostanie po godzinach. Jego pomyłka zostanie usunięta z 
nagrania w programie komputerowym i zastąpiona tym, co 
zagra podczas poprawek. Jeśli zaś nuta przez niego zagrana 
różniła się tylko nieznacznie od właściwej, wystarczy nam tylko 
oprogramowanie, które „dostroi” muzyka do orkiestry.

Utwór muzyczny nagrywany jest kilkukrotnie. W póź-
niejszych etapach wybiera się najlepsze wersje całości lub 
poszczególnych fragmentów, jeśli dzieło udało się na takowe 
podzielić. By reżyser dźwięku wiedział, kiedy na taśmie zaczy-
na się kolejna wersja danego odcinka muzycznego, muzycy w 
studiu stosują coś w rodzaju fi lmowego klapsa. Podają numer 
nagrania i pukają dwukrotnie w pulpit lub klaszczą. Do pracy 
reżysera należy również wybalansowanie nagrania – to on 
zdecyduje (po konsultacjach z muzykami) czy głośniej będą 
skrzypce czy kontrabasy. Czasem konieczne też  jest usunię-
cie dźwięków niepożądanych – jak głośniejszy oddech, kaszl-
nięcie czy szelest przewracanych kartek z zapisem nutowym.

Myślę, że po tej krótkiej charakterystyce widać możliwości, 
jakie daje profesjonalne studio nagraniowe. Najlepszym te-
stem muzyka jest zawsze występ publiczny – tu za pierwszym 
razem musi nas oczarować.

Karolina Kruczyk
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Sonia 
Sonia jest 

niewielka, sięga 
do połowy łyd-
ki, jest grzeczna, 
bardzo łagodna 
i kochana. Tra-
fi ła do schroni-
ska Azorek kilka 
miesięcy temu. Sonia bardzo lubi inne 
psy, zaczepia ja do zabawy, dlatego by-
łoby fajnie, gdyby znalazła dom, gdzie 
są już psiaki. W stosunku do ludzi to 
bardzo kontaktowa, łagodna sunia, lu-
biąca głaskanie. Może mieszkać z ro-
dziną, w której są dzieci. Szuka domu, 
gdzie traktuje się psy jak członków ro-
dziny.  Sonia ma ok. 3 lat, jest wystery-
lizowana, zaczipowana i zaszczepiona. 

Krakers
Kiedy taki 

psiak jak Krakers 
zostaje porzuco-
ny, to serce pęka 
na milion ka-
wałków... On tak 
strasznie lgnie do 
ludzi, przytula się 
całym sobą, żeby 
być bliżej... Tęsk-
ni... Kochany, bardzo, spokojny i łagod-
ny. Szuka nowego właściciela, któremu z 
pewnością pozostanie wierny. Krakers jest 
średnim psiakiem, sięga do kolan, ma ok. 
5, 6 lat. Akceptuje inne psy. Jest spokojny 
i łagodny. Zaszczepiony, wykastrowany i 
zachipowany.

Kumpel
Trudno wyobrazić sobie bar-

dziej idealnego przyjaciela dla rodzi-
ny z dziećmi niż Kumpel. Wesoły, pe-
łen pozytywnej 
energii i miło-
ści do człowie-
ka. Uwielbia się 
bawić. Byłby 
świetnym towa-
rzyszem wspól-
nych gonitw i 
gry w piłkę. Do 
tego jest zupeł-
nie pozbawiony 
agresji, bardzo kontaktowy. Kumpel 
jest młodziutki, ma ok. półtora, góra 
dwa lata. Średni, sięga do kolan. Cie-
szy się każdym kontaktem z człowie-
kiem. Bez żadnego problemu akcep-
tuje inne psy, również samce. Kumpel 
jest wykastrowany, zaszczepiony i za-
chipowany.

Precelek
To słodki sta-

ruszek, ma ok. 
12, 13 lat. Prece-
lek został porzu-
cony na jednym 
z sochaczewskich 
osiedli. Przez pra-
wie dwa tygodnie 
spał pod krza-
kiem i czekał w miejscu porzucenia na 
swojego pana, który nigdy po niego nie 
wrócił. Piesek jest spokojny, łagodny i bar-
dzo grzeczny, idealny przyjaciel dla star-

szej osoby. Pomimo wieku Precelek jest w 
bardzo dobrej kondycji, pełen werwy i cie-
kawy świata. Chciałby znaleźć dom, któ-
ry pokazałby mu, że ludzie też kochają i 
są wierni. Precelek to mały pies, na krót-
kich łapkach (sięga niewiele ponad kost-
kę) o mocnej, krępej budowie. Dogada się 
z innymi psami, bez problemu zaakceptu-
je też kota.

Kajtek i Hipcio

Dwa niewielkie staruszki szukają 
wspólnego domu. Pieski są nierozłączne. 
Od 10 lat mieszkają razem w jednym bok-
sie, śpią w jednej budzie, jedzą z jednej mi-
ski. Na spacerach jeden szuka natychmiast 
drugiego. Zwłaszcza Hipcio, który mocno 
już niedowidzi i Kajtuś jest jego przewodni-
kiem. Kajtuś jest młodszy, ma ok. 11, 12 lat, 
śliczny i bardzo delikatny. Hipcio, no cóż, to 
kres jego życia, ma ok. 15 lat, zaćmę i nad-
wagę. Obydwa psiaki są kochane, bezpro-
blemowe, bardzo łagodne, uległe, kochają 
ludzi i inne psy. Potrafi ą chodzić na smyczy. 
Są niewielkie, do połowy łydki. Nie mają 
czasu, żeby wciąż czekać. To ostatnia szansa 
dla nich na wspólny dom.

