
Magia kina 
dawniej i dziś
Opowiada nam o tym 
Barbara Warzecha, która 
przez 20 lat pracowała 
w „Robotniku”. Wraz z 
kinem przeżywała lata jego 
świetności, ale i upadku
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Powrót miejskiej 
legendy 
Kolejny raz odsłonięto wejście 
do kanału królewskiego. Tym 
razem stało się to podczas prac 
budowlanych związanych z 
nowym am� teatrem, w pobliżu 
ulicy Podzamcze             str. 17
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Powstańcze obchodyU nas
przeczytasz:

Komenda na miarę XXI w.

 strony 23, 24

Boisko przy „Ogrodniku”
Strony 2, 3

W piątek 26 lipca odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji. 
Wydarzeniu towarzyszyły uroczysty apel, defi lada oraz piknik rodzinny połączony z prezentacją 
sprzętu, nie tylko policyjnego, ale także strażackiego i wojskowego. Mieszkańcy mieli też wyjątkową 
możliwość zwiedzenia obiektu

Strona 8
Na tę inwestycję szkoła czekała od wielu lat. Teraz marzenia 
tutejszej społeczności wreszcie się spełnią. Stało się to możliwe, 
dzięki wprowadzonemu po raz pierwszy w ubiegłym roku 
Powiatowemu Budżetowi Obywatelskiemu

Miejsc w szkołach wystarczy
Władze powiatu zapewniają, 
że uczynią, co możliwe, by dla 
wszystkich znalazło się miejsce. 
- Jesteśmy przygotowani na 
ewentualne otwarcie kolejnych 
klas – powiedział nam rzecznik 
prasowy starostwa Marcin 
Odolczyk. Do tej pory w pięciu 
szkołach ponadpodstawowych 
prowadzonych przez powiat 
sochaczewski przygotowano 
łącznie 1740 miejsc Strona 5
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Znajdziesz nas 
na portalu 

społecznościo-
wym

 Facebook 

https://www.
facebook.com/
ziemia.socha-

czewska

KONDOLENCJE

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

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

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

śp. Kazimierza Najdzika
byłego dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

w Sochaczewie 

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy 
w trudnych chwilach po śmierci 

 Rodzinie i Bliskim 
składają

Szczere wyrazy współczucia 
w związku ze śmiercią

śp. Kazimierza Najdzika
samorządowca, dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

w Sochaczewie w latach 1999- 2007,
wcześniej zastępcy dyrektora Rejonu Dróg Publicznych

i Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych 
w Sochaczewie

Rodzinie i Bliskim składają

Burmistrz Sochaczewa
Piotr Osiecki

wraz z pracownikami UM

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sylwester Kaczmarek

wraz z radnymi

Jolanta Gonta, starosta 
sochaczewski wraz z Zarządem 

Powiatu w Sochaczewie

Andrzej Kierzkowski, przewodni-
czący Rady Powiatu wraz z Radą 

Powiatu w Sochaczwie

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Przypomnijmy, że socha-
czewską komendę wybudo-
wała fi rma Polaqua. Inwesty-
cję udało się ukończyć przed 
czasem (pierwotny termin 
przewidywał koniec wrze-
śnia 2019 roku). Za kwotę 
17,2 mln zł powstał budynek 
główny o powierzchni 4,5 
tysiąca m2, w kształcie lite-
ry „U”. Składa się on z trzech 
kondygnacji i częściowego 
podpiwniczenia. Nie zabra-
kło w nim miejsca na szat-
nie, siłownię, pomieszczenia 
magazynowe i techniczne. 
Na parterze zlokalizowane 
są pomieszczenia ogólnodo-
stępne dla interesantów, ze-
spół pokoi biurowych służ-
by dyżurnej oraz 13 miejsc 
dla osób zatrzymanych. Na 
pozostałych piętrach budyn-
ku znajdują się gabinety dla 
kierownictwa, sale odpraw, 
izba pamięci, pomieszcze-
nia biurowe dla poszczegól-
nych wydziałów. Budynek 
na miarę XXI wieku jest po-
zbawiony barier technicz-

nych i architektonicznych 
dla osób niepełnosprawnych. 
Przed budynkiem, na tere-
nie działki, komendy zloka-
lizowane są garaże, kojce dla 
psów policyjnych wraz z za-
pleczem, miejsca parkingowe 
dla funkcjonariuszy i intere-
santów.

Uroczysty apel, połączo-
ny ze świętem policji, odbył 
się w piątek 26 lipca. Wziął 
w nim udział wicemini-
ster MSWiA, sekretarz sta-
nu Jarosław Zieliński. Wrę-
czył on sochaczewskiemu 
komendantowi Michałowi 
Safj ańskiemu symboliczny 
klucz do nowej komendy. 
Przed wejściem głównym 
do budynku biskup pomoc-
niczy diecezji warszawskiej 
– Michał Janocha, w asyście 
kapelana sochaczewskich 
policjantów – ks. prał. Pio-
tra Żądło, dokonał poświę-
cenia nowej siedziby. Od-
mówiono także modlitwę za 
wszystkich funkcjonariuszy 
poległych na służbie.

Wcześniej I zastępca 
Komendanta Głównego Po-
licji, Dariusz Augustyniak, 

odczytał list okolicznościo-
wy od minister Elżbiety Wi-
tek. Wspólnie z Jarosławem 
Zielińskim wręczyli też 
funkcjonariuszom awanse, 
medale i odznaczenia. Złoty 
medal za długoletnią służbę 
otrzymał asp. sztab. Marian 
Lewandowski   (kierownik 
PP w Teresinie). Brązową 
odznakę „zasłużony poli-
cjant” odebrał asp. sztab. 
Jarosław Gacki (kierow-

nik referatu patrolowo-in-
terwencyjnego KPP Socha-
czew). Ponad 30 policjantów 
pracujących w powiecie so-
chaczewskim   otrzymało 
akty mianowania na wyższe 
stopnie służbowe. Ponad-
to specjalne wyróżnienia 
za współpracę z sochaczew-
ską policją otrzymali: do-
wódca 3. Warszawskiej Bry-
gady Rakietowej Obrony 
Powietrznej gen. bryg. An-

drzej Dąbrowski oraz Sta-
rosta Sochaczewski Jolanta 
Gonta.

- Otrzymane przeze mnie 
dziś wyróżnienie traktuję jako 
docenienie zasług dla poli-
cji z całego naszego powiatu i 
wszystkich samorządowców 
ziemi sochaczewskiej. Jeszcze 
gdy pełniłam funkcję prze-
wodniczącej rady miejskiej, w 
latach 2010-2014, wspólnie z 
posłem Maciejem Małeckim

Mamy komendę 
na miarę XXI wieku
Budowa trwała dwa lata, oczekiwanie na jej rozpoczęcie o wiele dłużej. W najbliższych dniach sochaczewskich 
policjantów czeka przeprowadzka. W piątek 26 lipca odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Komendy 
Powiatowej Policji w Sochaczewie. Z okazji święta policji, w roku okrągłego jubileuszu stulecia powołania tej 
formacji w Polsce, funkcjonariusze odebrali również akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Wiceminister 
MSWiA Jarosław Zieliński wręczył także specjalne medale i odznaczenia resortowe zasłużonym policjantom.

Komendant Michał Safjański otrzymał z rąk ministra Zielińskiego symboliczny klucz do nowej komendy
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i burmistrzem Piotrem Osiec-
kim jeździliśmy do Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, czyniąc 
wszelkie starania, aby inwe-
stycja mogła dojść do skut-
ku. Sochaczewska policja bar-
dzo mocno zasłużyła na swoją 
nową siedzibę. Gratuluję tak-
że wszystkim funkcjonariu-
szom, którzy otrzymali dzisiaj 
awanse i wyróżnienia – mó-
wiła Jolanta Gonta.

Uroczysty apel zakończył 
się defi ladą, w której wzięły 
udział poczty sztandarowe: 
mazowieckiej KWP w Rado-
miu, 3. Warszawskiej Brygady 
Rakietowej Obrony Powietrz-
nej, Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej, 
sochaczewskiego hufca ZHP 
i oczywiście Komendy Powia-
towej Policji w Sochaczewie. 
Oprawę muzyczną zapewni-
ła Orkiestra Reprezentacyj-
na Wojska Polskiego im. gen. 
J. Wybickiego pod kierownic-
twem ppor. Andrzeja Zaręby.

Po zakończeniu ofi -
cjalnej części uroczysto-
ści mieszkańcy mieli moż-
liwość zwiedzania nowego 
budynku w ramach dnia 
otwartego.   Zainteresowa-
nie było ogromne. Na par-
kingu zorganizowano z 
kolei piknik rodzinny, po-
łączony z prezentacją sprzę-
tu, nie tylko policyjnego, ale 
także strażackiego i wojsko-
wego. Organizację pikni-
ku wsparł rysownik Łukasz 
Kuciński prezentujący swój 
nowy komiks o sochaczew-
skich policjantach. Na zwie-
dzających czekała też pysz-
na wojskowa grochówka.

W najbliższych dniach 
sochaczewskich   policjan-
tów czeka przeprowadzka. 
Chwilę to jednak potrwa, 
bowiem jest to operacja 
skomplikowana logistycz-
nie. Do tej pory udało się 
już przenieść w nowe mury 
część akt. Policjanci nadal 
czekają na przełączenie sys-
temów teleinformatycznych, 
które umożliwią w nowej 
siedzibie dostęp do ogólno-
krajowego systemu. Kolejne 
wydziały policji będą suk-
cesywnie zajmować po-
mieszczenia nowej komen-
dy. Tymczasem, przez kilka 
najbliższych tygodni, poli-
cja nadal będzie przyjmować 
interesantów i zgłoszenia od 
mieszkańców pod starym 
adresem przy ul. Warszaw-
skiej.

W otwarciu KPP wzięli udział m.in. przedstawiciele wojska i władz samorządowych

Nowa dyżurka w niczym nie przypomina tej przy ul. Warszawskiej

Nowoczesny obiekt przyszło zobaczyć wielu mieszkańców miasta

Uroczysty apel skończył się de� ladą

Dużym zainteresowaniem cieszyły się piknikowe stoiska

JAROSŁAW ZIELIŃSKI - SEKRETARZ STANU, WICEMINISTER MSWIA 

INSP. MICHAŁ SAFJAŃSKI - KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W SOCHACZEWIE 

POSEŁ MACIEJ MAŁECKI

BURMISTRZ SOCHACZEWA PIOTR OSIECKI

Policja jest jedną z najważniejszych instytucji, bez której nie można sobie wyobrazić normal-
nego, bezpiecznego życia i funkcjonowania społeczeństwa. Dziś polska policja jest w takiej 
kondycji i ma taki wizerunek, że jest godna obchodzić jubileusz stulecia. Mamy z czego być 
dumni. Wasza codzienna służba daje ten efekt. Dzięki wam spada liczba przestępstw i wzrasta 
ich wykrywalność. Z ostatnich badań opinii publicznej wynika, że 89 proc. obywateli uważa 
Polskę za kraj bezpieczny, a 98 proc. czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Od 
czasu powołania policji w obecnej strukturze organizacyjnej, czyli od 1990 roku, odnotowujemy 
dziś najwyższy wskaźnik poziomu zaufania do policji – 75 procent. To bardzo dobry wynik, bo 
poza funkcjami prewencyjną i opiekuńczą wobec uczciwych ludzi funkcjonariusze muszą także 
interweniować wobec tych, którzy łamią prawo.
Chciałbym pogratulować funkcjonariuszom pracującym w Komendzie Powiatowej Policji w 
Sochaczewie. Dzięki waszej służbie ludzie mogą bezpiecznie żyć. Jestem przekonany, że 
wasza nowa siedziba, która stwarza komfortowe i godne warunki pracy też będzie służyła 
wzrostowi bezpieczeństwa, dawała odpowiednie narzędzia i instrumenty, aby je zapewnić.

To chwila bardzo doniosła dla miasta i całego powiatu sochaczewskiego. Dziś otwieramy 
swoją nową siedzibę. Czekaliśmy na to 12 lat, mieliśmy już momenty zwątpienia, jednak udało 
się tego dokonać w roku pięknego jubileuszu 100-lecia polskiej Policji. Dziękuję wszystkim, 
którzy się do tego przyczynili, głównie panu wiceministrowi, bowiem inwestycja została zre-
alizowana dzięki środkom z budżetu państwa, w ramach szerokiego programu modernizacji 
służb mundurowych.
Nasza nowa komenda to jeden z najnowocześniejszych obiektów policyjnych w Polsce. 
Budynek dostosowany do realizacji najcięższych spraw i czynności służbowych. Poprzez 
odpowiednią infrastrukturę jesteśmy w stanie także bardziej zbliżyć się do społeczeństwa. 
Sale konferencyjne pozwolą nam na organizację m.in. debat czy szkoleń.
W 100-lecie polskiej policji otwarcie nowej komendy ma jeszcze jeden symboliczny wymiar. 
Po 80 latach nasza siedziba wraca na ul. 1 Maja. Przy tej samej ulicy w okresie międzywojen-
nym znajdowała się komenda powiatowa ówczesnej policji państwowej. Wracamy w miejsce 
naszych poprzedników, do których tradycji i etosu nawiązują obecni funkcjonariusze. 

Stoimy przed jedną z najnowocześniejszych komend policji w Polsce. Sochaczewscy funkcjonariusze 
przeprowadzą się tutaj z komendy, która wygrywała niechlubne rankingi najgorszych posterunków policji. 
Zaczęło się to 12 lat temu, gdy mieszkańcy Sochaczewa głosami wybranych przez siebie radnych, 
przekazali działkę pod budowę nowej siedziby dla policji, doceniając tym samym bardzo ciężką służbę 
naszych funkcjonariuszy. Musiało jednak minąć dziewięć lat, aby ta inwestycja ruszyła, musiało się w 
Polsce dużo zmienić. Dziękuję panu ministrowi za zrozumienie i cierpliwość, za podjęcie decyzji o dobrej 
zmianie dla Sochaczewa, za zapalenie w 2016 roku zielonego światła dla budowy nowej komendy policji. 
Sochaczewscy policjanci zasługują na dobre miejsce pracy. Wykonujecie pracę w trudnych warun-
kach, tym bardziej potrzebujecie spędzać czas służby w godnym miejscu. Chciałbym życzyć, aby 
wasza praca była lekka, łatwa i przyjemna, ale wszyscy wiemy, że jest to niemożliwe. Dlatego życzę, 
abyście z każdej służby, każdego dyżuru, wracali cali i zdrowi do swoich rodzin, żebyście spotykali się 
z wdzięcznością tych, którym niesiecie pomoc, tych których mienia, zdrowia i życia strzeżecie. Życzę, 
aby powiat sochaczewski omijały te najtrudniejsze, najbardziej dramatyczne sprawy.

Pięknie się stało, że w stulecie powstania policji państwowej sochaczewscy funkcjonariusze 
mogą otrzymać tak wspaniały prezent. Nowa siedziba jest imponująca pod względem warun-
ków pracy dla policjantów i dostępności dla mieszkańców. To, jak ważna i potrzebna była to 
inwestycja dla sochaczewian, udowodnili sami mieszkańcy naszego miasta, którzy tak licznie 
przybyli na uroczystość otwarcia nowej komendy. 
Jeszcze za czasów mojego poprzednika, w 2007 roku rada miejska podjęła bardzo ważną 
decyzję o przekazaniu atrakcyjnie położonej działki w centrum miasta, de facto uruchamiając 
cały proces inwestycyjny. Finalnie musieliśmy czekać aż 12 lat, nie oznacza to jednak, że by-
liśmy bierni. Wszyscy samorządowcy ziemi sochaczewskiej nieustannie zabiegali o zmateria-
lizowanie wielokrotnie składanych obietnic. Polityka polskiego rządu stawiająca duży akcent 
na bezpieczeństwo doprowadziła tę inwestycję do szczęśliwego fi nału. Dodatkowo, z mojego 
punktu widzenia, to kolejny dowód, że państwo polskie inwestując w naszym mieście, pokazu-
je, że Sochaczew jest traktowany jako ważny ośrodek jeśli chodzi o administrację publiczną, 
że jesteśmy miastem przyszłości, że warto tu przeznaczać środki na takie przedsięwzięcia.

Policjanci awansowani na wyższe stopnie służbowe: 
   kom. Marcin Citko, st.    asp. Ireneusz Żurek,    asp. Katarzyna Dudkiewicz, 
   asp. Robert Kapałka,    asp. Justyna Mikołajczyk,    asp. Artur Szczech, 
   asp. Damian Papierowski,    mł. asp. Tomasz Krajza,    mł. asp. Tomasz 
Królikowski,    mł. asp. Piotr Krzesak,    mł. asp. Paweł Krzyżykowski, 
   mł. asp. Daria Misiak,    mł. asp. Izabela Pajek,    mł. asp. Mariusz Pajek, 
   mł. asp. Sylwia Ziętek–Papierowska,    sierż. szt. Mariusz Dedoński,    sierż. szt. 
Sławomir Murawski,    sierż. szt. Justyna Roman,    sierż. szt. Przemysław Smół-
ka,    sierż. szt. Marcin Jodłowski,    st. sierż. Milena Godos,    st. sierż. Paweł 
Błaszczyk,    st. sierż. Marcin Goreniak,    sierż. Mateusz Chmielewski,    sierż. 
Bartłomiej Jastrzębski,    sierż. Maciej Kosz,    sierż. Bartosz Matusiak,    sierż. 
Mateusz Matusiak,    sierż. Remigiusz Sowa,    st. post. Wojciech Dominicki, 
   st. post. Mariusz Szymborski,    st. post. Damian Swat
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Mniej błota, więcej dróg
Od początku 2019 roku w ramach miejskiego programu „Drogi zamiast błota” nowe nakładki asfaltowe pojawiły się na pięciu osiedlowych uliczkach. 

Na zlecenie ratusza utwardzono drogi o łącznej długości 1651 metrów. Kosztowało to w sumie 650 tysięcy złotych.

