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Kolejna umowa podpisana: 
Chodaków wraca nad Utratę

Czy zielona kurtyna przetrwa? Miasto walczy o Azorka
Na zlecenie ratusza wzdłuż ul. 
Olimpijskiej powstała „zielona 
kurtyna”. Niestety, zarówno w 
trakcie tworzenia nasadzeń, jak 
i po zakończeniu prac, w tym 
rejonie dochodzi do sytuacji 
stawiających pod znakiem 
zapytania istnienie szpaleru. 
Co ciekawe, problemy stwarza-
my sobie samiStrona 2

Burmistrz Piotr Osiecki zapowiada 
walkę o istnienie miejskiego schro-
niska Azorek w obecnej lokalizacji. 
Sochaczew wydaje rocznie na 
utrzymanie tego ośrodka ponad 400 
tysięcy złotych. Schronienie w Azorku 
znajduje ponad 100 bezpańskich 
psiaków. Rada Gminy Sochaczew, na 
terenie której leży obiekt, chce jego 
likwidacji do dnia 31.08.2019

Strona 6

Tereny nad Utratą ponownie mają służyć mieszkańcom dzielnicy do rekreacji, odpoczynku, sąsiedzkich spotkań przy ognisku, 
mają łączyć pokolenia i integrować lokalną społeczność. Za kilka dni ruszy przebudowa niemal trzyhektarowego obszaru 
znajdującego się na tyłach bloków przy ulicy Grunwaldzkiej, leżącego pomiędzy ulicami Młynarską i Parkową. 11 lipca w ratuszu 
burmistrz Piotr Osiecki i pełnomocnik fi rmy Ziel-Bud Grzegorz Głowacki podpisali umowę w tej sprawie Strona 3

.
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WAŻNY TEMAT

WAŻNE TELEFONY
MOSiR 
46 862-77-59
Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą
46 862-33-09, 
PEC 
46 862-92-00, 
telefony alarmowe 24h 604-206-
108, 602-789-111
Pogotowie 
energetyczne 991
Pogotowie gazowe 
(Sime Polska) 
602-343-343, 792-008-866
Pogotowie 999
Policja 
997, 46 863-72-00
PKP 19-757
Koleje Mazowieckie
22 364-44-44
PKS Grodzisk Mazowiecki, baza 
w Sochaczewie 
46 862-55-12
Sąd Rejonowy 
46 862-32-64
Fundacja „Nero” 
502-156-186
Starostwo Powiatowe 
46 864-18-40, 46 864-18-73
Straż pożarna 
998, 46 862-23-70
Szpital 
46 864-95-00, 46 864-96-00
MPT Taxi 191-91
Taxi 
46 862-28-42
Taxi Nowa całodobowa 
888-766-600
USC 
46 862-23-02
Urząd Miejski 
46 862-27-30, 46 862-22-35
Urząd Skarbowy 
46 862-26-04
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
ZUS 46 862-64-33
Zgłaszanie awarii 
sieci oświetlenia 
ulicznego
698-088-755, 606-663-186
Całodobowy telefon 
alarmowy Urzędu Miasta
46 862-36-82

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Prace nad kurtyną o dłu-
gości ponad 900 metrów 
prowadziła A&M PART-
NERS z Warszawy. Oddzie-
la ona osiedle mieszkaniowe 
i tereny Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji od ha-
łasu powodowanego przez 
przejeżdżające samochody 
oraz dobiegającego ze stro-
ny hal znajdujących się na 
polach czerwonkowskich. 
W pierwszym rzędzie zo-
stały posadzone praktycz-
nie na całej długości uli-
cy Olimpijskiej tuje. Drugi 
rząd złożony jest z brzóz, 
które za 2-3 lata podrosną, 
a ich pnie wybarwią się na 
biało. Ostatni etap stano-
wiło dosadzenie cisów i so-
sny górskiej. W sumie kur-
tyna składa się z 60 drzew 
i 3700 krzewów iglastych. 
Jest szansa, że tak gruba 
warstwa nie przepuści py-
łów, a przede wszystkim 
ograniczy hałas wytwarza-
ny na Olimpijskiej, a na ten 
uskarżali się mieszkańcy 
znajdujących się w pobliżu 
domów jednorodzinnych. 
Poza funkcją naturalnej ba-
riery, kurtyna pełnić też bę-
dzie rolę estetyczną. W jej 
otoczeniu pojawiły się ław-

ki, stojaki na rowery oraz 
kosze. Wszystko to sprawia, 
że na terenie Sochaczewa 
pojawił się kolejny zielony 
punkt o walorach rekreacyj-
nych. Warto więc, by służył 
on nam jak najdłużej. 

Kurtyna nie należała do 
najtańszych - łączna wartość 
prac wyniosła 313 tys. zł. 
Mimo to pojawiają się wąt-
pliwości, czy uda się ją utrzy-
mać w odpowiednim stanie. 
Pierwsze problemy pojawi-
ły się już w trakcie prowa-
dzenia prac. Jak powiedzia-
ła nam naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Modernizacji 
Urzędu Miasta Urszula Ciel-
niak, trzy razy dochodziło 
do kradzieży sadzonek. 

- Raz udało się je od-
zyskać. Okazało się, że 
znajdują się na pobliskich 
ogródkach działkowych. W 
pozostałych dwóch przy-
padkach sprawcy pozostali 
nieznani. Ostatecznie A&M 
PARTNERS zdecydowa-
ło się pilnować roślin przez 
całą dobę - mówi. - Sprawę 
zgłosiliśmy na policję, pro-
sząc przy okazji o zwiększe-
nie liczby patroli w rejonie 
ul. Olimpijskiej. 

Kradzież sadzonek to 
jednak nie jedyny problem 
mogący mieć wpływ na ja-
kość kurtyny. Olimpijska to 

popularne miejsce spacerów 
z psami. Chętnych do prze-
chadzania się wzdłuż kur-
tyny nie brakuje, gorzej już 
ze sprzątaniem po swoich 
pupilach. Zwierzęce odcho-
dy, zwłaszcza mocz mają de-
gradujący wpływ na rośliny. 
Tymczasem wielu właści-
cieli psów wręcz wykorzy-
stuje kurtynę jako „wycho-
dek” i nic sobie nie robi z 
faktu, że ich pupile niszczą 
naszą wspólną przestrzeń. 
Jeżeli sytuacja się nie zmie-
ni, utrzymanie zieleni w 
dobrym stanie będzie nie-
wykonalne. Pamiętać nale-
ży też, że za niesprzątanie 
po swoim zwierzaku grozi 
mandat w wysokości 500 zł. 

- Apelujemy do miesz-
kańców, by ze swoimi pie-

skami wychodzili  choćby 
na leżące po drugiej stronie 
ulicy pola czerwonkowskie. 
Kurtyna jest rzeczywiście 
piękna. Dbajmy o nią wszy-
scy -  mówi odpowiedzialny 
za miejskie inwestycje wice-
burmistrz Dariusz Dobro-
wolski. 

W tym miejscu warto 
przypomnieć, że mandatem 
mogą być ukarani również 
ci, którzy niszczą i kradną 
pozostałe nasadzenia na te-
renie miasta. Z szacunków 
pracowników Zakładu Go-
spodarki Komunalnej wy-
nika, że rocznie ginie oko-
ło 500 sadzonek kwiatów. 
Ciężko powiedzieć, dlacze-
go tak się dzieje - mogą być 
to zarówno kradzieże, jak i 
akty wandalizmu. 

- Ponosimy w związku 
z tym dodatkowe koszty, a 
poza tym jestem zmuszo-
ny kierować ludzi do uzu-
pełniania nasadzeń, czyli 
robienia dwa razy tego sa-
mego. Zamiast tego pra-
cownicy mogliby zająć się 
innymi, równie pilnymi 
sprawami porządkowymi 
- powiedział nam dyrektor 
ZGK Paweł Krasucki. 

Na koniec warto do-
dać, że całość inwestycji jest 
na gwarancji. Wykonaw-
ca przez trzy lata ma pielę-
gnować kurtynę i wymie-
niać rośliny, które się nie 
przyjmą. Jak twierdzą pra-
cownicy A&M PARTNERS, 
to normalne, że przy sadze-
niu tak dużych roślin, część 
ma prawo uschnąć. Na pew-
no też część przez jakiś czas 
będzie chorować, nim za-
adaptują się do nowych wa-
runków.

My apelujemy, byśmy 
wszyscy zadbali o kurty-
nę. Zwracajmy uwagę wła-
ścicielom psów, którzy nie 
myślą. Zgłaszajmy  też na 
policję wszelkie akty wan-
dalizmu. Tylko wtedy kur-
tyna ma szansę nie tylko 
przetrwać w tak pięknej for-
mie, w jakiej jest dziś, ale 
jeszcze się rozrosnąć. 

Czy piękna zielona kurtyna 
przy Olimpijskiej przetrwa? 
Na zlecenie ratusza wzdłuż ul. Olimpijskiej powstała „zielona kurtyna”. Niestety, zarówno 
w trakcie tworzenia nasadzeń, jak i po zakończeniu prac, w tym rejonie dochodzi do sytuacji 
stawiających pod znakiem zapytania istnienie szpaleru. Co ciekawe, problemy stwarzamy sobie sami. 

Komunikat
Zakład Komunikacji Miejskiej 
informuje, że w odpowiedzi 

na prośby pasażerów w wybrane 
dni miesiąca wydłuża godziny 

pracy kasy. Od lipca będzie ona 
czynna w każdy roboczy 
26 i 27 dzień miesiąca 

do godziny 18.00. 

Od 28 do 31 dnia każdego 
miesiąca kasa pracuje do 16.30. 
Podobnie do 16.30 czynna jest 

w dwa pierwsze dni robocze 
następnego miesiąca. 

W pozostałe dni kasa zaprasza 
od 7.00 do 14.45.
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Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Po tym, jak pod koniec 
czerwca rada miasta doło-
żyła brakujące 15 tysięcy 
zł, burmistrz mógł zakoń-
czyć procedurę przetargową 
i wybrać wykonawcę dru-
giego etapu rewitalizacji te-
renów nad Utratą w Choda-
kowie. 

Projekt za 700 tysięcy
11 lipca w ratuszu burmistrz 
Piotr Osiecki i pełnomocnik 
fi rmy Ziel-Bud Grzegorz 
Głowacki podpisali umo-
wę w tej sprawie. W spo-
tkaniu wzięli udział także 
przewodniczący rady miej-
skiej Sylwester Kaczmarek, 
wiceburmistrz Dariusz Do-
browolski i skarbnik mia-
sta Jolanta Brzóska. O kon-
trakt starały się trzy fi rmy: 
miejscowa spółka Soch-
bud, warszawski Ziel-Bud 
i łowickie przedsiębior-
stwo Nova. Najkorzystniej-
szą ofertę złożył Ziel-Bud 
(699.277   zł). Jak powie-
dział burmistrz Osiecki, fi r-
ma doskonale zna ten teren, 
gdyż w ubiegłym roku pro-
wadziła rewitalizację cho-
dakowskiego parku, a obec-
nie zajmuje się gruntowną 
przebudową parków Garbo-
lewskiego przy szkole mu-
zycznej i Chopina przy ul. 
Traugutta.

- Projekt obejmuje ob-
szar o powierzchni 2,6 hek-
tara, który od 1962 roku 
wpisany jest do rejestru za-
bytków Województwa Ma-
zowieckiego ze względu na 
położenie w sąsiedztwie ze-
społu dworskiego. Firma 
Ziel-Bud zajmie się zielenią, 
jej pielęgnacją, nową aran-
żacją, oczyszczeniem całego 
terenu, wycięciem krzaków, 
dosadzeniem drzew i nie-
mal 150 krzewów. Po reno-
wacji stanie się on dostępny 
dla każdego, także osób nie-
pełnosprawnych. Prace nad 
Utratą mają się zakończyć 
do 30 października. Cie-

szę się, że centrum miasta 
wraca nad Bzurę, a Choda-
ków nad Utratę - podkreślił 
Piotr Osiecki.

Altany, grill, 
ścieżki spacerowe
Od ulicy Młynarskiej, aż 
po krańce terenu objętego 
projektem, będzie można 
spacerować po 600 metrach 
nowych alejek przezna-
czonych zarówno dla pie-
szych jak i rowerzystów 
(nawierzchnia żwirowa). 
Wykonawca założy niemal 
1300 m2 nowego trawnika. 
Obszar oświetlą dwadzie-
ścia dwie lampy. Całość 
uzupełni tzw. mała archi-
tektura, czyli dziewięć ła-
wek, dwanaście koszy na 
śmieci, trzynaście stoja-
ków na rowery i dwie zada-
szone altany wyposażone w 
ławki i stoły. W centralnym 
punkcie terenów rekre-
acyjnych stanie też okrą-
głe palenisko, gdzie będzie 
można organizować spo-
tkania przy grillu. Gości na 
miejsce doprowadzą nowe 
schody wykonane z kostki 
brukowej, stanowiące sym-
boliczne przedłużenie ulicy 
Hotelowej. Dojdziemy tam 
także od strony ulicy Mły-
narskiej, gdyż ścieżka za-
cznie się koło mostu.  

- Mieszkańcy oczeku-
ją od samorządu nie tyl-
ko dróg i chodników, ale 
też ładnej, funkcjonalnej 
przestrzeni publicznej, czy-
li terenów rekreacyjnych, 
ścieżek rowerowych, zadba-
nej zieleni. Krok po kro-
ku, wspólnie z radą miasta, 
spełniamy te oczekiwania - 
dodał Piotr Osiecki.

Inwestycje 
idą sprawnie
Burmistrz poinformował, 
że to jedna z ostatnich du-
żych inwestycji wpisanych 
do tegorocznego budżetu. 
Reszta jest w trakcie reali-
zacji lub wchodzi w ostatnią 
fazę robót. Podobnie Sylwe-
ster Kaczmarek zauważył, 
że w czasie, gdy inne samo-
rządy nie są w stanie wyło-
nić wykonawców prac, bo 
stawki fi rm budowlanych 
gwałtownie skoczyły, So-
chaczew doskonale sobie z 
tym poradził. 

- To zasługa ratusza, 
który już od początku roku 
ogłaszał przetargi, nie cze-
kał na szczyt sezonu bu-
dowlanego, odpowiednio 
wcześniej był gotowy z pro-
jektami. Nie widzę zagro-
żenia dla żadnego z dużych 
przedsięwzięć prowadzo-
nych samodzielnie przez 

miasto czy w partnerstwie z 
powiatem - powiedział. 

NFOŚiGW pokryje 
85 proc. kosztów
Projekt pod nazwą „Rewita-
lizacja terenów nad Utratą 
w Chodakowie - etap II: za-
gospodarowanie nadbrzeża 
rzeki” realizowany będzie 
w ramach zadania „Popra-
wa jakości środowiska miej-
skiego w Sochaczewie po-
przez renowację i rozwój 
terenów zieleni”. Składa się 
ono z pięciu elementów - re-
witalizacji parku w Choda-
kowie (wykonanej w 2017), 
parków Garbolewskiego 
przy ul. Głowackiego i Fry-
deryka Chopina przy Trau-
gutta (prace w trakcie), 
utworzenia zielonej kurtyny 
przy ul. Olimpijskiej (prace 
zakończone) i przywróce-
nia terenów rekreacyjnych 
nad Utratą. Ogólna wartość 
projektu to ok. 9,5 mln zło-
tych. Na jego realizację bur-
mistrz pozyskał z Narodo-
wego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej dotację w wysoko-
ści 6.790.430 zł. W przypad-
ku rewitalizacji terenów nad 
Utratą w Chodakowie dota-
cja pokryje 85 proc. kosztów 
kwalifi kowanych.

To jeszcze nic pewnego, ale 
właściciel Centrum Handlo-
wego „Sonata” rozważa jego 
powiększenie. Obecnie pro-
cedura jest dopiero na etapie 
wydanie decyzji środowisko-
wej, ale istnieje szansa, że w 
popularnej galerii pojawią się 
kolejne sklepy.

Trudno dziwić się decyzji spół-
ki Carrefour, która jest wła-
ścicielem całego obiektu. Od 
jej otwarcia pod koniec 2014 r. 
sprzedaż w „Sonacie” jest im-
ponująca, niezależnie od pory 
i dnia tygodnia. W mieszczą-
cych się w pasażu popular-
nych sieciówkach zaopatrują 
się mieszkańcy nie tylko na-
szego powiatu. Na sklepowym 
parkingu rzadkością nie są ta-
blice rejestracyjne z Łowicza, 
Wyszogrodu, okolic Kutna czy 
Płocka. 

Jak wynika z informacji 
przekazanych Urzędowi Mia-
sta przez inwestora, potencjal-
na rozbudowa nie będzie duża, 
obejmie najprawdopodobniej 
działki znajdujące się przy mar-
kecie Carrefour, od strony War-
szawy. Projektowane przedsię-
wzięcie składać ma się z części 
sklepowej i parkingu. Powstać 
ma więc budynek o powierzch-
ni 3,2 tys. m2, na który złożą się 
trzy powierzchnie handlowe: 
dwie po 600 m2 i jedna wielko-
ści 2 tys. m2. Sąsiadować ma z 
nimi 760-metrowy parking. 

Biuro Prasowe Carre-
four wypowiada się na te-
mat przedsięwzięcia bardziej 
niż enigmatycznie. W mailu 
przesłanym do naszej redak-
cji czytamy: „Carrefour Pol-
ska, właściciel i zarządca par-
ku handlowego Sonata Park 
przy ul. Warszawskiej 119 w 
Sochaczewie, a także niezago-
spodarowanej działki przyle-
gającej do obiektu, zgłosił do 
Urzędu Miasta wniosek o wy-
danie decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach dla 
inwestycji na tym terenie. O 
decyzjach związanych z roz-
poczęciem inwestycji Carre-
four Polska będzie informo-
wać na bieżąco”. 

Obecnie park handlo-
wy zajmuje obszar 11 tys. m2. 
Na sześciu tysiącach ulokowa-
ne są sklepy, m. in. H&M, Em-
pik, Smyk czy Reserved. Kolej-
ne 5 tys. zajmuje supermarket. 
W wyniku realizacji inwesty-
cji planowane jest w „Sonacie” 
zatrudnienie około 30 dodat-
kowych pracowników. Cen-
trum o charakterze handlowo-
-usługowym ma być czynne od 
godz. 10 do 21. 

Jak do tej pory do Urzę-
du Miasta wpłynęły nieliczne 
uwagi od właścicieli sąsiednich 
posesji. Dotyczyły one jedynie 
tego, że, w razie zniszczenia lo-
kalnej drogi, Carrefour Sp. z o.o. 
powinna zobowiązać się do jej 
wyremontowania. (ap)

Ruszają prace nad Utratą
Tereny nad Utratą ponownie mają służyć mieszkańcom dzielnicy do rekreacji, 
odpoczynku, sąsiedzkich spotkań przy ognisku, mają łączyć pokolenia 
i integrować lokalną społeczność. Za kilka dni ruszy przebudowa niemal 
trzyhektarowego obszaru znajdującego się na tyłach bloków przy ulicy 
Grunwaldzkiej, leżącego pomiędzy ulicami Młynarską i Parkową.

Od lewej: przewodniczący Rady Miasta Sylwester Kaczmarek, pełnomocnik firmy Ziel-Bud Grzegorz 
Głowacki, burmistrz Piotr Osiecki, skarbnik miasta Jolanta Brzóska, zastępca burmistrza Dariusz Dobrowolski

Rozbudują Sonatę?

Indywidualne konsultacje dotyczące 
funduszy europejskich

Burmistrz Miasta Sochaczew zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące 
Funduszy Europejskich. Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania 

na realizację własnych pomysłów będą mogły uzyskać szersze informacje 
podczas indywidualnego spotkania z Konsultantem Mazowieckiej Sieci 

Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Kiedy i gdzie
25 lipca w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 
I piętro, sala 221 (mała sala konferencyjna) w godzinach od 
10:00 - 13:00

Dla kogo
Konsultacje skierowane są do przedsiębiorców, a także 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), 
osób fi zycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematy-
ką Funduszy Europejskich.

Zgłoszenia
Zapisy przyjmują pracownicy Referatu Obsługi Inwestora 
i    Dzia ła lnośc i    Gospodarczej    Urzędu   Mie jsk iego 
w Sochaczewie pokój 424 na III piętrze lub telefonicznie 
pod nr tel. 46 862 22 35 wew. 307.

Organizator spotkania
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Jagiellońska 74,
03-301 Warszawa

tel: 22 542 27 11, 22 542 20 38
e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu
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Prawie 20 inwestycji jednocześnie
Na ostatniej przed wakacjami sesji radni zwiększyli o 3,6 mln zł tegoroczne wydatki inwestycyjne miasta i wprowadzili do budżetu 
nowe projekty – m.in. zakup ekologicznych autobusów, biletomatów i wiat przystankowych oraz remont parkingu przed cmentarzem 
komunalnym. Łącznie w 2018 roku samorząd ma do zrealizowania ponad czterdzieści projektów, od tak dużych jak odwiert 
geotermalny czy rewitalizacja parków, po drobne, związane z oświetleniem ulic czy budową placów zabaw. Jeśli do ścisłych wydatków 
inwestycyjnych doliczyć 2-3 mln odłożone na program „Drogi zamiast błota”, do końca roku ratusz wyda na ten cel 45 mln zł. 

Budowa bulwarów rekreacyjnych nad Bzurą i kawiarni w miejscu dawnej przystani kajakowej to ogromny projekt, zarówno jeśli chodzi 
o skalę, jak i koszty. Przetarg na jego realizację wygrała � rma Sochbud (13.776.000 zł). Przedsięwzięcie zakłada przebudowę ulicy Podzamcze - 
wymianę nawierzchni i przedłużenie w sąsiedztwo rzeki Bzury, budowę ścieżek pieszo-rowerowych, montaż ławek i wiat rekreacyjnych 
z oświetleniem, stojaków rowerowych, siedzisk dla spacerowiczów. Na miejscu dawnej przystani stanie kawiarnia z salą konsumpcyjną, 
barem, toaletami dla klientów, tarasem wychodzącym w stronę rzeki i parkingiem. To zadanie dwuletnie, zatem � nału inwestycji należy 
spodziewać się pod koniec maja 2019 roku. Prace już się rozpoczęły. Trwa porządkowanie zieleni i przygotowanie terenu pod inwestycję.

To wprawdzie inwestycja rządowa, ale powstająca na działce 
podarowanej przez Urząd Miasta, dlatego nie mogło jej 
zabraknąć w naszym podsumowaniu. Nowa komenda policji, 
budowana przy ul. 1 Maja, ma kosztować ponad 17 mln zł. W 
gmachu będzie ośmioosobowa winda obsługująca wszystkie 
piętra, duży hol, przyjazny pokój do rozmów z dziećmi, w 
piwnicach znajdzie się siłownia i sala do ćwiczeń. Wokół 
gmachu powstanie kilkadziesiąt miejsc parkingowych, a z 
całego budynku będą mogli korzystać niepełnosprawni.