Przygarnij przyjaciela
Wspólnie z wolontariuszami prowadzimy akcję mającą na celu poszukiwanie nowych 
domów dla podopiecznych schroniska Azorek. W kolejnych numerach „Ziemi 
Sochaczewskiej” będziemy przedstawiać pupili czekających na nowych właścicieli. 
Szczegółowe informacje na temat prezentowanych psów i procedury adopcyjnej 
można uzyskać pod numerami telefonów: 505-110-564, 737-636-273. 

Wspólnie z księgarnią J.O.G.I 
z ul. Reymonta 10 postanowi-
liśmy zorganizować wyjątko-
wy konkurs. Jest on skierowa-
ny do uczniów podstawówek 
(od klasy 4) i szkół ponadgim-
nazjalnych z terenu miasta. 
Główna nagroda to zestaw 
książek o wartości 150 zł. 

W naszym konkursie stawia-
my na kreatywność. Uczestni-
cy muszą stworzyć komiks lub 
napisać książkę. Ich maksymal-
na objętość to 20 stron (wraz z 
ilustracjami bądź fotografi ami), 
a największy dopuszczalny for-
mat to A4. Podkreślamy, że de-

cydująca nie będzie objętość, 
tylko autorski pomysł. Wyso-
ko oceniana będzie również sa-
modzielność. Zgłoszone prace 
nie mogą brać wcześniej udzia-
łu w innych konkursach o po-
dobnym charakterze. Tematyka 
książki lub komiksu oraz techni-
ka ich wykonania jest dowolna. 

Dla najlepszych księgarnia 
J.O.G.I ufundowała trzy nagrody. 
Będą to zestawy książek o war-
tości: 150 zł (I miejsce), 100 zł (II 
miejsce) oraz 50 zł (trzecie miej-
sce). Każda z prac powinna być 
opatrzona tytułem, imieniem i 
nazwiskiem autora oraz rokiem 
i miejscem wydania. Do zgłoszo-

nej pracy należy dołączyć numer 
telefonu kontaktowego oraz zgo-
dę na udział, podpisaną przez ro-
dzica bądź opiekuna prawnego. 

Książki można dostarczać 
lub nadsyłać do redakcji „Zie-
mi Sochaczewskiej” (ul. 1 Maja 
21, pok. 312, 96-500 Sochaczew) 
do 30 czerwca. Konkurs zosta-
nie rozstrzygnięty do końca 
czerwca. Zachęcamy do udzia-
łu i śledzenia facebookowych 
profi li „Miasta Sochaczew”. 
„Ziemi Sochaczewskiej” oraz 
księgarni J.O.G.I a także insta-
grama „księgarnia.jogi”, gdzie 
zamieszczane będą bieżące in-
formacje na ten temat. (ap)

Wygraj książki na wakacje

Kolejna korekta rozkładu 
jazdy pociągów Kolei Mazo-
wieckich wchodzi w życie 9 
czerwca.  Rozkład w takim 
kształcie będzie obowią-
zywał do 31 sierpnia,  jed-
nak na kilku liniach jeszcze 
przed końcem wakacji wy-
stąpią dodatkowe zmiany. 

Odczują je m.in podróżni 
na liniach z Warszawy do 
Skierniewic, Małkini, Dę-
blina, Skarżyska Kamien-
nej, Działdowa i Łowicza. 
Na tej ostatniej trasie, prze-
biegającej przez Sochaczew, 
wciąż będą kontynuowane 
prace związane z przebu-
dową stacji Łowicz Głów-
ny oraz ruchem jednotoro-
wym na odcinku Bednary 
- Łowicz Główny. Ponadto 
w lipcowe weekendy wystą-
pią utrudnienia związane z 
naprawą przejazdów kolejo-
wych.

Koleje Mazowieckie przy-
pominają jednocześnie, że 
zbliża się sezon wakacyjny, 
a wraz z nim kolejna edycja 
dobrze znanego już połącze-
nia Mazowsza z Pomorzem 
- pociągu „Słoneczny”. W 
tym roku rusza on na szlak 
Warszawa Zachodnia - Ust-

ka 20 czerwca. Pasażerów bę-
dzie woził do 1 września. Bi-
lety można już kupować, przy 
czym Koleje Mazowieckie 
przygotowały pulę 500 bile-
tów w specjalnej, niższej ce-
nie - 25 zł. 

-  „Słoneczny” to dobra 
oferta na podróż nad morze, 
choćby ze względu na cenę 
biletu: 45 zł do Trójmiasta 
i 60 zł do Ustki. Połączenie 
będzie obsługiwane nowo-
czesnymi, klimatyzowany-
mi wagonami piętrowymi. 
Taniej zapłacą studenci i 
uczniowie, a także seniorzy 
- zachęca rzecznik KM. 

Start „Słonecznego” ze 
stacji Warszawa Zachodnia 
zaplanowany jest na godz. 
6.15. Do Gdańska dotrze o 
godz. 9.44 i pojedzie w dal-
szą podróż do Ustki, gdzie 
dotrze na godz. 12.08. Po-
dróż „Słonecznym” z War-
szawy Wschodniej do 
Gdańska trwa 3 godziny i 12 
minut a do Ustki niespełna 
5 i pół godziny. Z powrotem 
„Słoneczny” wyjedzie z Ust-
ki o godz. 14.24, a z Gdań-
ska o godz. 16.48. Do War-
szawy Zachodniej dojedzie 
o godz. 20.14. Pociąg będzie 
kursować codziennie.