Ul. Działkowa
Długość: 503 m
Szerokość: 5 m
Koszt: 277 tys. zł

Ul. Brochowska
Długość: 200 m
Szerokość: 5 m
Koszt: 111 tys. zł

Ul. Żołnierska
Długość: 200 m
Szerokość: 5 m
Koszt: 79 tys. zł

Ul. Elizy Orzeszkowej
Długość: 208 m
Szerokość: 3,5 m
Koszt: 55 tys. zł

Ul. Rybna
(II etap - na północ 
od ul. Zamkowej)
Długość: 540 m
Szerokość: 3 m
Koszt: 128 tys. zł

W ładze   konsekwentnie 
unowocześniają bazę spor-
tową miasta. Sporo w tym 
względzie zostało już zro-
bione. Można tu wymienić 
np. nową halę przy Szkole 
Podstawowej nr 4, boiska 
w Chodakowie i centrum, 
siłownie zewnętrzne, czy 
prace trwające na stadionie 
„Orkana”. Teraz do inwe-
stycyjnego grona może do-
łączyć Szkoła Podstawowa 
nr 2.

Jak ustaliliśmy, ratusz dyspo-
nuje już dokumentacją inwe-
stycji oraz pozwoleniem na 
budowę. Na razie nie wiado-
mo jeszcze czy przedsięwzię-
cie zostanie zrealizowane w 
całości ze środków własnych, 
czy przy wsparciu fundu-

szy zewnętrznych. Złożono 
dwa wnioski o dofi nansowa-
nie. Jeden z nich, do progra-
mu Mazowiecki Instrument 
Wsparcia   Infrastruktury 
Sportowej Mazowsze 2019, 
niestety nie znalazł się na li-
ście benefi cjentów. Wyniki 

naboru z programu „Sporto-
wa Polska” znane będą do-
piero na przełomie sierpnia i 
września. 

Sam projekt sali gim-
nastycznej wykonano już w 
roku 2018. By spełniał on 
oczekiwania uczniów i na-

uczycieli, był on konsul-
towany z dyrekcją SP nr 
2. Obiekt ma odpowiadać 
oczekiwaniom co do funk-
cjonalności jak i gabary-
tów. Warto nadmienić, że 
„dwójka” nie ma tak dużych 
potrzeb jak np. o wiele licz-

niejsza Szkoła Podstawowa 
nr 4. Stąd też przy SP nr 2 
nie stanie hala sportowa, a 
sala gimnastyczna. Do tej 
pory placówka dysponowa-
ła jednym takim pomiesz-
czeniem, ale nie zaspokaja-
ło ono wszystkich potrzeb 
społeczności szkolnej. Do-
celowo nowa sala dobudo-
wana zostanie do istnieją-
cego budynku. Stanie ona w 
części północnej (od strony 
Bzury), po zachodniej stro-
nie SP nr 2. Stylistycznie ma 
być ona utrzymana w nowo-
czesnej konwencji, współ-
grającej jednak z głównym 
gmachem. Wokół szko-
ły przebudowany ma zo-
stać również ciąg komuni-
kacyjny. Powstaną 33 nowe 
miejsca parkingowe (w tym 

4 dla niepełnosprawnych) 
oraz zatoczka, w której bę-
dzie mógł się zatrzymać au-
tokar wycieczkowy. 

Jednokondygnacy jna 
sala ma mieć wysokość po-
nad 10 metrów i powierzch-
nię 925 mkw. Między nią a 
budynkiem szkoły powsta-
nie łącznik. Całość zostanie 
oczywiście w pełni dostoso-
wana do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, wyposa-
żona w instalacje wod.-kan., 
elektryczne, sanitarne, wen-
tylację, c.o. Ze względów 
ekonomicznych i środowi-
skowych zdecydowano się 
projekt wzbogacić o instala-
cję fotowoltaiczną, która za-
mieni energię słoneczną w 
elektryczną. 

(ap)

Coraz bliżej sala gimnastyczna dla „dwójki”
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Pedagodzy z miejskich pla-
cówek edukacyjnych podno-
szą kwali� kacje. 16 lipca od-
były się egzaminy na stopień 
nauczyciela mianowanego.

Po przepracowaniu dwóch 
lat od dnia uzyskania stop-
nia nauczyciela kontrakto-
wego, nauczyciel może roz-
począć, trwający prawie 3 
lata,  staż na stopień nauczy-
ciela mianowanego. Zwień-
czeniem starań o wyższy 
stopień awansu zawodowe-
go jest złożenie kompletnej 
dokumentacji oraz zdanie 
egzaminu. W tym miesiącu 
przystąpili do niego nauczy-
ciele pracujący w szkołach 
prowadzonych przez ratusz.  

O stopień nauczycie-
la mianowanego ubiegało 
się dziewięciu pedagogów 
zatrudnionych w Szkołach 
Podstawowych nr 4, 6 oraz 
7 i Miejskim Przedszkolu nr 
4. Byli to nauczyciele wspo-
magający, prowadzący świe-
tlicę szkolną, logopeda oraz 
nauczyciele przedmiotów 
takich jak: język angielski, 
religia, informatyka, mate-
matyka, muzyka. W trak-
cie egzaminu prezentowa-
li swój dorobek zawodowy 
oraz odpowiadali na pyta-
nia komisji. Wszyscy zali-
czyli egzamin pozytywnie. 
Po wakacjach złożą ślubo-
wanie i otrzymają akty mia-
nowania. (ap)

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Tak   szerokiego   zakresu 
prac, choć ratusz co roku 
wydziela na naprawy kilka-
set tysięcy złotych, nie było 
od lat.

- Większość z puli 560 
tysięcy pochłoną prace w 
dwóch salach gimnastycz-
nych. Kompleksowe remon-
ty hal przeprowadzą szkoły 
podstawowe nr 1 i 6 - in-
formuje Marek Fergiński, 
z-ca burmistrza nadzorują-
cy m.in. sprawy z zakresu 
oświaty.

- U nas nie będzie szcze-
gólnie dużego zakresu ro-
bót. Za około 7 tysięcy zło-
tych naprawimy wentylację 
w piwnicy, odświeżymy 
dwie sale zajęć i pomiesz-
czenia biurowe oraz ułoży-
my terakotę w wejściu do 
naszej placówki - mówi dy-
rektor przedszkola nr 1 Jo-
lanta Skotak. 

Za 53 tysiące Miejskie 
Przedszkole nr 3 przepro-
wadzi szereg prac związa-
nych z bezpieczeństwem po-
żarowym, w tym zamontuje 
w całym budynku instala-
cję sygnalizującą pożar, od-
dymiającą klatkę schodową, 
specjalne drzwi oddzielają-
ce piwnicę od parteru. Do-
datkowo „trójka” uruchomi 
system monitoringu wizyj-
nego oparty o kilka kamer 
obserwujących teren wokół 
budynku przedszkola. 

- W wakacje przeprowa-
dzimy naprawę i konserwa-
cję urządzeń znajdujących 
się na placu zabaw, poma-
lujemy sale zajęć i inne po-
mieszczenia w budynku 
przedszkola. Chcemy tak-
że zamontować wentylację 
w piwnicy - mówi dyrektor 
przedszkola nr 4 Monika 
Radwańska-Komosa. 

Prace prowadzone będą 
też w chodakowskiej „szóst-
ce”. Jak informuje dyrektor 

Anna Sobieraj, najpilniejsze 
potrzeby to remont łazienki 
w oddziale dzieci najmłod-
szych, wymiana podłóg i 
malowanie ścian w dwóch 
salach zajęć oraz malowanie 
pomieszczeń kuchennych.

W następnym przed-
szkolu, boryszewskiej „sió-
demce”, dyrektor Zofi a 
Miszczak zaplanowała na-
prawę komina i dachu oraz 
drobne prace malarskie w 
wybranych   pomieszcze-
niach.

Największy zakres prac, 
za 250 tysięcy złotych, zo-
stanie wykonany w Szko-
le Podstawowej nr 1. Więk-
szość tej kwoty pochłonie 
kapitalny remont małej sali 
gimnastycznej. Drugie waż-
ne przedsięwzięcie to budo-
wa placu zabaw dla dzieci. 

- Trzeci rok nasza szko-
ła będzie dostosowywana 
do potrzeb edukacji wcze-
snoszkolnej, stąd dwie sale 
dla klas pierwszych wy-
posażymy w nowe meble, 
a sala oddziału zerowego, 
zgodnie z sugestią rodziców, 
będzie przeniesiona z trze-
ciego piętra na parter - in-
formuje dyrektor „jedynki” 

Małgorzata Gorgis i dodaje, 
że w nowym roku szkolnym 
placówka, jak dotychczas, 
będzie pracowała na jedną 
zmianę. 

Szkoła Podstawowa nr 2 
chce wykonać remont świe-
tlicy, a „trójka” wymienić 
zniszczony parkiet w salach 
lekcyjnych. 

- W wakacje pomaluje-
my szkolne korytarze i ła-
zienki w tzw. starej czę-
ści szkoły, odświeżymy 
pomieszczenia kuchenne i 
toaletę personelu kuchni. 
Trzeba też uszczelnić dach 

sali gimnastycznej - mówi z 
kolei dyrektor SP nr 4 Anna 
Kuliś.

W „szóstce” już przygo-
towują się do kompleksowe-
go remontu hali sportowej. 

- Przed 1 września chce-
my także zainstalować 
światłowód i rozprowadzić 
internet w całym budynku 
oraz dostosować sale lekcyj-
ne i sanitariaty do potrzeb 
najmłodszych uczniów z 
klas I-III - mówi dyrek-
tor SP nr 6 Jadwiga Sikor-
ska. Prace w tej szkole mają 
kosztować 144 tys. zł.  

Jak poinformował nas 
rzecznik prasowy Staro-
stwa Powiatowego w Socha-
czewie Marcin Odolczyk, 
nabór do szkół średnich 
przebiegał w naszym po-
wiecie bez większych pro-
blemów. Miejsca w liceach 
i technikach są zapełnio-
ne, wolne miejsca pozosta-
ły natomiast w szkołach 
branżowych. Jeżeli będzie 
taka konieczność, istnieje 
możliwość uruchomienia 
dodatkowych klas. 

W pięciu szkołach ponad-
podstawowych prowadzo-
nych przez powiat socha-
cz ewsk i    prz ygotowa no 
łącznie 1740 miejsc.  Liceum 
Ogólnokształcące im. Cho-
pina dysponuje 390 miejsca-
mi, Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia   Praktycznego 
450 miejscami, Zespół Szkół 
Rolnicze Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego 420 
miejscami. W Zespole Szkół  
im. Iwaszkiewicza przygo-
towano 300 miejsc, a w Ze-
spole Szkół w Teresinie 180. 
W systemie zarejestrowa-
ło się 1959 kandydatów. Za-

znaczyć należy, że są wśród 
nich osoby spoza naszego 
powiatu. Również absol-
wenci mieszkający w powie-
cie sochaczewskim apliko-
wali do szkół spoza niego 
– np. warszawskich. Dopie-
ro po dokładnej weryfi kacji 
i podjęciu decyzji o wyborze 
placówki przez kandydatów, 
którzy ubiegali się o przyję-
cie do kilku szkół, znana bę-
dzie ostateczna liczba osób, 
które chcą podjąć naukę w 
sochaczewskich szkołach. 

- Już teraz można po-
wiedzieć, że wszystkie miej-
sca w liceach i technikach są 
zajęte. W szkołach branżo-
wych, wielozawodowych w 
„80” oraz „Ogrodniku” na-
dal są wolne miejsca. Wła-
dze powiatu uczynią co 
możliwe, by dla wszystkich 
znalazło się miejsce. Jeste-
śmy przygotowani na ewen-
tualne otwarcie kolejnych 
klas. Gdyby zaistniała taka 
potrzeba zostaną one uru-
chomione w Zespole Szkół 
im. Jarosława Iwaszkiewi-
cza – mówi Marcin Odol-
czyk. (ap)

Prawie 600 tysięcy 
na wakacyjne remonty
W wakacje w niemal wszystkich prowadzonych przez miasto przedszkolach i szkołach 
podstawowych przeprowadzone zostaną remonty sal lekcyjnych, korytarzy, stołówek. 
Na przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego miasto wyda 560 tys. zł.

Starostwo: dla wszystkich 
znajdą się miejsca

Kolejnych dziewięć awansów

Największy zakres prac, za 250 tys. zł, przewidziano w SP1

W SP6 rozpoczął się już remont sali gimnastycznej
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Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Regulamin w naszym mie-
ście obowiązywał oczywi-
ście już wcześniej, a zmiany 
w nim są jedynie „kosme-
tyczne”. Zaistniała bo-
wiem konieczność zmiany 
uchwały rady miejskiej z 24 
czerwca 2016 roku w związ-
ku z przyjęciem przez sej-
mik województwa mazo-
wieckiego nowego planu 
(do 2024 roku) gospodarki 
odpadami dla Mazowsza. 
Dokument określający na-
sze prawo miejscowe mu-
siał zostać dostosowany do 
uchwały podjętej przez sa-
morząd wyższego szczebla. 

Obowiązujący w So-
chaczewie regulamin sta-
wia wymagania właścicie-
lom w zakresie utrzymania 
czystości i porządku na te-
renie nieruchomości. Mówi 
o obowiązku wyposaże-
nia posesji w pojemniki lub 
inne urządzenia służące do 
zbierania odpadów komu-
nalnych i utrzymania ich 
w odpowiednim stanie sa-
nitarnym, porządkowym 
i technicznym. Podaje ro-
dzaj i minimalną wielkość 
pojemników do zbierania 
śmieci oraz określa często-
tliwość odbioru z posesji 
konkretnych frakcji odpa-
dów selektywnych.

Regulamin między in-
nymi zobowiązuje wła-
ścicieli nieruchomości do 
uprzątnięcia śniegu, błota, 
lodu, liści oraz innych za-
nieczyszczeń z części nie-
ruchomości służących do 
użytku publicznego, w tym 
z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości lub 
bezpośrednio przy jej grani-
cy. Określa zasady utrzyma-
nia i napraw samochodów 
znajdujących się na pose-
sjach. Właścicieli nierucho-
mości zobowiązuje do pod-
łączenia się do kanalizacji 
sanitarnej, a w przypad-
ku gdy nie ma takiej moż-
liwości - do wyposażenia w 
przydomową oczyszczalnię 
ścieków lub szczelny zbior-
nik bezodpływowy. 

Drugą część dokumentu 
stanowi zakres obowiązków 

dla osób utrzymujących 
zwierzęta domowe, mający 
na celu ochronę przed za-
grożeniem lub uciążliwo-
ścią dla ludzi oraz przed za-
nieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspól-
nego użytku. Przed se-
sją, na posiedzeniu Komisji 
Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Po-
rządku Publicznego, prze-
wodnicząca komisji zgłosiła 
poprawkę do uchwały. Uzu-
pełniony został zapis do-
tyczący sprzątania nieczy-
stości po psach. Brzmi on 
następująco: „Osoby utrzy-
mujące zwierzęta domo-
we są zobowiązane posia-
dać torebkę lub urządzenie 
do sprzątania nieczystości 
oraz do niezwłocznego usu-
wania zanieczyszczeń po-
zostawionych przez zwie-

rzęta w obiektach oraz na 
innych terenach przezna-
czonych do użytku publicz-
nego, a w szczególności na 
chodnikach, jezdniach, pla-
cach, parkingach, terenach 
zielonych”. Poprawka zo-
stała przyjęta przez aklama-
cję, natomiast cała uchwała 
przeszła większością gło-
sów. Pojawiła się również 
prośba do burmistrza o 
ustawienie więcej tak zwa-
nych „psich pakietów” na 
terenie miasta, między in-
nymi przy terenach zielo-
nych w pasażu Żeromskie-
go.

W dalszej części doku-
mentu określone zostały 
też wymagania odnoszące 
się do utrzymania zwierząt 
gospodarskich na terenach 
wyłączonych z produkcji 
rolniczej oraz obszary pod-
legające (podlega teren ca-
łego miasta) obowiązkowej 
deratyzacji oraz terminy jej 
przeprowadzenia (dwukrot-
nie w ciągu roku - marzec-
-maj oraz październik - gru-
dzień). 

Z regulaminem utrzy-
mania czystości i porządku 
na terenie Sochaczewa moż-
na zapoznać się na porta-
lu sochaczew.pl oraz w Wy-
dziale Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w So-
chaczewie.

Mazowieckie Stowarzysze-
nie Gmin na rzecz Rozwoju 
Społeczeństwa Informa-
cyjnego, we współpracy ze 
Stowarzyszeniem „Miasta 
w Internecie”, przystąpiło 
do realizacji projektu La-
tarnicy 2020.pl. 

Umożliwia on bezpłatną re-
alizację szkoleń oraz po-
zwala stworzyć społeczność 
lokalnych liderów, którzy 

będą wspierać samorząd i 
mieszkańców w rozwijaniu 
cyfrowych kompetencji. 

Program szkoleń dosto-
sowany ma być do różno-
rodnych grup docelowych, 
np. powyżej 65 roku życia, 
organizacji pozarządowych 
etc. W latach  2012-15 prze-
szkolono w Polsce aż 270 tys. 
osób. Szkolenia prowadzone 
są przez edukatorów – Latar-
ników Polski Cyfrowej. Kan-

dydaci do tej funkcji peł-
nią ją odpłatnie. Muszą oni 
spełniać następujące warun-
ki: wiek powyżej 21 lat, po-
siadanie kompetencji cyfro-
wych na poziomie wyższym 
niż podstawowy, wyrażają 
wolę przeprowadzenia szko-
leń dla około 150 osób w cią-
gu 20 miesięcy, ukończyć 
muszą dwudniowe szkolenie 
zorganizowane w okresie do 
15 września. 

Osoby zainteresowa-
ne pytania kierować mogą 
na adres kontakt@latarni-
cy2020.pl lub telefonicz-
nie – do koordynatora prac 
projektowych Katarzyny 
Kajmowicz (797  590  419). 
Informacje o projekcie zna-
leźć można również na 
stronie latarnicy.pl. Kandy-
datury przyjmowane są do 
31 lipca. 