W ramach projektu pod nazwą Sochaczew od(Nowa) w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola 
Bitwy nad Bzurą trwa wymiana całej instalacji centralnego ogrzewania. Montowane są nowe 
kaloryfery na wszystkich kondygnacjach, do piwnicy wstawiono piec gazowy, budowlańcy zajmą 
się ociepleniem poddasza. Koszt prac to 1,1 mln złotych. Roboty potrwają do połowy września.

Największa tegoroczna inwestycja, z budżetem 11.530.000 zł, to wykonanie otworu geotermalnego na terenie bazy 
ZGK przy al. 600-lecia. Wiercenie ma ruszyć na początku sierpnia, a około 2-3 tygodnie później dowiemy się, czy pod 
miastem naprawdę jest ciepła, czysta woda, którą można wykorzystać do ogrzewania mieszkań oraz po uzdatnieniu 
do picia. Trwają prace przygotowawcze do pierwszego wiercenia.

O wydzielenie 100 tys. zł na przebudowę parkingu przed cmentarzem komunalnym burmistrz 
zwrócił się do radnych na czerwcowej sesji. Kilka dni później roboty ruszyły. 

Kilka dni temu, w ramach programu „Drogi zamiast błota”, ciężki sprzęt pojawił się na ulicy  
Działkowej. Asfalt wylano na długości 760 m. Utwardzenie ulicy kosztowało 267,3 tys. zł. 

BULWARY NAD BZURĄ

TERMOMODERNIZACJA MUZEUM

PARKING PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM

ODWIERT GEOTERMALNY

DROGI ZAMIAST BŁOTA: DZIAŁKOWA

NOWA KOMENDA POLICJI
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W Licealnej wymieniono podziemne sieci, ułożono nowe chodniki, ścieżkę rowerową łączącą się ze 
ścieżką w Traugutta, przebudowano wjazdy na posesje. Wykonawca przygotowuje się do wylania 
pierwszej warstwy asfaltu. Drugi etap inwestycji drogowych w tym rejonie miasta  to pełna przebudowa 
skrzyżowania Licealnej, Traugutta i 15 Sierpnia. Prace mają potrwać do końca wakacji i pochłoną 2,9 mln zł.   
Na zdjęciu burmistrz Piotr Osiecki (pierwszy z prawej), naczelnik Wydziału Inwestycji i Modernizacji Urszula 
Cielniak oraz Dariusz Dobrowolski - zastępca burmistrza odpowiedzialny w ratuszu m.in. za inwestycje.

Kilka tygodni temu Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
wymienił wierzchnią warstwę asfaltu na ulicy Chopina, 
odcinku od ronda Jana Pawła II w kierunku Żelazowej Woli 
i lada dzień ma wylać jego docelową warstwę. Znacznie 
bardziej skomplikowana jest sytuacja z drugim odcinkiem – 
od ronda do przejazdu kolejki wąskotorowej. Na ogłoszony 
przez MZDW przetarg wpłynęła tylko jedna oferta. Zarząd 
odłożył 9,6 mln, a wykonawca za remont drogi zażądał prawie 
19 mln. MZDW chce ogłosić nowy przetarg i  liczy na bardziej 
realne oferty. Miasto odłożyło na budowę oświetlenia w 
zarządzanej przez MZDW ulicy Chopina 490.000 zł.  O tej 
inwestycji szerzej piszemy na stronie 10.

W ubiegłym roku powiat wyremontował pierwszy odcinek 
Trojanowskiej, między al. 600-lecia a skrzyżowaniem z 
Łąkową. Powstała ścieżka rowerowa, nowe oświetlenie, 
chodniki, zatoki autobusowe. W tym roku prace prowadzone 
są na jej drugim odcinku – od Łąkowej w kierunku cmentarza 
komunalnego. Miasto jest partnerem tego projektu i dołoży 
do niego prawie 1,8 mln zł.

Kilka lat temu uczniowie „czwórki” dostali nową salę gimnastyczną, 
która stanęła w miejscu dawnego asfaltowego boiska. Gdy 
projektowano halę, od razu wydzielono miejsce pod nowe boisko 
wielofunkcyjne, z bieżnią i skocznią, które właśnie powstaje na 
tyłach szkoły. Ważnym elementem projektu jest solidny mur 
oporowy (na zdjęciu). Inwestycja pochłonie 950 tys. zł. Warto dodać, 
że w tym roku znany będzie projekt sali gimnastycznej dla Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Boryszewie. 

Rewitalizacja parku przy ul. Traugutta ma kosztować 2,1 mln i potrwa 
do końca września. Plan zakłada zerwanie starych chodników, 
zastąpienie ich nowymi alejkami, pielęgnację drzewostanu, 
dosadzenie zieleni, montaż nowych opraw oświetleniowych, rozbiórkę 
szaletu i postawienie toalety kontenerowej, zintegrowanej z wiatą 
przystankową, renowację pomnika F. Chopina, budowę ścieżki 
rowerowej łączącej trasy dla jednośladów w ul. Płockiej i Warszawskiej 
oraz Traugutta, montaż ławek, koszy, donic z kwiatami. 

„Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez 
renowacje i rozwój terenów zieleni” to jedno z największych 
tegorocznych zadań inwestycyjnych miasta. Obejmuje renowację 
parku Garbolewskiego, parku przy ul. Traugutta i w Chodakowie 
(zakończona w 2017), rewitalizację terenów nad Utratą w 
Chodakowie, oraz utworzenie zielonej kurtyny przy ulicy Olimpijskiej. 
W tym roku na zadanie odłożono w budżecie aż 7,8 mln zł. 

 Nowe oblicze parku Garbolewskiego poznamy pod koniec wakacji, 
gdy zakończy się ta kosztująca 3,8 mln zł inwestycja. Projekt 
obejmuje oczyszczenie stawu, obsadzenie go roślinami wodnymi, 
renowację zieleni parkowej, montaż systemu nawadniającego 
rabaty kwiatowe, budowę sceny plenerowej i ogrodu muzycznego, 
poprowadzenie przez park ścieżek spacerowych, montaż 
oświetlenia i pełną przebudowę drogi przed szkołą muzyczną.

Na przebudowę ulic Sienkiewicza, ks. Janusza i Towarowej w 
rejonie PKP powiat zdobył rządowe do� nansowanie. Miasto 
jest partnerem tego projektu. Dołoży ze swego budżetu 
niemal 1,8 mln zł. 

opr. daw

UL. LICEALNA

UL. CHOPINAUL. TROJANOWSKA

BOISKO PRZY SP4

ZIELONA KURTYNA

PARK GARBOLEWSKIEGO

PARK CHOPINA

ULICE W REJONIE PKP

Od wiosny w ramach „Dróg zamiast błota” utwardzono już 
jedenaście ulic o długości 3 km, w tym dziewięć asfaltem. 
Koszt prac sięgnął 700 tys. zł. Na zdjęciu jedna z nich, ulica 
Bortnowskiego.

DROGI ZAMIAST BŁOTA:
BORTNOWSKIEGO

Budowa zadaszonej trybuny na stadionie przy ul. Warszawskiej to dopiero pierwszy etap znacznie 
większego projektu, zakładającego m.in. renowację płyty głównej boiska, budowę bieżni, budynku 
klubowego, nowych kortów tenisowych. Tylko w tym roku na modernizację stadionu burmistrz 
odłożył 2,9 mln zł. Całość pochłonie wielokrotnie więcej.  Część pieniędzy na budowę przeznaczył 
polski rząd. Sochaczew otrzymał dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2,6 mln zł. 
Obecnie wylewane są fundamenty pod nową trybunę.

NOWY STADION MIEJSKI
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Miejskie Schronisko dla Bez-
domnych Zwierząt Azorek 
działa od lat na terenie Gmi-
ny Sochaczew w miejscowo-
ści Kożuszki Parcel. Nasz sa-
morząd  utrzymuje je dużym 
nakładem sił i środków. W 
ostatnich pięciu latach środ-
ki przeznaczone na dzia-
łalność Azroka wzrosły ze 
192 000 zł w 2013 roku do 
424 751 zł w 2017. Do końca 
maja tego roku utrzymanie 
schroniska pochłonęło 259 
000 zł. Operatorem ośrod-
ka, wyłonionym w przetargu, 
jest Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami, które za opie-
kę nad bezdomnymi zwie-
rzakami z Azorka otrzymuje 
od miasta ok. 300 tys. zł rocz-
nie. Do tego dochodzą koszty 
dzierżawy - ponad 60 tysięcy 
zł rocznie, usługi weteryna-
ryjne (50 890 zł w 2017 roku) 
i inne koszty, które wynoszą 
kilkanaście tysięcy zł rocznie 
(prąd, ubezpieczenie, zakup 
materiałów itp.). 

- W 2018 roku zainwe-
stowaliśmy blisko 80 tysię-
cy złotych w nowe boksy dla 

psiaków, co pokazuje, że na-
sze plany dotyczące utrzy-
mania schroniska są daleko-
siężne. Szykowaliśmy się też 
proceduralnie do ogłaszania 
kolejnego konkursu na ope-
ratora schroniska (aktualna 
umowa z TOZ wygasa latem 
2019). Nie wyobrażamy sobie, 
by schronisko mogło przestać 
funkcjonować - mówi zastęp-
ca burmistrza Sochaczewa, 
Dariusz Dobrowolski, który 
w zakresie swoich obowiąz-
ków ma również opiekę nad 
zwierzętami. 

Niestety, pojawia się real-
na groźna likwidacji schro-
niska. Na swej ostatniej se-
sji Rada Gminy Sochaczew, 
na wniosek wójta Mirosława 
Orlińskiego przyjęła plan za-
gospodarowania przestrzen-
nego dla terenu, na którym 
znajduje się schronisko. Plan 
zabrania prowadzenia tam 
takiej działalności. Uchwała 
gminnych radnych zakłada, 
że schronisko Azorek może 
działać w Kożuszkach Parcel 
do końca sierpnia 2019 roku. 
Co dalej?

- Prace nad planem oczy-
wiście nie trwały od wczoraj. 
Już w 2016 roku po raz pierw-

szy negatywnie zaopiniowa-
liśmy projekty zmian dla tego 
terenu. Od tamtej pory kon-
sekwentnie negatywnie opi-
niowaliśmy każdy kolejny 
wniosek wójta w tym tema-
cie. Dla nas sprawa jest oczy-
wista. Schronisko wprawdzie 
jest miejskie, ale tak napraw-
dę pełni rolę schroniska dla 
całego powiatu. Żadna gmi-
na nie ma bowiem ośrod-
ka tego  typu. Powstanie 

takiej międzygminnej pla-
cówki było zresztą wielokrot-
nie podnoszone. Niestety, 
bez odzewu. Miasto na swo-
ich barkach dźwiga więc cię-
żar utrzymania schroniska. 
Szkoda by było zaprzepaścić 
wieloletnie starania - mówi 
Dobrowolski. 

„Burmistrz Miasta So-
chaczew kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie 
planu zagospodarowania 

przestrzennego części Gmi-
ny Sochaczew obejmują-
cego fragment obrębu wsi 
Kożuszki Parcel wraz z pro-
gnozą oddziaływania na 
środowisko dotyczące do-
puszczenia tymczasowego 
użytkowania istniejącego 
Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt „Azorek” jedynie 
do 31.08.2019 r (....). Dopusz-
czenie do likwidacji Schroni-
ska (...) to przekreślenie wie-

lu lat dobrych praktyk oraz 
pogłębienie zjawiska bez-
domności zwierząt, w szcze-
gólności ze względu na fakt, 
że żadna jednostka samo-
rządu terytorialnego  Powia-
tu Sochaczewskiego nie pro-
wadzi podobnej  placówki” 
- to z kolei fragment obszer-
nego pisma, które w styczniu 
tego roku miasto wysłało do 
Urzędu Gminy Sochaczew, 
jako odpowiedź na wyłoże-
nie do publicznego wglądu 
feralnego projektu planu za-
gospodarowania przestrzen-
nego. 

- Będziemy dalej walczyć  
o istnienie „Azorka”. Mia-
sto użyje wszelkich możli-
wych prawnych środków, 
by zatrzymać wdrożenie w 
życie zapisów planu, łącz-
nie z zaskarżeniem uchwa-
ły Rady Gminy Sochaczew 
- zapowiada burmistrz Piotr 
Osiecki.   -   Jednocześnie 
mogę zapewnić, że zwierzę-
ta z terenu Sochaczewa będą 
zawsze pod opieką. Mia-
sto dbało, dba i będzie dba-
ło o bezdomne stworzenia. 
To nasz obowiązek prawny, 
ale też czysto ludzki - kończy 
Piotr Osiecki. 

Apel w obronie zwierząt
Z racji pełnionej społecznie funkcji Prezesa Oddziału w Sochaczewie Towarzystwa Opieki nad Zwie-

rzętami w Polsce, jeżdżę do schroniska miejskiego Azorek, które nasz oddział obsługuje po wygraniu 
przetargu ogłoszonego przez miasto Sochaczew.

„Azorek” jest schroniskiem miasta i tylko z jego terenu, jako obsługujący, możemy przyjmować po-
rzucone, bezdomne zwierzęta. Jednakże mieszkańcy ościennych gmin są przekonani, że schronisko to 
jest ogólnodostępne i można przywozić zwierzęta z całego powiatu. Niestety, ale tak nie jest.

Zdarzają się sytuacje, kiedy musimy odmówić przyjęcia zwierzęcia. Naprawdę jest to dla nas nie-
zmiernie trudne i bolesne, ale nie jesteśmy właścicielami tego obiektu, jest nim miasto Sochaczew, które 
opłaca funkcjonowanie schroniska.

Z ogromną przykrością muszę stwierdzić, że niedawno znowu byłam świadkiem takiego zdarze-
nia. Przyjechali młodzi ludzie z gminy Brochów ze znalezionym szczeniakiem. Serce nam się kroiło, ale 
musieliśmy odmówić przyjęcia psa. Młodzi ludzie byli bardzo zdenerwowani tym faktem i mieli do nas 
ogromne pretensje. Rozumiem ich całkowicie, ponieważ wykazali się dobrym sercem, chcieli zapewnić 
opiekę bezdomnemu kundelkowi, jednak nie uzyskali pomocy. Te pretensje nie powinny być kierowane 
do nas a wyłącznie do władz gminy.      

W myśl Ustawy o ochronie zwierząt, każda gmina ma obowiązek zająć się i zapewnić bezpieczne 
bytowanie każdemu bezdomnemu zwierzęciu znajdującemu się na jej terenie. A jak to wygląda w prak-
tyce?  Otóż gminy podpisują  umowy z odległymi schroniskami (często oddalonymi o dziesiątki kilome-
trów) na przekazywanie odłowionych zwierząt. Mieszkaniec danej gminy musi powiadomić swój urząd 
o wałęsającym się zwierzęciu. Upoważniony w gminie pracownik przekazuje informację osobie odła-
wiającej, która z kolei oddaje psa do przewiezienia w odległe miejsce. W rzeczywistości często takie zgło-
szenia w ogóle nie są realizowane, psy są wywożone gdzie bądź, porzucane i kłopot z głowy. Urzędnik 
jest zadowolony, że ma papier potwierdzający realizację zadania, społeczne pieniądze idą „w gwizdek”, 
a zwierzę, jak cierpiało, tak cierpi dalej.

Wielokrotnie, jako Oddział TOZ zapraszaliśmy przedstawicieli władz gmin na rozmowy dotyczą-
ce budowy jednego międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt. I zawsze otrzymywaliśmy tę 
samą odpowiedź - u nas nie ma z tym problemu. Na nasze pytanie, jak problem jest rozwiązywany w 
praktyce i co ze zgłoszeniami w niedziele i dni wolne od pracy, odpowiedź była taka sama.  

Doprawdy zdumiewające jest urzędnicze samozadowolenie w sytuacji, gdy ciągle mamy zgłoszenia 
od mieszkańców gmin powiatu sochaczewskiego o błąkających się zwierzętach, niemożności dodzwo-
nienia się do urzędu gminy w tej sprawie i całkowitej obojętności władz na „psi” problem. Jedynymi jed-
nostkami administracyjnymi, które w sposób należyty wywiązują się ze swoich obowiązków jest miasto 
Sochaczew i gmina Sochaczew.

Rozpoczynają się wakacje. Z naszego doświadczenia wynika, że ilość porzuconych zwierząt bardzo 
się zwiększy. Wiele osób zniechęconych urzędniczą znieczulicą nie będzie mogło pomóc znalezionym 
przy drodze i w lesie psom i kotom.

Jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest utworzenie międzygminnego schroniska dla bezdomnych 
zwierząt, które siedem dni w tygodniu będzie odławiało i przyjmowało znalezione zwierzęta. Innego 
rozwiązania nie ma. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich mieszkańców powiatu socha-
czewskiego o pomoc. Zróbmy wszystko, aby zrealizować ten cel. Może zorganizujmy społeczny komitet, 
który zmusi w końcu urzędników do poważnego zajęcia się tym problemem, a nie ciągłym zamiataniem 
go „pod dywan”.

Żadne zwierzę nie rodzi się bezdomne. To człowiek czyni je takim i człowiek ma obowiązek pomóc 
wszystkim porzuconym i okaleczonym „braciom mniejszym”.

Prezes Oddziału w Sochaczewie
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Aldona Kmiecińska

Miasto będzie walczyć o Azorka
Burmistrz Piotr Osiecki zapowiada walkę o istnienie miejskiego schroniska Azorek w obecnej lokalizacji. Sochaczew wydaje 
rocznie na utrzymanie tego ośrodka ponad 400 tysięcy złotych. Schronienie w Azorku znajduje ponad 100 bezpańskich 
psiaków. Rada Gminy Sochaczew, na terenie której leży obiekt, chce jego likwidacji do dnia 31.08.2019. 

W schronisku w Kożuszkach przebywa obecnie ponad 100 bezpańskich psów 
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Tak jak poprzednio, również 
i tym razem cały cykl zajęć 
z dogoterapii został zorgani-
zowany i w pełni sfi nanso-
wany przez  Fundację „AMI-
GO”. W sposób wydatny 
przyczyniła się do tego fi rma 
Mars Polska, która przeka-
zała fundusze na ten cel do 
Fundacji „AMIGO”. 

Dobrodziejstwo 
dogoterapii
Dogoterapia lub krynotera-
pia, czyli terapia z udziałem 
psa, przynosi wiele korzyści: 
wspomaga efektywność re-
habilitacji, oddziałuje na sfe-
rę emocjonalną dziecka (do-
starcza pozytywnych emocji, 
rozwija wrażliwość, przeła-
muje lęki w kontaktach z oto-
czeniem), stymuluje rozwój 
zmysłów, wpływa na koncen-
trację uwagi i rozwój mowy. 
W zajęciach uczestniczą 
głównie dzieci z autyzmem 
oraz z innymi trudnościa-
mi w funkcjonowaniu (obja-
wami lęku, nadpobudliwości, 
podwyższonego niepokoju). 

Aby terapia była efektyw-
na, istotny jest dobór odpo-
wiedniego czworonoga oraz 
dopasowanie ćwiczeń do in-
dywidualnych potrzeb pa-
cjentów. Nie tylko rasa psa 
determinuje możliwość pra-
cy z chorymi, bardzo ważne 
są predyspozycje czworono-
ga, który musi wykazywać się 
zdolnością do szybkiej nauki, 
spokojem i opanowaniem, 
brakiem agresji a przede 
wszystkim cierpliwością. 

Specjalnie wyszkolone 
psy mają za zadanie wspie-
rać pacjentów, toteż są one 
oswojone z niespodziewa-
nymi zachowaniami korzy-
stających z terapii. Zada-
niem psa jest towarzyszenie 
pacjentowi w trakcie ćwi-
czeń i wspólne spędzanie 
z nim czasu. Rodzaje ćwi-
czeń,  zabaw,  zadań do wy-
konania są dobierane in-

dywidualnie, na podstawie 
potrzeb i możliwości dziec-
ka. 

W walce z autyzmem
- W naszym przedszkolu, 
w trakcie zajęć z dogotera-
pii, były to ćwiczenia do-
pasowane do możliwości 
dzieci z niepełnosprawno-
ścią, w tym przede wszyst-
kim dla dzieci z zaburzenia-
mi ze spektrum autyzmu, 
których w naszych sześciu 
oddziałach integracyjnych 
mamy najwięcej - opowiada 
dyrektor „czwórki” Monika 
Radwańska-Komosa.  

Autyzm to zaburzenie 
rozwojowe, które zaczy-
na się we wczesnym dzie-
ciństwie i trwa całe życie. 
Może ono objawiać się w 
różnorodny sposób. Nie ma 
na świecie dwóch jednako-
wych osób dotkniętych tym 
zaburzeniem i przejawiają-
cych identyczne symptomy.

- Rozwój umysłowy 
dzieci z autyzmem jest bar-
dzo zróżnicowany. Niektó-
re mają ogromne problemy z 
uczeniem się, inne rozwijają 
się w granicach normy inte-
lektualnej. Niemniej jednak 
również i one mają różno-

rodne trudności wynikające 
z nieprawidłowego rozwoju 
społecznego. Doskonale ra-
dzą sobie natomiast z zada-
niami, do których rozwią-
zania jest potrzebna analiza 
logiczna. Zdolności osób z 
autyzmem znajdują swoje 
odzwierciedlenie w specy-
fi cznych zainteresowaniach, 
takich jak: działanie urzą-
dzeń elektrycznych, rozkła-
dy jazdy pociągów lub sa-
molotów, działanie zegarów, 
kosmos, kalendarze, daty hi-
storyczne. Dzieci z tym za-
burzeniem nie mogą pora-
dzić sobie z zadaniami, które 
ich rówieśnikom nie spra-
wiają żadnych trudności, ale 
jednocześnie umieją rozwią-
zać bardzo skomplikowane 
problemy - mówi dyrektor 
„czwórki”.

Przełamywanie siebie
W przedszkolu integracyj-
nym, już po raz drugi, w za-
jęciach z dogoterapii  brał 
udział pies rasy labrador re-
triver o imieniu Sami. W 
tym roku szkolnym, cykl 
zajęć objął 10 spotkań tera-
peutycznych, podzielonych 
na trzy pojedyncze zajęcia. 
W dwóch uczestniczyli do-

datkowo seniorzy i rodzice 
dzieci niepełnosprawnych. 

- Z radością obserwuje-
my, jak zajęcia z Sami po-
magają w przezwyciężeniu 
ograniczeń psychofi zycz-
nych naszych dzieci. Pod-
czas zabawy miały one 
szansę głaskania czworo-
noga, karmienia, czesania, 
uczenia się rozpoznawania 
kolorów i kształtów. Pro-
wadzały Sami na smyczy, 
wydawały komendy, dzię-
ki czemu przełamywały do-
tychczasowe bariery - cieszy 
się Monika Radwańska-Ko-
mosa. - Przy okazji pra-
gnę podziękować pani Iwo-
nie Nowak oraz pani Beacie 
Brymorze za umożliwie-
nie wychowankom udzia-
łu w tej formie terapii. Bar-
dzo cieszymy się również ze 
współpracy z seniorami ze 
Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów, którzy 
towarzyszyli naszym wy-
chowankom. Podczas re-
alizacji projektu gościliśmy 
panią Annę Dzikowską z la-
bradorką, która w naszym 
przedszkolu odbywa prak-
tyki i wkrótce także roz-
pocznie pracę terapeutycz-
ną z dziećmi. 