Zmiany w rozkładzie 
i start „Słonecznego”

„Serdeczne Mazowsze” - pod 
takim hasłem odbywa się 
XIV edycja konkursu foto-
graficznego   organizowa-
nego przez samorząd woje-
wództwa mazowieckiego. To 
duża szansa dla fotografów 
amatorów. Do wygrania są 
bowiem warsztaty fotogra-
� czne pod okiem specjali-
stów z ASP oraz karty poda-
runkowe na zakup sprzętu 
fotogra� cznego. Prace moż-
na nadsyłać do 14 czerwca.

Temat tegorocznej edycji na-
wiązuje do serdeczności i go-
ścinności zarówno mieszkań-
ców, jak i samego regionu. 
Konkurs skierowany jest do 
osób, które mieszkają lub uczą 
się na Mazowszu, znają ludzi i 
miejsca, które warto pokazać 
innym - i co ważne, potrafi ą 
zrobić to za pośrednictwem fo-
tografi i. 

W konkursie mogą wziąć 
udział zarówno pełnoletni, 
jak i zupełnie młodzi ama-
torzy i pasjonaci fotografi i. 

Konkurs składa się z dwóch 
etapów. W pierwszym jury 
wybierze 10 wyróżniających 
się prac, których autorzy we-
zmą udział w weekendowych 
wyjazdowych warsztatach 
fotografi cznych organizo-
wanych wspólnie z Akade-
mią Sztuk Pięknych w War-
szawie. W drugim - spośród 
zdjęć wykonanych przez 
uczestników warsztatów jury 
wybierze trzy zwycięskie pra-
ce. Na laureatów czekają kar-
ty podarunkowe do sklepu 
fotografi cznego o wartości 
odpowiednio 1800 zł, 1500 
zł i 1200 zł. Zostanie także 
przyznana nagroda publicz-
ności o wartości 1200 zł. 

Zainteresowani udziałem 
w konkursie mogą zgłosić mak-
symalnie dwa zdjęcia. Warun-
kiem wzięcia udziału jest także 
wypełnienie formularza i prze-
słanie zgłoszenia mailem na ad-
res: konkurs.fotografi czny@
mazovia.pl z tytułem „Konkurs 
2019”. Nabór trwa do 14 czerw-
ca 2019 r. (opr. sos)

Dla amatorów fotogra� i
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Bieg przełajowy jest dedyko-
wany pamięci Cichociemnych 
Spadochroniarzy AK - eli-
ty polskiej dywersji z czasów II 
wojny światowej. Jego główny-
mi pomysłodawcami i organi-
zatorami są bracia Sławomir i 
Piotr Cypel z UKS Dragon Fi-
ght Club. 

- Cieszę się tak dużym za-
interesowaniem   naszą impre-
zą. W tym samym terminie w 
Polsce odbywa się sześć innych 
biegów o podobnym charak-
terze. Okazuje się jednak, że to 
nas ludzie ponownie obdarzy-
li zaufaniem i wybrali udział w 
sochaczewskim biegu. Organi-
zatorzy pozostałych zawodów 
mają problem z frekwencją. My 
tymczasem mamy już ponad 
pół tysiąca opłaconych pakie-
tów startowych i zweryfi kowa-
nych zawodników – mówi Sła-
womir Cypel.

Uczestnicy biegu będą mu-
sieli pokonać na trasie prze-
szkody naturalne – m.in.: rzekę, 
błoto, podmokłe tereny, grzą-
skie piaski, krzaki, pagórki, za-

rośla, wzniesienia, jak i sztucz-
ne: różnej wysokości ściany, 
pajęczyny linowe, zasieki, oko-
py wojskowe, uformowane 
przeszkody ziemne, równo-
ważnie, przeszkody wymagają-
ce celności itp. 

Podobnie jak przed rokiem 
rozegrane zostaną cztery „fale 
biegowe”, które wystartują w 
godzinnych odstępach. O godz. 
10.00 i 11.00 rozpoczną zma-
gania zawodnicy na dystansie 
5 km. W południe pobiegnie 
grupa na 10 km. O godzinie 
13.00 wystartują śmiałkowie na 
najdłuższym i najbardziej wy-
magającym dystansie 14 km. 
Start, meta oraz biuro zawo-
dów będą zlokalizowane przy 
ul. Podzamcze i w parku im. F. 
Chopina przy ul. Traugutta.

- Początek każdego bie-
gu wyznaczony będzie ulica-
mi miasta – Traugutta, Staszica 
i dalej ul. Toruńską w kierun-
ku Bzury. Uczestnicy skręcą w 
prawo, następnie przekrocze-
nie rzeki i nawrót będzie wy-
znaczony na wysokości Szkoły 

Podstawowej nr 4. Uczestnicy 
biegu na 10 km pokonają, cha-
rakterystyczny opuszczony ka-
nał ciepłowniczy na wysokości 

ul. Wojska Polskiego (bieg na 5 
km zawróci wcześniej). Skraj-
nym punktem na trasie 14 kilo-
metrów będzie tradycyjnie, już 

jak co roku, ujście Pisi do Bzury. 
Liczba jak i rodzaj przeszkód na 
trasach będzie zależna od wa-
runków pogodowych i wyso-

kości wody w rzece. Część z pla-
nowanych przez nas sztucznych 
przeszkód, także pozostanie 
niespodzianką aż do dnia bie-
gu – tłumaczy Sławomir Cypel. 

Na dystansach 5 i 10 km 
będą tylko dwie kategorie – 
open kobiet i open mężczyzn. 
Za to uczestnicy biegu na 14 
km podczas rejestracji mogą 
wybrać jedną z pięciu dodat-
kowych kategorii, w której 
chcą być sklasyfi kowani poza 
rywalizacją open (straż po-
żarna, służby mundurowe, 
organizacje proobronne, miesz-
kańcy Sochaczewa, zawodnicy 
MMA).  