(ap)

I ty możesz zostać Latarnikiem

Zasady czystości 
i porządku w mieście
Na sesji 11 lipca radni miejscy przyjęli nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na 
terenie Sochaczewa. Dokument ten określa m.in. zasady prowadzenia selektywnego zbierania 
i odbierania odpadów komunalnych oraz obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.

Krótko z miasta
Nowe miejsca handlowe 
przy cmentarzu komunalnym
Zarządca cmentarza na Wypalenisku - Zakład Gospodarki 
Komunalnej, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 
ma zamiar uporządkować miejsca handlowe przed 
sochaczewską nekropolią. Na początku tego roku przed 
bramą obiektu utworzono stanowiska handlowe. Każde z 
nich posiada przyłącza wodno-kanalizacyjne i elektryczne. 
W czerwcu ZGK ogłosiło przetarg ustny na dzierżawę 
czterech stanowisk handlowych o powierzchni 15m2 
każde, usytuowanych wzdłuż ogrodzenia cmentarza 
przy ul Trojanowskiej. Licytację na wszystkie dostępne 
stanowiska wygrała sochaczewska fi rma „Tomar”, która, 
najprawdopodobniej już od września, będzie dzierżawić 
ten teren za opłatą blisko 9000 zł miesięcznie. 

Ładowarki do autobusów

Jak już informowaliśmy, wiosną przyszłego roku, fi rma 
Solaris dostarczy Zakładowi Komunikacji Miejskiej trzy 
fabrycznie nowe autobusy elektryczne. Jednak żeby 
mogły one wyruszyć w trasę, muszę zostać naładowane. 
W związku z tym ratusz ogłosił przetarg w formule „zapro-
jektuj i wybuduj” na dostawę i montaż trzech stanowisk 
ładowania akumulatorów autobusowych o napędzie elek-
trycznym. Miasto czeka na oferty do 6 sierpnia.

Biletomaty i dynamiczne rozkłady jazdy
Jednocześnie, w ramach „Sochaczewskiego Eko-busa” 
ratusz poszukiwał fi rm zainteresowanych dostawą i mon-
tażem biletomatów oraz interaktywnych tablic przystanko-
wych dynamicznego rozkładu jazdy. Jeśli miastu uda się 
rozstrzygnąć przetargi na te elementy projektu, o czym 
dowiemy się w najbliższych dniach, to dwa biletomaty (przy 
stacji PKP i placu Kościuszki) oraz pięć tablic interaktyw-
nych (przystanki: PKP, plac Kościuszki, Chodaków - okrą-
glak, szpital, ul. Traugutta przy parku Chopina) powinny 
pojawić się w naszym mieście w październiku tego roku.

Latarnie na Kuźmińskiego
Trwa przebudowa fragmentu wojewódzkiej ul. Cho-
pina. Miasto odłożyło 22 tysiące złoty na dodatkowe 
oświetlenie w odchodzącej od tej głównej arterii uliczce 
osiedlowej - Kuźmińskiego.  Przypomnijmy, że ratusz 
przeznaczył też środki na budowę oświetlenia w ul. 
Chopina. Nowe latarnie już są i świecą. Za 45 nowych 
słupów wyposażonych w energooszczędne oprawy 
ledowe oraz ich montaż miasto zapłaciło 468 tys. zł.

Portal specjalny na 80. rocznicę
Przed nami obchody okrągłej rocznicy ważnego dla naszego 
miasta wydarzenia historycznego: 80. rocznicy Bitwy na Bzu-
rą. Miasto uruchomiło z tej okazji internetowy portal specjalny 
pod adresem www.1939.sochaczew.pl. Można tam znaleźć 
tam m.in. kalendarium imprez związanych z obchodami, 
rysy historyczne oraz życiorysy kluczowych postaci tamtych 
lat oraz bieżące wiadomości wraz z relacjami z wydarzeń 
odbywających się na terenie miasta.
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BLISKO NAS

W połowie lipca już blisko 
2,5 tys. sochaczewian zło-
żyło elektroniczne wnioski 
o przyznanie świadczenia 
500+ na nowych zasadach. 
Od 1 lipca przestało obo-
wiązywać kryterium do-
chodowe i wypłaty przysłu-
gują na wszystkie dzieci, 
nawet jeżeli są one jedyny-
mi w rodzinie. 

Dotychczas   świadczenie 
przyznawane było na dru-
gie i kolejne dziecko, a na 
pierwsze wypłacane było 
tylko po spełnieniu kryte-
riów dochodowych. Po roz-
szerzeniu programu 500 + 
przysługuje już na wszyst-
kie dzieci do ukończenia 
przez nie 18 roku życia, nie-
zależnie od zamożności ro-
dziców i liczby dzieci w ro-
dzinie. Z danych Centrum 
Informacyjnego Rządu wy-
nika, że od momentu uru-
chomienia programu (2016 
r.) wsparcie otrzymało po-
nad 3,6 miliona dzieci, czyli 
52 procent wszystkich dzie-
ci. Szacunkowa liczba ob-
jętych programem po jego 

rozszerzeniu to aż siedem 
milionów najmłodszych Po-
laków. 

W tym roku w Socha-
czewie programem Rodzina 
500+ objętych zostanie oko-
ło 6500 dzieci a programem 
„Dobry Start”, gwarantują-
cym 300 zł w ramach wy-
prawki szkolnej, 3700 dzieci. 
Do 18 lipca w ratuszu odno-
towano prawie 1,5 tys. wnio-
sków elektronicznych doty-
czących „Dobrego Startu”. 

Mieszkańcy chętnie ko-
rzystają z możliwości dopeł-
nienia formalności online. 
Zrobić można to za pomo-
cą portali: Emp@tia, ZUS 
PUE, czy bankowość elek-
troniczna. Dodatkowo od 1 
sierpnia wnioski o świad-
czenie 500+ na nowy okres 
czy też wnioski o „Dobry 
Start” będzie można złożyć 
w sposób tradycyjny w Wy-
dziale Polityki Społecznej 
i Ochrony Zdrowia Urzę-
du Miejskiego.  Przyjmowa-
ne będą w pokoju 426 na III 
piętrze UM. Można je rów-
nież przesłać pocztą. (ap)

Pięćset złotych 
dla 6,5 tys. dzieci

W tym przypadku chodzi nie 
tylko o oszczędzanie papieru, 
a tym samym naszych lasów. 
Ważne jest też zużywanie dru-
karek, tonerów i wszystkiego 
tego, co niezbędne do wydru-
ku. Są to elektrośmieci, które 
wciąż nastręczają ich użytkow-
nikom wielu problemów. So-
chaczewska spółka wprowadza 
nowe technologie, by sprostać 
wymaganiom ochrony środo-
wiska, ale też i po to, by ułatwić 
swym klientom kontakt i rozli-
czenia.

Bez gotówki
Od niedawna w kasie Spół-
ki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 
można dokonać wszelkich płat-
ności przy pomocy karty. Co-
raz więcej osób korzysta z tego 
udogodnienia. To o wiele lepszy 
i bezpieczniejszy sposób pła-
cenia, przy zachowaniu stan-
dardów ochrony własnej karty 
i PIN-u do niej. Jeśli nie płaci-
my przelewem bankowym, to 
uregulujemy zobowiązania fi -
nansowe bezpośrednio w kasie 
spółki, posiadając jedynie kartę 
płatniczą. 

Przypominamy też o wcze-
śniej wprowadzonych wygod-
nych procedurach komuniko-
wania się na linii klient - ZWiK.

Zdalny odczyt
Od kilku miesięcy istnieje moż-
liwość zdalnego odczytu wo-
domierzy, dzięki specjalnym 
nakładkom na te urządzenia. 
Odczyt dokonywany jest w sa-
mochodzie, w którym znajduje 
się urządzenie do odczytu i od-
powiednie anteny. Samochód 

pracownika ZWiK po prostu 
przejeżdża obok, a urządzenie 
automatycznie pobiera dane z 
liczników. Informacje przesyła-
ne przez licznik są zaszyfrowa-
ne, podobnie jak dane banko-
we, i służą tylko do wystawiania 
rachunków za dostawę wody i 
odprowadzenie ścieków.

SMS i faktury
W rejonach prowadzenia mie-
sięcznych odczytów radiowych 
dla odbiorców posiadających 
zarejestrowane wodomierze na 
wodę bezpowrotnie zużytą (do 
podlewania ogródków) wraz z 
danymi odbiorcy (imię, nazwi-
sko, adres lub nr wodomierza 
do podlewania) można prze-
kazywać w ostatnim tygodniu 
każdego miesiąca:

 za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznej: stan.wodo-
mierza@zwik.sochaczew.pl

 w formie SMS na tel. 
kom. nr 506-808-639

 za pośrednictwem e-
-BOK

Informacja ta jest nie-
zbędna dla potrzeb po-
mniejszenia ilości odpro-
wadzanych ścieków o wodę 
bezpowrotnie zużytą.

E-faktura
W systemie tradycyjnym trze-
ba ją wydrukować, ostemplo-
wać, podpisać i oczywiście 
wysłać. Wszystko to generu-
je niepotrzebne koszty, na któ-
re ZWiK znalazł lekarstwo. W 
ofercie spółki pojawiła się e-fak-
tura. Klient otrzymuje ten elek-
troniczny dokument mailem. 
Łatwo jest opłacić go za pośred-
nictwem Internetu, a w więk-
szości banków tego typu usługi 
są bezpłatne.

Wysyłana jest na adres e-
-mail podany w oświadczeniu 
zawierającym zgodę na wysta-
wianie i przesyłanie faktur w 
formie elektronicznej.

SMS
Swoim klientom ZWiK ofe-
ruje także możliwość otrzy-
mywania informacji za po-
mocą smsa. W ramach tej 
usługi  dowiemy się:

 o awariach i pracach 
na sieci wodociągowej/ka-
nalizacyjnej 

 przerwach w dostawie 
wody

 o wystawieniu faktury 
VAT za usługi 

 o upływie terminu 
płatności faktury

Potrzebne dokumenty
W celu podpisania oświad-
czenia zapraszamy do sie-
dziby spółki przy ulicy 
Rozlazłowskiej 7. Do otrzy-
mywania e-faktur nie jest 
konieczna rejestracja i po-
siadanie konta w Elektro-
nicznym Biurze Obsługi 
Klienta. Jednak zachęcamy 
do rejestracji w e-BOK, gdyż 
umożliwi to: wgląd w stan 
rachunków, historię od-
czytów, analizę zużycia w 
punkcie poboru wody a tak-
że możliwość zgłoszenia 
stanu wodomierza. 

Druki są do pobrania na 
stronie ZWiK-Sochaczew
Kontakt:
Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji- Sochaczew 
Sp. z o. o. 
ul. Rozlazłowska 7, 
96-500 Sochaczew
tel. 46 862-82-30; fax 22 
112-12-40
e-mail: 
zwik@zwik.sochaczew.pl 

W trosce o środowisko
ZWiK Sochaczew zaprasza do korzystania z e-faktur. Ograniczenie do minimum 
drukowanych dokumentów ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Nadal obowiązuje, wpro-
wadzony 12 lipca, zakaz 
kąpieli w Bzurze. Z in-
formacji uzyskanych w 
Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji, który zarzą-
dza m. in. miejską plażą, 
wynika, że cały czas prze-
kroczone są normy czy-
stości wody. 

O sytuacji na bieżąco bę-
dziemy informować na 

portalu sochaczew.pl oraz 
miejskim facebooku. Na 
razie jednak apelujemy o 
zastosowanie się do za-
leceń MOSiR a także do 
informacji zamieszcza-
nych przez pracowników 
ośrodka na kąpielisku. 
Jakość wody jest na bie-
żąco monitorowana i gdy 
tylko ulegnie unormowa-
niu, zakaz zostanie znie-
siony. (ap)

Zakaz kąpieli w Bzurze trwa
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POWIAT

Parking przed Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Nowej Suchej 
stał się w ciepły lipcowy wieczór 
kinem plenerowym. Widzowie 
obejrzeli wzruszający � lm „Był 
sobie pies”, będący uniwersalną 
a� rmacją prostego życia. 

Na mieszkańców powiatu, któ-
rzy wybrali się w piątek, 12 lipca 
do Nowej Suchej, by pod gwiaz-
dami oglądać pierwszą projek-
cję fi lmu w ramach Powiato-
wego Budżetu Obywatelskiego, 
czekały także wygodne leżaki i 
darmowy popcorn.  Projekcję 
fi lmu rozpoczął pomysłodawca 
projektu - mieszkaniec gminy 
Nowa Sucha i radny powiato-
wy Daniel Janiak. Seans cieszył 

się wysoką frekwencją, a pogo-
da dopisała. 

19 lipca miłośnicy kina spo-
tkali się na seansie w Kozłowie 
Biskupim.
Program kolejnych projekcji:
III seans - 2 sierpnia, godz. 21.00 
- stadion Klubu Sportowego 
„Promyk” Nowa Sucha, fi lm 
„Łowca Czarownic”;
IV seans - 16 sierpnia, godz. 
21.00 - Szkoła Podstawowa im. 
ks. Jana Twardowskiego w Kur-
dwanowie, fi lm „Bella i Seba-
stian 2”;
V seans - 30 sierpnia 2019 roku, 
godz.21.00 - Szkoła Podstawo-
wa im. Kornela Makuszyńskie-
go w Kozłowie Biskupim, fi lm 
„Iluzja 2”.

Powiatowe kino letnie

W wakacje większość rodzin 
spędza czas nad wodą, w gó-
rach, na wczasach i koloniach. 
Wypoczynkowi zwykle towa-
rzyszy odprężenie, a to z kolei 
często sprawia, że zapomina-
my o podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo mieszkańców 
naszego powiatu, wojewódz-
twa, jak również turystów od-
wiedzających nasz region pod-
czas wakacyjnych podróży 
jest niezwykle ważne i wyma-
ga podjęcia szczególnych dzia-
łań. Starostwo Powiatowe w So-
chaczewie również włącza się w 
propagowanie akcji pod hasłem 
„Bezpieczne wakacje 2019”, 
prowadzonej m.in. przez Kura-
torium Oświaty w Warszawie, a 

zainicjonowanej przez wojewo-
dę mazowieckiego. 

Każdy rodzic, opiekun 
może dowiedzieć się, czy wy-
poczynek, na który wybiera się 
jego dziecko, został zgłoszony 
w specjalnej bazie danych uru-
chomionej przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej dostępnej 
pod adresem www.wypoczy-
nek.men.gov.pl. 

Możemy tam znaleźć tak-
że wyczerpujące informacje o 
wymogach dotyczących orga-
nizacji letniego wypoczynku. 
Szczególnie zachęcamy do za-
poznania się z poradnikiem 
NGO https://poradnik.ngo.pl/
zgloszenie-obozu-lub-kolonii-
-do-kuratorium

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Bezpieczne wakacje

W dniach 13-14 lipca odbył się 
pierwszy zjazd szkoleniowy w 
ramach programu Sochaczew-
skiej Szkoły Liderów Społecz-
nych (SSLS), realizowanego 
przez Porozumienie Organi-
zacji Pozarządowych Powiatu 
Sochaczewskiego. 

To pilotażowy program dla ak-
tywnych osób z gmin naszego 
powiatu, które chcą działać na 

rzecz zmiany i wpływać na wła-
sne otoczenie.

Pierwszy zjazd w ocenie   
wszystkich dziesięciu uczestni-
czek odbył się w znakomitej at-
mosferze i dał możliwość zdo-
bycia sporej dawki niezbędnej 
wiedzy, zmierzenia się z wła-
snym sposobem myślenia o 
wielu sprawach, ale również   
lepszego poznania się nawza-
jem i  integracji.

Główne zagadnienia, któ-
re poruszono w czasie zajęć, 
dotyczyły motywacji liderów 
i osób, z którymi współpracu-
ją; podjęto też próbę określe-
nia najważniejszych cech li-
dera oraz stworzenia mapy 
rozwoju organizacji i osób, 
które nadają im kierunek dzia-
łania. Uczestniczki dzieliły się 
swoimi historiami i wymie-
niały doświadczenia. Nie za-

brakło dyskusji inspirowanych 
różnorodnością środowisk, 
w których działają, czy in-
nym rozumieniem pojęć uży-
wanych w czasie zajęć. Każda 
taka konstruktywna wymiana 
zdań sprawia, że poszerzają się 
horyzonty i możliwości, co jest 
wartością dodaną do progra-
mu kursu. Liderki obiecywa-
ły sobie stały kontakt i szeroką 
współpracę, a że nie są to tyl-

ko puste słowa, świadczy fakt, 
że już skrzyknęły się na Face-
booku i przypominają sobie 
nawzajem o zadaniach domo-
wych. Następny zjazd zapo-
wiada się więc jeszcze bardziej 
interesująco niż lipcowy.

W ramach udziału w pro-
gramie SSLS, wszystkie uczest-
niczki do końca 2019 roku będą 
objęte wsparciem doradczym 
trenerek. Pomiędzy poszczegól-

nymi zjazdami będą miały do 
wykonania zadania zlecone pod-
czas zjazdów, dodatkowo otrzy-
mają wsparcie fi nansowe przy 
realizacji własnego pomysłu.

Sochaczewska Szkoła Lide-
rów Społecznych realizowana 
jest w ramach zadania publicz-
nego, dzięki dofi nansowaniu ze 
środków z budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

POPPS

Wystartowała Sochaczewska Szkoła Liderów Społecznych

W siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Sochaczewie podpisana 
została umowa z AK Sport An-
drzej Gniado z Okuniewa. To 
właśnie ta fi rma, za cenę blisko 
1,08 mln zł, zajmie się wykona-
niem inwestycji. 