Pracownicy i wolontariusze 
związani z miejskim schro-
niskiem zapowiadają, że 
będą walczyć o placówkę. 
Wsparcie dla ich działań 
zadeklarował znany woka-
lista Michał Wiśniewski, 
który w środę 11 lipca od-
wiedził „Azorka”. 

Prez es    sochacz ewsk ie-
go oddziału TOZ Aldona 
Kmiecińska wraz z szefową 
schroniska Danutą Radza-
nowską, jego pracownikami 
oraz grupą wolontariuszy 
postanowiła zrobić wszyst-
ko, by „Azorek” przetrwał. 
Ich działania mocno wspie-
ra również fi rma VOKE z 
Młodzieszyna. Jej przedsta-
wiciel, Wojciech Pąk, prze-
kazał dla podopiecznych 
ochronki paletę karmy.  

Jednym z pierwszych 
kroków do uratowania 
schroniska jest nagłośnie-
nie problemu, stąd też wizy-
ta Michała Wiśniewskiego 
w Kożuszkach. Wokalista 
w pełni poparł działania na 
rzecz „Azorka”. Jego oso-
ba kojarzona jest z wielo-
ma akcjami pomocowymi. 
Michał Wiśniewski wspie-
ra osoby starsze, podopiecz-
nych domów dziecka oraz 
oczywiście walczy o pra-
wa zwierząt. Już na wstępie 
przyznał, że sytuacja czwo-
ronogów, którymi opiekuje 
się nasz TOZ jest trudna.

- Jedyne co jest według 
mnie możliwe, to apel do 
sumienia. Nie jestem zwo-
lennikiem   agresy wnych 
protestów, bo uważam, że 
nie przynoszą  one skutku. 
Odpowiedniej osobie nale-
ży zadać pytanie: czy chce 
pan pomagać zwierzętom, 
czy nie? - powiedział.

M icha ł    Wi śn ie w sk i 
podkreślił   aspekt   f inan-
sowy likwidacji „Azorka”. 
Jak stwierdził, utrzyma-
nie ochronki jest tańsze niż 
szukanie fi rmy z zewnątrz. 

- Są takie schroniska, 
które powstają dużym na-
kładem środków, głównie 
pozyskanych z zewnątrz. 
Dzieje się to w całej Polsce 
i nie widzę przeciwskazań, 
by kolejne takie miejsce po-
wstało w waszym powiecie - 
mówił.

Nie od dziś wiadomo, 
że do schroniska trafi ają 
nie tylko psy z rejonu mia-
sta. Pochodzenia wielu bez-
domnych zwierząt nie da się 
zwyczajnie ustalić, zwłasz-
cza że część z nich jest np. 
podrzucana pod bramę 
ochronki albo wywożona i 
porzucana w Sochaczewie.

TOZ jest zobowiązany, 
by siedem dni w tygodniu 
być gotowym do odbioru 
i odławiania bezdomnych 
zwierząt. W przeciągu mak-
symalnie dwóch godzin 
musi zjawić się na miejscu, 
w którym zgłoszono bez-
pańskiego czworonoga. Je-
żeli uda się go zlokalizować, 
w pierwszej kolejności trafi a 
on do weterynarza. Gdy ten 
uzna, że zwierzak nie wy-
maga leczenia, przewożony 
jest do Kożuszek. W innym 
wypadku zostaje w leczni-
cy do momentu powrotu 
do zdrowia. Dla podopiecz-
nych na bieżąco poszuki-
wane są rodziny adopcyjne 
zwierząt i większość starań 
kończy się sukcesem, stąd 
też w „Azorku” panuje duża 
rotacja. Na miejsce zaadop-
towanych zwierząt od razu 
pojawiają się nowe. 

Agnieszka Poryszewska

Sami to pies stworzony do pracy z dziećmi

Michał Wiśniewski: 
Apelujmy do sumienia Pies jak lekarstwo

Już po raz drugi w Miejskim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Sochaczewie odbywał się cykl zajęć z dogoterapii.  Spotkania z terapeutką 
i labradorką Sami skierowane były głównie do dzieci autystycznych, które 
w wyjątkowy sposób reagują na kontakt ze zwierzęciem.
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Po czterdziestu pięciu latach 
pracy w sektorze publicznym 
na emeryturę przeszła Krysty-
na Dybiec, pełniąca obowiązki 
dyrektora Wydziału Komuni-
kacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Sochaczewie.

Pani Krystyna swoją drogę za-
wodową rozpoczęła w 1973 
roku, na początku jako referent, 
następnie jako kierownik w 
Wydziale Komunikacji w Urzę-
dzie Miejskim w Sochaczewie. 
W latach 1990 - 1998  praco-
wała w Urzędzie Rejonowym, 
w Oddziale Komunikacji, a od 
1999 roku, odkąd wskutek re-
formy administracyjnej utwo-
rzono powiat sochaczewski, 
nieprzerwanie do końca czerw-
ca br. pełniła obowiązki dyrek-
tora Wydziału Komunikacji i 
Transportu w Starostwie Po-
wiatowym w Sochaczewie. 

- Przez 45 lat wiele się dzia-
ło. Zaczynałam w epoce ma-

szyn do pisania, liczydeł i pro-
stych rejestrów. Pojazdów było 
niewiele. W zasadzie często wi-
dząc rejestrację, wiedziałam, 
czyj jest to pojazd. Na prze-
strzeni lat, ze względu na licz-
ne zmiany, jakie wprowadza-
ło Ministerstwo Transportu, 
nie można mówić o monotonii. 
Przeszliśmy kilka poważnych 
reorganizacji i przeprowadzek. 
Przepisy wciąż ulegały modyfi -
kacji, zmieniały się technologie 
- wspomina Krystyna Dybiec.

Przyszłą emerytkę uro-
czyście pożegnano w sta-
rostwie, dziękując za lata 
rzetelnej, odpowiedzialnej 
pracy na rzecz samorządu i 
mieszkańców powiatu.

Krystyna Dybiec, oprócz 
pełnienia funkcji w Wydziale 
Komunikacji i Transportu, od 
lat angażuje się w sprawy So-
chaczewa, w którym mieszka. 
Od listopada 2006 r. jest radną 
miejską. (opr. sos)

O tym, że w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej dzieje się dużo 
i jest to jedna z najaktyw-
niejszych   sochaczewskich 
placówek kulturalnych, nie 
trzeba nikomu przypominać. 
Zasługi jej pracowników zo-
stały niedawno docenione po-
przez przyznanie Nagrody im. 
Kierbedziów, którą podczas 
uroczystej gali odebrała dy-
rektor Barbara Bronicz. 

Nagroda ta przyznawana jest 
od 2005 roku w celu wspie-
rania inicjatyw związanych 
z rozwojem placówek biblio-
tecznych Warszawy i Ma-
zowsza. Została ustanowio-
na przez Bibliotekę Publiczną 
m.st. Warszawy (Bibliotekę 
Główną Województwa Ma-

zowieckiego) na cześć fun-
datorów jej zabytkowej sie-
dziby - Eugenii i Stanisława 
Kierbedziów. Laureaci statu-
etki to współcześni „Kierbe-
dziowie” - osoby i instytucje 
szczególnie zaangażowane w 
działalność na rzecz książ-
ki, bibliotekarstwa i czytel-
nictwa. MBP uhonorowano 
w kategorii „działalność na 
rzecz bibliotek publicznych w 
powiecie”.

- Nie wszyscy wiedzą że 
MBP od ponad 15 lat realizu-
je zadania biblioteki powia-
towej dla bibliotek gminnych 
z powiatu sochaczewskiego. 
Jednym z priorytetowych za-
dań, jakie stanęły przed nami 
na początku misji było roz-
poczęcie procesu kompute-

ryzacji, zarówno własnych 
placówek jak i gminnych bi-
bliotek w terenie - powie-
działa nam dyrektor Bronicz. 
- Od kilku lat posiadamy ka-
talog zbiorów on-line. W pla-
cówkach bibliotek gminnych 
procesy komputeryzacji zo-

stały już w pełni wdrożone 
lub też są na etapie fi naliza-
cji. Biblioteka w Sochaczewie 
prowadzi niezbędne w tym 
zakresie szkolenia biblioteka-
rzy i udziela pomocy meryto-
rycznej bezpośrednio w pla-
cówkach wiejskich. (ap)

Zgodnie z wymogami, w termi-
nie 1-30 czerwca, wszyscy pro-
jektodawcy mogli zgłosić swoje 
pomysły w formie elektronicz-
nej a także doręczyć wniosek 
wraz z listą poparcia i klauzulą 
informacyjną zgodną z RODO 
do kancelarii ogólnej Starostwa 
Powiatowego w Sochaczewie w 
tradycyjnej formie papierowe. 

Najwięcej złożonych pro-
pozycji dotyczyło projektów 
twardych, w tym głównie in-
frastruktury drogowej.  Zgło-
szone zostały również zadania 
miękkie z propozycjami im-
prez plenerowych czy kursów 
szkoleniowych dla mieszkań-
ców powiatu sochaczewskiego. 
Zaproponowane do budżetu 
obywatelskiego projekty w dal-
szym etapie będą podlegały we-
ryfi kacji, która trwać będzie do 
końca lipca br. 

Oceny formalnej i dalszej 
weryfi kacji dokonają właściwe 
merytorycznie wydziały staro-
stwa i powiatowe jednostki orga-
nizacyjne. W weryfi kacji projek-

tów będą brane pod uwagę takie 
kryteria jak: zgodność z wymo-
gami formalnymi zgłoszenia, w 
tym prawidłowość wypełnienia 
formularza zgłoszenia projek-
tu i listy poparcia oraz klauzu-
li zgodnej z RODO, weryfi kacja 
proponowanych kosztów reali-
zacji projektu oraz ich rodzaj. 
Sprawdzona zostanie zgodność 
zgłoszonego projektu z obowią-
zującymi w gminach planami 
zagospodarowania przestrzen-
nego, zgodność z obowiązują-
cymi przepisami prawa, w tym 
z prawem własności. Brane bę-
dzie również pod uwagę: niege-

nerowanie kosztów utrzymania 
w przyszłości, rażąco wysokich 
w stosunku do wartości pro-
ponowanego projektu i możli-
wość zabezpieczenia w budże-
cie na kolejne lata ewentualnych 
kosztów oraz możliwość realiza-
cji projektu w danym roku ka-
lendarzowym. Na etapie we-
ryfi kacji, w razie stwierdzenia, 
że złożony wniosek nie zawie-
ra istotnych informacji potrzeb-
nych do analizy propozycji, oso-
ba lub organizacja składająca 
formularz zostanie niezwłocz-
nie poinformowana listownie 
lub pocztą elektroniczną o ko-

nieczności dokonania uzupeł-
nień lub modyfi kacji zakresu 
rzeczowego projektu w termi-
nie 7 dni od momentu zawiado-
mienia. 

Z pozytywnie zweryfi kowa-
nych propozycji projektów ozna-
czonych jako „przyjęte” zespół 
opiniujący stworzy wstępną listę 
projektów, które poddane będą 
pod głosowanie mieszkańców. 
Wyniki z podziałem na projekty 
miękkie i twarde przedstawione 
zostaną do publicznej wiadomo-
ści na początku sierpnia br. 

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Krystyna Dybiec 
przeszła na emeryturę

Mieszkańcy powiatu 
zgłosili 25 projektów
Zakończył się etap składania wniosków przez mieszkańców powiatu sochaczewskiego 
w ramach pierwszej edycji Powiatowego Budżetu Obywatelskiego 2019. 
Do Starostwa wpłynęło 25 projektów. Na początku sierpnia poznamy te, 
które zakwalifi kowano do ogólnego głosowania.

Współcześni Kierbedziowie w MBP

.

Zarząd Powiatu w Sochacze-
wie, 9 lipca, podjął uchwałę w 
sprawie zatrudnienia na sze-
ścioletnią kadencję nowego 
dyrektora Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Opieki Zdro-
wotnej - Szpitala Powiatowego 
w Sochaczewie. Ustępującego 
dyrektora Piotra Szenka na tym 
stanowisku zastąpi Koordyna-
tor Oddziału Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii Szpitala 
Samorządowego w Kutnie  - 
Wiesław Nawłatyna.

Nowy dyrektor sochaczewskie-
go szpitala Wiesław Nawłatyna 
ma 54 lata. W 1989 roku ukoń-
czył studia wyższe na Akade-
mii Medycznej w Lublinie ze 
specjalnością - lekarz specjali-
sta anestezjologii i intensywnej 
terapii. Doświadczenie zawo-
dowe zdobywał w mazowiec-
kich szpitalach, W latach 1994 

- 2016 związany był zawodo-
wo ze Szpitalem Powiatowym 
w Sochaczewie. Pełnił w nim 
funkcje między innymi zastęp-
cy dyrektora ds. medycznych, 
przewodniczącego komitetu ds. 
zakażeń szpitalnych i ordynato-
ra Oddziału Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii. 

Przypomnijmy, że uchwa-
łą z dnia 14 maja br. Rada Po-
wiatu w Sochaczewie usta-
nowiła komisję konkursową, 
rozpoczynając tym samym 
procedurę powołania nowego 
dyrektora w związku z wyga-
śnięciem 30 kwietnia br. trwa-
jącej sześć lat poprzedniej ka-
dencji. Na konkurs wpłynęło 5 
ofert, do rozmowy kwalifi ka-
cyjnej przystąpiły 4 osoby. Ko-
misja rekomendowała kandy-
daturę Wiesława Nawłatyny.

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Sochaczewski szpital 
ma nowego dyrektora
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ZA BARIERĄ PRAWA

Ogromnego pecha miał poszu-
kiwany przez dwie warszawskie 
prokuratury i sąd w Żyrardowie 
39-latek. Na nieskuteczność 
jego ukrywania się przed 
wymiarem sprawiedliwości 
wpływ miała nocna wycieczka 
samochodem, w którą się udał. 
Traf chciał, że do rutynowej 
kontroli chciał go zatrzymać 
patrol policji. Mężczyzna zi-
gnorował znaki dawane przez 
mundurowych i zaczął uciekać. 
Żeby go zatrzymać, potrzebny 
był policyjny pościg.

Funkcjonariusze z sochaczew-
skiej „patrolówki” pilnowa-
li nocą porządku w Feliksowie. 
W pewnym momencie zauwa-

żyli wyjeżdzającą z bocznej 
drogi hondę. Podjęli decyzję o 
zatrzymaniu pojazdu do kon-
troli drogowej i wylegitymowa-
niu kierowcy. Mimo iż włączy-
li sygnały dźwiękowe i świetlne, 
kierowca osobówki nie miał za-
miaru się zatrzymać. Tak bar-
dzo, że w pewnym momencie 
pojechał poboczem, żeby wy-
minąć radiowóz i z bardzo dużą 
prędkością ruszył w kierunku 
drogi krajowej nr 92.

Po kilku kilometrach 
ucieczki „krajówką”, pod-
czas której nie dojść, że złamał 
wszelkie przepisy, to jeszcze ta-
ranował ścigający go radiowóz, 
skręcił w boczną drogę. Próbo-
wał z dużą prędkością wejść w 

zakręt, ale z felgi prowadzonego 
przez niego auta spadła opona i 
wjechał w pole. Gdy funkcjona-
riusze podeszli do samochodu, 
kierowca nie chciał wysiąść, sta-
wiał czynny opór, lecz szybko 
został obezwładniony. W roz-
mowie z policjantami twierdził, 
że wypił wcześniej dwa piwa i 
obawiał się utraty prawa jazdy, 
a dopiero podjął pracę jako kie-
rowca.

- Badanie na zawartość al-
koholu wykazało, że jest zu-
pełnie trzeźwy, natomiast po 
sprawdzeniu w policyjnym sys-
temie okazało się, że  poszukują 
go dwie warszawskie prokura-
tury rejonowe i sąd w Żyrardo-
wie. Z miejsca trafi ł do policyj-

nego aresztu, a następnie został 
doprowadzony do zakładu kar-
nego, gdzie ma odsiedzieć wcze-
śniej zasądzoną karę pozba-
wienia wolności. Ukarano go 
również mandatem, ponieważ 
na drodze krajowej doprowa-
dził do kolizji ze ścigającym go 
radiowozem - informuje ofi cer 
prasowy KPP w Sochaczewie 
sierż. sztab. Agnieszka Dzik.

Zatrzymanemu grozi do 5 
lat pozbawienia wolności. Poza 
tym sąd obligatoryjnie wyda za-
kaz prowadzenia pojazdów na 
okres od 1 roku do 15 lat. Wy-
nika to z ubiegłorocznej zmiany 
przepisów, mającej zwalczać pi-
ratów drogowych i pijanych kie-
rowców. (seb)

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Proceder wypłynął już dwa lata 
temu, kiedy to u jednego z so-
chaczewskich lekarzy medycyny 
pracy pacjent okazał książeczkę 
zdrowia, zdaniem wspomniane-
go lekarza podrobioną. Specjali-
sta natychmiast poinformował 
sochaczewską policję.

Funkcjonariusze potwier-
dzili, że pacjent posługiwał się 
fałszywą książeczką zdrowia do 
celów sanitarno-epidemiologicz-
nych oraz również fałszywymi 
badaniami z sanepidu. Posiadacz 
feralnych dokumentów został 
zatrzymany i usłyszał zarzuty.

Dysponując podrobiony-
mi dokumentami i zeznania-
mi podejrzanego, kryminal-
ni zaczęli szukać oszusta, który 
sporządził „lewe” zaświadcze-
nia. Ustalili, że poszukiwana 
osoba, za kwotę kilkudziesię-
ciu złotych, oferuje dokumen-
ty o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia pra-
cy, książeczki do celów sani-
tarno-epidemiologicznych czy 
choćby fałszywe wyniki badań 
ze stacji sanitarno-epidemiolo-
gicznych.

- Ustalić fałszerza było bar-
dzo trudno - mówi ofi cer pra-
sowy KPP w Sochaczewie sierż. 
sztab. Agnieszka Dzik. - Zmie-
niał adresy IP oraz numery te-
lefonów podanych do kon-
taktów na jednym ze znanych 
ogólnopolskich portali ogło-
szeniowych, gdzie oferowana 
była fałszywa dokumentacja 
medyczna. Na tym etapie po-
stępowania do sprawy włączy-
li się funkcjonariusze Wydziału 
dw. z Cyberprzestępczością Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji zs. 
w Radomiu. Wspólne działania 
doprowadziły do ustalenia i na-
mierzenia oszusta.

W październiku ubiegłe-
go roku, do jednego w domów 
w Grodzisku Mazowieckim 
zapukali kryminalni z Socha-

czewa i Radomia. Na miej-
scu zatrzymano 25-latkę, któ-
ra była całkowicie zaskoczona 
akcją policji. W trakcie prze-
szukania jej domu policjanci 
znaleźli m.in. podrobioną pie-
czątkę lekarza, zaświadczenia 
medyczne, książeczki zdrowia, 
listy przewozowe i komputer, 
na którym dokumenty te były 
przygotowywane. Zatrzymana 
kobieta została doprowadzona 
do Komendy Powiatowej Policji 
w Sochaczewie. Przyznała się 
do zarzutów podszywania się 
pod lekarza i wystawiania fał-
szywych dokumentów.

- Jak się okazało, kobieta 
posługiwała się m.in. danymi 
nieżyjących już lekarzy medy-
cyny pracy - mówi sierż. sztab. 
Agnieszka Dzik. - Nie wyglą-

dała na szczególnie przejętą 
faktem, że osoby, które kupi-
ły u niej dokumentację, mogły 
np. pracować w gastronomii i 
być jednocześnie nosicielami 
groźnych chorób zakaźnych, a 
osoby z zaburzeniami równo-
wagi mogły pracować na wy-
sokościach.

Sąd, na wniosek prokura-
tury, zastosował wobec podej-
rzanej środek zapobiegawczy w 
postaci dozoru policji, a mun-
durowi z Sochaczewa, na po-
czet przyszłych kar i roszczeń, 
dokonali tymczasowego zajęcia 
mienia na majątku podejrzanej.

Fałszywej lekarce grozi te-
raz do 5 lat pozbawienia wol-
ności, a do sądu wpłynął już akt 
oskarżenia w jej sprawie, w któ-
rym znalazło się około 200 nie-
dozwolonych czynów, związa-
nych z tworzeniem i sprzedażą 
fałszywych dokumentów.

Rzeczywista liczba osób ko-
rzystających z usług oszustki 
może być zdecydowanie więk-
sza, niż liczba znanych już przy-
padków transakcji. Policja nadal 
pracuje nad sprawą, by odpo-
wiedzialność poniosły wszystkie 
osoby, które kupiły przez inter-
net podrobioną dokumentację.

Nie tak dawno pisaliśmy 
o przypadkach włamań w 
Sochaczewie. Tymczasem 
policjanci zatrzymali ko-
lejnego włamywacza. Tym 
razem na tyle brawuro-
wego, że w ciągu kilku dni 
trzykrotnie włamał się na 
tą samą posesję.

Kryminalni zostali powia-
domieni o włamaniach do 
niezamieszkałego budynku 
mieszczącego się na jednym 
z sochaczewskich osiedli. Z 
ustaleń wynikało, że spraw-
ca wszedł do domu przez 
okno i ukradł damskie koza-
ki. Dwa dni później ponow-

nie włamał się do budynku, 
lecz tym razem jego łupem 
padła kawa. Do trzeciego 
zdarzenia doszło w pierwszy 
dzień lipca. Mężczyzna za-
brał z budynku rower.

Policjanci referatu ope-
rac y jno-rozpoznawcze-
go sochaczewskiej komen-
dy ustalili, że za włamania 
odpowiedzialny jest 29-let-
ni mieszkaniec Sochaczewa. 
Piątego lipca operacyjni za-
trzymali go w jego domu. Po 
doprowadzeniu do komendy 
zostały mu przedstawione 
zarzuty włamań i kradzieży. 
Mężczyźnie grozi do 10 lat 
pozbawienia wolności. (seb)

Sochaczewscy policjanci z Ze-
społu d/w z Przestępczością 
Narkotykową zlikwidowali 
nielegalną uprawę kono-
pi znajdującą się na terenie 
gminy Wiskitki. Zatrzymano 
21-letniego mężczyznę, które-
mu grozi teraz do 3 lat pozba-
wienia wolności.

Policjanci zwalczający prze-
stępczość   narkot ykową 
ustalili, że na terenie powia-
tu żyrardowskiego znajdu-
je się nielegalna uprawa ko-
nopi. Podczas przeszukania 

posesji znaleziono doniczki z 
krzakami, a na polu kukury-
dzy kolejne krzewy konopi.

Funkcjonariusze zatrzy-
mali 21-latka, który przy-
znał się do uprawy roślin. 
Mężczyzna został osadzo-
ny w policyjnym areszcie, a 
następnie doprowadzony do 
Prokuratury Rejonowej w 
Sochaczewie. Tam usłyszał 
zarzut nielegalnej uprawy. 
Przestępstwo jest zagrożo-
ne karą do 3 lat pozbawienia 
wolności.