Organizatorami VI Bie-
gu Cichociemnych są: UKS 
Dragon Fight Club, Fundacja 
Cichociemnych Spadochro-
niarzy Armii Krajowej, Fun-
dacja Edukacji dla Bezpieczeń-
stwa, burmistrz Sochaczewa 
- Piotr Osiecki, Boruta MC Po-
land. Więcej informacji na stro-
nie internetowej wydarzenia:
biegcichociemnych.pl

Pamięci bohaterskich spadochroniarzy
Około 700 śmiałków weźmie udział w VI Biegu Cichociemnych, który odbędzie się w Sochaczewie w niedzielę 16 czerwca. 
W tym roku do wyboru będą trzy trasy, na 5, 10 i 14 km. Narodowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP 
Andrzej Duda, honorowy burmistrz Piotr Osiecki.

W środę 29 maja na obiekcie 
sportowym miejskiej „siódem-
ki” w Chodakowie odbyły się V 
Międzyszkolne Zawody Lek-
koatletyczne o Puchar Burmi-
strza połączone z 10. edycją 
Sochaczewskich Biegów Cho-
pina. Blisko 200 uczniów, w 
wieku 10-16 lat, rywalizowało 
w konkurencjach biegowych, 
na dystansach od 40 do 1000 
metrów, w skoku w dal oraz 
rzucie piłeczką palantową.

Swoje reprezentacje wystawiło 
sześć szkół: miejskie podstawów-
ki nr 1, 3, 6, gospodarze zawodów 
SP nr 7 oraz dwie placówki z po-
wiatu sochaczewskiego noszą-
ce imię Fryderyka Chopina – SP 
w Brochowie i SP w Sannikach. 
Organizatorzy przygotowali w 
sumie 52 komplety medali. Bie-
gi na najdłuższych dystansach 
– 300, 600 i 1000 metrów mia-
ły charakter Biegów Chopinow-

skich. Sędzią głównym zawodów 
był Emanuel Zimny. 

Najlepszą   zawodniczką 
międzyszkolnych mistrzostw 

została Michalina Gosik (SP 
nr 1), zdobywczyni nie tyl-
ko trzech złotych medali, ale 
również znakomitych wyni-

ków: 60 metrów pokonała w 
osiem sekund, 300 metrów w 
45.63 s i, wspólnie z koleżan-
kami, zwyciężyła w sztafecie 
4x300 metrów. Wśród chłop-
ców najlepszym zawodnikiem 
był Patryk Olejniczak (SP nr 
6). Osiągnął rekordowy wyni-
ki w rzucie piłeczką palanto-
wą (80 metrów) oraz ukończył 
bieg na 100 metrów z czasem 
11.80 s.

Medale i puchary najlep-
szym zawodnikom wręczali 
m.in.: dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 7 – Zbigniew Paku-
ła, dyrektor Miejskiego Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyj-
nego – Danuta Szewczyk-Ko-
złowska, wiceprzewodniczący 
rady miejskiej – Arkadiusz Ka-
raś, naczelnik Wydziału Sportu 
i Organizacji Pozarządowych 
UM i zarazem prezes stowarzy-
szenia „Rodzina Szkół Chopi-
nowskich” – Agata Kalińska. 

LEKKA ATLETYKA TENIS STOŁOWY

JUDO

Międzyszkolna rywalizacja W sobotę 25 maja w hali MOSiR 
przy ul. Kusocińskiego odbył 
się turniej tenisa stołowego 
Grand Prix Wiosny. Na starcie 
stanęły cztery panie oraz szes-
nastu chłopców i mężczyzn. 

Uczestnicy mogli pożywić się 
pizzami z Atmosfery oraz pić 
soki z Tęczowego Ogrodu. Po 
trzy najlepsze osoby w każdej 
kategorii otrzymały okazałe 
puchary oraz karnet na pływal-
nię „Orka”. Zwycięzcy dodat-
kowo otrzymali nagrody rze-

czowe ufundowane przez fi rmę 
Komputronik.

Kolejny turniej – Grand Prix 
Lata odbędzie się 22 czerwca.

Klasyfi kacja turnieju:
Młodzież: 1. Maciej Janik, 2. Julia Balcerzak, 3. Dorota 
Baczyńska, 4. Adam Wójcik, 5. Bartłomiej Gala, 
6. Łukasz Wójcik, 7. Julia Gala, 8. Iwona Balcerzak.

Kobiety: 1. Julia Balcerzak, 2. Dorota Baczyńska, 
3. Julia Gala, 4. Iwona Balcerzak.

Open: 1. Wojciech Gabler, 2. Maciej Jar, 3. Rafał 
Malinowski, 4. Jacek Malinowski, 5. Janusz 
Duch, 6. Maciej Janik, 7. Adam Ertman, 8. Marek 
Albinowski, 9. Piotr Wiśniewski, 10. Andrzej 
Lenart, 11. Paweł Mączka, 12. Eligiusz Gala.

Dwadzieścioro ping-pongistów

Sześć włoskich medali
Sześcioosobowa reprezentacja UKS Orkan-Judo Sochaczew 
wzięła udział 26 maja w turnieju organizowanym we Wło-
szech, w mieście San Pietro Al Tanagro. Każdy z zawodni-
ków wywalczył medal. Najlepiej spisał się Marcel Marczew-
ski, który wygrał wszystkie swoje walki i zdobył złoto. Ze 
srebrnym medalem zawody zakończył Marcel Wilamow-
ski. Na najniższym stopniu podium stanęli: Amir Tako-
uchet, Maciej Olbiński, Franciszek Tkacz, Jacek Bargieł.
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Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