Boisko szkolne sochaczew-
skiego ZS RCKU jest w fatal-
nym stanie. Teraz się to zmie-
ni. W miejscu istniejącej bieżni 
powstanie nowa bieżnia okręż-
na trzytorowa z nawierzch-
nią syntetyczną poliuretanową 
przepuszczalną - na przepusz-
czalnej podbudowie. Będzie 
ona okalała boisko trawia-
ste do piłki nożnej o wymia-
rach pola gry 52 x 90m. Na za-
kolu wschodnim ma powstać 
skocznia do skoku w dal oraz 
rzutnia do pchnięcia kulą z po-
lem rzutów o nawierzchni tra-
wiastej. Zaprojektowano także 
oświetlenie bieżni z założonym 
natężeniem oświetlenia na po-
ziomie 50 luksów - na słupach 
oświetleniowych 8 m i 16 m 
(słupy wysokie będą w przy-
szłości stanowiły podstawy 
pod oświetlenie płyty boiska 
trawiastego). Przy bieżni od 
strony południowej, na utwar-
dzonym kostką fragmencie, 
ustawione zostaną dwie ławki 
po 10 miejsc siedzących.

Na tę inwestycję szkoła cze-
kała od wielu lat. Teraz ma-
rzenia tutejszej społeczności 
wreszcie się spełnią. Stało się to 
możliwe, dzięki wprowadzone-

mu po raz pierwszy w naszym 
powiecie w ubiegłym roku Po-
wiatowemu Budżetowi Oby-
watelskiemu. 

- To duży powód do rado-
ści, również dla nas, jako or-
ganu prowadzącego szkołę, 
że Ogrodnik doczeka się no-
wego boiska. Zresztą nie tyl-
ko, bo przecież do dyspozycji 
młodzieży i nauczycieli będą 
też inne elementy infrastruk-
tury lekkoatletycznej, jak choć-
by bieżnia, skocznia w dal czy 
rzutnia. Dzięki temu uczniowie 
będą aktywnie spędzać czas, a 
lekcje wychowania fi zycznego 
na powietrzu staną się bardziej 
atrakcyjne - mówi starosta Jo-
lanta Gonta. - Cieszę się rów-

nież z faktu, że taki projekt zo-
stał zgłoszony do PBO i zyskał 
aprobatę mieszkańców, bo to 
mieszkańcy najlepiej wiedzą, 
jakie projekty mają szczególne 
znaczenie dla ich otoczenia. 

Ostatecznie inwestycja 
kosztować będzie 1.078.675,38 
zł. W budżecie obywatelskim 
na realizację zadania zaplano-
wano kwotę 885 tys. zł. War-
tość uległa jednak zwiększe-
niu ze względu na to, że m.in. 
Zarząd Powiatu uznał, iż przy 
okazji tak dużej inwestycji na-
leży boisko wyposażyć rów-
nież w zadaszone stanowisko 
dla sędziów i spikera zawo-
dów sportowych. Złożony 
projekt do PBO nie uwzględ-

niał tego elementu, jednak-
że zdaniem starosty Jolan-
ty Gonta, warto przy okazji 
przebudowy boiska zadbać, 
by prowadzący turnieje mo-
gli schronić się np. przed desz-
czem. Ponadto większy koszt 
inwestycji związany jest też 
z wykonaniem m.in. dodat-
kowych decyzji środowisko-
wych, map projektu. Pozo-
stała część środków pochodzi 
z niewykorzystanej puli PBO, 
zaś 240 tys. dołożyła podczas 
ostatniej sesji rada powiatu. 
Zmodernizowany obiekt ma 
być oddany do użytku w paź-
dzierniku br. 

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Rusza przebudowa 
boiska przy Ogrodniku
Uczniowie, rodzice, nauczyciele, rada pedagogiczna i dyrekcja sochaczewskiego Ogrodnika mają 
ogromny powód do radości. To właśnie oni pod przewodnictwem wicedyrektor placówki Elżbiety 
Kropiak wnioskowali o wyremontowanie szkolnego boiska w ramach środków Powiatowego 
Budżetu Obywatelskiego. Udało się, wniosek poparty przez ponad 4,6 tys. głosów okazał się 
zwycięski. Teraz czas na jego realizację. Obiekt ma być gotowy wczesną jesienią.

Podpisanie umowy na inwestycję z przedstawicielem wykonawcy - � rmy AK Sport
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Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Tylko od początku wakacji na 
drogach zginęło ponad 300 
osób. Często tylko w ciągu doby 
śmierć ponosi ponad 10 osób.

- Wypadki drogowe zazwy-
czaj nie są przypadkiem – mówi 
ofi cer prasowy KPP w Sochacze-
wie Agnieszka Dzik. -  Prawie 
za każdym zdarzeniem kryje się 
niebezpieczne zachowanie kie-
rowcy lub pieszego. Wielu trage-
dii można byłoby uniknąć, gdyby 
przestrzegane były elementarne 
zasady ostrożności i bezpieczeń-
stwa. Dlatego chcielibyśmy po raz 
kolejny zwrócić uwagę na proste, 
lecz niezwykle ważne zasady, któ-
re zwiększają bezpieczeństwo ru-
chu drogowego.

Do wielu bardzo groźnych 
zdarzeń dochodzi na tzw. „pro-
stej drodze”, mimo że kierowcy 
są przekonani, iż w takich wa-
runkach trudno o wypadek. W 
oparciu o dane statystyczne łatwo 
jednak obalić to przekonanie.

- Proste odcinki drogi po-
trafi ą wyzwolić w niektórych 
kierowcach potrzebę zwiększa-
nia prędkości - mówi Agniesz-
ka Dzik. - Często wiąże się to 
z jednoczesnym zmniejsze-
niem skupienia. Takie połącze-
nie znacznie zwiększa praw-
dopodobieństwo   wypadku. 
Dodatkowo niebezpieczeństwo 
wzmaga możliwość wyprze-
dzania innych pojazdów.

Tylko w zeszłym roku na 
ulicach Sochaczewa w wypad-
kach zginęło 11 osób.

Wśród wszystkich zdarzeń 
drogowych, do których doszło 
podczas wakacji w ubiegłym 
roku, ponad 3800 miało miejsce 
na prostych odcinkach drogi. 
Stanowi to prawie 80% wszyst-
kich zdarzeń. To właśnie na pro-
stym odcinku drogi najłatwiej o 
śmierć w wyniku wypadku dro-
gowego. W poprzednie wakacje, 
w takich z pozoru bezpiecznych 

warunkach, zginęło 406 osób. 
W wypadkach na zakrętach 
dróg, uważanych przez kierow-
ców za bardziej niebezpieczne, 
śmierć poniosło 129 uczestni-
ków ruchu drogowego.

Sposobem na poprawienie 
sytuacji na drogach ma być po-
wołanie specjalnego zespołu 
pod nazwą „SPEED”. Zadaniem 

grupy jest zwiększanie bezpie-
czeństwa uczestników ruchu 
drogowego. Rozpoczęła ona 
swoją działalność 19 lipca. 

Do dyspozycji 48 policjan-
tów z 12 jednostek policji od-
dano 14 najnowszych radiowo-
zów, głównie maki BMW, w 
tym 11 nieoznakowanych wi-
deorejestratorów. 

W skład zespołu wcho-
dzą nie tylko funkcjonariusze 
drogówki, ale także policjan-
ci z pionów kryminalnych i do 
walki z cybeprzestępczością. 
Ich zadaniem jest monitorowa-
nie stron www i portali społecz-
nościowych w celu uzyskiwania 
informacji o nielegalnych wy-
ścigach itp.

W wakacje ludzie giną 
nie tylko nad wodą
Statystyki wypadków na polskich drogach mogą wyglądać tragicznie, ale najwyraźniej nie 
przemawiają do wyobraźni kierowców i pieszych. Żeby unaocznić uczestnikom ruchu drogowego 
wymiar ludzkich nieszczęść, policja każdego dnia, przez cały okres wakacji, prezentuje bieżącą 
liczbę i lokalizację wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Niestety z każdym dniem 
mapa jest coraz mniej przejrzysta. W szybkim tempie przybywają na niej nowe punkty.

Policja przypomina: 
- Respektuj przepisy ruchu drogowego, w szczególności w zakresie przestrzegania dozwolonych limitów pręd-
kości, stanu trzeźwości, korzystania z pasów bezpieczeństwa i właściwego przewożenia dzieci w pojazdach.
- Ogranicz do minimum rozmowy telefoniczne, a w razie konieczności korzystaj z zestawu głośnomówią-
cego. Rozmowa telefoniczna nawet przez urządzenia dozwolone dekoncentruje kierującego pojazdem.
- Dostosuj prędkość do warunków atmosferycznych, drogowych, swoich umiejętności oraz stanu psychofi zycznego.
- Sygnalizuj swoje manewry na drodze z takim wyprzedzeniem i w taki sposób, by były widoczne dla 
innych uczestników ruchu.
- Zawsze zwalniaj przed przejściami dla pieszych, przystankami komunikacji publicznej oraz przed 
skrzyżowaniami.
- Nie wyprzedzaj, ani nie omijaj pojazdów w rejonie przejść dla pieszych, przystanków oraz na samych przejściach.
- Obowiązkowo rób przerwy w trakcie wielogodzinnych podróży.
- Sprawdź przed wyjazdem stan techniczny pojazdu, w tym zwłaszcza ogumienie, oświetlenie, poziom 
płynów eksploatacyjnych.

Wieczorem 17 lipca socha-
czewscy strażacy przyję-
li zgłoszenie o wypadku 
drogowym w Kaźmierowie 
(gmina Sochaczew). Do 
zdarzenia zadysponowa-
ne zostały dwa zastępy z 
Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej PSP w Sochaczewie 
oraz zastęp z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Budkach 
Piaseckich.

Po dotarciu na miejsce zda-
rzenia strażacy stwierdzili, 
że kierujący samochodem 

osobowym Peugeot 406 zje-
chał z jezdni, po czym ude-
rzył lewą stroną pojazdu w 
drzewo. We wnętrzu roz-
bitego auta pozostawał nie-
przytomny kierowca.

Działania straży pożar-
nej polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia oraz, 
przy użyciu narzędzi hydrau-
licznych, na wydobyciu po-
szkodowanego i przekazaniu 
go zespołowi ratownictwa 
medycznego. Niestety, lekarz 
stwierdził zgon wydobytego z 
wraku 39-latka.

Zjechał prosto na drzewo

Po raz kolejny do pracow-
ników PGE Obrót docierają 
sygnały od osób, które otrzy-
mały fałszywe wiadomości 
e-mail wzywające do uregulo-
wania rzekomych należności 
pod rygorem konsekwencji 
windykacyjnych.

Wiadomości przesyłane są z 
adresów pge@rozliczenia.pl 
lub pge@rachunki.pl. Nadaw-
ca, podpisujący się jako Mi-
chał Sajewicz, wzywa do za-
płaty załączonej faktury. W 
fałszywej wiadomości mowa 
jest również o konsekwencjach 
windykacyjnych w przypadku 
nieuregulowania wskazanych 
należności. Zgłoszenia doty-
czące fałszywych maili spół-

ka odnotowuje w całej Polsce. 
Na swojej stronie www usłu-
godawca prezentuje różnicę 
między prawdziwą, a fałszy-
wą wiadomością.

- Zwracamy się do naszych 
klientów i pracowników o za-
chowanie szczególnej uwagi 
oraz przekazanie ostrzeżenia 
państwa rodzinom i znajo-
mym. Prosimy również o nie-
otwieranie załączonych do 
wiadomości plików oraz nie-
wpłacanie pieniędzy na kon-
to przekazywane w fałszywej 
korespondencji - czytamy w 
komunikacie PGE.

W przypadku jakichkol-
wiek wątpliwości można się 
kontaktować z Infolinią PGE: 
(+48) 422 222 222

PGE Obrót ostrzega przed 
fałszywymi e-mailami
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Pierwsze z zajęć odbyły się 
1 lipca. Dzieciaki w wieku 
od 6 do 12 lat zajmowały się 
wtedy „plażowym rękodzie-
łem”. Kolejnego dnia robiły 
slime’y (masa plastyczna), 
później był czas na „książ-
kowe podróże” po Euro-
pie, gry i zabawy podwórko-
we z dawnych lat, teatrzyki, 
warsztaty ebru (malowania 
na wodzie) czy opowiadanie 
z dreszczykiem.  

Każdego dnia działo się 
coś innego i równie intere-
sującego. Dzieci mogły po-
nad to korzystać z plan-
szówek, konsoli do gier, 
stanowisk internetowych, 
czasopism i bogatego księ-
gozbioru. W letnim progra-
mie nie zabrakło walorów 
edukacyjnych.   Uczestni-
cy poznawali m. in. życie 
pszczół i ich rolę na naszej 
planecie, uczyli się o segre-
gacji odpadów oraz o bez-
pieczeństwie w plenerze. 
Odbyły się również zajęcia z 
kodowania. Wszystko to zo-

stało podane w wakacyjnej 
formie, łączącej naukę i za-
bawę. Na to ostatnie biblio-
teka ma prawdziwy patent, 
o czym niezbicie świad-
czy frekwencja na letnich 
warsztatach. Brało w nich 
udział kilkadziesiąt dzie-
ciaków dziennie. Najwięk-
szą popularnością cieszyły 
się zajęcia, podczas których 
przeprowadzano różnorod-
ne eksperymenty oraz spek-
takle teatralne. 

Tymczasem już 5 sierp-
nia w  Oddziale dla dzieci nr 
2, mieszczącym się przy ul. 
Fryderyka Chopina 160, w 
godz. 11.00 - 13.00, rozpocz-
nie się kolejny cykl warszta-
tów. Natomiast od 23 sierp-
nia zajęcia prowadzone 
będą w  fi lii nr 3 MBP (ul. 
15 Sierpnia 83, godz. 12.00 
- 14.00). Dokładny harmo-
nogram znaleźć można w 
zakładce „wydarzenia” na 
głównej stronie portalu so-
chaczew.pl oraz na stronie 
bibliotekamiejska.socha-
czew.pl. Przypominamy, że 
wszystkie zajęcia są nieod-
płatne. 

Nie ma jak lato... w bibliotece
Za nami lipcowe zajęcia w Oddziale dla 
Dzieci mieszczącym się w kramnicach. 
Jak zwykle Miejska Biblioteka Publiczna 
przygotowała cykl interesujących i 
różnorodnych propozycji. To jednak jeszcze 
nie koniec atrakcji dla najmłodszych. 

W piątek 26 lipca rozpoczę-
ły się III Warsztaty Histo-
ryczne „Młodzi żołnierze 
batalionu Armii Krajowej 
majora Korwina”. Potrwają 
do 1 sierpnia.

Uczestnicy mogą zdobyć 
umiejętności m.in. porusza-
nia się po mapie i orientacji w 
terenie, rozbijania namiotów i 
budowy obozowiska, przygo-
towania i bezpiecznego rozpa-
lania ogniska, gotowania w te-
renie, podstaw samoobrony, 
udzielania pierwszej pomo-
cy, pracy w zespole, technik 
strzeleckich.

Organizatorzy, Muzeum 
Ziemi Sochaczewskiej i Pola 
Bitwy nad Bzurą oraz Sto-
warzyszenie Muzealna Gru-

pa Historyczna II/18 pp, chcą 
również przybliżyć młodym 
uczestnikom historię regio-
nu oraz zaszczepić w nich po-
stawę szacunku dla munduru. 
Warsztaty są też znakomitą 
okazją do poznawania walo-
rów przyrodniczych naszego 
regionu.

Dodatkową atrakcją bę-
dzie udział w rekonstruk-
cji wymarszu oddziału AK 
do powstania warszawskie-
go. Miejska uroczystość z oka-
zji 75 rocznicy powstania od-
będzie się 1 sierpnia na placu 
Kościuszki.