KPP Sochaczew

Lewe zaświadczenia 
prosto z internetu
Do niedawna „w obiegu” funkcjonowało kilkaset fałszywych dokumentów medycznych, 
na podstawie których ich posiadacze mogli pracować np. w gastronomii. Nie trudno sobie 
wyobrazić, co mogło się stać, jeśli któryś z nich byłby nosicielem groźnej choroby zakaźnej. 
Sprawa właśnie trafi ła do sądu.
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Kłamał, że jest pod wpływem alkoholu

Uporczywie 
okradał jeden dom

Zlikwidowana plantacja

Policja apeluje o zachowanie 
trzeźwości na drodze. Od 
stycznia do czerwca 2018 
roku policjanci zatrzymali 
170 osób, które zdecydowały 
się wsiąść do samochodu po 
alkoholu. Przypominamy, 
że alkohol, obok nadmiernej 
prędkości i niestosowania się 
do przepisów odnoszących 
się do ustępowania pierw-
szeństwa, jest jedną z głów-
nych przyczyn wypadków 
drogowych.

- Kierowanie pojazdem po 
użyciu alkoholu, w stanie 
nietrzeźwości lub też pod 
wpływem środków odurza-
jących jest zachowaniem 
bardzo ryzykownym. Pija-
ny kierowca nigdy nie będzie 
w stanie prawidłowo oce-
nić warunków panujących 

na drodze. Jest również po-
tencjalnym zabójcą. Oprócz 
śmierci, może przynieść 
również ból, stres i kalectwo. 
- mówi sierż. sztab. Agniesz-
ka Dzik.

W ciągu ostatnich sze-
ściu miesięcy policjan-
ci ujawnili aż 170 kierow-
ców, którzy zdecydowali 
się wsiąść za kierownicę po 
alkoholu. Aby zapobiegać 
tego typu wydarzeniom, so-
chaczewska drogówka bę-
dzie przeprowadzać wzmo-
żone działania mające na 
celu poprawę bezpieczeń-
stwa na drodze poprzez wy-
eliminowanie z ruchu pija-
nych kierowców.

Apelujemy o zachowa-
nie trzeźwości na drodze!

KPP Sochaczew

Pijani kierowcy 
na naszych drogach
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Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Warto podkreślić, że mówi-
my o niewiele ponad kilome-
trowym odcinku prostej dro-
gi. Oszacowanie jego remontu 
na blisko 19 mln zł wydaje się 
wręcz niemożliwe. Dla porów-
nania za kompleksowy remont 
mostu na Bzurze (wzmocnie-
nie konstrukcji, wymiana na-
wierzchni, chodniki, ścieżka 
rowerowa, nowe barierki, scho-
dy, oświetlenie) miasto zapłaci-
ło niespełna 4,7 mln zł.

- Projektowana rozbudo-
wa wspomnianego fragmen-
tu ul. Chopina polegać ma na 
przeprowadzeniu koniecznych 
robót rozbiórkowych i ziem-
nych. Muszą bowiem powstać 
koryta pod konstrukcję no-
wej nawierzchni. Potem zapla-
nowano właściwą przebudo-
wę konstrukcji nawierzchni, 
skrzyżowań z drogami bocz-
nymi, budowę nowych chodni-
ków, zjazdów oraz wykonanie 
studni ściekowych z osadnika-
mi - mówi rzecznik prasowy 
MZDW Monika Burdon. - Wy-
konawca zobligowany będzie 
poza tym do stworzenia inwen-
taryzacji drzew koniecznych 
do wycinki, zagrażających bez-

pieczeństwu ruchu drogowego, 
uporządkowania terenów zielo-
nych oraz wykonania oznako-
wania pionowego i poziomego.

Co warte jest zauważe-
nia to fakt, że koszt prac obni-
ża znacznie brak konieczności 
budowy na tym odcinku sie-
ci kanalizacji oraz oświetlenia, 
które to sfi nansuje miasto. 

Rozczarowania nie kry-
je radny Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego Mirosław 
Adam Orliński. 

- Cena, o której mówimy, 
jest nierealna. Inaczej nie da się 
jej po prostu określić. W tej sy-
tuacji poczekamy 2-3 tygodnie 
i ogłosimy kolejny przetarg, li-
cząc na to, że znajdzie się fi rma, 
która przedstawi rozsądną ofer-
tę - powiedział nam. - Na szczę-
ście mamy jeszcze trochę czasu 
do końca sezonu budowlanego. 
Oczywiście wolałbym, żeby nie 
doszło do takiej sytuacji, nato-
miast teraz pozostaje nam tylko 
cierpliwość. 

Mirosław Adam Orliń-
ski przypomina, że podob-
ne komplikacje miały miejsce 
podczas wyłaniania wykonaw-
cy remontu ul. Chodakowskiej. 
Wtedy jednak udało się znaleźć 
fi rmę, która spełniała oczeki-
wania fi nansowe MZDW. 

- Trzymam kciuki za po-
wodzenie starań służb mar-
szałka w poszukiwaniu wy-
konawcy remontu. Wszyscy 
mieszkańcy Sochaczewa cze-
kają na nową ulicę Chopina - 
mówi burmistrz Piotr Osiec-
ki. - Miasto swoje zadanie już 
w tym rejonie wykonało. Z 
budżetu naszego samorządu 
została sfi nansowana doku-
mentacja. Mamy też zabezpie-
czone środki na wykonanie 
oświetlenia. ZWiK zadbał o 

sieć wodociągowo-kanali-
zacyjną. Cena, jaką podyk-
tował wykonawca prac dro-
gowych rzeczywiście zwala 
z nóg i jest oczywiście nie do 
zaakceptowania. Przykład re-
montu ulicy Chopina poka-
zuje z  całą mocą gigantycz-
ny problem, z jakim zmagają 
się niemal wszystkie samorzą-
dy w Polsce. Wzrost cen jest 
niebotyczny. Na tym przy-
kładzie widać też, jak wiel-
kie mieliśmy szczęście, ale 

też jaką sprawnością wyka-
zały się nasze służby, bo nam 
udało się wyłonić wszystkich 
wykonawców miejskich in-
westycji we w miarę rozsąd-
nych cenach. Ze względu na 
zbyt wysokie stawki przełoży-
liśmy na przyszły rok jedynie 
budowę nowego amfi teatru. 
Wszystkie pozostałe inwesty-
cje trwają lub lada dzień się 
zaczną. Niedawno dołożyli-
śmy też pieniędzy do remon-
tu powiatowych ulic w rejonie 

dworca PKP, który również 
przewidziany jest na ten rok. 
W mieście trwa boom inwe-
stycyjny. Teraz wszyscy trzy-
majmy kciuki za powodzenie 
inwestycji marszałka - kończy 
Piotr Osiecki. 

Przebudowa ulicy Cho-
pina jest elementem więk-
szego projektu władz wo-
jewódzkich, zakładającego 
kompleksowy remont drogi 
nr 580 biegnącej z Sochacze-
wa przez Kampinos i Leszno 
w kierunku Warszawy. W 
czerwcu zaczęła się moder-
nizacja nawierzchni na od-
cinku od ronda Jana Pawła 
II do granic miasta w kie-
runku Żelazowej Woli. Pra-
ce wykonuje sochaczewska 
fi rma Prima. Wartość tej in-
westycji to blisko 2,4 mln 
zł, a w zakresie robót znala-
zło się: frezowanie asfaltu, 
remont poboczy, ułożenie 
nowej warstwy nawierzch-
ni, udrożnienie przepu-
stów oraz wykonanie nowe-
go oznakowania. To niemal 
identyczny zakres prac 
jak na Piłsudskiego, którą 
MZDW poprawiało w ubie-
głym roku. Prima na wyko-
nanie przedsięwzięcia ma 
czas do końca września.

Już w przyszłym roku w Że-
lazowej Woli rozpocząć ma 
się budowa wartego 65 mln 
zł Międzynarodowego Cen-
trum Muzyki. Rozstrzy-
gnięto właśnie konkurs na 
jego projekt. 

W sąsiedztwie dworku i par-
ku ma powstać nowocze-
sny, wielofunkcyjny obiekt. 
MCM docelowo ma się stać 
miejscem, w którym pro-
wadzona będzie różnorod-
na działalność kulturalna i 
edukacyjna. W centrum od-
bywać się mają np. elimina-
cje Konkursu Chopinow-

skiego. Narodowy Instytut 
Fryderyka Chopina chce, by 
otwarcie centrum pozwoliło 
na intensyfi kację działalno-
ści artystycznej, edukacyjnej, 
konferencyjnej i szkolenio-
wej, w tym organizację wy-
branych koncertów festiwalu 
„Chopin i jego Europa”, eli-
minacji Międzynarodowe-
go Konkursu im. Fryderyka 
Chopina, koncertów towa-
rzyszących zwiedzaniu mu-
zeum, kursów mistrzowskich 
i konferencji naukowych. 
Dzięki doskonałym warun-
kom akustycznym obiektu 
możliwa będzie rejestracja 

najbardziej wymagających 
wykonań artystycznych. 

Mimo że założenia or-
ganizatora były bardzo wy-
magające, konkurs ogłoszo-
ny przez Narodowy Instytut 
Fryderyka Chopina spotkał 
się z międzynarodowym od-
zewem. Zgłosiło się do niego 
ponad 200 pracowni archi-
tektonicznych aż z 18 krajów. 
Do pierwszego etapu przyję-
to 94 prace, a do fi nału tra-
fi ło sześć z nich. Zwycięzcę 
poznaliśmy 28 czerwca. 

Jury, obradujące pod 
przewodnictwem   znanego 
architekta Piotra Walkowia-

ka, za najlepszy uznało pro-
jekt biura architektoniczne-
go Stelmach i Partnerzy sp. 
z o.o. Do zwycięskiego ze-
społu projektowego trafi ła 
pierwsza nagroda w wyso-
kości 200 tys. zł,  a decydu-
jące okazało się to, że do-
brze wkomponowywał się 
w istniejące już w Żelazowej 
Woli obiekty i zieleń. 

Centrum powstanie 
obok parku, w którym znaj-
duje się dworek. Start inwe-
stycji zaplanowano na ko-
niec przyszłego roku. Jej 
koszt wyniesie aż 65 mln zł. 
Jeżeli wszystko pójdzie zgod-

nie z planem MCM otworzy 
swoje podwoje w roku 2021. 

Międzynarodowe Cen-
trum Muzyki obejmować 
będzie salę koncertową na 
650 miejsc, salę kameralną i 
konferencyjną, sale do ćwi-
czeń, studio nagrań wraz z 
pomieszczeniem reżyser-
skim, a także sale eduka-
cyjne i garderoby. W MCM 
znajdować się będą też po-
mieszczenia towarzyszące, 
w tym foyer, przestronne 
hole, powierzchnie gastro-
nomiczno-restauracyjne i 
biurowe, garaż podziemny i 
miejsca parkingowe.

Architekci ze spółki Stel-
mach i Partnerzy postawili 
na koncepcję „domu-ogro-
du”, który stanowić będzie 
kontynuacje parku. Stąd w 
ich projekcie znalazły się ta-
kie elementy, jak ogólnodo-
stępny dach dający możli-
wość podziwiania otoczenia  
z wysokości pierwszej kon-
dygnacji. Centrum nawią-
zywać ma do przyrody Że-
lazowej Woli, w tym przede 
wszystkim otuliny dworku 
zaprojektowanej przez prof. 
Franciszka   Krzywdę-Po-
lkowskiego.

Agnieszka Poryszewska

Remont ul. Chopina: Cenowego 
szaleństwa ciąg dalszy
18.942.000,00 - tyle zażądała za remont odcinka ul. Chopina między rondem Jana Pawła II a torami kolejki wąskotorowej jedyna 
fi rma, która zgłosiła się do przetargu ogłoszonego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Na przedsięwzięcie to zabezpieczono 
wcześniej w budżecie aż 9,6 mln zł, co i tak wydawało się już dużą sumą. To, na ile prace wycenił wykonawca, zwala z nóg. 

Milionowa inwestycja w muzykę w Żelazowej Woli

Zanim rozpocznie się remont omawianego fragmentu ul. Chopina, MZDW modernizuje jezdnię 
od ronda Jana Pawła II do granic miasta

INWESTYCJE
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STAROSTA 
Jolanta Gonta

BURMISTRZ
Piotr Osiecki

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Symbolicznego otwarcia wy-
stawy dokonał komendant 
KPP w Sochaczewie, inspek-
tor Michał Safj ański. Przy 
tej okazji przywitał licz-
nie zgromadzonych gości, w 
tym zastępcę komendanta 
wojewódzkiego policji z/s w 
Radomiu, insp. Kamila Bor-
kowskiego, burmistrza Piotra 
Osieckiego, przewodniczą-
cego rady miasta Sylwestra 
Kaczmarka, zastępcę 3. war-
szawskiej Brygady Rakieto-
wej Obrony Powietrznej płk. 
Grzegorza Zarębę, zastęp-
cę komendanta powiatowego 
państwowej straży pożarnej, 
st. bryg. Mirosława Gorzkie-
go, Prokuratora Okręgowego 
w Płocku Przemysława Tar-
czyńskiego, proboszcza pa-
rafi i Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Niepokalanowie, o. 
Andrzeja Sąsiadka, dowód-
cę 37. dywizjonu rakietowe-
go Obrony Powietrznej ppłk. 
Andrzeja Stachurzewskie-
go, dowódcę 38. dywizjonu 
zabezpieczenia Obrony Po-
wietrznej, mjr. Roberta Mań-
kowskiego, dyrektora szpitala 
powiatowego Piotra Szenka, 
syna przedwojennego poli-
cjanta przodownika PP Jana 
Kraszewskiego, ks. Tade-
usza Kraszewskiego, wnuka 
przodownika PP Leonarda 
Chmury ks. Mariana Kasz-
talskiego, emerytowanego 
policjanta KPP w Sochacze-
wie, wnuka przodownika PP 
Jana Gałązki, którzy zginął w 
1940 roku w Twerze, Dariu-
sza Gałązkę, a także przed-
stawicieli   Stowarzyszenia 
„Na Posterunku” - Tomasza 
Safj ańskiego, Tomasza Świer-
czyńskiego i Przemysława 
Majewskiego.

Komendant w swym 
przemówieniu podkreślił, 
że mimo iż Policja Pań-

stwowa została powołana 
24 lipca 1919 roku, to jej 
funkcjonariusze dzielnie 
walczyli o utrzymanie nie-
podległości Polski. Przyto-
czył przykład 213. Ochot-
niczego Policyjnego Pułku 
Piechoty oraz 3. szwadro-
nu Dywizjonu Huzarów 
Śmierci. Przypomniał rów-
nież, że przedwojenni poli-
cjanci brali również udział 
w bitwie pod Husynnem. 
Wiele lat po II wojnie świa-
towej nazwiska funkcjona-
riuszy znajdujemy na liście 
więźniów Pawiaka i listach 
obozów koncentracyjnych. 
Tragiczny koniec spotkał 
również tych funkcjona-
riuszy, którzy dostali się 
do niewoli na wschodzie. 
Szacuje się, że w ramach 
zbrodni katyńskiej zginę-
ło około 6 tys. funkcjona-
riuszy. Wśród zamordowa-
nych byli również synowie 
ziemi sochaczewskiej lub 
związani z Sochaczewem. 
Za wzorową postawę i mi-
łość do Ojczyzny przy-
szło im zapłacić najwyższą 
cenę. Komendant podkre-
ślił, że policjanci, którym 
udało się przeżyć, w dal-
szym ciągu podejmowali 
walkę za Ojczyznę.

Funkcjonariusze dziel-
nie walczyli w Polskich Si-
łach Zbrojnych na Zacho-
dzie. Na szczególną uwagę 
zasługuje fakt, że 9 funk-
cjonariuszy Policji Pań-
stwowej należało do Ci-
chociemnych. Po wojnie 
policjanci spotkali się z 
represjami. Przykładem 
może być postać kom. 
Bolesława Kontryma ps. 
Żmudzin, którego szcząt-
ki znaleziono 4 lata temu 
w kwaterze Ł na Powąz-
kach.

Podkreślił, że wystawa 
idealnie wpisuje się w wy-
darzenia, które mają za cel 

upamiętnienie   100-lecia 
odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę oraz po-

dziękował, że sochaczew-
ska policja włączyła się w 
obchody.

Wystawa   chronologicz-
nie przedstawia historię so-
chaczewskiej formacji. Jej 

autorzy duży nacisk poło-
żyli na przedstawienie syl-
wetek osób, które na prze-
strzeni stulecia szczególnie 
przyczyniły się do jej funk-
cjonowania. Duża część 
ekspozycji została poświę-
cona unikatowemu w skali 
kraju, a działającemu daw-
niej na terenie Sochacze-
wa, „Domowi rodziny po-
licyjnej”. Była to placówka 
opiekująca się sierotami po 
policjantach, którzy zginęli 
m.in. podczas działań wo-
jennych.

Na wystawie nie za-
brakło też ciekawych do-
kumentów. Szczególnie 
wzruszające są listy, któ-
re wywiezieni na wschód 
funkcjonariusze wysyłali 
do swoich rodzin w Socha-
czewie, dokumenty policyj-
ne, czy wydawnictwa resor-
towe. Miejsce w gablotach 
znalazły też historyczne po-
licyjne odznaczenia, czy na-
wet umundurowanie.

Z a p r e z e nt ow a n e    w 
kramnicach eksponaty po-
chodzą od rodzin socha-
czewskich policjantów, a 
także w części z Muzeum 
Ziemi Sochaczewskiej i Pola 
Bitwy nad Bzurą, jak rów-
nież ze zbiorów stowarzy-
szenia „Na Posterunku”. 
Dużego wsparcia w jej przy-
gotowaniu udzieliły także 
siostry z klasztoru w Szy-
manowie, w którym znaj-
dują się m.in. dokumenty 
dotyczące funkcjonowania 
policji na ziemi sochaczew-
skiej.

Wystawę można było 
oglądać do niedzieli 15 lip-
ca. Jak się dowiedzieliśmy, 
zaprezentowane na niej eks-
ponaty w dużej części tra-
fi ą do sali pamięci, która 
będzie usytuowana w po-
wstającej nowej komendzie 
policji przy ul. 1 Maja. 

Policyjne pamiątki w kramnicach
W kramnicach miejskich policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie pokazali wystawę upamiętniającą dzieje ich 
formacji od odzyskania przez Polskę niepodległości. Można ją było oglądać przez tydzień.

Jedną z obecnych na uroczystości osób był syn przedwojennego policjanta, przodownika Policji 
Państwowej Jana Kraszewskiego, ks. Tadeusz Kraszewski (pierwszy od prawej)

Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się udostępniona przez sochaczewskie muzeum 
broń biała i palna z początku ubiegłego stulecia

Te i inne policyjne pamiątki można było oglądać w patio kramnic podczas trwania wystawy

17 lipca 2018  nr 15 (1315)
SOCHACZEWSKASOCHACZEWSKA

11



17 lipca 2018  nr 15 (1315)
SOCHACZEWSKA

12

Trwają wakacyjne obozy 
dla harcerzy. W tym roku 
Hu� ec ZHP Sochaczew zor-
ganizował trzy dwutygo-
dniowe turnusy w stanicy 
harcerskiej w Łąkie na Ka-
szubach (woj. pomorskie), 
kolonie w Łebie, a także 
wysyła drużynę na Zlot 
100-lecia ZHP do Gdańska.

Do bazy obozowej na Ka-
szuby pierwsza grupa wy-
jechała już 27 czerwca. Jak 
co roku towarzyszy im 24 
gości z ukraińskiego Gród-
ka, miasta partnerskiego 
Sochaczewa. Na półmet-
ku turnusu uczestników 
obozu odwiedził burmistrz 
Piotr Osiecki oraz przewod-
niczący Rady Miejskiej Syl-
wester Kaczmarek. W trak-
cie jednodniowego pobytu 
gospodarze pokazali samo-
rządowcom, czym dyspo-
nuje stanica a także, jakie 
warunki oferuje młodzie-
ży chętnie wypoczywającej 
pod namiotami. 

Podczas trzech dwuty-
godniowych turnusów wy-
pocznie tam ponad 400 
osób w wieku od 10 do 17 
lat, w tym 258 podopiecz-
nych akcji „Pogodne Lato” 
skierowanej do dzieci i mło-
dzieży wywodzących się z 
rodzin zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym, 
dla których to często jedy-
na forma wakacyjnego wy-

poczynku. Przyjadą oni z 
powiatu sochaczewskiego, 
grodziskiego,   żyrardow-
skiego,   nowodworskiego, 
wołomińskiego oraz sier-
peckiego. Dla dzieci i mło-
dzieży, jak co roku, przygo-
towano bogaty i różnorodny 
program obfi tujący w zaję-
cia edukacyjno-wychowaw-
cze, gry i zabawy w plenerze, 
piesze wyprawy i wycieczki 
autokarowe. Przez cały czas 
nad ich bezpieczeństwem 
czuwają doświadczeni in-
struktorzy ZHP oraz wy-
kwalifi kowani nauczyciele 
sochaczewskich szkół. 

Jednak obóz w Łąkie to 
jedna z wielu wakacyjnych 
propozycji, z których sły-
nie sochaczewski hufi ec. W 
sierpniu 50 uczniów z gmi-
ny Sochaczew wypocznie 
na kolonii zuchowej w Łe-
bie, a 40-osobowa grupa 
starszych harcerzy będzie 
się bawić na największym w 
Polsce zlocie z okazji 100-le-
cia ZHP, który odbędzie się 
na wyspie Sobieszewskiej w 
Gdańsku.

Harcerska Akcja Let-
nia sochaczewskiego hufca 
potrwa do końca wakacji, 
a jej organizacja nie była-
by możliwa bez wsparcia fi -
nansowego Urzędu Miasta 
i Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. 

Anna Wasilewska 
ZHP Sochaczew

Fot. Maciej Wasilewski

Ponieważ bezpieczeństwo dzie-
ci i młodzieży w czasie wakacji 
stawiamy na pierwszym miej-
scu, półkolonie rozpoczęliśmy 
od spotkania ze strażakami i 
policjantami, którzy opowie-
dzieli m.in. o tym, jak się zacho-
wywać nad wodą. We wtorek 
odbyła się wycieczka do Dino 
Parku w Kołacinku, gdzie wie-
lu uczniów mogło podzielić się 
swoją ogromną wiedzą na te-
mat dinozaurów. Po zwiedza-
niu parku uczestnicy wcielili się 
w role archeologów i „odkopy-
wali” szczątki pragadów.

27 czerwca zaplanowaliśmy 
Dzień Sportu na wesoło. Był sla-
lom z piłeczką do tenisa stoło-
wego, rzuty do kosza, strzał do 
bramki, skoki na skakance, bie-
gi pod płotkami i nad płotkami, 
bieg z gazetą, sprawdzenie cel-
ności rzutu. Na koniec dnia od-
było się pasowanie na kolonistę. 
Następnego dnia w trasę ruszył 
Wesoły Pociąg Retro. Koloni-
ści mieli okazję zwiedzić Mu-
zeum Kolei Wąskotorowej, skąd 
o 10.20 odjechali zabytkowym 
składem w kierunku Puszczy 
Kampinoskiej. Pierwszą stacją 
było Wilcze Tułowskie, gdzie 
ruszyli na spacer po puszczy. 
Następnie kolejką dojechali do 
Tułowic, by udać się do Osady 
Puszczańskiej na ognisko. 