Anny Krawczyk
żony legendarnego sochaczewskiego 

kolarza, współorganizatorki 
Rajdu Rowerowego 

im. Tadeusza Krawczyka.
Szczere wyrazy współczucia rodzinie 

i bliskim Pani Anny przekazują
Burmistrz 

Sochaczewa
Piotr Osiecki

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Sylwester Kaczmarek

KONDOLENCJE

W sobotę 25 maja piłkarze, pro-
wadzeni przez trenera Pawła 
Rzymowskiego, zagrali na wy-
jeździe z Polonią Radzanowo. 
Drużyna Polonii, choć znajdu-
jąca się w dolnej cześć tabeli, po-
trafi  być groźna w tej rundzie, 
szczególnie na własnym bo-
isku. Udowodniła to chociaż-
by wygrywając wiosną z Błękit-
nymi Gąbin. Gospodarze już w 
10. minucie wyszli na prowa-
dzenie. Podwyższyli je chwilę 
przed przerwą. Bzura udowod-
niła jednak, że potrafi  grać do 
końca. W drugiej połowie, po 
bramkach Adama Żółtowskie-
go i Kamila Wojciechowskiego, 
biało-zieloni doprowadzili do 
remisu. Gdy wydawało się już, 
że mecz zakończy się podzia-
łem punktów, sędzia odgwiz-
dał faul w polu karnym gospo-
darzy. Jedenastkę wykorzystał 
kapitan Bzury – Jarosław Sten-
cel, dając swojej drużynie kolej-
ne zwycięstwo w tym sezonie. 

Przy ul. Chopina w Cho-
dakowie biało-zieloni zagrali w 
minioną niedzielę 2 czerwca. 
Ich rywalem był zespół ULKS 
Ciółkowo. Spotkanie rozpoczę-
ło się z 15-minutowym opóź-
nieniem. Powodem tego była 
absencja piłkarzy z drużyny go-
ści, którzy ostatecznie wybiegli 
na murawę w dziesiątkę. Tak 
jak można się było spodziewać, 
spotkanie było grą do jednej 
bramki. W 5. minucie Kamil 
Wojciechowski, i chwilę póź-

niej Sebastian Strzelczyk dali 
Bzurze dwubramkowe prowa-
dzenie. Wynik ten utrzymał się 
do przerwy. W 54. minucie na 
3:0 podwyższył Adrian Tom-
czyk. Biało-zieloni poczuli się 
pewnie, zbyt pewnie, bowiem 
chwilę później dali sobie strzelić 
gola. Uderzenie zza pola karne-
go było nie do obrony dla bram-
karza Bzury, Michała Połcia. 
Honorowe trafi enie gości zmo-
bilizowało chodakowian. Dru-
giego gola w tym meczu trafi ł 
Sebastian Strzelczyk, a wynik 
na 5:1, chwilę po wejściu z ław-
ki, w 79. minucie ustalił Patryk 
Karczewski. 

Do końca sezonu pozostały 
dwa mecze. W niedzielę 9 czerwca 
biało-zieloni zagrają na wyjeździe z 
ekipą GKS Góra. Ostatnie spotka-
nie odbędzie się tydzień później na 
stadionie przy ul. Chopina. Bzura 
będzie podejmować ostatnią w ta-
beli Wisłę Nowy Duninów. 

Wielkimi krokami zbliżają 
się także obchody 90-lecia klu-
bu. 27 czerwca w chodakow-
skim kino-teatrze odbędzie się 
uroczysta gala, natomiast dwa 
dni później, w sobotę 29 czerwca 
od godziny 9.00 rozgrany zosta-
nie turniej na stadionie przy ul. 
Chopina. Dokładny program 
obchodów 90-lecia Bzury Cho-

daków zamieścimy w kolejnym 
numerze „Ziemi”, 18 czerwca.

Tabela po XX kolejce
1. Bzura Chodaków 82-20 55
2. Błękitni Gąbin 58-15 50
3. Zorza Szczawin Kościelny 50-28 43
4. Wicher Cieszewo 50-30 36
5. Spójnia Mała Wieś 56-36 29
6. GKS Góra 39-39 27
7. ULKS Ciółkowo 25-40 26
8. Szopen Sanniki 46-60 25
9. Mazowia Słubice 24-45 21
10. Polonia Radzanowo 36-42 18
11. Wisła Główina-Sobowo 29-63 15
12. Wisła Nowy Duninów 9-86 1

Pozostały dwie kolejki
Chodakowska Bzura ma już zapewniony awans do ligi okręgowej w przyszłym sezonie. 
W dwóch ostatnich meczach biało-zieloni zdobyli sześć punktów i są już niemal pewni 
mistrzostwa płockiej A-klasy. Nie można sobie wymarzyć lepszego prezentu – klub Bzury 
Chodaków kończy w tym roku 90 lat. Obchody jubileuszowe zaplanowano na 27 i 29 czerwca.

Polonia Radzanowo – Bzura Chodaków 2:3 (2:0)
Bramki: Adam Żółtowski, Kamil Wojciechowski, Jarosław Stencel (k)

Bzura Chodaków – ULKS Ciółkowo 5:1 (2:0)
Bramki: Kamil Wojciechowski, Sebastian Strzelczyk (2), Adrian Tomczyk, Patryk Karczewski

Ostatni mecz 
na luzie
Piłkarze KS Orkana So-
chaczew już wcześniej za-
pewnili sobie mistrzostwo 
płockiej B-klasy i awans do 
wyższej klasy rozgrywko-
wej w przyszłym sezonie. W 
ostatniej kolejce, w niedzie-
lę 26 maja, już bez presji, za-
grali na wyjeździe ze Spar-
tą Mochowo. Sochaczewska 
drużyna bez konsekwencji 
przegrała 3:2. Bramki dla 
Orkana zdobyli Grzegorz 
Aff ek i Cezary Czarnecki.