Warsztaty dofi nansowa-
no ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach 
programu Kultura-Interwen-
cje 2019. (seb)

Być jak żołnierze batalionu Armii Krajowej
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Sochaczewskie wakacje 2019
Prezentujemy dokładny plan wakacyjnych wydarzeń, organizowanych w tym roku w Sochaczewie. Jesteśmy przekonani, że wśród mnóstwa atrakcji 
każdy znajdzie coś dla siebie. W tym numerze propozycje od 30 lipca do 12 sierpnia. Pełen harmonogram znajduje się na stronie www.sochaczew.pl

Wszystkie umieszczone w kalendarium zajęcia, koncerty, seanse filmowe są bezpłatne.
30 lipca
 „Z dużej chmury mały 
deszcz” - wyjaśniamy zna-
czenie polskich przysłów, 
MBP, Oddział dla dzieci nr 3, 
ul. 15 Sierpnia 83, w godz. 
11.00 - 13.00
 III Warsztaty Młodzi 
Żołnierze AK Majora Korwi-
na,   MZSiPBnB, godz. 12.00

31 lipca
 III Warsztaty Młodzi 
Żołnierze AK Majora 
Kor wina ,    MZSiPBnB, 
godz. 12.00

1 sierpnia
 Uroczystości z okazji 75 
rocznicy powstania warszaw-
skiego z udziałem Muzealnej 
Grupy Historycznej II/18 pp.,

2 sierpnia
 Letni Salon Sztuki, 
SCK, ul. 15 Sierpnia 83, w 
godz. 12.00-18.00

3 sierpnia
 Letni Salon Sztuki, 
SCK, ul. 15 Sierpnia 83, w 
godz. 12.00-18.00
 Piknik rodzinny w hali 
sportowej, hala sportowa 
MOSiR przy ul. Kusociń-
skiego 2, godz. 16.00
 Potańcówka na de-
chach, SCK, ul. 15 Sierp-
nia 83, godz. 18:30

4 sierpnia
 Turniej Tenisa Stoło-
wego, hala sportowa MO-
SiR przy ul. Kusocińskiego 
2, godz. 9.00
 II Sochaczewski Festiwal 
Jazzowy - koncert Wojciech 
Karolak Trio w składzie: 
Wojciech Karolak - organy 
Hammonda, Tomasz Grze-
gorski - saksofon tenorowy, 
Arek Skolik - perkusja, pl. 
Kościuszki, godz. 19.00
 Okno Sztuki Marcina 
Hugo-Badera, park Cho-
pina, w godz. 14.00 - 20.00
 Letni Salon Sztuki, 
SCK, ul. 15 Sierpnia 83, w 
godz. 12.00-18.00

5 sierpnia
 „O bezpieczeństwie w 
plenerze” - zajęcia pro-
filaktyczno-edukacyjne, 
MBP, Oddział dla dzieci nr 
2, ul. Fryderyka Chopina 
160, w godz. 11.00 - 13.00

7 sierpnia
   „Wielki   Dzień   Pszczół 
-    p o z n a j e m y    ż y c i e 
pszczół” - zajęcia pla-
s t yczno - techniczne , 
MBP, Oddział dla dzieci nr 
2, ul. Fryderyka Chopina 
160, w godz. 11.00 - 13.00

8 sierpnia
 Sochaczewskie Kino 
Letnie. Film „Bridget 
Jones: w pogoni za ro-
zumem”, pl. Kościuszki, 
godz. 21:00
 ZUMBA, park Chopina, 
godz. 19:00

9 sierpnia
 „Zajęcia ruchowe - tor 
przeszkód” - zabawy 
ruchowe na świeżym 
powietrzu, MBP, Oddział 
dla dzieci nr 2, ul. Fryderyka 
Chopina 160, w godz. 11.00 
- 13.00
 Letni Salon Sztuki, 
SCK, ul. 15 Sierpnia 83, w 
godz. 12.00-18.00
 Turniej Siatkówki Pla-
żowej, obiekty sportowo 
- rekreacyjne w Karwowie, 
godz. 10.00

10 sierpnia
 Letni Salon Sztuki, 
SCK, ul. 15 Sierpnia 83, w 
godz. 12.00-18.00

11 sierpnia
 Letni Salon Sztuki, 
SCK, ul. 15 Sierpnia 83, w 
godz. 12.00-18.00
 „Rycerski popis”. 
Nawet w czasie pokoju 
polskie rycerstwo zobowią-
zane było do szlifowania 
swoich umiejętności i bycia 
w nieustannym pogotowiu. 
Znów więc powrócą rekon-
struktorzy XV wieku pre-

zentując swój rynsztunek, 
a w serii pojedynków i walk 
grupowych zaprezentują 
rycerski kunszt, park Cho-
pina, w godz. 15.00 - 18.00
 II Sochaczewski Fe-
stiwal Jazzowy - koncert 
Grażyna Auguścik & Pau-
linho Garcia The Best Of 
Bossa Nova, pl. Kościusz-
ki, godz. 19.00
 Okno Sztuki Marcina 
Hugo-Badera, park Cho-
pina, w godz. 14.00 - 20.00

12 sierpnia
 „Elmer, Pan Trąbal-
ski, Benjamin - nasi 
przyjaciele słonie” - z 
okazji Światowego Dnia 
Słonia poznajemy boha-
terów książek, zajęcia 
plastyczno-techniczne, 
MBP, Oddział dla dzieci nr 
2, ul. Fryderyka Chopina 
160, w godz. 11.00 - 13.00

Wakacje z MOSiRem
Pływalnia: Przez całe wakacje w godzinach 6.45 – 9.00 wejścia dla dzieci i młodzieży w 

wieku szkolnym - cena 1,80 zł za godzinę
Hala sportowa przy ul. Chopina 101 dostępna jest nieodpłatnie dla dzieci i młodzieży 

w godz. 8.00-14.00 w dni powszednie pod opieką osoby pełnoletniej.
Hala sportowa przy ul. Kusocińskiego dostępna nieodpłatnie dla dzieci i młodzieży 

w godz. 8.00 -14.00 w dni powszednie pod opieką osoby pełnoletniej.
Skatepark dostępny codziennie do godz. 21.00

MBP w Chodakowie na wakacje
Oddział MBP nr 2 przy ul. Fryderyka Chopina 160 przygotował dodatkowe atrakcje dla 

sochaczewskich dzieciaków. Aż do 31 sierpnia, codziennie w godzinach pracy biblioteki 
odbywać się będą wakacyjne rozgrywki gier planszowych, zawody w układaniu puzzli oraz 

kolorowanki dla najmłodszych. Na miejscu w bibliotece dzieci będą mogły posłuchać 
głośnego czytania wierszy, bajek, opowiadań, fragmentów książek oraz skorzystać z 

bezpłatnego dostępu do komputera. Przez całe wakacje trwać będzie też konkurs o tytuł 
„Wakacyjnego Pożeracza Książek” – czyli na najaktywniejszego czytelnika wakacji 2019 

(rozstrzygnięcie 30 sierpnia).
31 sierpnia zaplanowano wyjazd na Multimedialny Pokaz Fontann w Warszawie. W 

programie również spacer po Starym Mieście, Ogród Saski, Grób Nieznanego Żołnierza. 
Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Wyjazd o godzinie 16:30. Powrót 
ok. 22:30. Koszt wyjazdu 30 zł. Zapisy i płatność do 14 sierpnia 2019 w Oddziale dla dzieci 
nr 1 i Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży, ul. 1 Maja 21 (Kramnice) oraz w Oddziale dla 

dzieci nr 2 ul. Chopina 160 (Chodaków).
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Old Timersi są w polskim 
jazzie tradycyjnym symbo-
lem i legendą. Zespół po-
wstał w 1965 r. w Warsza-
wie, a już rok później zdobył 
pierwszą nagrodę w konkur-
sie „Złotej Tarki” - impre-
zie towarzyszącej festiwa-
lowi Jazz Jamboree. Wynik 
ten powtórzył w dwóch ko-
lejnych latach, stając się jak 
dotąd jedynym trzykrotnym 
zdobywcą tego trofeum. 

Szybko przyszły tak-
że sukcesy światowe. Nie 
ma chyba kraju w Europie, 
gdzie nie byłoby Old Timer-
sów. Występowali na wielu 
zagranicznych festiwalach 
jazzowych, a ich dorobek 
muzyczny stanowi kilkana-
ście płyt, setki koncertów, 
występów telewizyjnych i 
radiowych a także muzy-
ka fi lmowa do takich super-
produkcji jak: „Vabank” czy 
„Seksmisja”. 

W ankiecie czytelników 
„Jazz Forum” Old Timers 
został uznany za najlepszy 
zespół jazzu tradycyjnego 
w kraju. W ponad 40-let-
niej działalności muzycznej 
skład zespołu ulegał zmia-

nom, ale zawsze tworzyli go 
muzycy reprezentujący naj-
wyższy poziom artystyczny.

Podobnie było w Socha-
czewie. Siedmioosobowy ze-
spół porwał publiczność. Po 
pierwsze kunsztem muzycz-
nym, doskonałymi solówka-
mi instrumentalistów, ale także 
dowcipem słownym i muzycz-
nym. Łatwość, z jaką muzycy 
wygrywali największe standar-
dy, chwytała za serce i powodo-
wała lawinę braw. Przykładem 
może być autorska interpreta-
cją „Georgia on My Mind”. Pu-
bliczność szybko poddała się 
także scenicznemu luzowi gru-
py, żywo reagując na zabawne 
komentarze, a pod koniec kon-
certu zaczęły się pojawiać pary 
tańczące pod sceną. 

Old Timers w pięknym 
stylu zapoczątkował festiwal. 
W niedzielę 4 sierpnia do So-
chaczewa przyjedzie trio mi-
strza organów Hammonda - 
Wojciecha Karolaka, tydzień 
później Grażyna Auguścik i 
Paulinho Garcia z bossa novą. 
Organizowany przez miasto 
festiwal zakończy 18 sierpnia 
Andrzej Jagodziński z zespo-
łem i utworami z płyty „Cho-
pin”. Wszystkie koncerty od-
bywają się na placu Kościuszki. 
Początek o godz. 19.00. 

Za nami kolejne trzy rodzinne 
pikniki. Tym razem animato-
rzy tra� li z dobrą zabawą do 
Karwowa, Malesina i na bloki 
wojskowe. Usytuowane tam 
place zabaw zmieniły się na 
jedno popołudnie w miejsce 
radosnych festynów dla dzieci.

W sobotę 20 lipca na placu za-
baw przy ul. Grzybowej w Kar-
wowie zapanowały hawajskie 
klimaty. Właśnie Hawaje były 
tego dnia motywem przewod-
nim. Dzieci mogły zaopatrzyć 
się w charakterystyczne wieńce 
z kwiatów. Wśród uczestników 
zabawy przechadzał się hawaj-
ski dinozaur. Odbyły się zaba-

wy ruchowe i konkursy, w któ-
rych zwycięzcami byli wszyscy. 
Animacją zajęć zajęła się Rena-
ta Kubik z MOSiR. Pomocą słu-
żyła jej młodzież z Klubu Wo-
lontariuszy przy MOPS. Całość 
koordynowała naczelnik Wy-
działu Sportu i Organizacji 
Pozarządowych Agata Kaliń-
ska. Na koniec wszystkie dzieci 
otrzymały upominki.

Chyba największą frekwen-
cją tego lata cieszył się piknik w 
Malesinie, na placu zabaw przy 
ul. Kozubowskiego, który odbył 
się w niedzielę 21 lipca. Przyby-
łych nie wystraszyły nawet prze-
lotne opady deszczu, podczas 
których skryli się pod namiot 

i w altanie. Altanie, która po-
wstała w ramach zwycięskiego 
projektu Sochaczewskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Na pik-
niku obecni byli wnioskodawcy 
tego projektu, którzy dziękowali 
wszystkim mieszkańcom dziel-
nicy za oddane głosy. Gry, tańce 
i konkursy dla dzieci i dorosłych 
prowadził   Piotr   Milczarek. 
Młodzi mieszkańcy południo-
wej części miasta, którzy uczest-
niczyli w zabawach, zostali ob-
darowani licznymi prezentami 
przygotowanymi dla nich przez 
miejski wydział sportu.

W niedzielę 28 lipca piknik 
rodzinny odbył się na placu za-
baw przy ul. Żwirki i Wigury. 

Animatorem zabawy ponownie 
był doskonale wszystkim znany 
Wujcio Wariatuńcio, czyli Piotr 
Milczarek. Szybko porwał dzie-
ci do wspólnej zabawy w rytm 
takich szlagierów jak „Na wy-
spach Bergamutach”, czy „Kacz-
ka Dziwaczka”. Mali sochacze-
wianie z radością wzięli udział 
w tańcach i konkursach. Nie za-
brakło zwierzątek z balonów i 
malowania buziek, czym zajęli 
się wolontariusze z Klubu Wo-
lontariuszy przy MOPS.

Następny piknik odbędzie 
się już w sobotę 3 sierpnia, tym 
razem w hali sportowej MOSiR 
przy ul. Kusocińskiego. Start o 
godzinie 16.00. (mf, seb)

Wakacyjny czas rodzinnych pikników

Legenda jazzu zagrała w Sochaczewie
Z wysokiego C rozpoczął się w niedzielę 
28 lipca II Sochaczewski Festiwal Jazzowy. 
Na dobry początek zagrał zespół Old Timers 
i był to naprawdę dobry początek. Najlepsza 
w Polsce reprezentacja jazzu tradycyjnego 
uwiodła publiczność.
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21 lipca od godz. 15:00 w parku 
Chopina królowało malarstwo, 
rzeźba, rysunek, wystawy plene-
rowe oraz instalacje. Na gości cze-
kała też spora dawka wiedzy hi-
storycznej oraz... huku.  O to, by 
było głośno, zadbał Michał Gór-
ny z MZSiPBnB,  który przybli-
żył publiczności to, jak zmienia-
ła się broń palna na przestrzeni 
wieków. Nie mogło się to oczy-
wiście odbyć bez widowiskowych 
pokazów. Dodatkowo Andrzej 
Zalewski, członek Grupy Strze-
lectwa Historycznego „Czarna 
Kompania”, opowiedział zebra-
nym o tym, jak ewoluowała broń 
za Atlantykiem, a dokładnie w 
Stanach Zjednoczonych. Następ-
nie zebrani przenieśli się kilka 
wieków wstecz, na stary konty-
nent, by poznać pracę strażników 
miejskich. Również ich ekwipu-
nek i zakres obowiązków ulegał 
zmianom. Dzięki rekonstrukto-
rom historycznym można było 
to wszystko zobaczyć „na żywo”. 

W kolejną niedzielę w par-
ku swój obóz rozbili rycerze. Pik-
nik „Powracając spod Malbor-
ka” obejmował nie tylko walki na 
miecze (wyjątkowo wyczerpują-
ce ze względu na panujący upał), 
ale też prezentację ekwipunku, 
gawędy oraz to, co najbardziej in-

teresowało najmłodszych - moż-
liwość przymierzenia zbroi.

Równolegle podczas obu 
spotkań swoje dzieła wysta-
wili artyści w ramach projek-
tu „Okno Sztuki”. 21 lipca, poza 
indywidualnymi artystami, z 
wystawą z okazji 200. roczni-
cy urodzin Stanisława Moniusz-
ki, zaprezentowała się Gminna 
Biblioteka Publiczna w Rybnie. 
Swoje prace eksponowali: Mar-
cin Hugo-Bader (instalacja), Ka-
tarzyna Klimek (monotypie), 
Bartłomiej Kurzeja (rzeźba), Ka-
tarzyna Kwiatkowska (malar-
stwo), Ewelina Wasilewska (ak-
cja plastyczna), Stanisław Werle 
(malarstwo). Jak powiedział nam 
pomysłodawca „Okna” Marcin 
Hugo-Bader, akcja jest na tyle 
popularna, że artyści sami zgła-
szają chęć uczestnictwa w pro-
jekcie. Stąd też w parku przy ul. 
Traugutta zobaczyć można nowe 
twarze, również spoza naszego 
miasta. 28 lipca tymi „nowymi 
twarzami” byli Artur Borkowski 
(malarstwo), Barbara Jachimo-
wicz (malarstwo), Marek Jezio-
rowski (ceramika, instalacja), Ty-
moteusz Klimek (rysunki), Olena 
Machczuk (warsztaty wycinan-
karskie).

Tradycyjnie, punktualnie  o 
godz. 16.00 usłyszeliśmy odegra-
ny na cztery strony świata hejnał 
Sochaczewa. 

Historia i sztuka wśród zieleni
Za nami kolejne niedziele z „Oknem Sztuki” 
i piknikami historycznymi przygotowanymi 
przez Muzeum Ziemi Sochaczewskiej. 
. Ich motywami przewodnimi było 
strzelectwo historyczne oraz walki rycerskie.
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Pielgrzymka do pobliskiego 
Sanktuarium Matki Bożej 
Świętorodzinnej w Mied-
niewicach wyrusza 1 sierp-
nia, aby uczestniczyć w 
odpuście z okazji francisz-
kańskiego święta Matki Bo-
żej Anielskiej, odbywające-
go się zawsze 2 sierpnia. 

Na tę pielgrzymkę nie trze-
ba się wcześniej zapisywać. 
Wystarczy jak pojawimy się 
w czwartek na mszy o 6.30 u 
św. Wawrzyńca lub w koście-
le w Boryszewie. Przygotowa-
nia zależą od tego, czy zostaje-
my w Miedniewicach na noc, 
czy wieczorem 1 sierpnia wra-
camy do domu. Jeśli ma to być 
dwudniowa wyprawa, musi-
my zadbać o miejsce do spania 
(np. namiot) i prowiant. Przede 
wszystkim potrzebne są jed-
nak dobre buty i nastawienie 
na rekolekcje w drodze. 

Pielgrzymka wyrusza 
spod kościoła w Sochacze-
wie i ul. Traugutta oraz 15 
Sierpnia podąża do Borysze-
wa. Przy tamtejszym koście-
le dołączają kolejni pątnicy 
i przez Rokotów, Kurdwa-
nów, Różanów zmierzają 
do Miedniewic. W Sanktu-
arium zaplanowana jest wie-
czorna msza i nabożeństwa 
Maryjne. Następnego dnia, 

po mszy odpustowej, wierni 
wracają do Sochaczewa.

Dużo większych przygo-
towań wymaga pielgrzymka 
na Jasną Górę. W drodze bę-
dziemy dziesięć dni - od 5 do 
15 sierpnia, a więc zabrać trze-
ba dużo większy bagaż. Należy 
się też zapisać w parafi i i opła-
cić składkę w wysokości 250 
zł. Sochaczewska grupa błękit-
na rozpoczyna pielgrzymkę w 
poniedziałek 5 sierpnia po po-
rannej mszy i udaje się do Łowi-
cza, skąd następnego dnia wy-
ruszają wszystkie grupy XXIV 
Łowickiej Pieszej Pielgrzymki 
Młodzieżowej. 

Trasa liczy ok. 250 
km i wiedzie przez Bo-
browniki, Maków, Wyso-
kienice, Ujazd, Piotrków 
Trybunalski, Rędziny. Naj-
trudniejsze odcinki piel-
grzymi mają do pokonania 
10 i 11 sierpnia. Muszą wte-
dy przejść 38 km dziennie. 
14 sierpnia pątnicy docie-
rają do Częstochowy, gdzie 
następnego dnia uczest-
niczą w uroczystościach 
Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny na Jasnej 
Górze. Jeszcze tego same-
go dnia autokarami wraca-
ją do domu.

Wielu uczestników piel-
grzymek twierdzi, że kto 
raz pójdzie, ten się uzależ-
nia. Od atmosfery, współ-
braci, nawet od obolałych 
nóg. A jeśli jeszcze ma się 
ważne intencje i wierzy w 
siłę modlitwy, to wysiłek 
pielgrzymowania nie jest 
straszny. Oczywiście pod 
warunkiem, że nie naraża-
my własnego zdrowia. War-
to o tym pamiętać, bo tro-
pikalna pogoda, jaką w 
ostatnich latach mamy w 
Polsce, nie jest sprzymie-
rzeńcem  wielodniowego 
marszu.

Parlament przyjął przepisy 
ograniczające marnowanie 
żywności. Dzięki nowym 
regulacjom do banków żyw-
ności znów będą mogły tra-
� ać m.in. owoce, warzywa 
i pieczywo, czyli produkty 
pierwszej potrzeby. 