W piątek 29 czerwca od-
był się Dzień Profi laktyki. Ko-
loniści uczestniczyli w zajęciach 
prowadzonych przez wolonta-
riuszy, absolwentów „jedynki”, 
Zuzannę Koperską oraz Mi-
chała Sikorę. Zuzia wprowa-
dziła najmłodszych w bezpiecz-
ny świat Internetu, zaś Michał, 
jako instruktor pierwszej po-
mocy przedmedycznej, popro-
wadził zajęcia z jej udzielania.

Drugi tydzień wypoczyn-
ku rozpoczął się wycieczką 
do Mszczonowa, na tamtejsze 
termy. Choć aura nie sprzy-
jała, woda w basenach była 
przyjemnie ciepła i nasi pod-
opieczni wyszaleli się do woli. 
Największym powodzeniem 

cieszyła się super zjeżdżalnia, 
wirowy basen i jacuzzi. 

3 lipca odbył się Kolonij-
ny Mundial z konkursami na 
króla strzelców i najlepszego 
bramkarza. To jednak nie wy-
czerpało ogromnej energii pół-

kolonistów, którzy po rozgryw-
kach poszli jeszcze na wycieczkę 
do Happy Parku i Ogródka Jor-
danowskiego. 

W środę czekała na mło-
dzież kolejna atrakcja - wyciecz-
ka do ZOO w Płocku. Młodsze 

grupy wzięły udział w zajęciach 
dydaktycznych, gdzie pod opie-
ką pracowników zoo mogły 
oswoić się z wężami, jaszczur-
kami, żółwiami. Starsze gru-
py ruszyły z przewodnikiem na 
zwiedzanie ogrodu. 5 lipca za-
prosiliśmy podopiecznych na 
„Karuzelę Rozmaitości”. Ko-
loniści brali udział w zajęciach 
biologicznych, podczas których 
oglądali świat pod mikrosko-
pami, zajęciach chemicznych, 
językowych, warsztatach pla-
stycznych, na których meto-
dą sitodruku wykonywali na 
podkoszulkach logo „Przyjaciel 
lasu”. Tego dnia odbyło się rów-
nież spotkanie z behawiorystką 
zwierząt Beatą Brymorą, która 
opowiadała o zachowaniu do-
mowych pupili.

Po raz ostatni koloniści 
spotkali się w piątek 6 lipca. Od 
rana uczestniczyli w warszta-
tach plastycznych  „Wymaluj-
my razem tęczę” oraz przygo-
towywali wystawę swoich prac. 
O 14.00 wszyscy spotkali się w 
sali gimnastycznej na uroczy-
stym podsumowaniu turnu-
su. Wzięli w nim udział m.in. 
Marek Fergiński, zastępca bur-
mistrza nadzorujący w UM 
sprawy z zakresu pomocy spo-
łecznej i oświaty oraz Joanna 
Kamińska, naczelnik Wydzia-
łu Polityki Społecznej i Ochro-
ny Zdrowia UM. 

Organizatorzy półkolonii 
dziękują policji oraz straży po-
żarnej za poprowadzenie po-
gadanek na temat bezpiecz-
nych wakacji, Beacie Brymorze 
za zajęcia na temat zachowa-
nia zwierząt, Alinie Okrasce za 
warsztaty biologiczne, Zuzan-
nie Koperskiej, Zuzannie Bar-
tosiewicz i Michałowi Sikorze 
za przygotowanie ciekawych 
zajęć  na temat bezpiecznego 
korzystania z Internetu, pokazu 
Mega Baniek Mydlanych oraz 
zajęć z zakresu pierwszej po-
mocy przedmedycznej.

Kierownik półkolonii
Renata Rossa-Ponieważ

Dwa tygodnie przygód, 
czyli Półkolonie 2018
W tym roku półkolonie letnie, fi nansowane przez samorząd miasta, zorganizowane 
zostały przez Szkołę Podstawową nr 1. W wypoczynku uczestniczy blisko 120 uczniów 
sochaczewskich szkół. Od 25 czerwca do 6 lipca uczestnicy mieli zagwarantowane trzy 
posiłki dziennie oraz aktywny wypoczynek pod opieką nauczycieli.

Harcerskie lato

AKCJA LETNIA
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Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Zespół istnieje od 1948 roku, 
powstał w łowickiej Szko-
le Rolniczej, obecnie ma swo-
ją pracownię w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 
RCKU na Blichu w Łowiczu. 
Członkowie zespołu to mło-
dzież szkolna. Ci młodzi ludzie 
kultywują zwyczaje, obrzę-
dy i tradycje regionu łowickie-
go. Swoimi barwnymi stroja-
mi, muzyką, śpiewem i tańcem 
propagują lokalny folklor. 

Program artystyczny Ze-
społu Pieśni i Tańca „Blicho-
wiacy” składa się z trzech 
części: suity łowickiej, ob-
razka łowickiego oraz obrzę-
du „Zapusty”. Zespołowi to-
warzyszy kapela ludowa, w 
skład której wchodzi akorde-
on, klarnet, skrzypce i bębe-
nek. W Sochaczewie mogli-
śmy wysłuchać tradycyjnych 
pieśni, muzyki łowickiej oraz 
zobaczyć tańce z gatunku 
folkloru łowickiego. Mimo że 
skład „Blichowiaków” tworzy 
głównie młodzież zaczyna-
jąca dopiero swoją artystycz-
ną drogę, jakość ich scenicz-
nych występów jest bardzo 
wysoka. Nic więc dziwnego, 

że w toku kilkudziesięciolet-
niej pracy zespół występował 
na różnych uroczystościach, 
również międzynarodowych. 
Był nagradzany i wyróżniany 
na konkursach i festiwalach. 
„Blichowiacy” gościli w Rosji, 
Niemczech, Austrii, Francji, 
Holandii, na Litwie, w Serbii 
oraz w USA.

- Podczas festiwa-
lu, oprócz „Warszawianki” 
i „Blichowiaków”, gościli-
śmy też Kapelę Mazowiecką 
z Sochaczewa oraz Góralską 
Horę. Za każdym razem fre-

kwencja na koncertach była 
bardzo wysoka i to nawet gdy 
15 lipca w ostatniej chwili, ze 
względu na pogodę, musieli-
śmy przenieść fi nał do kram-
nic - powiedziała nam na-
czelnik Wydziału Kultury, 
Turystyki i Promocji Miasta 
Joanna Niewiadomska-Ko-
cik. - W związku z tym doło-
żymy wszelkich starań, by za 
rok odbył się II Festiwal Folk-
lorystyczny. Chcemy, by tra-
dycją stało się, że przez cały 
sezon wakacyjny na miesz-
kańców oraz osoby przyjeż-

dżające do Sochaczewa czeka-
ła stała oferta, z której można 
skorzystać w letnie wieczory. 

Lipiec miał charakter 
ludowy. Z kolei na sierpień 
zaplanowano festiwal jaz-
zowy, który zainauguruje 
Andrzej Jagodziński Oktet 
(29.07, godz. 19.00, pl. Ko-
ściuszki.). Ponieważ inau-
guracja odbędzie się niemal 
w przededniu rocznicy wy-
buchu powstania warszaw-
skiego, muzycy zaprezen-
tują pieśni patriotyczne w 
jazzowej odsłonie. 

Jako trzecia na I Socha-
czewskim Festiwalu Folklo-
rystycznym wystąpiła Folk 
Kapela Góralska Hora. Bez-
pośrednio po koncercie jej 
lider - Szczepan Karwowski 
odpowiedział na kilka pytań 
Agnieszki Poryszewskiej. 

Z czego wynika niesłab-
nąca od lat popularność 
muzyki góralskiej?
Myślę, że z serca, które 
wkładamy w granie. Ostat-
nio widać, że muzyka ludo-
wa jest „na czasie”, choć gó-
ralszczyzna, niezależnie od 
mody, zawsze była ludziom 
bliska. Chcemy pokazać na-
szą muzykę w oryginalnej 
formie, dlatego sięgamy po  
unikatowe instrumenty gó-
ralskie, takie jak: trombi-
ta, róg pasterski, dudy, oka-
ryna oraz różnego rodzaju 
piszczałki. Hołdujemy ro-
dzimej muzyce góralskiej 
Beskidów i Tatr w tradycyj-
nym, rozrywkowym oraz 
miłym dla ucha brzmieniu.

Prezentujecie nie tyl-
ko polskie utwory, ale w 
swoim repertuarze na-
wiązujecie do folkloru na-
szych sąsiadów.
Z ogromną przyjemnością 
prezentujemy skoczne i ży-
wiołowe utwory inspirowa-
ne melodiami słowackimi, 
węgierskimi, rumuński-
mi, bałkańskimi, cygański-
mi, żydowskimi. Skład też 
mamy międzynarodowy, bo 
polsko-słowacki. Przygoto-
wujemy również aranżacje 

popularnych hitów w wer-
sji „na góralską nutę”, wpla-
tamy w naszą grę elementy 
jazzowe. 

W Sochaczewie Festiwal 
Folklorystyczny odbywa 
się pierwszy raz. Czy na 
terenie Polski takie wyda-
rzenia weszły już do sta-
łego kalendarza imprez?
Dokładnie - takich wyda-
rzeń jest mnóstwo. Kon-
certujemy co weekend, od 
piątku do niedzieli nasz 
kalendarz jest wypełnio-
ny. Jeździmy też na festiwa-
le odbywające się w kraju i 
za granicą. Nie będę ukry-
wał, że promowanie naszej 
tradycyjnej muzyki i ży-
wiołowe reakcje publiczno-
ści, to jedne z największych 
plusów grania w Góralskiej 
Horze. Jeżeli chodzi o So-
chaczew, to widać, że wa-
sza impreza ma potencjał. 
Mimo że jest premiero-
wa, jej organizacja była na 
świetnym poziomie, a wy-
stępowanie dla was to czy-
sta przyjemność. 

Wszędzie ludzie reagują 
na was tak żywiołowo, jak 
w naszym mieście?
Lubimy nawiązywać kon-
takt z publicznością i ludzi 
w ogóle. Tacy już są góra-
le. A co do Sochaczewa, to 
mam nadzieję, że nie będzie 
to nasza ostatnia wizyta u 
was. Od nasych góralskich 
serdusek syćkigo nolepsego 
wom zycymy.

Na � nał „Blichowiacy”
W niedzielę 24 czerwca na pl. Kościuszki rozpoczął się I Sochaczewski Festiwal 
Folklorystyczny, który zainaugurował koncert Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu 
Warszawskiego „Warszawianka”. Wydarzenie zamknął z kolei 15 lipca występ „Blichowiaków”.

Na góralską nutę, hej!
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Latem w Sochaczewie nie można się nudzić, bo ratusz wspólnie z jednostkami kultury, sportu i organizacjami pozarządowymi 
przygotował kilkadziesiąt imprez - pikników rodzinnych na placach zabaw, turniejów sportowych, koncertów, zajęć w 
bibliotekach. Na plaży działa kino plenerowe, obok kąpielisko z ratownikami WOPR, można popływać kajakiem, co niedzielę 
zwiedzać zamek z przewodnikiem, a nawet za darmo wejść na basen Orka.

17 lipca
 11.00 - sztuka ,,Pipi wędrowniczka” 
w wykonaniu Teatru Urwis (biblioteka dla 
dzieci, kramnice miejskie)
 Co to znaczy? - poznajemy zabawne 
historyjki, które pozwolą zrozumieć znacze-
nie znanych powiedzeń (biblioteka, ul. 15 
Sierpnia 83, zajęcia w godz. 11.00-13.00)

18 lipca
 Poznajemy zawody - pszczelarz, 
czyli spotkanie z Rafałem Durzyńskim, 
pszczelarzem z Pasieki Paulinka (bibliote-
ka dla dzieci, kramnice miejskie, zajęcia w 
godzinach 10.00 - 11.30)
 Sprawne ręce - lepienie z plasteliny 
letnich krajobrazów (biblioteka, ul. 15 
Sierpnia 83, zajęcia w godz. 11.00-13.00)
 17.00 - 19.00 - Rozegramy całe 
miasto! Stowarzyszenie Planszówki w 
Sochaczewie zaprasza do wspólnej gry 
(kramnice miejskie, ul. 1 Maja 21)

19 lipca
 Eksperymentujemy w bibliotece 
(biblioteka dla dzieci, kramnice miejskie, 
zajęcia w godzinach 10.00 - 11.30)
 Wyprawy książkowe w krainy baśniowe 
- głośne czytanie baśni (biblioteka, ul. 15 Sierp-
nia 83, zajęcia w godz. 11.00-13.00)

 21.30 - fi lm BILET NA KSIĘŻYC. Na seans 
zaprasza Sochaczewskie Kino Plenerowe ulo-
kowane na plaży miejskiej nad Bzurą. Wstęp 
jest bezpłatny. Na widzów czeka 80 leżaków. 
Przed każdym seansem odbywają się konkur-
sy z nagrodami.
 

20 lipca
 Kulturalnych ludzi zapukanie w 
drzwi nie trudzi - savoir vivre dla dzieci 
(biblioteka, ul. 15 Sierpnia 83, zajęcia w 
godz. 11.00-13.00)
 10.00 - 12.00 - Wakacyjne Wariacje 
Wodne z Orką (pływalnia przy ul. Olim-

pijskiej). Uczniowie wchodzą na basen 
- bezpłatnie 
 Czytanie na powietrzu połączone z 
zabawami podwórkowymi z dawnych lat 
(biblioteka dla dzieci, kramnice miejskie, zaję-
cia w godzinach 10.00 - 11.30)

21 lipca
 9.00 - Turniej Siatkówki Plażowej (obiek-
ty sportowe MOSiR przy ul. Chopina 101)
 15.00 - 17.00 - Piknik rodzinny na 
placu zabaw przy ul. Fabrycznej
 19.00 - 22.00 - „Potańcówka na dechach”  
Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza na 
„Potańcówkę na Dechach”, która odbędzie się 
na Scenie Letniej w Boryszewie. Zagra zespół 
Pędzące Jaguary, który zapewni wszystkim 
fantastyczną zabawę w rytmie tanecznych 
przebojów. Zapraszamy z własnymi kocykami 
piknikowymi i małym co nieco. Wstęp wolny. W 
przypadku złej pogody impreza odbędzie się 
wewnątrz budynku.

22 lipca
 10.00 - Otwarty Turniej Piłki Nożnej 
(obiekty sportowe MOSiR przy ul. Chopina 101)
 15.00 - 17.00 - Piknik rodzinny na 
placu zabaw w Malesinie
 Akcja „Przewodnik na zamku”. W 
godzinach 15.00 - 18.00 na Zamku Książąt 
Mazowieckich na wszystkich chętnych czekają 
pracownicy Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i 
Pola Bitwy nad Bzurą. Bezpłatni przewodnicy 
oprowadzą po ruinach zamku, opowiedzą 
o ciekawostkach i tajemnicach dotyczących 
przeszłości sochaczewskiej warowni.
Dodatkowo mini pokazy rycerskie - przymie-
rzanie zbroi, gry i zabawy plebejskie, dyby, 
broń czarnoprochowa i wiele innych atrakcji.
O 16.00 na wzgórzu wykonany będzie na 
żywo hejnał miasta.

23 lipca
 Poznajemy zawody - policjant (biblio-
teka dla dzieci, kramnice miejskie, zajęcia 
w godzinach 10.00 - 11.30)

Plaża
Wyznaczone są dwie strefy dla dzieci i dorosłych, a nad bezpieczeństwem kąpią-
cych czuwają ratownicy WOPR. Kąpielisko nad Bzurą zaprasza codziennie w godz. 

10.00-18.00. Otwarte będzie do ostatniego dnia wakacji. 

Kajaki
Obok plaży działa wypożyczalnia kajaków. Czynna jest od poniedziałku do piątku w 
godz. 14.00-20.00, a w soboty i niedziele od 13.00 do 20.00 (ostatnie wypożyczenie 

o 19.00). 

Tańsze bilety na basen
Jak co roku w wakacje pływania Orka zachęca do kąpieli niższymi cenami. Ucznio-
wie oraz studenci za godzinę pływania płacą 1,80 zł. Promocyjna cena obowiązuje 

od poniedziałku do piątku między  6.45 a 9.00. Uwaga - w kasie trzeba pokazać 
ważną legitymację. 
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 Gry planszowe (biblioteka, ul. 15 
Sierpnia 83, zajęcia w godz. 11.00-13.00)

24 lipca
 10.00 - 12.00 - Wakacyjne Wariacje 
Wodne z Orką (pływalnia przy ul. Olimpijskiej). 
Uczniowie wchodzą na basen bezpłatnie. 
 Wakacyjne robótki - origami (bibliote-
ka dla dzieci, kramnice miejskie, zajęcia w 
godzinach 10.00 - 11.30)
 Letnia łąka - prace z bibuły (biblioteka, ul. 
15 Sierpnia 83, zajęcia w godz. 11.00-13.00)

25 lipca
 Eksperymentujemy w bibliotece 
(biblioteka dla dzieci, kramnice miejskie, 
zajęcia w godzinach 10.00 - 11.30)
 Kto zagadkę zgadnie, tego nuda 
nie dopadnie - rozwiazywanie rebusów, 
zagadek, kalamburów (biblioteka, ul. 15 
Sierpnia 83, zajęcia w godz. 11.00-13.00)
 17.00 - 19.00 - Rozegramy całe 
miasto! Stowarzyszenie Planszówki w 
Sochaczewie zaprasza do wspólnej gry 
(kramnice miejskie, ul. 1 Maja 21)

26 lipca
 Bajlandia i wyprawa na lody (bibliote-
ka dla dzieci, kramnice miejskie, zajęcia w 
godzinach 10.00 - 11.30)
 Zabawy z bajką - „Królewna Śnież-
ka” - czytanie baśni i prace plastyczno-
-techniczne (biblioteka, ul. 15 Sierpnia 83, 
zajęcia w godz. 11.00-13.00)

27 lipca
 Zabawy i konkursy na zakończenie 
wakacji (biblioteka dla dzieci, kramnice 
miejskie, zajęcia w godzinach 10.00 - 
11.30)
 Kolory lata - uwiecznienie barw lata 
poprzez wykonanie kolorowych motyli 
(biblioteka, ul. 15 Sierpnia 83, zajęcia w 
godz. 11.00-13.00)

28 lipca
 10.00 - Otwarty Turniej Piłki Nożnej 
(plac zabaw Karwowo)
 15.00 - 17.00 - Piknik rodzinny na 
placu zabaw przy ul. Żwirki i Wigury

29 lipca
 Akcja „Przewodnik na zamku”. 
W godzinach 15.00 - 18.00 na Zamku 
Książąt Mazowieckich na wszystkich 
chętnych czekają pracownicy Muzeum 
Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad 
Bzurą.
 15.00-17.00 - Piknik rodzinny na 
terenie Integracyjnego Ogrodu Zabaw i 
Sportu przy al. 600-lecia
 19.00 - I Sochaczewski Festiwal 
Jazzowy (plac Kościuszki). Koncert „W 
hołdzie wolności” – wykonawcy: Andrzej 
Jagodziński, Nula Stankiewicz, Agniesz-
ka Wilczyńska, Czesław Bartkowski, 
Adam Cegielski, Janusz Strobel, Robert 
Majewski

Zajęcia w bibliotekach
Dzieci w wieku 6-12 lat MBP zaprasza na serię różnorodnych zajęć plastycznych, 
ruchowych, technicznych, na spotkania z ciekawymi ludźmi opowiadającymi o 

historii miasta, wykonywanych zawodach itp. Dodatkowo w głównej siedzibie w 
kramnicach przez całe wakacje maluchy mogą skorzystać z gier stolikowych i 

planszowych, bezpłatnego dostępu do komputera, grać na x-boxie.

Blisko dwustu widzów w kinie letnim
W czwartkowy wieczór 5 lipca na plaży miejskiej odbył się seans fi lmu „Morderstwo w 

Orient Expressie”. Była to inauguracja piątego sezonu Sochaczewskiego Kina Letniego.
Na mieszkańców czekało 80 zapewnionych przez organizatora leżaków. Olbrzymie 

zainteresowanie wydarzeniem sprawiło jednak, że wszystkie zapełniły się widzami 
jeszcze przed zaplanowanym na godzinę 21:30 rozpoczęciem seansu. Część 

zainteresowanych rozkładała sobie koce, inni przynosili z domu własne leżaki.
Przed nami jeszcze trzy seanse 

w ramach tegorocznej edycji 
Sochaczewskiego Kina Letniego:

19 lipca godz. 21.30 
- BILET NA KSIĘŻYC

2 sierpnia godz. 21.00 
- DWA DNI W PARYŻU

16 sierpnia godz. 21.00 
- KONTROLA ABSOLUTNA

Lato na zamku

Rozpoczął się wakacyjny sezon akcji „Przewodnik na zamku”. Bezpłatne 
zwiedzanie najstarszego sochaczewskiego zabytku z przewodnikiem odbywa 

się w każdą niedzielę do końca sierpnia, w godzinach 15.00 - 18.00.
Pierwsza odsłona wydarzenia odbyła się 8 lipca. Zainteresowanych 

po Zamku Książąt Mazowieckich oprowadzał Michał Górny z Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Pracownik muzeum opowiadał 

o tajemnicach i ciekawostkach z historii sochaczewskiej warowni. Oprócz 
tego grupa rekonstrukcyjna Łuczników Św. Jerzego z Poddębic, przygotowała 

pokaz broni czarnoprochowej z XIV i XV wieku. Piszczele, hakownice i arkebuzy 
strzelały ze wzgórza zamkowego, a huk i dym przyciągał ciekawskich na ruiny.

Dodatkowo, punktualnie o 16.00 ze wzgórza zamkowego mieszkańcy mogli 
usłyszeć wykonany na żywo, na cztery strony świata, hejnał Sochaczewa.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa plenerowa Marcina Hugo-Badera „Okno 
Sztuki”. W murach zamku wystawiono obrazy Stanisława Werle (wizerunki 
tygrysów i lampartów) i Beaty Derdy (pejzaże i trawy). Marcin Hugo-Bader 

zaprezentował z kolei rzeźby swojego autorstwa.
Akcja „Przewodnim na zamku” będzie nam towarzyszyć w każdą niedzielę 

wakacji w godzinach 15.00-18.00. Dodatkowe atrakcje, z udziałem grup 
rekonstruktorów, na podobieństwo pokazów średniowiecznej artylerii, 

zaplanowano na 22 lipca, 12 i 19 sierpnia. (mf)
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Chopin na wakacje
Żelazowa Wola przez okrągły rok jest odwiedzana przez wielu turystów i melomanów 

z kraju i zagranicy. Tu przyszedł na świat Fryderyk Chopin, tu też znajduje się park 
i muzeum - Dom Urodzenia Fryderyka Chopina, w którym odbywają się cykliczne 

koncerty, zainicjowane w 1954 roku przez wybitnego polskiego pianistę i pedagoga 
prof. Zbigniewa Drzewieckiego. Sezon koncertowy trwa od maja do końca września. 
Na sobotnie recitale chopinowskie z udziałem utalentowanych, młodych pianistów 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza od maja do końca września. Odbywają 
się o godz. 12.00 i 15.00. 21 lipca wystąpi Luka Okros. Recitale odbywają się także w 

każdą niedzielę o godz. 12.00 i 15.00.  W najbliższą - 22 lipca wystąpi Wojciech Świtała. 
(o 12.00 Recital Chopinowski na instrumencie historycznym - Erard z 1838 r.). 