PIŁKA NOŻNAREKREACJA

Ponad stu uczestników Ro-
dzinnego Spływu Kajako-
wego z okazji Dnia Dziecka 
wyruszyło w sobotę przed 
południem z Kozłowa Szla-
checkiego. 

Kajakarze pokonali około 
10. kilometrów nurtem rze-
ki, podziwiając uroki natu-
ry. Przed godziną 14.00 do-
tarli do Stodoły nad Bzurą, 
gdzie zorganizowano pik-
nik rodzinny na zakończe-
nie imprezy. 

Organizatorem wydarzenia 
byli sochaczewskie WOPR (10 
ratowników czuwało nad bez-

pieczeństwem uczestników spły-
wu) oraz Wydział Sportu i Orga-
nizacji Pozarządowych UM.

Kajakami w Dzień Dziecka

47 zawodniczek i zawodni-
ków wzięło udział w VI sezo-
nie Ligi Badmintona Powiatu 
Sochaczewskiego, której or-
ganizatorem jest stowarzy-
szenie „Przez Sport w Przy-
szłość”. W sobotę 25 maja w 
pałacu w Gawłowie odbyło 
się uroczyste zakończenie i 
podsumowanie minionego 
sezonu. Najlepszym zawod-
nikom i zawodniczkom wrę-
czono okolicznościowe dy-
plomy, medale i puchary.

W tym sezonie 47. uczestni-
ków rywalizowało w czte-
rech kategoriach: Liga Kobiet 
(11 zawodniczek) Super Liga 
Męska (8 zawodników); Liga 
Open (20 zawodników) oraz 
Debel Open (8 zawodników). 
Rozegrali w sumie 390 me-
czów, 870 setów, zużyli 176 lo-
tek.

- Przez osiem miesię-
cy, w 22 soboty zawodnicy 
i zawodniczki rywalizowa-
li w hali sportowej ZS RCKU. 
Cieszę się, że badminton cie-
szy się tak ogromnym za-
interesowaniem w naszym 
powiecie. Dodatkowo na or-
ganizowane przez nas turnie-
je przyjeżdżają do Sochacze-
wa badmintoniści z odległych 
zakątków Polski. Nie udało-

by się tego wszystkiego zorga-
nizować, gdyby nie wsparcie 
wielu osób i instytucji. Dzię-
kuję wszystkim uczestni-
kom, partnerom, sponsorom 
i członkom stowarzyszenia 
za okazaną pomoc i ogrom-
ne zaangażowanie – mówił 
prezes stowarzyszenia „Przez 
Sport w Przyszłość”, Seba-
stian Wiśniewski.

W podsumowaniu ligi 
udział wzięli m.in. Agata Ka-
lińska, naczelnik Wydzia-
łu Sportu i Organizacji Po-
zarządowych UM, Daniel 
Janiak, radny powiatowy 
oraz Marek Wernicki, dyrek-
tor ZS RCKU. Z muzycznym 
mini recitalem wystąpiła Ju-
lia Woźnicka, która wśród 
trzech zaśpiewanych utwo-
rów na zakończenie imprezy 
wykonała „We are the Cham-
pions”, grupy Queen. 

Medaliści VI sezonu LBPS
Debel open: 1. Dariusz Cierebiej / Grzegorz 
Jankowski, 2. Piotr Kotlarski / Jacek Nowakowski, 
3. Michał Adamkiewicz / Tadeusz Gala.

Liga open: 1. Jacek Nowakowski, 2. Artur 
Kasprzycki, 3. Paweł Struciński.

Liga kobiet: 1. Katarzyna Chojniak, 2. Sylwia 
Multan, 3. Karolina Sałacińska.

Super liga męska: 1. Rafał Tomaszkiewicz, 
2. Dariusz Cierebiej, 3. Tadeusz Gala i Michał 
Adamkiewicz (ex aequo).

Zakończyli szósty sezon
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RUGBY

By marzyć o wejściu do strefy 
medalowej  Orkan musiał so-
botni mecz wygrać z punktem 
bonusowym za cztery lub wię-
cej przyłożenia. Od początku 
widać było, że ta presja trochę 
przydusiła naszą drużynę. 

- Pierwszą połowę przespa-
liśmy. Znów za dużo było walki 
w młynie, a za mało gry szero-
kiej z wykorzystaniem formacji 
ataku – komentował już po me-
czu trener Orkana, Andrzej Ko-
pyt - i to chyba najlepsze podsu-
mowanie tego, co działo się na 
boisku w pierwszej części gry. 

Do 30 minuty było 0:0, a po 
pierwszej połowie zaledwie 14:3 
dla Orkana. 

- W przerwie trener dość 
ostro nas zrugał, przypomniał 
o tym, jak mamy grać i pomo-
gło – przyznaje kapitan RC Ma-
ciej Brażuk. 

Orkan cztery razy prze-
dzierał się jeszcze na pole punk-
towe rywali, zaliczając w sumie 
sześć przyłożeń. Rywale odpo-
wiedzieli jednym. 

- W drugiej połowie go-
spodarze pokazali swoją kla-
sę. Nam zabrakło sił i zmian, 
a także równie klasowych za-
wodników w formacji ataku – 
komentuje szkoleniowiec KS 
Budowlani Merab Gabunia. 

Mecz zakończył się wyni-
kiem 38:10. Orkan wypełnił za-
danie. Zaraz po ostatnim gwizd-
ku było jednak wiadomo, że nie 
uda się naszej drużynie wejść do 
czwórki. Swoje mecze wygrały 
też drużyny bezpośrednio rywa-
lizujące z nami o strefę medalo-
wą. Budowlani Lublin, co nie jest 
niespodzianką, pokonali za pięć 
punktów Lechię Gdańsk 33:13. 
Sensacją jest za to wynik war-
szawskiej Skry, która wygrała na 
swoim boisku z dużo silniejszą i 
uważaną za murowanego fawo-
ryta Pogonią Siedlce 24:17. 