Banki otrzymaną żywność 
przekazywałyby dalej, np. do 
hospicjów, jadłodajni, domów 
samotnej matki, noclegowni 
itp. Jedzenie o krótkim termi-
nie przydatności do spożycia 
mają przekazywać organiza-
cjom pożytku publicznego 

sklepy o powierzchni prze-
kraczającej 250 mkw., które 
co najmniej połowę obrotów 

osiągają ze sprzedaży żyw-
ności. W ten sposób dla skle-
pów bardziej opłacalne stanie 

się oddanie jedzenia. Od paź-
dziernika będą zwolnione z 
podatku z tego tytułu (do tej 
pory wynosić mógł on nawet 
23 proc.).

Pol sk a    Orga n i z ac ja 
Handlu i Dystrybucji (PO-
HiD) szacuje, że co roku w 
Polsce marnuje się ponad 
30 proc. wyprodukowanej 
żywności, co daje aż 9 mi-
lionów ton jedzenia. Każdy 
Polak wyrzuca rocznie 235 
kg produktów. Jednocze-
śnie 2,5 mln osób żyje poni-
żej poziomu skrajnego ubó-
stwa. (ap)

Idziemy na pielgrzymkę
Przyjęło się mówić, że sierpień to miesiąc pielgrzymek i w przypadku Sochaczewa tak jest. 
Mieszkańcy miasta i okolic mają do wyboru krótszą pielgrzymkę do Miedniewic i tę tradycyjną, 
wymagającą dużo więcej wysiłku - na Jasną Górę. Dla szczególnie wytrwałych ta pierwsza 
stanowi trening fi zyczny i duchowy przed wyprawą do Częstochowy. 

2018 r. - Grupa błękitna u celu podróży na Jasnej Górze

Stop marnowaniu żywności

OGŁOSZENIE
Gmina Miasto Sochaczew - Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Sochaczewie ogłasza:
I (pierwszy) ustny przetarg nieograniczony (licy-
tację) na najem lokalu użytkowego położonego 
w Sochaczewie przy ul. Staszica 50 o powierzchni 
46,83 m2, usytuowanego na parterze w/w budynku. 
Lokal wyposażony w instalację elektryczną , wod-kan .
      Cena wywoławcza (stawka czynszu) - 26,00 zł za 1 
m2 pow. użytk. + 23% VAT
      Wadium uprawniające do przystąpienia do przetar-
gu - 240,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 20.08.2019 roku (wtorek) 
o godz. 10:00 w siedzibie  Zakładu przy al. 600-lecia 90 
w Sochaczewie.
Wadium należy wpłacić do dnia 14.08.2019 r. na konto 
ZGK w Banku  Pekao S.A. I Odział w Sochaczewie  77 
1240 1822 1111 0010 5511 2650.

II (drugi) ustny przetarg nieograniczony (licytację) 
na najem lokalu użytkowego położonego w Socha-
czewie przy ul. Staszica 50 o powierzchni 18,02 m2, 
usytuowanego na parterze w/w budynku. 
Lokal wyposażony w instalację elektryczną , wod-kan .
      Cena wywoławcza (stawka czynszu) - 26,00 zł za 1 
m2pow. użytk. +  23% VAT
      Wadium uprawniające do przystąpienia do przetar-
gu - 93,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 20.08.2019 roku (wtorek) 
o godz. 11:00 w siedzibie  Zakładu przy al. 600-lecia 90 
w Sochaczewie.
Wadium należy wpłacić do dnia 14.08.2019 r. na konto 
ZGK w Banku  Pekao S.A. I Odział w Sochaczewie  77 
1240 1822 1111 0010 5511 2650

Wadium osoby, która wygra przetarg, zostanie zaliczone 
na poczet czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom 
- zwrócone bezpośrednio po przetargu. Wadium przepa-
da na rzecz organizatora jeżeli uczestnik, który wygrał 
przetarg/licytację, uchyla się od zawarcia umowy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie 
przed rozpoczęciem przetargu oświadczenia wraz z 
dowodem wpłaty wadium.
Z przetargu zostaną wykluczone osoby fi zyczne/
podmioty gospodarcze, które mają zobowiązania fi -
nansowe wobec Gminy Miasto Sochaczew i jednostek 
organizacyjnych Gminy Miasto Sochaczew.

Bliższe informacje można uzyskać w godz. 7:00 – 15:00 
pod numerem telefonu (0-46) 862 81 06 wew. 29. 

Ogłoszenie wraz z oświadczeniem, wzorem umowy 
najmu dostępne jest na stronie internetowej: zgk.
sochaczew.pl.
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W trakcie jednodniowego 
pobytu gospodarze poka-
zali samorządowcom, czym 
dysponuje stanica, która 
każdego roku jest stopnio-
wo modernizowana po to, 
aby poprawić warunki spę-
dzającej tam wakacje mło-
dzieży. Goście przywieźli 
ze sobą prezent - kamizelki 
asekuracyjne i ratunkowe. 
Będą one szczególnie przy-
datne podczas korzystania z 
kajaków i łódek.  

Obecnie w stanicy trwa 
drugi turnus, na którym, 
oprócz harcerzy z socha-
czewskiego hufca, przeby-
wa 23 gości z ukraińskiego 
Gródka, miasta partner-
skiego Sochaczewa, a tak-
że 90 podopiecznych akcji 
„Pogodne Lato” skierowa-
nej do dzieci i młodzieży 
wywodzących się z rodzin 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, dla których to 
często jedyna forma waka-
cyjnego wypoczynku. Przy-
jechali oni z powiatów żu-
romińskiego, grodziskiego i 
sochaczewskiego. 

Do kaszubskiej bazy 
harcerskiej pierwsza gru-
pa wyjechała już 26 czerw-
ca. Z możliwości aktywne-

go wypoczynku skorzystali 
harcerze oraz 86 osób z po-
wiatów sochaczewskiego i 
warszawsko-zachodniego. 
Odbył się także kurs żeglar-
ski, na którym patent że-
glarza jachtowego zdobyło 
osiem osób. Na trzeci tur-
nus do Łąkie przyjedzie ko-
lejnych 86 osób, tym razem 
z powiatów gostynińskiego i 
płockiego.

Uczestnikom wakacyj-
nej przygody nie straszna 
zmienna aura. Mogą bo-
wiem zażyć harcerskiej 
przygody i mieszkać w na-
miotach w lesie nad jezio-
rem. Podczas obozu uczą się 
piosenek harcerskich, ba-
wią się w podchody i inne 
gry terenowe, biorą udział 
w pokazach strażackich i 

pierwszej pomocy. Wzorem 
lat poprzednich czeka ich 
zwiedzanie pięknej ziemi 
kaszubskiej. Przez cały czas 
nad ich bezpieczeństwem 
czuwają doświadczeni in-
struktorzy ZHP.

Warto dodać, że obóz 
w Łąkie to nie jedyna wa-
kacyjna propozycja socha-
czewskiego hufca. W sierp-
niu 50 dzieci wypocznie na 
kolonii zuchowej w Łebie 
Nowęcinie.

Harcerską Akcję Letnią 
sochaczewskiego hufca co-
rocznie wspomagają Urząd 
Miasta Sochaczew oraz Sa-
morząd Województwa Ma-
zowieckiego.

Anna Wasilewska
Fot. Tomasz Kaźmierczak

Hufiec ZHP Sochaczew

Po raz drugi w Domu Pomocy 
Społecznej w Młodzieszynie 
odbył się Turniej Warcabowy 
dla mieszkańców. Wszyscy 
chętni mogli także wystarto-
wać w konkursie poezji i ry-
sunku.

Przy planszach warcabowych 
pojawiło się 12 graczy, a ry-
walizacja pomiędzy nimi była 
bardzo zacięta. Nad całością 
spotkania czuwała Anna Kru-
kowska - główny sędzia tego 
spotkania. Zawodnicy szli ra-
mię w ramię. Ale jak to w tej 
grze bywa, z niewielką przewagą 
punktową wygrał Adam Paku-
ła. Uhonorowany został pucha-
rem dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej, dyplomem i słod-
kim upominkiem. Drugie miej-
sce zajął Mirosław Barszczew-
ski, a trzecie Andrzej Kwoka. 

Oprócz turnieju warcabo-
wego tego dnia odbył się kon-
kurs poezji oraz rysunku. Tutaj 
każdy chętny mógł spróbować 
swych sił przed mikrofonem 
w recytacji wiersza. Nagrody 
otrzymali: I miejsce - Jadwi-
ga Rolczyk, II miejsce - Mał-
gorzata Halkiewicz i Andrzej 
Kwoka, III miejsce - Maria 
Modzelewska. Wręczono rów-
nież wyróżnienie dla Daniela 
Meszki i wiele innych nagród 
pocieszenia.

Atmosfera tego dnia była 
sympatyczna i pozwoliła nam 
zintegrować się w naszym śro-
dowisku. Były kiełbaski, ka-
szanki z grilla, chleb z przepysz-
nym smalczykiem i ogórkiem 
małosolnym, słodycze i owoce. 
W tle towarzyszyła nam muzy-
ka i tańce.

Terapia zajęciowa

Uczniowie „osiemdziesiątki” 
wystartowali w Ogólnopol-
skich Szkolnych Mistrzo-
stwach w Programowaniu. 
Była to pierwsza edycja mul-
timedialnego konkursu dla 
dzieci i młodzieży z całej Pol-
ski i, jak się okazało, szczęśli-
wa dla naszych uczestników.

Uczniowie byli podzieleni na 
4 kategorie wiekowe: „Ro-
okie”, „Skilled”, „Master” i 
„Expert”. Dwaj uczniowie 
z ZS CKP - Michał Pniak i 
Krzysztof Orliński z klasy 
3et (technik informatyk), za-
chęceni przez Krzysztofa Ry-
marza - nauczyciela przed-
miotów informatycznych, 
postanowili wziąć udział w 
zawodach. Ze względu na 
wiek, znaleźli się w katego-
rii „Expert”, czyli musieli się 
zmierzyć z zadaniami o naj-
większym stopniu trudności. 

W eliminacjach śpiewają-
co (choć może to nie najlepsze 
określenie dla zmagań infor-
matycznych) poradzili sobie 
z zestawem 10 zadań i oby-

dwaj przeszli do fi nału. W fi -
nale każdy uczestnik otrzy-
mał zestaw zadań. Tym razem 
liczyły się nie tylko popraw-
ne rozwiązania, ale także czas 
wykorzystany na rozwiąza-
nie zadań. Mistrzostwa zo-
stały przeprowadzone za po-
średnictwem aplikacji www.
pixblocks.com, a ich współ-
organizatorem był Uniwer-
sytet Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Uczniowie z „Gar-
bolewskiego” dali sobie świet-
nie radę i obydwaj zostali lau-
reatami VII miejsca w grupie 
EXPERT PIX2019. 

Michał i Krzysztof nagro-
dy odebrali w Auli Wydzia-
łu Matematyki i Informatyki 
UAM, a dzięki ich sukcesowi 
ZS CKP otrzymał tytuł Szko-
ły Mistrzów Programowania 
i prawo umieszczenia gra-
fi k na stronie szkoły http://
pixblocks.com/szkola-mi-
strzow-programowania/ .

Serdecznie gratulujemy mi-
strzom i życzymy dalszych suk-
cesów.

M. Sz.

Turniejowo w DPS

Specjaliści w programowaniu

W odwiedzinach 
u harcerzy
W piątek, 19 lipca burmistrz Piotr Osiecki odwiedził bazę obozową sochaczewskiego 
hufca w Łąkie na Kaszubach. Jak co roku, podczas trzech dwutygodniowych turnusów, 
wypocznie tam ponad 400 dzieci i młodzieży wraz z opiekunami. Burmistrzowi 
w odwiedzinach towarzyszył przewodniczący rady miejskiej Sylwester Kaczmarek.

Ogniomistrz Emil Durzyń-
ski - strażak z Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Sochaczewie, na 
co dzień biorący udział w 
działaniach ratowniczo-ga-
śniczych, udowodnił, że idea 
ratowania życia ludzkiego 
jest mu bliska nie tylko pod-
czas pełnienia służby.

Już wiele lat temu, poprzez 
Fundację DKMS zajmują-
cą się pomocą ludziom cho-
rym na białaczkę, zapisał się 
do bazy potencjalnych daw-

ców szpiku. Choć prawdo-
podobieństwo   uzyskania 
zgodności kodów genetycz-

nych dawcy i potrzebującego 
pacjenta jest bardzo niskie, 
taka zgodność wystąpiła. 

Emil Durzyński bez waha-
nia zgodził się oddać komór-
ki macierzyste, ratując tym 
samym życie chorej osoby.

Dawcą szpiku może zo-
stać praktycznie każdy zdro-
wy człowiek. Zapisanie się 
do bazy dawców, prowadzo-
nej przez Fundację DKMS 
jest darmowe. Szczegółowe 
informacje można odnaleźć 
w internecie. Nie trzeba być 
strażakiem, by uratować czy-
jeś życie.

KP PSP Sochaczew

Strażak z Sochaczewa dawcą szpiku
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Przed wojną  kino nazywa-
ło się „Mewa”, a jego wła-
ścicielami byli panowie 
Draber i Kołodziejczak. Po 
wojnie, podobnie jak więk-
szość instytucji i budyn-
ków, przejęło je państwo. 
Pierwszym kierownikiem 
kina, które przemianowa-
no na „Robotnik”, był Bole-
sław Pauluchow, repatriant 
ze Wschodu. Barbara Wa-
rzecha wspomina, że kiedy 
rozpoczęła pracę w 1971 r., 
to pierwszy kierownik wła-
śnie odszedł na emeryturę i 
zastąpił go Stanisław Barsz-
czewski. Pani Barbara pra-
cowała wtedy jako kasjerka, 
a po odejściu na emeryturę 
pana Barszczewskiego, zo-
stała kierownikiem kina. 

Kino kontrolowane
- W Sochaczewie działa-
ły jeszcze dwa inne kina, z 
którymi   współpracowali-
śmy: „Błękit” w Borysze-
wie i „Chemik” w Choda-
kowie, ale to „Robotnik” 
wiódł prym w mieście. W 
czasach PRL nie było to ła-
twe, bo kino było sprawą 
polityczną, a więc o reper-
tuarze decydowała władza. 
Na początku dominowały 
fi lmy wojenne i produkcje 
radzieckie - wspomina Bar-
bara Warzecha.  

Później do kin wszedł 
repertuar zagraniczny, ale 
„bezpieczny”   ideologicz-
nie, a więc westerny, fi lmy 
o Indianach i fantastyka, 
m.in. „Winnetou”, „Plane-
ta małp”, „Wejście smoka”, 
„Godzilla”. Ogromnym po-
wodzeniem cieszyła się cała 
seria francuskich komedii z 
Louisem de Funes, pokazu-
jąca przygody policjanta z 
Saint Tropez, m.in.: „Żan-
darm się żeni”, „Żandarm 
na emeryturze”. Na takich 
fi lmach sala kinowa, która 
wraz z balkonem posiadała 
dokładnie 339 miejsc, wy-
pełniała się widzami. Z pro-

dukcjami radzieckimi już 
nie było tak dobrze. Trzeba 
było rozprowadzać bilety w 
szkołach i różnych instytu-
cjach. 

Co jeszcze pokazywa-
no wtedy? W ramach po-
ranków dla dzieci „Historię 
żółtej ciżemki”, „Akademię 
Pana Kleksa”, „Króla Ma-
ciusia I”, dużo ekranizacji 
polskiej literatury - np.: „W 
pustyni i w puszczy”, „Lal-
ka”, „Nad Niemnem”, „Noce 
i dnie”, na które przycho-
dziły szkoły, ale także takie 
hity jak: „Potop”, czy „Nie 
ma mocnych”. Jak wspomi-
na Barbara Warzecha, „Po-
top” grali półtora miesiąca, 
non stop przy pełnej sali.

Kino w czasach PRL 
było też miejscem organizo-
wania akademii - np. z oka-
zji 1 Maja, 22 Lipca, z okazji 
kolejnych rocznic Rewolucji 
Październikowej.   Podczas 
takiej akademii odbywały 
się przemówienia działaczy 
partyjnych, występy zwią-
zane z obchodzonym świę-
tem, a widownię stanowili 
pracownicy sochaczewskich 
zakładów lub młodzież 
szkolna.

Odbywały się także wy-
stępy biletowane. Barba-
ra Warzecha doskonale 
pamięta koncerty „Truba-

durów”, „Skaldów”, „2+1”, 
spotkania z aktorami - np. 
Romanem Wilhelmim czy 
Wacławem Kowalskim.

Od odwilży 
do filmowego boomu
W roku 1980 rozpoczyna się 
wielki remont „Robotnika”, 
który trwał około dwóch lat. 

- Rzeczywiście wyko-
nano poważny remont. 
Oprócz naprawy dachu, 
ścian, malowania, zało-
żono także boazerię, wy-
mieniono wszystkie krze-
sła na widowni, pojawił się 
nowy ekran - przypomina 
Barbara Warzecha. - Kino 
tymczasowo zostaje prze-
niesione do domu kultu-
ry na Żeromskiego. W tym 
czasie wchodzi na ekrany 
„Człowiek z żelaza” (1981),  i 
przypomnienie pierwszego 
fi lmu z tej serii „Człowiek z 
marmuru” (1976). 

Mimo że jakość kopii 
była byle jaka, w domu kul-
tury pojawiają się tłumy. 
Ludzie z niedowierzaniem 
zastanawiają się, czy to 
możliwe, żeby władza dopu-
ściła do rozpowszechniania 
tak nieprawomyślne fi lmy. 
Zainteresowanie jest tym 
większe, że nie wiadomo, 
czy obrazy Wajdy za chwilę 
nie znikną z ekranów.  