Wstęp na recital - w cenie biletu wstępu do parku.

WAKACJE W MIEŚCIE

7 lipca do wspólnej zaba-
wy zaproszono mieszkań-
ców osiedla Korczaka. W so-
botnie popołudnie na dzieci 
czekały bańki mydlane, ma-
lowanie buziek, do wspólne-
go tańca, gier, zgadywania 
postaci pojawiających się w 
tekstach piosenek i konkur-
sów sprawnościowych za-
chęcał wodzirej czyli Piotr 
Milczarek. 

Zwycięzcy poszczegól-
nych konkurencji otrzy-
mywali nagrody - słody-
cze ufundowane przez fi rmę 
Mars Polska oraz miejskie 
gadżety - czapeczki, pił-
ki plażowe, komiksy, kolo-
rowanki, baloniki. Wujcia 
Wariatuńcia dzielnie wspie-
rała młodzież z Klubu Wo-
lontariusza działającego 
przy MOPS. We wspólnej 
zabawie na Korczaka wziął 
udział m.in. burmistrz Piotr 
Osiecki oraz jego zastępcy 
Marek Fergiński i Dariusz 
Dobrowolski.

W niedzielę 8 lipca fe-
styn odbył się na placu za-
baw na terenie osiedla ko-
munalnego Trojanów. Tu 
też były konkursy, zaba-
wy, dużo muzyki i jesz-
cze więcej nagród. Dzie-
ciaki szturmowały stoisko, 
w którym ich buźki stawa-
ły się twarzami bajkowych 
postaci lub zyskiwały uro-
cze ozdobniki. Obecność 
na pikniku wiceburmistrza 
Dariusza Dobrowolskiego 
wykorzystał radny z tamte-
go terenu Edward Stasiak, 
który w imieniu mieszkań-
ców prosił o rozbudowa-
nie placu zabaw o nowe ele-
menty. Zastępca burmistrza 

zapewnił, że jeżeli taka bę-
dzie wola radnych, to mia-
sto chętnie się tym tematem 
zajmie.

Kolejny weekend gier i 
zabaw dla dzieci rozpoczął 
się od Festynu w Karwowie. 
W sobotę 14 lipca na terenie 
Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji najmłodsi ba-
wili się z animatorką Mile-
ną Wysocką. Początkowo 
w niewielkiej grupie, póź-
niej już w gronie kilkunastu 
osób, dzieci przeciągały linę, 
tańczyły, rzucały piłeczkami 
do celów. W nagrodę za wy-
konywane zadania otrzyma-
ły słodycze oraz miejskie ga-
dżety. Zabawie towarzyszyli 
m.in. działacze z tego terenu: 
Stanisław Sobczak i Sylwe-
ster Zdzieszyński.

Zaplanowany na niedzielę 
15 lipca piknik na placu zabaw 
przy ul. Grunwaldzkiej niestety 
się nie odbył. Przeszkodziła po-
goda - burza i obfi te opady desz-
czu. Festyn dla dzieci w Choda-
kowie przesunięto. Odbędzie się 
on w niedzielę 5 sierpnia.

Ponadto przypomina-
my, że przed nami jeszcze 
cztery inne pikniki: 21 lipca 
na placu zabaw przy ul. Fa-
brycznej, 22 lipca w Malesi-
nie przy Kozubowskiego, 28 
lipca na jordanku przy ul. 
Żwirki i Wigury a 29 lipca na 
Integracyjnym Placu Zabaw 
przy al. 600-lecia. Wszędzie 
zabawa trwa od 15.00 do 
17.00. Organizatorami pik-
ników są Wydział Sportu i 
Organizacji Pozarządowych 
UM oraz MOSiR. (red.)

Osiedlowe atrakcje 
Trwa cykl letnich pikników na placach zabaw organizowanych 
przez Wydział Sporu i Organizacji Pozarządowych UM oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jesteśmy na półmetku, a przed 
nami jeszcze pięć spotkań z animatorami gier i zabaw dla dzieci.
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WYPOCZYNEK

PO MAZOWIECKICH 
SZLAKACH
Mazowiecki Szlak Tradycji to 
doskonała propozycja dla miło-
śników sztuki ludowej, tradycyj-
nej muzyki czy dobrej kuchni. 
Trasy prowadzą do miejsc wyjąt-
kowych i klimatycznych - skan-
senów, muzeów, drewnianych 
kościołów, gospodarstw agrotu-
rystycznych, niewielkich zagród 
czy warsztatów rzemieślniczych. 
Atmosferę dawnego życia na wsi 
i kontakt z regionalnymi trady-
cjami gwarantują mazowieckie 
skanseny w Sierpcu i Radomiu, 
a także Zagroda Kurpiowska w 
Kadzidle. Planując wycieczkę, 
warto odwiedzić stronę www.
mazowieckiszlaktradycji.pl

Mazowsze słynie też z do-
brych produktów oraz trady-
cyjnych potraw, dlatego podró-
żując po regionie koniecznie 
trzeba ich spróbować. Obietni-
cą smacznej regionalnej kuch-
ni jest szlak turystyczny Ma-
zowiecka Micha Szlachecka. 
Utworzenie go to inicjatywa 
trzech lokalnych restauracji - 
„Zaścianka Polskiego” z Sie-
dlec, „Retro Skibniew” ze Skib-
niewa i „Dworu Mościbrody” z 
Wiśniewa.  Obecnie na szlaku 
znajduje się 10 obiektów z regio-
nu. Skosztować  można w nich 
m.in. pampuchów, kiszki ziem-
niaczanej, tradycyjnych wędlin, 
wędzonych ryb czy owocowych 
nalewek. Gospodarze zapew-
niają także dodatkowe atrakcje - 
warsztaty kulinarne, naukę jaz-
dy konnej, rajdy rowerowe czy 
zabawę przy ognisku. Zamiast 
typowych pamiątek, w odwie-
dzanych miejscowościach war-
to zaopatrzyć się w lokalne przy-
smaki oznaczone certyfi katem 
Kulinarnego Dziedzictwa Ma-
zowsza. Więcej informacji na 
www.szlak-kulinarny.pl

NOWOCZEŚNIE 
W SKANSENIE
Sierpecki skansen zaskakuje... 
nowoczesnością. Od ubiegłego 
roku wypocząć można w Cen-
trum Kulturalno-Rekreacyj-
nym. Obiekt wybudowany dzię-
ki środkom unijnym w ramach 

RPO WM 2007-2013 idealnie 
harmonizuje z otaczającym go 
krajobrazem. Swoim wyglądem 
nawiązuje nie tylko do tradycji, 
ale również do najnowocześniej-
szych trendów architektonicz-
nych. Składa się z pięciu części. 
Trzy z nich to elementy domi-
nujące, z których każdy powstał 
z innego materiału - od jasnego 
drewna, przez cegłę w ciepłym 
beżowym kolorze, aż po ciemny 
łupek kamienny. Swoim kształ-
tem nawiązują do dawnych wiej-
skich stodół. Połączenia między 
nimi, czyli kolejne dwa elemen-
ty, ukryte są pod zielonymi ta-
rasami pokrytymi trawą. Dzięki 
temu obiekty nie wyróżniają się 
spośród otoczenia - lasu i istnie-
jących zabudowań skansenu. 

Do dyspozycji gości jest ho-
tel dla 150 osób wraz z restaura-
cją, zespół basenów oraz obiekty 
sportowo-rekreacyjne. Skorzy-
stać można z szeregu obiektów 
sportowych i usługowych m.in. 
fi tness clubu, siłowni, jacuzzi, 
sauny, sali internetowej, a nawet 
solarium, salonu fryzjerskiego, 
kręgielni czy bilarda. Nie zabra-
kło także sali koncertowej z wi-
downią dla 300 osób. 

OSTROŁĘKA - NA 
STRAŻY KULTURY 
KURPIOWSKIEJ
To jedno z pięciu polskich 
miast, którego nazwa widnieje 
na Łuku Triumfalnym w Pary-
żu. Upamiętniona została w ten 
sposób zwycięska bitwa wojsk 
napoleońskich nad rosyjskimi 
z 1807 r. Ostrołęka to miasto z 
bogatą historią, a także tradycją. 
Położone na skraju Puszczy Zie-
lonej jest ostoją kultury i tradycji 
kurpiowskiej. 

Ostrołęka była świadkiem 
i miejscem wielu bitew i wojen, 
dlatego nie może pochwalić się 
licznymi zabytkami. Z tych, 
które się zachowały, warto od-
wiedzić - XIV-wieczny kościół 
farny Nawiedzenia Najświęt-
szej Maryi Panny z gotyckim 
prezbiterium i zakrystią, a tak-
że XVII-wieczny barokowy ko-
ściół pobernardyński. Na placu 
Bema znajduje się klasycystycz-

ny ratusz z 1842 r., dwukrotnie 
przebudowywany w XX w. 

Jednym z ciekawszych za-
bytków jest kościół św. Wojcie-
cha. To dawna cerkiew prawo-
sławna wybudowana w 1890 r. 
przez rząd carski dla garnizonu 
wojskowego w podostrołęckiej 
wsi Wojciechowice. Dziś wieś 
znajduje się w granicach miasta, 
a dawna cerkiew może się po-
chwalić bogatą historią - służy-
ła protestantom, był w niej ma-
gazyn, rzymskokatolicki kościół 
garnizonowy, a obecnie znajduje 
się pod opieką księży pallotynów. 

Będąc w Ostrołęce, war-
to przejechać przez most Ma-
dalińskiego na Narwi. Projekt 
wybudowanej 11 lat temu, pod-
wieszanej na łuku, przeprawy 
wzorowany był na moście w 
hiszpańskiej Sewilli. 

Ostrołęka to miejsce zna-
ne z jednej z ważniejszych bitew 
powstania listopadowego - 26 
maja 1831 r. Bitwa była przegra-
na, wojska polskie rozgromione, 
jednak dzięki szarży ppłk. Józe-
fa Bema, późniejszego generała, 
bohatera Polski i Węgier - od-
działy polskie zdołały zrobić od-
wrót na Warszawę. Wydarzenia 
upamiętnia Pomnik Mauzo-
leum utworzony na terenie XIX-
-wiecznych fortów carskich, jed-
nych z najlepiej zachowanych 
umocnień obronnych w Polsce. 

POMNIK MAUZOLEUM
Zobaczyć tu można sarko-
fag z prochami poległych po-
wstańców, wystawy multime-

dialne, kolekcję miniaturowej 
armii oraz skansen artylerii 
Królestwa Polskiego. Z jego 
dachu podziwiać można fort, 
pole historycznej bitwy, a tak-
że panoramę miasta. Pomnik 
Mauzoleum żołnierzy pole-
głych w bitwie pod Ostrołę-
ką 26 maja 1831 r. to jedyny 
tego typu obiekt w Polsce, po-
święcony jednej z bitew po-
wstania listopadowego. Jego 
budowa była możliwa dzię-
ki funduszom unijnym w ra-
mach RPO WM 2007-2013. 
Mauzoleum jest oddziałem 
Muzeum Kultury Kurpiow-
skiej w Ostrołęce. 

MUZEUM KULTURY 
KURPIOWSKIEJ W 
OSTROŁĘCE 
Założone w 1975 r. muzeum 
mieści się w XIX-wiecznym 
budynku poczty przy placu 
Bema. Placówka stoi na straży 
kultury, tradycji i gwary kur-
piowskiej. Zajmuje się także 
kultywowaniem historii mia-
sta i regionu. W zbiorach mu-
zeum znajduje się 14 tys. eks-
ponatów muzealnych i ponad 
7 tys. woluminów w muzeal-
nej bibliotece. Dowiedzieć się 
tu można wiele o zwyczajach 
kurpiowskich, ich charakte-
rystycznych kolorowych stro-
jach, a także posłuchać języka 
- „gadki kurpiowskiej”. Moż-
na też wziąć udział w robie-
niu tradycyjnych wycinanek 
kurpiowskich. Placówka orga-
nizuje lekcje i spotkania mu-

zealne, współorganizuje tak-
że rekonstrukcje bitwy pod 
Ostrołęką z okresu powstania 
listopadowego i wojen napole-
ońskich.

Muzeum Kultury Kur-
piowskiej - www.muzeumo-
stroleka.pl

ZAGRODA KURPIOWSKA
Ok. 20 km na północ od Ostro-
łęki znajduje się inne waż-
ne miejsce kultywowania tra-
dycji kurpiowskiej - Kadzidło. 
Warto zajrzeć tam do Zagro-
dy Kurpiowskiej (oddziału Mu-
zeum Kultury Kurpiowskiej w 
Ostrołęce). To niewielki skan-
sen, w którym zobaczyć moż-
na typową dla Kurpiów zagro-
dę - siedlisko. Zwykle siedliska 
położone w odosobnieniu przy-
bierały kształt wydłużonego 
prostokąta. Układ budynków w 
zagrodzie był harmonijny: na-
przeciwko domu stała stodo-
ła, a po bokach umieszczano z 
jednej strony spichlerz, z dru-
giej oborę, zwaną także chle-
wikiem. Domy kurpiowskie 
zwrócone były zawsze szczy-
tem do drogi i oddzielone od 
niej małym ogródkiem kwiato-
wym lub warzywnym. Nieod-
łącznym elementem każdej za-
grody była studnia z żurawiem. 
W zagrodzie odbywa się wiele 
imprez, widowisk, kiermaszy i 
warsztatów. 
Opracowano na podstawie 

materiałów Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego 

Mazowsze na lato (cz. I)

Jak aktywnie, atrakcyjnie i kulturalnie spędzić czas? Może wybrać się w rejs po Wiśle, na spotkanie z 
twórczością Chopina? Mazowsze to region malowniczy, różnorodny, pełen atrakcji, pięknych krajobrazów, 
zabytków. Miłośnicy aktywnego wypoczynku, czy dobrej regionalnej kuchni, na pewno się nie zawiodą. 
Zachęcamy więc do wykorzystania wakacyjnych dni i rozpoczęcia turystycznej przygody na Mazowszu.

Jak informują Koleje Mazo-
wieckie, Bilet Turysty jest 
dostępny w kasach i bileto-
matach. To ciekawa propo-
zycja na wakacyjne zwie-
dzanie Mazowsza. Cena 
biletu pozostaje taka, jak 
przed rokiem.

Bilet Turysty jest waż-
ny przez dziesięć dni. W 
tym czasie możemy wybrać 
trzy dowolne dni i za 67 zł 
podróżować po Mazowszu 
na obszarze ograniczonym 
stacjami: Skierniewice, 
Kutno, Sierpc, Działdo-
wo, Ostrołęka, Małkinia, 
Czeremcha, Łuków, Dę-
blin, Skarżysko-Kamienna, 
Drzewica. Do biletu wyda-
wany jest karnet, na któ-
rym podróżny dokonuje 
legalizacji rozpoczęcia każ-
dego z trzech dni ważności 
biletu. Oferta KM obowią-
zuje od 1 lipca do 31 sierp-
nia. Szczegóły oferty na: 
https://www.mazowieckie.
com.pl/pl/bilet-turysty-na-
-wakacje. (ap)

Wakacyjny
Bilet Turysty

Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego już 
po raz ósmy ogłosił kon-
kurs Mazowieckie Barwy 
Wolontariatu. Jest to etap 
wojewódzki konkursu ogól-
nopolskiego realizowanego 
przez Sieć Centrów Wolon-
tariatu w Polsce. Kandyda-
tów można zgłaszać do 12 
września.

Wolontariat to idea, z 
którą łączą się ważne war-
tości, takie jak altruizm, 
empatia, solidarność. Do-
skonale wiedzą o tym wo-
lontariusze - ludzie, którzy 
z potrzeby serca angażują 
się w niesienie pomocy po-
trzebującym, biednym, cho-
rym oraz w szeroko pojętą 
pracę na rzecz różnych śro-
dowisk, instytucji i organi-
zacji działających w wielu 
obszarach życia społeczne-
go. Warto zatem promować 
tego typu postawy poprzez 
realne wsparcie konkursu. 

Termin zgłaszania kan-
dydatów do nagrody mija 12 
września. Regulamin i kar-
ta zgłoszenia dostępne są na 
stronie http://www.dialog.
mazovia.pl/barwy_wolon-
tariatu.html

Mazowsze czeka 
na wolontariuszy
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Z aktorem, reżyserem i pedagogiem teatralnym, współzałożycielem Stowarzyszenia Sztuka Nowa, prowadzącym w SCK zajęcia teatralne dla młodzieży w ramach 
teatru Maska, kuratorem młodych sochaczewskich aktorów Dawidem Żakowskim, dzięki któremu możemy śledzić serial teatralny „Dybuk” i który miał duży udział 

w powstaniu musicalu „Niepodległa - I iskra tylko”, o największych produkcjach SCK oraz pracy z młodzieżą, rozmawia Iza Strzelecka.

Sochaczewska młodzież pracuje fanatycznie
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Jak wyglądał miniony 
sezon artystyczny 
w Teatrze Maska, które-
go jesteś opiekunem?
W dużej mierze oparł się na bu-
dowaniu zespołu teatralnego. Jest 
to całkiem nowy zespół,   z   po-
przedniego składu zostało jedy-
nie kilka osób. Pozostali wybrali 
się na studia, wyjechali z Socha-
czewa. Rok zaczęliśmy od dzia-
łań integracyjnych, treningu ak-
torskiego i głosowego, pracy nad 
emisją i dykcją oraz nad oswaja-
niem się ze sceną. Aktorzy „Ma-
ski” to bardzo młodzi ludzie – od 
13 do 19 roku życia. Część z nich 
nigdy wcześniej nie występowała 
na scenie, nie tańczyła, nie śpie-
wała. Wykonaliśmy dużo pracy, 
żeby zbudować zespół. 

Ciężka praca. Czy może 
było lekko, łatwo 
i przyjemnie?
Jest to przede wszystkim bardzo 
czasochłonne zajęcie. Wyma-
ga systematyczności oraz cier-
pliwości zarówno ze strony pe-
dagoga – czyli z mojej, jak i ze 
strony aktorów. Sochaczewska 
młodzież pracuje z dużą pasją. 
Wychodząc na scenę pracują ca-
łymi sobą, z ogromnym   zaanga-
żowaniem. Można odnieść wra-
żenie, że jest to wręcz fanatyczne.

W jaki sposób pracujesz 
z tymi młodymi ludźmi? 
Co jest dla Ciebie ważne 
w pracy z zespołem?
Bardzo lubię teatr zaangażowa-
ny. Taki, który tworzy jakąś ilu-
zję, alternatywny świat, a jed-

nocześnie opowiada o ludziach 
autentycznie biorących w tym 
udział. Tworzę teatr zaangażo-
wany społecznie i światopoglą-
dowo. Mam też na uwadze to, że 
w „Masce” jest 14 różnych osób, 
czyli 14 indywidualności, często 
różniących się od siebie świato-
poglądowo. Trzeba więc znaleźć 
płaszczyznę porozumienia i dia-
logu. Tą płaszczyzną jest ciele-
sność – ruch, dynamika i świa-
domość ciała. W mojej pracy z 
aktorami można znaleźć dużo 
odniesień do metod Stanisław-
skiego, Grotowskiego, Brechta, 
ale również współczesnych me-
tod postdramatycznych. Przera-
biam je na swój własny sposób i 
to się sprawdza.

Jakie dokonania ma 
na koncie Teatr Maska 
na przestrzeni ostatnie-
go roku?
Pierwsza idea, którą w pewnym 
stopniu udało się już wcielić w ży-
cie, to produkcja serialu teatral-
nego zatytułowanego   „Dybuk”. 
Pierwszy odcinek został zrealizo-
wany we współpracy z Frankiem 
Bednarczykiem, który przygo-
tował wizualizacje do spekta-
klu. Ważny dla mnie i całego ze-
społu był tu aspekt lokalny. Chcę 
poruszać tematy związane z So-
chaczewem, takie które są kon-
trowersyjne, poruszają media i 
opinię publiczną. Główny temat 
„Dybuka” to historia Joanny S., 
która w wieku 11 lat, po śmier-
ci ojca, odkryła w sobie zdolno-
ści paranormalne. Jednak to nie 
jedyna warstwa merytoryczna 

tego spektaklu. Poziomów jest 
kilka, bo często stosuję w drama-
turgii mieszanie różnych warstw. 
W przypadku tego przedstawie-
nia równie ważny był „Dybuk” 
Anskiego – piękny tekst związa-
ny z kulturą żydowską i ducho-
wością, opowiadający o silnym 
uczuciu miłości. Przechodzenie 
w sztuce od warstw lokalnych, 
związanych ściśle z naszym mia-
stem, do tematów uniwersal-
nych, które są w stanie wywo-
łać dyskusję społeczną, to jeden 
z moich celów w pracy z aktora-
mi Teatru Maska. W przypadku 
Dybuka był to temat odmienno-
ści i tolerancji. 

Aktorzy „Maski” oraz Ty 
jako reżyser i autor sce-
nariusza wzięliście też 
udział w sztandarowej w 
tym roku produkcji So-
chaczewskiego Centrum 
Kultury, która całkiem 

niedawno miała swoją 
premierę - Musical „Nie-
podległa - I iskra tylko”.
Prace koncepcyjne nad scenariu-
szem do musicalu trwały równo-
legle z powstawaniem „Dybuka”. 
Była to kilkumiesięczna praca 
merytoryczna, następnie wiele 
prób. W projekt ten zaangażo-
wane były wszystkie sekcje   So-
chaczewskiego Centrum Kultu-
ry. Wykorzystaliśmy   wszystkie 
możliwe środki artystyczne-
go wyrazu: aktorskie, muzycz-
ne, taneczne, wokalne, fi lmo-
we, plastyczne oraz wizualizacje. 
Musical „Niepodległa – I iskra 
tylko” to synkretyczne dzieło łą-
czące środowisko lokalnych ar-
tystów i wszystkich sekcji SCK. 
Wspólną płaszczyzną była mu-
zyka Jakuba Krukowskiego, któ-
ry skomponował ją specjalnie na 
potrzeby tego musicalu. Począt-
kowo pracowaliśmy (orkiestra, 
aktorzy, tancerze i grupa rekon-

strukcyjna) osobno i to muzy-
ka właśnie była spoiwem, dzięki 
któremu te poszczególne cząst-
ki musicalu później się połączy-
ły. W trakcie prób wszyscy mie-
liśmy piękne kompozycje Jakuba 
Krukowskiego z tyłu głowy. Mu-
zyka działała bardzo pobudzają-
co na naszą wyobraźnię, ale trzy-
mała też nas w ryzach. W ciągu 
zaledwie trzech wspólnych prób 
połączyliśmy się na poziomie 
muzyki, co w dniu premiery, 
zdaniem publiczności, dało fan-
tastyczny efekt. Widzowie bar-
dzo pozytywnie przyjęli całe na-
sze widowisko. Tych, którzy nie 
mieli możliwości być na premie-
rze, już teraz zapraszam na kolej-
ne odsłony musicalu: 9 września 
na scenie letniej w SCK w Bory-
szewie oraz 10 listopada w SCK 
przy ul. Chopina 101.