- Mocno rozśmieszył mnie 
ten wynik – przyznał trener ło-
dzian Merab Gabunia. 

- Nie chcę za bardzo komen-
tować tego, co wydarzyło się w 

Warszawie. Wynik co najmniej 
dziwny – dodaje Andrzej Kopyt. 

- Oczywiście można dysku-
tować o wyniku w Warszawie, 
ale prawda jest taka, że gdyby-
śmy nie przegrali na początku 
sezonu z Budowlanymi Lublin 
w ostatniej sekundzie meczu, 
to dziś bylibyśmy na czwartym 
miejscu i szykowali się do star-
cia o brąz. Nie udało się i mu-
simy wyciągnąć z tego wnioski 
na przyszły sezon – podsumo-
wuje Maciej Brażuk.

- Z całą pewnością zrobi-
liśmy sportowy krok do przo-
du, mieliśmy lepszą drużynę. 
Mamy korzystny bilans me-
czów, ale zadania, jakie sobie 
postawiliśmy, nie udało się wy-
konać. Awans do czwórki to 
oczywiście był cel maksimum. 
Walczyliśmy o niego do końca. 
Warto jednak podkreślić, że w 
porównaniu z poprzednim se-
zonem przybyło nam rywali. 
Wprawdzie trochę z tonu spu-
ściła gdańska Lechia, doszła za 
to Skra. Lublin, mimo kłopo-
tów z fi nansami tuż przed roz-
poczęciem sezonu, zbudował 
silniejszą drużynę niż miał. 
My przegraliśmy z Lublinem, 
Skra z nami, Lechia pokonała 
Skrę, my wysoko wygraliśmy 
z gdańszczanami. Liga się wy-
równała. Teraz musimy wycią-
gnąć wnioski i zacząć budować 
już drużynę na kolejny sezon, 
który rusza jesienią – komen-
tuje prezes RC Mieczysław Głu-
chowski. 

- Nasz projekt „Orkan mi-
strzem Polski” wciąż trwa. To 
był dopiero drugi sezon budowy 
zespołu. Teraz ocenimy wszyst-
kich zawodników. Jeszcze raz 
przeanalizujemy każdy mecz. 
Wyciągniemy wnioski i wróci-
my silniejsi. Cieszę się, że zostają 
z nami wszyscy sponsorzy. Cie-
szę się też, gdy patrzę, jak rozwi-
nęli się nasi zawodnicy przez ten 
sezon. Najlepszym przykładem 
niech będzie postawa Adriana 
Pętlaka, który zaczynał sezon na 
ławce, a w sobotę był zdecydo-
wanie najlepszym zawodnikiem 
na boisku – ocenia wiceprezes 
RC Robert Małolepszy. 

- Za tydzień w Warsza-
wie gramy jeszcze o medal mi-
strzostw Polski w rugby olim-

pijskim. Jesteśmy w stanie 
powalczyć nawet o złoto – za-
powiada Andrzej Kopyt. 

- Na podsumowania i po-
dziękowania przyjdzie jeszcze 
czas, ale chciałbym już teraz 
złożyć hołd naszym kibicom. 
To coś wspaniałego, co dzieje się 
wokół tej drużyny. Kibice jeż-
dżą z nami na każdy mecz. W 
Sochaczewie mamy najlepszą 
frekwencję w lidze. Udało się 
odbudować legendę Maraca-
ny. Bez problemów przenieśli-
śmy się też na stadion Bzury na 
okres remontu przy Warszaw-
skiej, za co dziękuję działaczom, 
kibicom i piłkarzom choda-
kowskiego klubu. Coś wielkie-
go tworzy się wokół naszej dru-
żyny. Chciałbym podkreślić, 

że to nie jest żadne pompowa-
nie balona, co mnie trochę boli, 
jak słyszę to określenie. My pro-
mujemy nasz klub, naszą dys-
cyplinę i chciałbym, by wszyscy 
tak robili. Wtedy rugby będzie 
dużo bardziej rozpoznawal-
ną dyscypliną. Na dziś mogę 
obiecać jedno – jesienią wróci-
my silniejsi, znów powalczymy 
o miejsce w strefi e medalowej. 
Nie zawrócimy z naszej drogi, 
której celem jest zbudowanie 
w Sochaczewie najsilniejszego 
w Polsce klubu rugby – kończy 
Maciej Brażuk. 

RC Orkan Sochaczew jest 
wspierany przez: sponsora 

strategicznego - Miasto 
Sochaczew, sponsorów 

generalnych - PKN Orlen 
i Murapol; sponsorów 

głównych - SochBud, Żywiec 
Zdrój, Gardenia, PatioColor, 
G-Shock, BingoSpa, Prima, 

Fast Service, Zdzisław 
Kośmider;  sponsorów 
- Drukarnia Chrzczany, 

Cukiernia Lukrecja, BVG, 
Media Planet.

Tabela końcowa
1. Ogniwo Sopot 377-105 42
2. Budowlani SA Łódź 407-115 39
3. Pogoń Siedlce 273-142 29
4. Skra Warszawa 256-227 28
5. Budowlani Lublin 236-185 25
6. Orkan Sochaczew 267-183 25
7. Juvenia Kraków 138-389 12
8. KS Budowlani Łódź 111-267 12
9. Lechia Gdańsk 168-255 11
10. Arka Gdynia 103-468 1

Zwycięstwo na zakończenie sezonu
Rugbiści Orkana Sochaczew efektowanie wygrali ostatni mecz krótkiego, jednorundowego sezonu 2019. W sobotę 1 czerwca pokonali 38:10 
KS Budowlanych Łódź. Sezon kończą na szóstym miejscu z pięcioma zwycięstwami i czterema porażkami. Do czwórki zabrakło bardzo niewiele.