Kiedy kino oddano do 
użytku w 1982 r., przez kilka 
kolejnych lat przeżywa ono 
czasy największej świetno-
ści. Wtedy kierownikiem jest 
już Barbara Warzecha, która 
przyjęła stanowisko po Sta-
nisławie Barszczewskim. Te 
„tłuste” lata „Robotnika”  do-
skonale pamięta autorka ni-
niejszego tekstu. Dostanie się 
na niemal każdy seans grani-
czyło z cudem.

- Wtedy nastąpiło znaczne 
rozluźnienie polityczne, poja-
wił się ciekawy repertuar i kina 
walczyły o najlepsze fi lmy. Jeśli 
bardzo zależało nam na jakimś 
tytule, wysyłałam pracowni-
ka do miejscowości, w której 
był właśnie wyświetlany, i on 
osobiście odbierał szpule po 
projekcji. Wtedy fi lm szybciej 
trafi ał do naszego kina - opo-
wiada pani Barbara.

Do światowych przebojów 
wyświetlanych w Sochaczewie 
należały: „Odyseja kosmicz-
na”, „Gwiezdne wojny”, „Ram-
bo”, „Szklana pułapka”,  horro-
ry „Coś” i „Lśnienie”, ale także 
arcydzieła typu: „Amadeusz” 
Milosa Formana czy „Ostatni 
cesarz” Bertolucciego.

Boom przeżywało rów-
nież polskie kino. W latach 
80. powstały takie hity jak: 
„Seksmisja” czy „Vabank” 
Machulskiego, a obok nich 

„Matka Królów” Zaorskie-
go, „Przesłuchanie” Bugaj-
skiego, fi lmy Krzysztofa 
Kieślowskiego.

W 1986 r. kino wprowa-
dziło nocne maratony fi lmo-
we. Projekcje rozpoczynały 
się o godz. 19-20.00 i trwały z 
przerwami do drugiej, trze-
ciej w nocy. Zazwyczaj były to 
trzy fi lmy: obyczajowy, science 
fi ction, a na końcu jeden z tak 
zwanych półkowników, któ-
rych nazwa wzięła się stąd, że 
cenzura zatrzymywała wypro-
dukowany fi lm i trafi ał on na 
półkę, na której czekał latami 
na możliwość wyświetlenia. 

Aparat szpulowy 
i sprawdzona kadra
Młodszym czytelnikom na-
leżałoby powiedzieć, jak się 
wtedy odbywały projekcje. 
Filmy przywoziło się na du-
żych szpulach pakowanych 
w okrągłe metalowe pojem-
niki. Do projekcji potrzeb-
ne były dwa aparaty, bo fi lm 
mieścił się najczęściej na 
dwóch szpulach. Na każ-
dym z projektorów mocowa-
na była szpula z nawiniętym 
fi lmem i druga pusta. Taśma 
fi lmowa przewijała się z jed-
nej na drugą. Dodatkowy 
aparat potrzebny był do tego, 
aby widz nie czekał, aż ope-
rator zmieni szpule. To mu-
siało nastąpić płynnie. Kie-
dy jedna szpula zbliżała się 
do końca, kinooperator uru-
chamiał drugi aparat.

- Podczas projekcji w ka-
binie musiały być dwie oso-
by - kinooperator i pomocnik. 
Pracował z nami jeden z naj-
lepszych kinooperatorów, nie-
żyjący już Zbigniew Harmata, 
który skończył w Warszawie 
szkołę dla kinooperatorów. 
Dwie osoby potrzebne były 
po pierwsze dlatego, że gdy-
by np. jeden zasłabł, minęłoby 
dużo czasu, zanim ktoś by go 
odnalazł w kabinie. Po drugie 
taśma fi lmowa pękała. Wtedy 
trzeba było natychmiast pod-
jąć działania. Mieliśmy taki 
specjalny klej do klisz, który w 
ciągu dwóch minut sklejał je, 

ale ktoś musiał być cały czas 
w pomieszczeniu. Gdyby tam 
był tylko jeden pracownik, nie 
mógłby nawet wyjść do toale-
ty - wyjaśnia Barbara Warze-
cha i dodaje, że miała szczę-
ście do współpracowników. 

Kiedy rozpoczęła pra-
cę jako kasjerka, przez 10 
lat bileterkami były: Helena 
Brodowska i nieżyjąca już 
Halina Winkler. Podczas re-
montu kina obie panie prze-
szły na emeryturę, a pracę 
rozpoczęły nowe bileterki: 
Elżbieta Machała i Emilia 
Pawłowska. Kiedy ta pierw-
sza zastąpiła kierowniczkę 
kina w kasie, jej miejsce za-
jęła Maria Szymaniak. 

- Ich zadaniem było nie 
tylko sprawdzanie biletów. 
Panie dbały także, żeby na 
widowni nie było wygłupów 
czy nieprzyjemnych sytuacji. 
Jeśli do takich dochodziło, 
wypraszały osoby z kina. To 
były jeszcze takie czasy, kiedy 
najczęściej prośba o opusz-
czenie seansu skutkowała. 
Nie było takiego wandalizmu 
jak dziś, chociaż częstym 
„bywalcem” kina był pan Ste-
fan Biernacki. On miał taki 
dar „przekonywania”, że jed-
noosobowo i bez użycia przy-
musu wykonywał zadania 
policyjne. Wtedy nie było 
jeszcze fi rm ochroniarskich, 
za każdym razem trzeba było 
wzywać policję - wspomina 
nasza rozmówczyni.

Od „Robotnika” 
do kina „Odeon”
Przewrotnie koniec kina 
„Robotnik” zapoczątkowała 
transformacja ustrojowa po 
1989 r. Z jednej strony była 
duża swoboda w doborze re-
pertuaru, bo zlikwidowano 
cenzurę, z drugiej - Polskę za-
lała fala kaset VHS. Jak grzy-
by po deszczu powstawały 
wypożyczalnie kaset, ludzie 
masowo kupowali odtwarza-
cze video. Kino przeniosło się 
do prywatnych domów, gdzie 
siedząc w wygodnym fotelu  
można było oglądać fi lmy je-
den po drugim.

Magia kina dawniej i dziś
Nieistniejące już od dawna kino „Robotnik” przy ul. Warszawskiej przechodziło różne koleje losu i było świadkiem zmieniającej się 
historii kraju. Pełniło ważną funkcję kulturalną i społeczną, ale było także miejscem, w którym jak w lustrze odbijały się decyzje i 
nastroje polityczne. Opowiada nam o tym Barbara Warzecha, która przez 20 lat pracowała w „Robotniku”. Wraz z kinem przeżywała 
lata jego świetności, ale i upadku. Mimo to do dziś z sentymentem wspomina czas spędzony w budynku przy ul. Warszawskiej.

Przełom lat 70. i 80. Na pierwszym planie rugbiści Orkana podczas pochodu pierwszomajowego. 
W tle kino „Robotnik” i ówczesne zabudowania przy ul. Warszawskiej
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HISTORIA
Barbara Warzecha, po 

zmianach ustrojowych, kie-
dy państwo nie chciało się 
już zajmować kinematogra-
fi ą, zdecydowała o wydzier-
żawieniu kina. W tej formu-
le przetrwało ono rok. Od 
1990 do 91. 

- Mimo dobrego re-
pertuaru na seansach po-
jawiało się pięciu widzów, 
a koszty utrzymania kina 
były bardzo wysokie. Trze-
ba je było ogrzać, utrzymać 
w gotowości sprzęt i zapła-
cić pracownikom. Ostatecz-
nie kino  przestało działać w 
1991 r. - ze smutkiem wspo-
mina pani Barbara. - Były 
jeszcze próby wskrzeszenia 
go przez prywatną osobę, 
ale nie powiodły się. Wtedy 
kino nazywało się  Amor. 
Później w budynku uloko-
wała się dyskoteka o złej sła-

wie. W końcu obiekt wrócił 
do spadkobierców dawnych 
właścicieli, a ci go sprzeda-
li prywatnej osobie. Ostat-
nio pojawiła się informacja, 
że nieruchomość ponownie 
zmieniła właściciela.

A Barbara Warzecha, 
która pracę w kinie zamieniła 
na rodzinny sklep z artykuła-
mi   fotografi cznymi przy ul. 
Wąskiej, cieszy się, że po tylu 
latach w centrum miasta po-
wstało kino „Odeon”. Zosta-
ła nawet zaproszona na jego 
uroczyste otwarcie i bardzo 
jej się tam podobało. 

W związku z tym nasu-
wa się taka myśl, że musia-
ło minąć wiele lat, aby so-
chaczewianie znów odkryli 
magię kina, i aby chciało im 
się wyjść z domu po to, by 
zobaczyć dobry fi lm na du-
żym ekranie.

Barbara Warzecha zamieniła kino na sklep fotogra� czny

Barbara Warzecha i Helena Brodowska przed kinem (1972)

Helena Brodowska, wieloletnia bileterka kina (lata 70.)

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Jedną z najbardziej znanych 
miejskich legend jest ta o pod-
ziemnym tunelu biegnącym 
spod zamku w kierunku Troja-
nowa. Jedni utrzymują, że miał 
on służyć mieszkańcom wa-
rowni do ucieczek przed nie-
przyjacielskimi wojskami. Inni, 
że do przenoszenia tajnych do-
kumentów i skarbów. Miał być 
on na tyle okazały, że mógłby 
nim przejechać jeździec na ko-
niu. Niektórzy utrzymują na-
wet, że kanałów było kilka.  
Jaka jest zatem prawda? Fak-
tycznie kanał istnieje. I tyle.  

Kanał Królewski powstał 
bowiem nie w czasach świetno-
ści Zamku Książąt Mazowiec-
kich, a w wieku XIX. Nieste-
ty nie znamy jego dokładnego 
przebiegu. Wiadomo, że wej-
ście znajduje się na podzamczu, 
nad Bzurą. Koniec - najpraw-
dopodobniej w rejonie ul. Na-
rutowicza.  Wybudowany zo-
stał na zlecenie władz carskich. 
Ówcześnie za dzisiejszym bu-
dynkiem kina „Odeon”, w 
okolicach ulicy Senatorskiej, 
znajdował się grząski, bagni-
sty grunt, z którego wypływa-
ła niewielka rzeczka, łącząca się 
ze strumieniem w Parku Gar-
bolewskich. Utrudniała ona za-

gospodarowanie terenu, posta-
nowiono zatem ocembrować ją 
i wpuścić pod ziemię. Powstał 
niemal 300-metrowy kanał, o 
wysokości 160-200 centyme-
trów i szerokości umożliwiają-
cej przejście pojedynczej oso-
by. Z czasem grunty wyschły, 
a kanał stracił swoją pierwotną 
funkcję i popadł w zapomnie-
nie. 

Pierwszy raz robotnicy na-
trafi li na niego dziewięć lat 
temu podczas modernizacji 
skrzyżowania ulic Warszaw-
skiej, 1 Maja oraz Żeromskie-
go. Kolejny - w roku 2013, kiedy 
prowadzono prace moderniza-
cyjne na pl. Obrońców Socha-
czewa. Jak poinformowało Mu-

zeum Ziemi Sochaczewskiej i 
Pola Bitwy nad Bzurą, w po-
łowie lipca znowu odsłonięto 
wejście do Kanału Królewskie-
go. Podobnie jak poprzednio 
odkrywane fragmenty, wnę-
trze znajdowało się w dobrym 
stanie. Od wejścia kanał miał 
głębokość 4,5 metra i nadal pły-
nie nim woda. 

Jest to niewątpliwie intere-
sujący i rzadki obiekt. Podob-
ne kanały znajdują się co praw-
da w Wyszogrodzie i Płocku, 
są one jednak nieporównywal-
nie mniejsze (płocki ma zaled-
wie kilka metrów). Obecnie so-
chaczewski kanał znajduje się 
już w Wojewódzkiej Ewiden-
cji Zabytków. Jak ustaliliśmy, 

Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków prowadzi procedu-
rę zmierzającą do wpisania ka-
nału do rejestru zabytków. Po-
stępowanie takie trwa z reguły 
kilka miesięcy. Mariusz Sam-
borski, archeolog z MZSiPBnB, 
twierdzi, że od strony formal-
nej wpis taki ma znaczenie, gdy 
obiekt będzie wymagał rewi-
talizacji lub ochrony. Obecnie 
jednak Kanałowi Królewskie-
mu nic nie zagraża. Prace pro-
wadzone na podzamczu objęte 
są nadzorem archeologicznym. 
Od strony praktycznej zaś, Ka-
nał Królewski  znajduje się pod 
ziemią i nie ma do niego dostę-
pu, nie ma wiec możliwości, by 
został zniszczony. 

Powrót miejskiej legendy
Kolejny raz odsłonięto wejście do Kanału Królewskiego. Tym razem stało się to podczas 
prac budowlanych związanych z nowym amfi teatrem, w pobliżu ulicy Podzamcze. 
Na obiekt natrafi ono już trzeci raz. Przedtem działo się to w roku 2010 oraz 2013.

Dla autora nie ma nic bardziej 
satysfakcjonującego niż fakt, 
że jego książka jest czytana. 
A gdy jeszcze spisane w niej 
historie odnajdują ciąg dalszy, 
to radość jest podwójna. Tak 
się dzieje w przypadku tomu 
„Lubię rozmawiać”.

Książka wyszła drukiem pod 
koniec maja, a jej promocja od-
była się podczas czerwcowych 
Dni Sochaczewa. Już wte-
dy trafi ła do wielu osób, które 
uczestniczyły w jej premierze. 
„Lubię rozmawiać” to zbiór 
wywiadów i reportaży, któ-
re przez lata pisałam dla „Zie-
mi Sochaczewskiej”. Znajdują 
w nich rodzinne historie, po-
wikłane losy, sukcesy i trud-

ne momenty życia moich roz-
mówców lub osób, o których 
mi opowiedziały.

Jednym z przykładów 
może być postać Piotra Czobo-
dy, kierownika i dyrygenta or-
kiestry dętej, jaka przez lata ist-
niała w „osiemdziesiątce”. Przez 
orkiestrę przewinęły się set-
ki muzykujących uczniów tej 
szkoły, którzy do dziś wspomi-
nają „profesora”, choć nie uczył 
on żadnego przedmiotu. Piotr 
Czoboda był tajemniczą osobą, 
niewiele wiadomo o jego życiu 
prywatnym - skąd pochodził, 
jak trafi ł do Sochaczewa, czy 
miał rodzinę.

I tu z pomocą przychodzą 
czytelnicy. Jeden z nich twier-
dzi, że kiedy jako uczeń  grał 

w orkiestrze Czobody, ten za-
brał ich kiedyś na wakacyjny 
obóz w okolice Włodawy, tuż 
przy obecnej granicy z Biało-
rusią. Zaprowadził ich wtedy 
na cmentarz, na którym spo-
czywali jego rodzice. Wtedy po-
wiedział, że to są jego rodzinne 
strony. To ważna informacja, 
bo żaden z moich rozmówców 
nie wiedział na pewno, skąd po-
chodzi Czoboda.

Podobnie było w przypad-
ku reportażu o wielopokole-
niowej rodzinie Łakomskich 
pt. „Dom dla pokoleń”. Wspo-
minam tam pana Ryszarda Ła-
komskiego i jego relacje doty-
czące powojennej siedziby UB 
w dawnym małym szpitalu 
przy ul. Staszica (obecnie budy-

nek mieszkalny). Pan Ryszard 
wspominał, że jęki i krzyki mę-
czonych ludzi słychać było u 
niego w domu. Jego rodzina do-
powiadała, że w jakiś niewyja-
śniony sposób docierał do tej 
katowni, przemycając chleb i 
środki opatrunkowe. Historię 
tę potwierdził inny czytelnik, 
którego ktoś z rodziny przy-
chodził do budynku UB sprzą-
tać pozostałości po torturach 
i opowiadał, że pan Ryszard, 
jako młody chłopak, był zaan-
gażowany w pomoc więźniom.

Dziękuję wszystkim, którzy 
dopowiadają ciąg dalszy tym 
książkowym historiom. Dzięki 
temu opowieści te są jeszcze bli-
żej ludzi i miejsc, w których żyli.
Jolanta Śmielak-Sosnowska

Ciąg dalszy książkowych historii

Podczas prac na podzamczu odsłonięto kolejne wejście do Kanału Królewskiego



30 lipca 2019  nr 16 (1342)18
SOCHACZEWSKA

ZWIERZĘTA

Żeby nie były 
bezdomne
W związku z nową sytuacją doty-
czącą schroniska „Azorek”, ratusz 
przygotował nowelizację Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Sochaczewa. 
Uchwała w tej sprawie została przy-
jęta na sesji 11 lipca.

Zgodnie z zapisami obecnego pro-
gramu od 1 września opieką nad 
bezdomnymi psami i kotami zajmo-
wać się będzie Suez Płocka Gospo-
darka Komunalna, która od lat, z po-
wodzeniem, prowadzi schronisko na 
swoim terenie, a teraz zajmie się tak-
że bezdomnymi zwierzakami z So-
chaczewa.

Z uwagi na decyzję władz gmi-
ny Sochaczew, schronisko w Ko-
żuszkach Parcel musi zostać zlikwi-
dowane. Nie stanie się to jednak od 
razu, działania rozłożono na kilka 
miesięcy. Jeszcze do końca sierpnia 
„Azorek” pracuje normalnie. Pro-
ces wygaszania schroniska rozpocz-
nie się 1 września. Co to oznacza? 
Oznacza tyle, że wraz z tą datą miej-
skie schronisko przestanie przyj-
mować nowe zwierzaki. Tę rolę 
przejmie Suez z Płocka. Rola pra-
cowników „Azorka” będzie polegać 
na opiece nad psami i kotami, które 
zostaną w Kożuszkach, oraz na zin-
tensyfi kowaniu ich adopcji. Na te 
działania schronisko będzie miało 
10 miesięcy. 

Nasza gazeta aktywnie włą-
czyła się w promowanie adop-
cji zwierzaków mieszkających w 
„Azorku”. W każdym wydaniu 
„ZS” prezentujemy psy, które cze-
kają na nowych właścicieli. 