W musicalu „Niepodle-
gła – I iskra tylko” 
można też było zoba-
czyć Ciebie na scenie. 
Rola niewielka, 
ale bardzo mocna 
i wyrazista. 

Przyznam, że dawno nie per-
formowałem. Tutaj nie mogłem 
sobie tego odmówić. Tekst, któ-
ry wygłosiłem, (w oparciu o 
Wielką Improwizację z „Dzia-
dów” Adama Mickiewicza) jest 
mi bardzo bliski. Początek mo-
jej drogi zawodowej związany 
jest z Wielką Improwizacją – 
pierwsza moja rola to Gustaw 
Konrad w Studium Teatralnym 
w Warszawie. Jest to dla mnie 
bardzo ważny tekst, który pro-
wadzi mnie przez życie, dlate-
go nie chciałam go nikomu od-
stąpić.

Miniony sezon arty-
styczny Teatru Maska 
można zdecydowanie 
uznać za udany i owoc-
ny. Udało Ci się zreali-
zować wszystkie zamie-
rzenia?
Istotne dla mnie, jako pedagoga, 
jest to, że tematy obydwu spek-
takli, które zrealizowaliśmy w 
tym roku, wpłynęły na cały ze-
spół teatralny, mają echo w ak-
torach, rezonują w nich. Ci mło-
dzi ludzie wychodzą z premiery 
z dużym ładunkiem emocjo-
nalnym, związanym z temata-
mi poruszanymi w spektaklach, 
przez co angażują się społecz-
nie. Mała komórka zespołu te-
atralnego jest w stanie, niczym 
w soczewce, odbić obecne na-
stroje społeczne. Jest to dla mnie 
ważne, bo chcę tworzyć teatr 
eksperymentalny i awangardo-
wy, ale też zaangażowany   spo-
łecznie. Dzięki temu tworzy się 
wspólnota, która daje alternaty-
wę istotnego funkcjonowania w 
społeczeństwie, do czego dążę. 
Jest to dla mnie swego rodza-
ju misja, którą z powodzeniem 
udaje mi się realizować.
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Cieszę się, że artyści do nas wracają
Z Magdaleną Franaszek-Niewiadomską, głównym specjalistą ds. operacyjnych impresariatu Sochaczewskiego Centrum Kultury, inspektorem Orkiestry  

Kameralnej Camerata Mazovia i dobrym duchem SCK, o głównych dokonaniach sekcji Orkiestr, Zespołów i Produkcji Artystycznych rozmawia Iza Strzelecka.
Sztandarowy projekt So-
chaczewskiego Centrum 
Kultury w minionym se-
zonie artystycznym to 
Musical „Niepodległa – 
I iskra tylko” zwieńczo-
ny dużym sukcesem. Jak 
wyglądały przygotowania 
do tego widowiska?
To bardzo duży projekt - od po-
mysłu do dnia premiery mi-
nął prawie rok. Pracowały nad 
nim intensywnie wszystkie 
sekcje SCK. Musical został za-
prezentowany na wybudowa-
nej w Boryszewie scenie letniej. 
Fantastyczną muzykę skompo-
nował nam Jakub Krukowski, 
jego kompozycje zachwyciły 
wszystkich. Cały musical został 
przygotowany własnym nakła-
dem pracy i środków, z czego 
jesteśmy dumni. Tym bardziej, 
że przedsięwzięcie okazało się 
sukcesem. Korzystając z okazji, 
wszystkim serdecznie dzięku-
ję, bo nie ma w SCK osoby, któ-
ra by się nie włączyła w realiza-
cję tego projektu. Począwszy od 
pani Krysi, która zszywała nam 
poszczególne elementy sceno-
grafii, przez ogromną pracę ak-
torów i tancerzy, skończywszy 
na dyrygencie Orkiestry Ka-
meralnej Camerata Mazovia, 
dyrektorze Arturze Komorow-
skim, który całe to przedsię-
wzięcie koordynował i łączył 
stronę techniczną, muzyczną i 
artystyczną w jedną spójną ca-
łość.

Trzonem musicalu była 
właśnie muzyka, którą za-
grała dyrygowana przez 
dyrektora Komorowskie-
go orkiestra. Jak to wy-
glądało „od kuchni”?
W musicalu wziął udział naj-
większy jak dotychczas skład 
orkiestry Camerata Mazovia, 
co pozwoliło na zaprezento-
wanie bardzo bogatego instru-
mentarium. Kompozycje Jaku-
ba Krukowskiego są przyjemne 
do grania i równie przyjemne w 
odbiorze. Wiele pozytywnych 
emocji towarzyszyło nam, mu-
zykom orkiestry, w dniu pre-
miery. Byliśmy szczerze za-
chwyceni materiałem, który 
przyszło nam wykonywać, a 
chciałabym podkreślić, że w 
koncercie brali udział muzy-

cy, którzy grają nie od dziś. Na 
premierze zjawił się sam kom-
pozytor, miał kilka ciekawych 
propozycji, które planujemy 
zrealizować. Już 9 września, w 
ramach inauguracji kolejnego 
sezonu artystycznego, na scenie 
letniej w SCK w Boryszewie od-
będzie się druga odsłona mu-
sicalu. 10 listopada natomiast 
musical zaprezentowany zosta-
nie w Chodakowie. Planujemy 
również, jeszcze w tym roku, w 
ramach obchodów jubileuszu 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości, wyjechać i pokazać 
„Niepodległą – I iskrę tylko” 
poza Sochaczewem. Chcieliby-
śmy również nagrać płytę.

Ale to nie jedyne przed-
sięwzięcia SCK z udzia-
łem orkiestry, której jest 
pani muzykiem?
W styczniu odbył się Koncert 
Noworoczny z gwiazdą wieczo-
ru. Tym razem była Anna Jere-
mus-Lewandowska. Camerata 
Mazovia zagrała także na gali - 
Instruktor Godny Naśladowa-
nia ZHP. Najbardziej aktualny 
koncert to „Sochaczewskie im-
presje muzyczno-literackie” w 
ramach inauguracji Dni Socha-
czewa, który został bardzo cie-
pło przyjęty przez sochaczew-
ską publiczność. Tradycyjnie 
już nie obyło się bez bisów.

W SCK opiekuje się pani 
Klubem Kontrast, który 
coraz wyraźniej zaznacza 
swoją obecność na kultu-
ralnej mapie Sochaczewa.
Raz w miesiącu robimy tzw. 
„koncert kontrastowy”. Są to 
wydarzenia, na które zaprasza-
my zespoły spoza naszego mia-
sta. Zagrał u nas m.in. świetny 
Cinematic Groove, posiadający 
w swoim składzie wokalistkę z 
bardzo interesującym głosem. 
Równie ciekawie zaprezentował 
się Piotr Krępeć w swoim reci-
talu gitarowym. Kolejny raz w 
„Kontraście” zaśpiewała Barba-
ra Błaszczyk. Wraz z zespołem 
wykonała nowy repertuar, który 
bardzo spodobał się publiczno-
ści. Interesujący był też koncert 
zespołu KADETE z Witoldem 
Chromińskim na czele. Zespół 
zaprezentował ciekawą muzy-
kę ilustracyjną, w dużym stop-

niu opartą na improwizacjach 
jazzowych, które zawsze bardzo 
ciepło są przyjmowane przez 
gości Klubu Kontrast. Po raz 
drugi w klubie wystąpił zespół 
M-Jazz. Muzycy zagrali stan-
dardy jazzowe, które zarówno 
za pierwszym jak i za drugim ra-
zem zachwyciły odbiorców. Cie-
szy mnie to, że artyści chętnie do 
nas wracają.

Systematycznie w Klu-
bie Kontrast odbywa się 
Filmowy Jam Session i 
„Bitwa na dwa wiersze”. 
Proszę opowiedzieć coś 
więcej o tych projektach.
Filmowy Jam Session odby-
wa się raz w miesiącu. Pro-
wadzi go Gamid Ibadullayev, 
który odpowiada za cały re-
pertuar i warstwę instrumen-
talną. Dobiera muzyków, z 
którymi opracowuje tło dźwię-
kowe do prezentowanych fil-
mów. Są to improwizacje, w 
trakcie których wykonawcy 
opisują dźwiękami to, co widać 
na ekranie. W minionym sezo-
nie artystycznym można było 
obejrzeć takie filmy jak: „Go-
lem”, „Przygody Księcia Ach-
meda”, „Jeszcze wyżej” czy „Ge-
nerał”. Filmowy Jam Session 
ma już swoje stałe grono bywal-
ców i cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. Z kolei „Bi-
twy na dwa wiersze” organizo-
wane są u nas przez Klub Lite-

racki „Między kartkami”. Przy 
okazji ostatniej „bitwy” zapre-
zentowała swoją twórczość uty-
tułowana poetka Mirosława 
Szychowiak, a ze swoim reci-
talem gitarowym wystąpił Jan 
Krzos. Zawsze są to ciekawe 
spotkania, które przebiegają w 
bardzo miłej atmosferze.  

Coraz prężniej w SCK 
działa Pracownia Eks-
perymentów Audiowi-
zualnych. Nie da się nie 
zauważyć, że grupa bio-
rących w niej udział arty-
stów się powiększa.
Rzeczywiście   prowadzona 
przez Gamida Ibadullayeva 
pracownia bardzo intensyw-
nie działała w tym sezonie. Z 
przyjemnością obserwuję, jak 
rozwija swoje skrzydła. Mogli-
śmy obejrzeć dwie przygotowa-
ne przez nią wystawy w SCK w 
Boryszewie. Artyści zaprezen-
towali też dwukrotnie swoje 
prace w Gospodarstwie Agro-
turystycznym „Jeziorany”; na 
Targach Sztuki oraz na indywi-
dualnej wystawie, gdzie pokaza-
li swój dorobek z ostatnich kilku 
miesięcy. Mieli też wystawę w 
Grójeckim Ośrodku Kultury i 
wygląda na to, że się spodoba-
ła, bo do Grójca zostali ponow-
nie zaproszeni w tym roku. W 
Pracowni Eksperymentów Au-
diowizualnych realizowanych 
jest wiele projektów: sesje zdję-

ciowe, nagrania filmowe, two-
rzone są scenografie do spek-
takli i koncertów, wizualizacje. 
Członkowie tej grupy wykonali 
też dużą pracę dokumentacyjną 
(zdjęciową i filmową) w trakcie 
premiery musicalu „Niepodle-
gła – I iskra tylko”. Gamid Iba-
dullayev dodatkowo przygoto-
wuje film dokumentalny z tego 
wydarzenia. Osobiście bardzo 
podobają mi się pomysły zrze-
szonych w pracowni fotogra-
fów. Potrafią zaskoczyć swoimi 
pracami. Grupa się rozrasta, 
więc tych ciekawych pomysłów 
w przyszłym roku będzie pew-
nie jeszcze więcej.

W sekcji Orkiestr, Zespo-
łów i Produkcji Artystycz-
nych SCK działa zespół 
Wokalno-Instrumental-
ny „PATRIA”, który zaczął 
odnosić coraz większe 
sukcesy. Jakie są jego 
główne dokonania?
Kierowana przez Arkadiusza 
Mamcarza „PATRIA” często wy-
stępuje na miejskich uroczysto-
ściach i obchodach świąt narodo-
wych. W trakcie Dni Sochaczewa 
zespół zaśpiewał w Chórze Nie-
podległa, który wystąpił na uro-
czystej Sesji Rady Miasta na placu 
Kościuszki – łącznie zaśpiewało 
w nim 250 osób. Wziął też udział 
w Pikniku Wojskowym, organi-
zowanym przez Sochaczewskie 
Centrum Kultury, który, mam 

nadzieję, stanie się u nas trady-
cją. Było też kilka wyjazdowych 
koncertów. W listopadzie ze-
szłego roku „PATRIA” zdobyła I 
miejsce w Przeglądzie Pieśni Pa-
triotycznej Viva Polonia w Legio-
nowie. Zespół zrobił tam wielkie 
show, publiczność była zachwy-
cona. Legionowskie Stowarzy-
szenie na Rzecz Kultury „Viva 
Larte”, które było organizatorem 
tego przeglądu, w dowód uzna-
nia za występ w minionym roku 
zaprosiło „PATRIĘ” na koncert 
w kolejnej edycji. Tym razem 
grupa wystąpi jako gwiazda wy-
darzenia. Instrumentalnie ze-
spół zaprezentuje się również w 
trakcie wrześniowego przeglądu 
chórów, gdzie dodatkowo weź-
mie udział w aranżacji wspólnej 
pieśni.

W tej samej sekcji działa 
Dziecięcy Zespół Pieśni i 
Tańca „Folklorek”, który 
w trakcie Dni Sochacze-
wa mogliśmy zobaczyć 
na scenie na placu Ko-
ściuszki.
Tak, dzieci z „Folklorka” w 
każdy swój występ wkładają 
ogrom serca. Zarówno podczas 
prób jak i w trakcie występów 
jest wesoło i bardzo kolorowo 
na scenie. W ramach prezenta-
cji podczas tegorocznego Świę-
ta Mieszkańcow Miasta zespół, 
pod opieką Katarzyny Proch i 
Kingi Przybylskiej, fantastycz-
nie zaprezentował się w pro-
gramie na placu Kościuszki. Z 
dużym zainteresowaniem i do-
brym odbiorem sochaczewskiej 
publiczności spotkał się też wy-
konany przez dzieci polonez z 
„Pana Tadeusza” do muzyki 
Wojciecha Kilara, do którego 
włączyli się mieszkańcy miasta. 
W maju zespół zaprezentował 
się też na Koncercie Papieskim 
w Kozłowie Biskupim. Dzieci 
cudnie zatańczyły i zaśpiewały.

W zbliżającym się kolej-
nym sezonie artystycznym 
będzie jeszcze lepiej?
Jestem o tym przekonana. Sta-
ramy się systematycznie rozsze-
rzać naszą działalność. W SCK 
przygotowujemy bogatą ofertę 
zajęć i występów artystycznych, 
na które już dzisiaj serdecznie 
zapraszam.
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Zakończyła się ostatnia w 
tym roku procedura wyboru 
dyrektora miejskiej placów-
ki oświatowej. Od 1 sierpnia 
br. do 31 sierpnia 2022 roku 
Miejskim Przedszkolem nr 3 
przy ul. Poprzecznej kierować 
będzie Krystyna Stańkowska. 
11 lipca burmistrz Piotr Osiec-
ki powierzył jej obowiązki dy-
rektora.

Krystyna Stańkowska to na-
uczyciel z czterdziestoletnim 
stażem. Od początku pracy za-
wodowej, czyli od 1978 roku, 
związała się ze Szkołą Podsta-
wową nr 3, gdzie uczyła klasy I-
-III. Jednocześnie przez wiele lat 
była opiekunem gazetki szkol-
nej „Trójwieści” wydawanej w 
„trójce”, która odnosiła sukce-
sy m.in. w Konkursie Młodych 
Dziennikarzy organizowanym 
przez „Ziemię Sochaczewską”.

W latach 2007-2012, na 
część etatu, pracowała w „Na-
szej Szkole”, czyli Niepu-
blicznej Szkole z Oddziałami 
Przedszkolnymi Realizującej 
Program Rehabilitacji, a przez 
rok była jej dyrektorem.

Ukończyła studia magister-
skie w Instytucie Kształcenia 
Nauczycieli w Warszawie, a po-
tem w 2000 roku studia pody-

plomowe z zakresu rewalidacji  
i resocjalizacji w Wyższej Szko-
le Pedagogiki Specjalnej. W 
2004 w Wyższej Szkole Huma-
nistyczno-Ekonomicznej w Ło-
dzi odebrała dyplom magistra 
oligofrenopedagogiki z rewali-
dacją osób z głębokim upośle-
dzeniem. W 2007 w Instytu-
cie Badań Edukacyjnych MEN 
ukończyła kolejne studia, tym 
razem z zakresu terapii peda-
gogicznej. W 2011 roku ukoń-
czyła kurs kwalifi kacyjny dla 
kadry kierowniczej z zakresu 
zarządzania oświatą. Jest wy-
kwalifi kowanym pedagogiem, 
terapeutą oraz ekspertem z za-
kresu udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej. I wła-
śnie z tej ostatniej działalności 
jest najbardziej znana w lokal-
nym środowisku, z pracy z zu-
chami (prowadzi gromadę „Le-
śne Bractwo”) i wieloletniego 
propagowania wiedzy i umie-
jętności z zakresu udzielania 
pomocy przedmedycznej. Jest 
czynnym instruktorem ZHP w 
stopniu harcmistrza.

Podczas uroczystości po-
wierzenia obowiązków dyrek-
tora przedszkola powiedziała, 
że traktuje je jako kolejne wy-
zwanie, które postara się dobrze 
zrealizować.

Kiedy czytamy o tych osią-
gnięciach, to dochodzimy do 
wniosku, że mamy zdolne, 
pracowite i pomysłowe dzie-
ci oraz ambitnych nauczycieli, 
którzy inspirują ich do podej-
mowania poważnych wyzwań. 

Z angielskim za pan brat
Alexander Zamani, uczeń klasy 
trzeciej Gimnazjum nr 2 (obec-
nie Szkoły Podstawowej nr 6) w 
Sochaczewie, został tegorocz-
nym laureatem Olimpiady Ję-
zyka Angielskiego dla Gimna-
zjalistów. Pokonał kolejne etapy 
internetowych testów, nagrał 
fi lm, w którym w języku angiel-
skim wypowiadał się na temat 
„Czy inny oznacza gorszy? Czy 
w dzisiejszych czasach bycie to-
lerancyjnym jest w pełni moż-
liwe?”, by w końcu w ostatnim 
etapie wziąć udział w rozmowie 
z członkami jury. Szczególne 
uznanie należy się nauczyciel-
ce języka angielskiego, Rebece 
Carter-Gill, która przez cały rok 
szkolny pracowała z Alexem na 
jego sukces. 

Olimpiada Języka An-
gielskiego dla Gimnazjalistów 
jest ważnym konkursem dla 
uczniów, gdyż wygrana zwalnia 
z pisania części językowej egza-
minu, gwarantując 100 proc. 
punktów oraz daje pierwszeń-
stwo w rekrutacji do wybranej 
szkoły średniej.

Mój bezpieczny smartfon
Jedenaście wskazówek dotyczą-
cych bezpiecznego korzystania 
ze smartfona złożyło się na pra-
cę Natalii Donat ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1, która zwycięży-
ła w ogólnopolskim  konkursie  
„Mój pierwszy telefon - ochro-
na prywatności w sieci”. 

Konkurs został zorgani-
zowany w ramach VIII edy-
cji Ogólnopolskiego Programu 
Edukacyjnego GIODO „Two-
je dane - Twoja sprawa. Sku-
teczna ochrona danych osobo-

wych - inicjatywa skierowana 
do uczniów i nauczycieli”. Za-
daniem konkursowym było 
przygotowanie infografi ki, mi-
ni-poradnika lub fi lmu na te-
mat „Mój pierwszy telefon - 
ochrona prywatności w sieci”.  
Natalia, pod opieką pani Jolan-
ty Dobrzyńskiej - nauczycielki 
matematyki i informatyki, wy-
konała mini-poradnik w pro-
gramie grafi cznym CANVA. 
Komisja konkursowa doceni-
ła prezentowaną przez Natalię 
wiedzę, przygotowanie mery-
toryczne, walory artystyczne, 
twórcze podejście do tematu, 
trafność i jasność przekazu oraz  
zgodność pracy z ideą i tema-
tyką konkursu i przyznała  jej I 
miejsce.

Twardowski w obrazach
Również pod koniec czerwca 
odbyło się rozstrzygnięcie VII 
edycji powiatowego konkursu 
plastycznego „Poezja ks. Jana 
Twardowskiego w obrazach”. 

Organizatorem konkursu 
od siedmiu lat jest Zespół Szkół 
Specjalnych w Erminowie, któ-
rego patronem jest poeta od bie-
dronek. Na konkurs wpłynęło 
aż 185 prac z siedmiu szkół. Jak 
podkreślają członkowie komi-
sji konkursowej - poziom wy-
konanych prac był bardzo wy-
soki i jury miało bardzo trudny 
wybór. 

Nagrodzonych i wyróżnio-
nych zostało 35 prac w czterech 
kategoriach wiekowych. 

Nagrody książkowe dla 
zwycięzców i wyróżnionych 
ufundowało Starostwo Powia-
towe w Sochaczewie.

Mali poeci o wiośnie
Z kolei w Zespole Szkół w So-
chaczewie przed wakacja-
mi wręczono nagrody w trze-
ciej edycji miejskiego konkursu 
„Mali poeci piszą wiersze o wio-
śnie”. 

Pierwsze miejsce zajęli ex 
aequo Patryk Pawłowski (SP nr 
7) oraz Szymon Kaszubowski 
(SP nr 4). Drugie miejsce przy-
znano Mateuszowi Stodulskie-
mu z „czwórki”, a dwie trzecie 
nagrody trafi ły do  Alicji Gu-
zik (SP nr 7) oraz Alicji Gorze-
lak (SP nr 3).

Część artystyczną uświet-
niły występy dzieci z Miejskie-
go Przedszkola nr 6 im. Julia-
na Tuwima w Sochaczewie. 
„Zuchy” zaprezentowały ta-
niec „Miotlarz”, a „Promyki” 
przedstawiły piękną insceniza-
cję wiersza „Spóźniony słowik”. 

Wierszem o poradni
Powiatowy Konkurs Literac-
ki „Poradnia - Pomoc? Opie-
ka? A może Nauka?” rów-
nież został rozstrzygnięty w 
czerwcu. Jego organizatorem 

była Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna w Socha-
czewie. 

W konkursie wzięło udział 
dwudziestu uczestników, dwa-
naścioro dzieci startowało w 
kategorii klas IV- VI, a ośmioro 
uczniów w kategorii klas od VII 
szkoły podstawowej do III gim-
nazjum. O wyłonieniu zwy-
cięzców zadecydowała komisja, 
która brała pod uwagę twórczy 
charakter utworu, jego popraw-
ność stylistyczną i językową, 
poziom literacki pracy, samo-
dzielność i oryginalność oraz 
ogólną estetykę pracy. Nadesła-
ne wiersze były ciekawe, wzru-
szające a czasem z poczuciem 
humoru, podejmowały ważny 
temat integracji z osobami nie-
pełnosprawnymi.  

W kategorii klas IV-VI 
szkół podstawowych zwycię-
żyła Wiktoria Wójcik ze Szkoły 
Podstawowej w Kozłowie Szla-
checkim, natomiast w kategorii 
klas VII szkół podstawowych 
oraz klas II i III gimnazjów 
zwycięzcą okazał się Damian 
Pętlak ze Szkoły Podstawowej 
w Kozłowie Biskupim. Laureaci 
otrzymali nagrody ufundowa-
ne przez starostwo.