RC Orkan Sochaczew - KS Budowlani Łódź 38:10 (14:3)
Punkty: Jakub Młyńczak 10, George Joglidze 8, Georgi Suluashvili 5, Adrian Potrykus 5, Wojciech Krześniak 5, Daniel Niemyjski 5. 

Skład Orkana: George Joglidze, Marcin Krześniak, Jakub Młyńczak (Iralki Chelidze), Artur Fursenko, Bartłomiej Sadowski (Wojciech Krześniak), Michał Kępa, 
Adrian Pętlak, Giorgi Suluashvili, Daniel Woźniak (Zurab Albutashvili), Russell Upton, Maciej Brażuk, Mateusz Pawłowski (Daniel Niemyjski), Razhdeni Bagaturia 

(Michał Polakowski), Michał Gadomski (Antoni Gołębiowski), Adrian Potrykus (Kamil Kościelewski).
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DZIEŃ DZIECKA

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Nie sposób wymienić wszyst-
kich atrakcji zgromadzonych 
w minioną sobotę w parku przy 
szkole muzycznej, podobnie jak 
nie da się ocenić liczby miesz-
kańców, a przede wszystkim 
dzieci, uczestniczących w miej-
skich obchodach Dnia Dziec-
ka. Joanna Niewiadomska-Ko-
cik, szefowa Wydziału Kultury, 
Turystyki i Promocji Miasta 
mówi, że najlepiej o frekwencji 
w parku świadczy fakt, iż przez 
pierwsze dwie godziny orga-
nizatorzy rozdali 2,5 tys. ulo-
tek informujących o programie 
imprezy. Otworzył ją wicebur-
mistrz Marek Fergiński, który 
później czytał dzieciom bajki w 
krainie książki.

Wszystkie propozycje od-
bywały się synchronicznie w 
kilku rozmieszczonych na 3 
hektarach parku krainach. Były 
więc krainy: muzyczna, pla-
styczna, gier i zabaw, sporto-
wa, historyczna, malucha. Była 
też kraina książki, karmelko-
wa i odkrywcy. W każdej z nich 
od godz. 14.00 do 19.00 można 
było wiele zobaczyć, nauczyć 
się czegoś nowego, samodziel-
nie wykonać pysznego liza-
ka, fi gurkę z gliny, rysunek do 
dziecięcej animacji historycz-
nej, spróbować malowania na 
przezroczystej folii rozciągnię-
tej między drzewami. Na naj-
młodszych czekały zajęcia gor-
donowskie, teatrzyk z pudełka, 
balonowe stwory, a nawet spo-
tkanie z pisarką, autorką baśni 
dla dzieci. 

W parku Garbolewskiego 
powstała też wioska ginących 
zawodów, w której każde dziec-
ko mogło wykonać papier czer-
pany, świecę z wosku pszcze-
lego, czy naczynie z gliny. W 
krainie sportowej można było 
sprawdzić swoją tężyznę fi zycz-
ną, a w krainie gier spróbować 
sił np. w szachach, warcabach, 
kapslach, czy kręglach.

Przez cały czas trwania im-
prezy działała scena muzycz-
no-teatralna, na której pre-

zentowały się m.in. orkiestra i 
chór dziecięcy szkoły muzycz-
nej pod dyrekcją niestrudzonej 
Iwony Niemyjskiej, Teatr Lalek 
„Bajka” ze spektaklem „Cali-
neczka”, a także sochaczewskie 
przedszkolaki i „szkolniaki z SP 
3”, które tańczyły, śpiewały i re-
cytowały, zdobywając brawa od 
rozbawionej publiczności. 

Zaprezentowali się tak-
że uczestnicy zajęć wokalnych 
z Sochaczewskiego Centrum 
Kultury. Mogliśmy usłyszeć 
wybrane piosenki z „Morskiej 
Przygody Pana Kleksa” w wy-
konaniu dzieci z grupy Open 
Day Junior i przeboje wy-
śpiewane przez grupę „Pereł-
ki” oraz Klub Piosenki z SCK. 
Dzień Dziecka na scenie za-
kończyło spotkanie z Orkiestrą 
Dętą Sochaczew pod kierun-
kiem Justyny Piątkowskiej-Du-
raj, która w marszowym rytmie 
zabrała publiczność na spacer 
alejkami parku.

Jeśli dodać do tego maskot-
ki przechadzające się wśród 
dzieci, piękną pogodę oraz 
ogromny teren parku, który da-
wał możliwość odpoczynku w 
cieniu drzew, to mamy przepis 
na udaną imprezę rozrywko-
wą, edukacyjną i integracyjną. 
Taką, która pozwala całej rodzi-
nie w ciekawy sposób spędzić 
czas. Stanowi ona przedsmak 
atrakcji, które już w najbliższy 
weekend czekają nas podczas 
Dni Sochaczewa.

Tysiące dzieci w parku
Teatr lalkowy z „Calineczką”, rzemiosło stare jak świat, rysowanie na wiele różnych sposobów, samodzielna produkcja karmelków, 
orkiestrowe rytmy zakończone wspólnym przemarszem, historyczne pokazy, gry planszowe w wersji XL i scena plenerowa, 
na której przez kilka godzin odbywały się prezentacje sochaczewskich zespołów i solistów, udowadniających, że muzyka ma wiele 
twarzy. Tak w ogromnym skrócie można opowiedzieć to, co działo się 1 czerwca w parku I.W. Garbolewskiego.