Wszystkim uczestnikom 
i laureatom gratulujemy, a od 
września czekamy na wasze ko-
lejne sukcesy.

Opr. Jolanta Sosnowska

Przedwakacyjne 
sukcesy uczniów
Co prawda rok szkolny już się zakończył i uczniowie odpoczywają po 10 miesiącach 
nauki, ale redakcja chętnie przypomni sukcesy niektórych z nich. Zwłaszcza te, 
o których dowiedzieliśmy się pod koniec czerwca i nie było okazji, aby o nich 
napisać. A jest o czym, bo część to sukcesy na skalę ogólnokrajową.

Przedszkole nr 3 
z nowym dyrektorem

Wręczenie nagród to zawsze przyjemny moment Alex Zemani

Od 1 września 2018 roku w 
Młodzieżowym Ośrodku Wy-
chowawczym „Dom na Szla-
ku” w Załuskowie rozpocznie 
funkcjonowanie nowa szkoła: 
trzyletnie Liceum Ogólno-
kształcące Specjalne.

Młodzieżowy Ośrodek Wy-
chowawczy w Załuskowie to 
placówka, do której trafi ają 
nieletnie dziewczęta, najczę-
ściej z trudnych rodzin, wobec 
których sąd rodzinny zasto-
sował środek wychowawczy 
w postaci umieszczenia w 
ośrodku.  

Dotychczas w Załuskowie, 
po zmianach w systemie szkol-
nictwa i likwidacji gimnazjów, 
funkcjonuje szkoła podstawo-
wa specjalna oraz ostatni rocz-
nik gimnazjum specjalnego. 
Od września, dzięki utworze-
niu Liceum Ogólnokształcą-
cego Specjalnego podopieczne 
otrzymają możliwość na kon-
tynuację edukacji na poziomie 
szkoły średniej. Dla wychowa-
nek MOW jest to szansa uzy-
skania wykształcenia średnie-
go, gdyż zwykle po opuszczeniu 
ośrodka i powrocie do swoich 
środowisk przestają się uczyć.

Powstało liceum w Załuskowie
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OGŁOSZENIE

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G

tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

Jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania 
ofert w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy:

1) uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefi e Sochaczew, oraz nabędą 
2) niezabudowaną nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miasto 
Sochaczew, położoną w Sochaczewie przy ul. Olimpijskiej (powiat sochaczew-
ski, województwo mazowieckie), składającą się z działki o numerze 1909/25 o 
powierzchni 1,5030 ha, obręb geodezyjny 0010, Sochaczew Wschód, dla której 
Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę 
wieczystą o numerze KW nr PL1O/00037276/7, na której będzie prowadzona 
działalność gospodarcza objęta zezwoleniem
lub
3) niezabudowaną nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miasto 
Sochaczew, położoną w Sochaczewie przy ul. Olimpijskiej (powiat sochaczew-
ski, województwo mazowieckie), składającą się  z działki o numerze 1909/27 o 
powierzchni 3,3412 ha, obręb geodezyjny 0010, Sochaczew Wschód dla której 
Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę 
wieczystą o numerze KW nr PL1O/00037276/7, na której będzie prowadzona 
działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

W ramach przedmiotowego postępowania dopuszcza się prowadzenie działalności 
gospodarczej na jednej lub obu nieruchomościach wymienionych powyżej.

Oferowane nieruchomości, będące przedmiotem przetargu, stanowiące własność 
Gminy Miasta Sochaczew, obciążone są nieodpłatną i nieograniczoną w czasie 
służebnością przesyłu na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew 
Sp. z o.o. i są wolne od zobowiązań na rzecz osób trzecich. Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, oferowane nieruchomości położone są 
na terenie oznaczonym symbolem 9.3.1 U – tereny pod realizację wielofunkcyjnej 
zabudowy usługowej. W ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powia-
towe w Sochaczewie przedmiotowe nieruchomości sklasyfi kowane są jako grunty 
orne klas PsIV.

Termin ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu przedmiotowej nieruchomości do 
zbycia, na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147), minął 6 czerwca 
2018 roku.

Cena wywoławcza brutto wraz z 23% podatkiem VAT przedmiotowej 
nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu o numerze 1909/25 wynosi: 
1.400.000,00 PLN. 

Minimalne postąpienie wynosi 20.0 00,00 PLN.

Wadium wynosi 70.000,00 PLN.

Cena wywoławcza brutto wraz z 23% podatkiem VAT przedmiotowej 
nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu o numerze 1909/27 wynosi: 
2.600.000,00 PLN. 

Minimalne postąpienie wynosi 30.000,00 PLN.

Wadium wynosi 150.000,00 PLN.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1) wykupienie „Specyfi kacji Istotnych Warunków Przetargu” (cena: 20.000 zł + 
23% VAT). Specyfi kację Istotnych Warunków Przetargu można nabyć w siedzi-
bie ŁSSE S.A. codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. od  8.00 do 16.00, po 

uiszczeniu wpłaty w wyżej określonej wysokości na konto ŁSSE S.A.: mBank 
nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat prze-
targu i treści Specyfi kacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie 
42 206 76 00.

2)wpłacenie nie później niż do dnia 28 sierpnia 2018 roku wadium (w pie-
niądzu), przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Sochaczewie nr 23 1240 
1822 1111 0000 0719 8469. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu 
wymaganej kwoty na ww. rachunek Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, za-
liczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wa-
dium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży i nabycia nieru-
chomości od Gminy Miasto Sochaczew, w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwo-
lenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości. 

Oferty należy składać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
S.A. przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G w Łodzi, do dnia 
28 sierpnia 2018 roku do godz. 16.00.

Komisja przetargowa, na posiedzeniu w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A. przy  ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G 
w Łodzi w dniu 31 sierpnia 2018 roku o godz. 10:00 dokona otwarcia ofert.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfi kacji Istot-
nych Warunków Przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny 
zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez 
przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2073).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, 
nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz 
zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej nieruchomości o równowar-
tość co najmniej jednego postąpienia.

W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu sprzedający powiadomi pi-
semnie nabywcę o miejscu  i terminie zawarcia notarialnej warunkowej umowy 
sprzedaży, które nastąpi w terminie nie krótszym niż siedem dni od dnia doręcze-
nia zawiadomienia.  

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo unie-
ważnienia przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, 
że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest 
wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na 
udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania ŁSSE 
S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich Oferentów, podając uza-
sadnienie faktyczne i prawne. 

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: 
www.sse.lodz.pl – w dziale „Przetargi” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Sochaczewie oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzę-
dzie Miejskim w Sochaczewie.

The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock 
Co. website: www.sse.lodz.pl in section “Tenders”.
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SIATKÓWKA

Po pierwszych minutach wyglą-
dało to obiecująco. Na 10 minut 
przed przerwą chodakowski ze-
spół prowadził dwoma bram-
kami. Na listę strzelców wpisali 
się Kamil Wojciechowski i Seba-
stian Strzelczyk. W drugiej po-
łowie rywale, po faulu w polu 
karnym i skutecznie wykorzy-
stanej jedenastce, zmniejszyli 
straty. Promyk w końcówce me-
czu chciał doprowadzić do wy-
równania, a biało-zieloni starali 
się podwyższyć wynik, lecz nie 
uległ on już zmianie. Warto za-
znaczyć, że po rocznej przerwie 
kibice poczuli głód piłkarskich 
emocji w Chodakowie. Pierwszy 
test-mecz Bzury obserwowało z 
trybun około 150 osób.

Kadra biało-zielonych wciąż 
jest w budowie. Na mecz z Pro-
mykiem gotowych do gry było 
zaledwie 14 zawodników. Trwają 
rozmowy zarządu klubu z piłka-
rzami. Ostateczny skład druży-
ny na rundę jesienną musi zo-
stać podany przez rozegraniem 
pierwszego spotkania w A-klasie. 
Wiadomo już, że w zespole poja-
wi się kilku zawodników, którzy 
występowali w barwach Bzury 
w IV lidze. Swoją chęć do gry i 
pomoc w odbudowaniu druży-
ny zadeklarował m.in. Jarosław 
Stencel, który swoim doświad-
czeniem będzie stanowił ogrom-
ne wsparcie dla biało-zielonych.

Funkcję trenera chodakow-
skiej drużyny objął z kolei Paweł 
Rzymowski. To nowy człowiek 
w Sochaczewie. Ma on doświad-
czenie głównie w prowadzeniu 
warszawskich zespołów mło-
dzieżowych. Organizacyjnie po-
maga mu kierownik drużyny 
Krzysztof Świstak. 

Odbudowa pierwszej dru-
żyny Bzury i próba powrotu do 

rozgrywek ligowych to zasługa 
nowego zarządu klubu. Po ostat-
nich burzliwych miesiącach i 
konfl ikcie ze starym kierownic-
twem klubu, wszystko wydaje 
się wracać do równowagi. Obec-
ny zarząd KS Bzury Chodaków 
stanowią: Michał Felczak (pre-
zes), Łukasz Bartczak (wicepre-
zes), Tomasz Flakowski (wice-
prezes), Dariusz Pętlak (członek 
zarządu), Marcin Komorowski 
(członek zarządu).

Rywalizację w płockiej A-
-klasie chodakowski zespół roz-

pocznie 18 lub 19 sierpnia. Bia-
ło-zieloni będą walczyć o awans 
do ligi okręgowej z 11 drużyna-
mi: ULKS Ciółkowo, GKS Góra, 
Błękitni Gąbin, Wisła Duninów, 
Wicher Cieszewo (spadkowicz), 
Wisła Główina-Sobowo, Szo-
pen Sanniki (beniaminek), Ma-
zowia Słubice, Zorza Szczawin 
Kościelny (beniaminek), Polonia 
Radzanowo, Spójnia Mała Wieś.

Wcześniej jednak drużyna 
prowadzona przez Pawła Rzy-
mowskiego rozegra serię sparin-
gów. Test-mecze będą się odby-

wać co sobotę na stadionie przy ul 
Chopina w Chodakowie. Kolej-
nymi rywalami Bzury będą: Par-
tyzant Leszno, Passovia Pass, Bło-
nianka II Błonie, Dąb Waliszew.

Wraz z odbudową pierwszej 
drużyny, nowy zarząd stawia 
także na rozwój Akademii Pił-
karskiej Bzury Chodaków. Trwa 
nabór adeptów piłki nożnej do 
drużyn z roczników 2007/2008 
oraz 2012/2013. Dzieci można 
zgłaszać w poniedziałki, środy i 
piątki (18:30-20:00) w siedzibie 
klubu.

Powrót Bzury Chodaków
Drużyna seniorów Bzury Chodaków, po rocznej przerwie, zagra w nadchodzącym 
sezonie w płockiej A-klasie. Trwa odbudowa zespołu. Od początku miesiąca piłkarze 
trenują trzy razy w tygodniu. W niedzielę 15 lipca biało-zieloni rozegrali przy 
ul. Chopina swój pierwszy sparing, w którym pokonali Promyka Nowa Sucha 2:1.

Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji zaprasza na Wa-
kacyjny Turniej Piłki Noż-
nej Open, który odbędzie 
się w niedzielę 22 lipca 
na boisku ze sztuczną na-
wierzchnią przy ul. Chopi-
na 101. 

Początek zawodów o godzi-
nie 10.00. W rozgrywkach 
mogą wziąć udział piłkarze, 
którzy ukończyli 16 lat. Na-
grodę główną ufundowa-
ła Pizzeria Atmosfera, a jest 
nią voucher do wykorzysta-
nia w lokalu mieszczącym 

się w Galerii Kasyno przy 
ul. Dywizjonu 303.

Ponadto trzy najlepsze ekipy 
otrzymają pamiątkowe pucha-
ry oraz bezpłatne wejścia na pły-
walnię „Orka”. Wybrany zostanie 
również najlepszy bramkarz oraz 
najskuteczniejszy zawodnik.

System gier uzależniony 
będzie od ilości zaintereso-
wanych drużyn. Zgłoszenia 
przyjmowane będą w dniu 
turnieju od godz. 9.30. Wię-
cej informacji pod tel. 667 
080 171.

Wakacyjny turniej na sztucznej nawierzchni

Biało-zieloni trenują trzy razy w tygodniu, a w soboty będą grać sparingi 

Piłkarze mogli liczyć na wsparcie z trybun Trener Paweł Rzymkowski

Ruszyły zapisy na XIX Ro-
dzinny Rajd Rowerowy 
im. Tadeusza Krawczyka 
po  Ziemi Sochaczewskiej. 
Zgłoszenia przyjmuje Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji do 9 sierpnia.

Rowerzyści pojadą w sobo-
tę 18 sierpnia. Rajd wystar-
tuje o godzinie 9.00 z placu 
Kościuszki (biuro zawodów 
wydające pakiety starto-
we będzie czynne od godz. 
8.00). Trasa będzie mia-
ła dystans 35,6 km. Peleton 
przejedzie ulicami Staszi-
ca, Trojanowską, Łąkową, 
Graniczną, następnie przez 
miejscowości: Orły Ciesin 
– Nowe Mostki – Żelazo-
wa Wola - Mokas – Plecewi-
ce – Brochów (krótki postój 
przy kościele) – Witkowi-
ce – Nowe Mistrzewice. 
Wspólny piknik zaplanowa-
no przy Szkole Podstawowej 
w Młodzieszynie. Dalej ro-
werzyści przejadą przez Ju-
liopol, Adamową Górę, Al-
tankę i ponownie ulicami 
Sochaczewa:   Batalionów 
Chłopskich,   Gawłowską, 
Płocką i wrócą na plac Ko-
ściuszki.

W rajdzie można wziąć 
udział indywidualnie i gru-
powo (rodziny, grupy przy-
jaciół). Osoby poniżej 18 
roku życia mogą zostać za-
pisane jedynie przez rodzi-
ców. Dzieci do lat 14 mogą 
wziąć udział w rajdzie wy-
łącznie pod opieką doro-
słych.

Druk zgłoszenia można 
pobrać ze strony interneto-
wej www.mosir.sochaczew.
pl lub w sekretariacie Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji przy ul. Olimpijskiej 
3. Wypełnione i podpisane 
zgłoszenie należy złożyć w 
sekretariacie MOSiR, oso-
biście lub wysyłając pocztą. 
Po zeskanowaniu można też 
wysłać drogą elektroniczną 
na adres: mosir@mosir.so-
chaczew.pl.

Organizatorami impre-
zy są Stowarzyszenie Za-
mek, poseł Maciej Małec-
ki, Miasto Sochaczew, Sklep 
rowerowy ‘’od A do Z’’ Pani 
Anny Krawczyk - żony pa-
trona rajdu. W organiza-
cji pomagają też Starostwo 
Powiatowe w Sochaczewie, 
MOSiR i Dragon Fight Club 
Sochaczew.

Trwają zapisy 
na XIX rajd

Kameralnie na piachu
Zaledwie trzy pary zagrały w turnieju siatkówki plażowej, 
który w sobotę 14 lipca odbył się na boisku w Karwowie. Wy-
grali bracia Patryk i Radosław Kowalscy. Bez straty seta po-
konali drużyny w składzie: Kamil Paradowski i Piotr Gierał-
towski oraz Maciej Cierpikowski i Michał Deperas.
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RUGBY

Rugby Club Orkan Socha-
czew ma nowego prezesa. 
Walne Zgromadzenie Człon-
ków stowarzyszenia  zdecy-
dowało, że nowym prezesem 
zostanie Mieczysław Głu-
chowski. Dyrektor socha-
czewskiego MOSiR, organi-
zator m.in. Biegów Młodych 
Olimpijczyków, Półmarato-
nu Szlakiem Walk nad Bzurą, 
działacz w wielu stowarzysze-
niach związanych ze sportem, 
ale nie tylko, od lat znany so-
chaczewianom jako prężny 
menedżer został wybrany do 
zarządu klubu jednogłośnie. 
Razem z nim do tego  trzy-
osobowego gremium weszli 
dotychczasowy prezes Robert 
Dłutek, oraz związany od lat 
z klubem, jeden z założycie-
li RC, były zawodnik Robert 
Małolepszy. Obaj będą pełnić 
role wiceprezesów. Menedże-
rem pierwszego zespołu po-
zostanie Maciej Brażuk. 

- Od razu dodam, że to 
zmiana w pełni przeze mnie 
akceptowana. Szukaliśmy od 
dawna osoby, która wsparłaby 
nasze działania organizacyj-
ne. Nasz projekt budowy silne-
go, sprofesjonalizowanego klu-
bu się nie zmienił. Wiele udało 
nam się zrobić, awansowali-
śmy najpierw do Ekstraligi, 
już w pierwszym sezonie uda-
ło nam się też wejść do pierw-
szej szóstki, która jesienią po-
walczy o medale mistrzostw 
Polski. Ściągnęliśmy nowych 
zawodników, były pierwsze od 
lat obozy przygotowawcze, za-
graliśmy mecze na stadionie 
warszawskiej Polonii, oba po-
kazał Polsat Sport Fight. Ale 
była też wpadka z niepojecha-
niem na mecz do Gdańska. W 
kilku elementach organizacyj-
nych nie wszystko wychodzi-
ło tak, jak byśmy wszyscy so-
bie tego życzyli. Stąd pomysł 
na zmiany w zarządzie, ale to 

są zmiany „pokojowe”. Do-
tychczasowi wiceprezesi zosta-
ją z nami, będą nam pomagać. 
Bardzo się cieszę, że Mieczy-
sław Głuchowski zgodził się 
wejść do zarządu i objąć sta-
nowisko prezesa. Wierzę, że to 
bardzo nas  wzmocni - mówi 
dotychczasowy prezes Robert 
Dłutek. 

- Mieczysława Głuchow-
skiego nie trzeba chyba niko-
mu przedstawiać. Świetny or-
ganizator, od lat działający w  

lokalnej  społeczności. To nasz 
wielki, wspólny sukces, że  uda-
ło nam się namówić go do ob-
jęcia sterów w klubie. Orkan 
ma duży potencjał, ale wymaga 
też ogromnej pracy. Każdy, kto 
wchodzi do zarządu, musi zda-
wać sobie z tego sprawę - dodaje 
Robert Małolepszy. 

- Rzeczywiście nie od razu 
zgodziłem się na kandydowanie 
do zarządu RC. Z taką propozy-
cją zwrócił się do mnie Maciej 
Brażuk. Potem były rozmowy 

z prezesem Dłutkiem. Postawi-
łem jeden warunek - moja oso-
ba nie może  dzielić środowiska. 
Wejdę do RC pod warunkiem, 
że połączymy wszystkie siły. 
Rugby to wielka tradycja, wie-
le silnych, niezależnych charak-
terów. Pogodzenie ich, sprawie-
nie, by wszyscy mówili jednym 
głosem, to jedno z moich pierw-
szych zadań. Rugby to jest od lat 
wizytówka miasta. Teraz, gdy 
buduje się nowy stadion, poja-
wiła się drużyna z szansami na 

walkę z najlepszymi, trzeba tyl-
ko i aż dać impuls do dalszego 
rozwoju. Widzę dużą szansę 
na realizację programu „Orkan 
mistrzem Polski’. By to zrobić, 
musimy wyjaśnić wszelkie nie-
porozumienia. Zawodnicy mu-
szą poczuć, że klub jest dla nich, 
a nie oni dla klubu. To nie bę-
dzie łatwe zadanie, ale wierzę, 
że się uda. Gdyby tak nie było, 
nie zgodziłbym się na kandydo-
wanie - mówi Mieczysław Głu-
chowski. 

Mieczysław Głuchowski 
nowym prezesem RC Orkan
Cele klubu się nie zmieniły, w ciągu 
trzech lat Orkan ma się włączyć w 
walkę o medale. Nowy prezes chce 
zjednoczyć sochaczewskie środowisko 
rugby. Najważniejsi mają być zawodnicy. 

Nowy zarząd RC Orkan. Od lewej: Robert Małolepszy, Mieczysław Głuchowski oraz Robert Dłutek 

Drużyna kadetów Orkana So-
chaczew, prowadzona przez 
trenera Tomasza Malesę, 
wywalczyła złote medale mi-
strzostw Polski w rugby 7 w se-
zonie 2017/2018. Swój sukces 
przypieczętowali podczas � -
nałowego turnieju grand prix, 
rozegranym w sobotę 7 lipca w 
Lublinie. 

Zespół Orkana wygrał dwa 
wcześniejsze turnieje. W 
trzecim, fi nałowym, wystar-
czyło sochaczewianom zająć 
trzecie miejsce, aby wywal-

czyć złoto. Jednak jak na fa-
worytów przystało, nie za-
wiedli, dali z siebie wszystko 
i wygrali kolejne zawody. 

W turnieju zagrało siedem 
drużyn. W meczach elimina-
cyjnych sochaczewski zespół 
zmierzył się z Juvenią Kraków 
i Pogonią Siedlce. O ile z eki-
pą z Małopolski poradzili so-
bie bez większego trudu, to z 
drużyną Pogoni musieli tro-
chę powalczyć. Zdecydowanie 
najcięższym meczem w tur-
nieju było półfi nałowe spotka-
nie z gospodarzami turnieju 

– Budowlanymi Lublin. Uda-
ło się jednak wygrać siedmio-
ma punktami. W fi nale Or-
kan ponownie zmierzył się z 
Pogonią. Rywale gorzej znie-
śli trudy turnieju i nie posta-
wili się Orkanowi, który pew-
nie mecz fi nałowy wygrał i po 
jego zakończeniu mógł się cie-
szyć z zasłużonego tytułu mi-
strza Polski.

A już w tym tygodniu o 
medale mistrzostw Polski po-
walczy drużyna piętnastek ju-
niorów Orkana, prowadzona 
przez trenera Jakuba Seklec-

kiego. Zespół zagra w dniach 
16-21 lipca w Sosnowcu, w fi -
nałowym turnieju XXIV Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży w Sportach Letnich.

Skład kadetów Orkana: 
Kamil Zieliński, Adam Szwarc, 
Patryk Romanowski, Filip Szu-
fl iński, Paweł Szwarc, Igor Ko-
cimski (najlepszy zawodnik 
turnieju), Łukasz Rogowski, 
Łukasz Łukaszyk, Wojciech 
Kryś, Kacper Wróbel, Kamil 
Miękus, Wojciech Budnik oraz 
rezerwowi Hubert Dzikowski 
oraz Patryk Jagodziński.

Złote medale drużyny kadetów w „siódemkach”

Wyniki
Eliminacje
RC Orkan Sochaczew - Juvenia Kraków 22:0 (12:0)
punkty: Kocimski 7, Szufliński 5, P. Szwarc 5, Kryś 5
RC Orkan Sochaczew - MKS Pogoń Siedlce 19:10 (7:10)
punkty: Kocimski 9, Zieliński 5, Romanowski 5

Półfinał
RC Orkan Sochaczew - KS Budowlani Lublin 26:19 (12:7)
punkty: Kocimski 16, Zieliński 5, A. Szwarc 5. 
Finał 
RC Orkan Sochaczew - MKS Pogoń Siedlce 21:7 (21:0)
punkty: Kocimski 11, Zieliński 5, Szufliński 5