Formą przejściową, mię-
dzy schroniskiem w Kożuszkach 
a tym w Płocku, będzie miejsce 
tymczasowego pobytu zwierząt. 
Informacja o tym znalazła się 
w znowelizowanym programie. 
Chodzi o to, aby zabłąkane lub 
porzucone zwierzę, zanim trafi  
do Płocka, przez 14 dni przebywa-
ło w takim tymczasowym miej-
scu, dając szansę właścicielowi na 
jego odbiór i chroniąc czworonoga 
przed upałem, mrozem, czy desz-
czem. Miejsce tymczasowego po-
bytu zwierząt znajduje się pod ad-
resem: Kuznocin 55.

Nowy program dotyczący zapo-
biegania bezdomności zwierząt zo-
stał skonsultowany z Powiatowym 
Lekarzem Weterynarii oraz Towa-
rzystwem Opieki nad Zwierzętami 
i zatwierdzony przez radnych wraz 
z kwotą 300 tys. zł, wyasygnowaną 
już kilka miesięcy temu na opiekę 
nad zwierzętami podczas wygasza-
nia „Azorka”. (sos)

Fionka
Urodę ma kundelkową, nie ma się 
co oszukiwać, choć umaszczenie 
ma prawdziwego owczarka. Jest 
kochaną, zupełnie niewymagają-
cą sunią. Bardzo prosi o kontakt 
z człowiekiem, a gdy zostanie wy-
głaskana i trochę pobiega na smy-
czy, jest już mega szczęśliwa. Na 
początku w kontakcie może być troszkę nieśmiała i ostrożna, ale to tylko na 
początku. Fiona ma ok. 5 lat, sięga do kolana. Jest bardzo łagodna i kocha 
ludzi. Bez żadnego problemu akceptuje inne psy. Z kotami też powinno być 
dobrze. Wysterylizowana, zaszczepiona i zachipowana.

Precelek 
To starszy niewielki piesek porzu-
cony na jednym z sochaczewskich 
osiedli. Przez prawie dwa tygo-
dnie czekał, aż jego pan po niego 
wróci... Nie wrócił. W schronisku 
przez cały czas zabiega o uwagę 
człowieka, na spacerze co chwila 
podchodzi, aby go głaskać, wcho-
dzi na kolana i przytula główkę do nóg człowieka. Precelek bardzo ładnie 
chodzi na smyczy, spuszczony z niej pilnuje się i biegnie przy nodze. Jest ła-
godny i fajnie dogaduje się z innymi psami, również z samcami. Kota też po-
winien zaakceptować. Ma ok. 10, 11 lat. Pomimo wieku jest w bardzo dobrej 
kondycji - pełen werwy i ciekawy świata. Jest mały, sięga do połowy łydki, o 
mocnej, krępej budowie. Zaszczepiony, zachipowany i wykastrowany.

Klara 
To jeszcze psie dziecko, ma ok. 6 
miesięcy, a już doświadczyła porzu-
cenia przez człowieka. Klara bardzo 
kocha ludzi i przy każdej nadarzają-
cej się okazji stara się zwrócić na sie-
bie uwagę, żeby to okazać. Suczka 
jest mała, sięga do połowy łydki i już 
wiele nie urośnie. Jest bardzo szczu-
płej, delikatnej budowy. Klara lubi inne psy i bardzo dobrze się z nimi dogaduje. 
Może zamieszkać też w domu, w którym są koty. Sunia bardzo ładnie chodzi na 
smyczy, nie ciągnie i nie wyrywa się. Jest zaszczepiona i zachipowana.

Lisek
Jest w schronisku już od trzech lat. 
Spokojny i bardzo zrównoważony, 
posłuszny i grzeczny, nie absorbu-
je sobą człowieka. Grzecznie czeka 
na spacer, patrząc swoimi mądry-
mi, choć smutnymi oczami. Lisek to 
psiak wyrzucony w centrum miasta, 
nikt go nie szukał. Idealnie chodzi na 
smyczy, przy nodze. Akceptuje wszystkie psy - suczki i samce. Lisek ma 6 lat, jest 
średni, sięga pod kolano. Idealny psiak dla spokojnej osoby, nie wymaga długich 
spacerów, nie ciągnie i jest posłuszny. Wykastrowany, zaszczepiony i zachipowa-
ny. Szuka dobrego człowieka, który go pokocha i już nigdy nie porzuci.

Forest 
W schronisku jest już prawie 2 lata i 
nikt go jeszcze nie pokochał. W sto-
sunku do człowieka to bardzo ła-
godny, kochany i zabiegający o uwa-
gę psiak. Na spacerze bardzo wesoły, 
żywiołowy. Lubi być głaskany. Za 
człowiekiem pójdzie na koniec świa-
ta. Niestety, Forest to psiak, który w 
domu raczej musi być jedynakiem, ponieważ nie akceptuje innych psów, rów-
nież suczek. Ma ok. 3, 4 lat. Jest psem sięgajacym do kolan, o szczupłej, smukłej 
budowie. Wie co to smycz, trochę ciągnie na spacerach, ale po wybieganiu już 
nie jest tak źle. Wykastrowany, zachipowany i zaszczepiony.

Lisiczka
Została porzucona pod jednym z su-
permarketów w Sochaczewie. Szuka-
no właściciela, z nadzieją że się tylko 
zgubiła, ale nikt się nie zgłosił. Lisiczka 
ma ok. 1,5 roku, jest mała, ma krótkie 
łapki, sięga do połowy łydki. Potrafi  
chodzić na smyczy. Jest młodziutka, 
niewielka, bardzo wesoła i strasznie 
przytulaśna. Bardzo kocha ludzi i okazuje to na każdym kroku, prosząc o głaska-
nie i drapanie po brzuszku. Lisiczka jest łagodną sunią, daje się brać na ręce. Może 
zamieszkać w domu, w którym są dzieci. Akceptuje i lubi inne psy. Z kotem też po-
winna się dogadać. Suczka jest wysterylizowana, zaszczepiona i zachipowana. 

Hasan 
Jest dużym choć łagodnym psem w 
typie owczarka w wieku ok. 7, 8 lat. 
Maksymalnie skoncentrowany na 
człowieku, bardzo inteligentny, po-
słuszny i ułożony. Pięknie chodzi na 
smyczy przy nodze, reaguje na ko-
mendy. Bardzo kocha ludzi. Hasan 
nie wykazuje agresji do innych psów, 
na spacerze był z młodziutką sunią i ze stoickim spokojem zniósł jej szczeniackie 
wygłupy i zaczepki. Wolontariusze ze schroniska szukają dla niego domu, gdzie 
pies jest traktowany jak członek rodziny. Najlepiej jakby mógł być w domu ze swo-
imi ludźmi, a nie w budzie. Hasan jest zaszczepiony, zachipowany i wykastrowany. 

Ptyś
Ptyś ma ok. 3 lat, sięga do połowy łyd-
ki. Jest bardzo łagodny, uległy, pozwa-
la się brać na ręce. Niestety, zdążył już 
doświadczyć ludzkiego okrucieństwa. 
Trafi ł do schroniska z kawałkiem „kro-
wiego łańcucha”. Ptyś kuli się na widok 
podniesionej nad nim ręki, natychmiast 
przywiera do ziemi i chowa główkę jak 
najniżej. Bardzo możliwe, że był bity. Z boksu trzeba go było początkowo wynosić na 
rękach, potem ładnie chodził na smyczy i wszystkim się interesował, ale kiedy się cze-
goś wystraszy, to wtedy przystaje i nie chce iść. Wolontariusze szukają dla niego ko-
chającego, czułego i ciepłego domku, który wynagrodzi mu wszystko, co przeszedł do 
tej pory. Ptyś jest zaszczepiony, zachipowany, a przed adopcją zostanie wykastrowany. 

Czekają na adopcje
Wspólnie z wolontariuszami prowadzimy akcję mającą na celu poszukiwanie nowych domów dla podopiecznych schroniska Azorek. 

Apelujemy, nie kupujcie rasowych psów, ale dajcie dom mądrym i wiernym kundelkom. Poniżej prezentujemy kilka psiaków czekających 
na swoich nowych właścicieli.Schronisko Azorek pobiera podczas adopcji następujące opłaty: 60 zł za sunię wysterylizowaną oraz 40 zł 

za psa po kastracji. Szczegółowe informacje na temat prezentowanych psów i procedury adopcyjnej można uzyskać pod numerami telefonów: 
505-110-564, 737-636-273. 
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Poszedłem do Urzędu Miasta 
w Sochaczewie, aby załatwić 

sprawę… i kupiłem tam koszu-
lę. I myślę, że jest to dobra droga, 
tylko oferta towarowa jest jeszcze 
zbyt uboga i należy ją znacznie roz-
szerzyć, aby klient mógł być, prze-
praszam za wyrażenie, załatwiony 
kompleksowo.

Wydaje się, że pomysł ten jest świetny i jednocześnie 
jest to bardzo konstruktywna odpowiedź władz na mono-
polistyczne zagrożenie, jakie niesie ze sobą planowane po-
wstanie supermarketu. Każdy przecież chętnie obkupiłby 
się w urzędzie, załatwiając przy okazji wiele ważnych dla 
siebie spraw. Trzeba by tylko pogonić handlujących dziś 
po korytarzach i gabinetach… biurokrążców, jak ich na-
zwała jedna z pracujących tam urzędniczek, i wziąć spra-
wy we własne, potrzebujące przecież, ręce.

I tak, na przykład, w Wydziale Oświaty i Kultury moż-
na by handlować oświetleniem, głównie zaś kagankami. 
W jego sportowej mutacji natomiast sprzedawałoby się 
mecze i zawodników, żeby w lepszych klubach mogli ro-
bić stadionową karierę, latając dla trenera… po piwo.

A propos piwa, to garmażerka byłaby oczywiście w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego, bo wiadomo, że tylko przez żołądek do 
serca. W Komunalnym można by nabyć na raty jakąś zgrabną 
inwestycyjkę, a w hurtowni Wydziału Architektury potrzeb-
ne do niej materiały budowlane. W Geodezji zaś „działkę”… 
czegoś mocniejszego, żeby się żyło weselej, choćbyśmy trafili 
do Ewidencji, gdzie „spyla” się ewidentnie wszystko, całe ru-
skie barachło. I kto by się oparł takiej kompleksowej ułudze! 
Ekspedientki, przepraszam urzędniczki, a właściwie wów-
czas już… ekspedniczki, stymulowałyby umiejętnie potrze-
by klienta-petenta, czyli klipentaka, załatwiając sprawę dopie-
ro po zadowalających operacjach handlowych.

A gdyby tak jeszcze rozszerzyć ofertę, i w Wydziale 
Promocji utworzyć gabinet masażu z tańcem na rurze, to 
szybko wykosiłoby się podobną, istniejącą już u nas, pla-
cówkę użyteczności publicznej.

Pani z warunkami do rury jakaś by się w urzędzie 
znalazła a i petent mógłby przy okazji zamówić kilka rur 
do domu. Do kanalizacji oczywiście.

Sławomir Burzyński 
Tygodnik „Ziemia Sochaczewska” nr 13/1999
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Eskpedniczka na rurze

Co tam słychać w sztuce
MAŁE PIWO

Jolanta Kawczyńska, znana 
w mieście animatorka kul-

tury, zaprosiła mnie w listopa-
dzie ubiegłego roku do udzia-
łu w cyklicznym programie 
„Zadumki”. Co roku odby-
wa się on w okolicach Wszyst-
kich Świętych, a jego ideą jest 
wspominanie osób, które już 
odeszły. Tym razem mieli-
śmy powspominać Sławka 
Burzyńskiego, z którym przez 
wiele lat pracowałam w redak-
cji „Ziemi Sochaczewskiej”.

Na „Zadumki” do klubu Kon-
trast w Sochaczewskim Cen-
trum Kultury w Boryszewie 
przybyło wiele osób. Jola za-
prosiła znajomych Sławka, 
którzy zgodzili się opowie-
dzieć o nim. Była wystawa ob-
razów jego autorstwa i zespół 
Tajm, który tworzył oprawę 
muzyczną wieczoru. Moja 
rola polegała na poprowadze-
niu tego spotkania. 

Zaplanowałam   sobie 
przebieg rozmów, ich kolej-
ność, stosowne przerwy mu-
zyczne i na koniec, jako wi-
sienkę na torcie, wspomnienie 
pomysłodawczyni wieczoru - 
Joli Kawczyńskiej.

Wszystko szło zgodnie z 
planem, usłyszeliśmy dowcip-
ne, a czasem nostalgiczne opo-
wieści o Sławku rzeźbiarza Ja-
nusza Rogulskiego, kolegi z 
dzieciństwa - Bogumiła Gajdy, 
Joanny Niewiadomskiej-Kocik 
(która za czasów Sławka była 
dyrektorem sochaczewskiej 
szkoły muzycznej), malarki 
Barbary Derdy. Wspomnienie 
przygotowała także Barbara 
Sobkowicz, kiedyś nauczyciel-
ka Burzyńskiego. 

Nie wiem, co się stało, czy 
była to trema, czy chwilowy za-
nik pamięci, ale zakończyłam 
spotkanie, dziękując wszystkim 
jego uczestnikom i zapraszając 
na scenę zespół Tajm. Spytacie 
pewnie, gdzie ta obiecana wi-
sienka? Przypomniałam sobie 
o niej, kiedy już wszyscy roz-
chodzili się do domów.

Dlatego teraz, w przeded-
niu piątej rocznicy śmier-

ci Sławka, podjęłam próbę zre-
habilitowania się w oczach Joli, 
prosząc ją o krótkie wspomnie-
nie. Oto, co mi powiedziała:

„Ciekawa postać, intrygują-
cy gość - myślałam sobie, kiedy 
szedł ulicą Traugutta w latach 
80. ubiegłego wieku. Pozna-
liśmy się, kiedy kontynuowa-
łam pracę animatora kultury 
w Chodakowie w latach 90. Za-
czytywałam się w felietonach 
jego autorstwa na czarno-bia-
łych stronach „Ziemi Socha-
czewskiej”. Pewnego dnia za-
pytał, czy wzięłabym udział w 
kolejnej odsłonie Ogólnopol-
skiego Konkursu Satyryczne-
go „Kość”, którego był pomy-
słodawcą. Miałam przygotować 
program artystyczny z gru-
pą młodzieży. Dzień wydarze-
nia przypadał na 1 kwietnia - a 
więc prima aprilis. Jak sprytnie 
zaskoczyć gości - satyrycznie - 
zastanawiałam się. Spotkanie 
miało miejsce w Muzeum Zie-
mi Sochaczewskiej. Na tę oko-
liczność przygotowałam pro-
gram poetycki z udziałem 
nagrodzonej w ogólnopolskim 
konkursie poezji śpiewanej lice-
alistki  Katarzyny Orczyk, uta-
lentowanej skrzypaczki Małgo-
rzaty Macieja oraz  gitarzysty 
Pawła Dymka.

Dowcip polegał na tym, 
że w zaproszeniach na tę uro-
czystość widniało imię i na-
zwisko znanej polskiej ak-
torki - gwiazdy wieczoru o 
imieniu Katarzyna. Chodzi-
ło o Katarzynę Figurę, a po-
jawiła się Katarzyna Orczyk 
- niekonwencjonalnie - w sty-
lizowanym stroju ludowym i 
bereciku z „antenką”, pięknie 

interpretując utwór „Napraw-
dę, jaki jesteś, nie wie nikt”.

Sławkowi podobał się 
pomysł programu, a jak on 
akceptował, to musiało być 
dobre lub bardzo dobre.”

Zastanawiając się nad 
kształtem tegoroczne-

go tekstu wspomnieniowego, 
uznałam, że jeszcze jedną oso-
bą, która powinna zabrać głos 
w sprawie Sławka, jest jego 
młodszy kolega po pędzlu - 
Marcin Hugo-Bader. Marcin 
chętnie przystał na moją pro-
pozycję, przypominając waż-
ne dla niego sytuacje.

„Co tam słychać w sztu-
ce? Tak Sławek Burzyński 
zaczynał ze mną każdą roz-
mowę, także tę ostatnią tele-
foniczną...

Poznałem go na plenerze 
malarskim w Kątach Rybac-
kich, gdzie wieczorem spo-
tykaliśmy się wszyscy przy 
wspólnym ognisku, a Sła-
wek, grając na gitarze, od-
stawiał niezłe skecze.

Kiedy podjąłem współ-
pracę z tygodnikiem „Zie-
mia Sochaczewska”, to od 
niego właśnie uczyłem się ry-
sunku satyrycznego. Udzie-
lał mi wielu wskazówek i do-
brze doradzał. Jestem mu za to 
wdzięczny i będę o tym zawsze 
pamiętał.

Razem z nim brałem 
udział w wielu wystawach 
m.in.: w Muzeum Ziemi So-
chaczewskiej i Pola Bitwy na 
Bzurą „Kość 97” i „Malarnia”, 

Akademii e-Sochaczew.pl w 
Warszawie, w Muzeum Ka-
rykatury „Chopin’s Smile” w 
Warszawie, a nie tak dawno 
w Galerii Resursa w Żyrardo-
wie. Sławek brał też udział w 
prezentowanym przeze mnie 
Oknie Sztuki w 2011 roku, w 
którym wystawił pamiętną in-
stalację artystyczną „I ty mo-
żesz zostać krasnalem”. 

Tak wtedy mówił o swo-
jej pracy: „Duży obraz olejny 
przedstawiający silnego czło-
wieka, którego dopadło kilka 
skrzatów, małe osoby. Ponie-
waż nieobce są nam czasem 
uczucia, że chcemy komuś o 
większym formacie, nie tyl-
ko fizycznym... Chcemy go 
uszczypnąć po prostu, ze zwy-
kłej ludzkiej zawiści (może). 
W tej instalacji są takie moż-
liwości techniczne, że można 
sobie pstryknąć tego wielkie-
go za pomocą tych krasnali, 
no i doznać pewnej przyjem-
ności z tego wszystkiego.” 

Wracając do Sławko-
wego pytania, co sły-

chać w sztuce, nie tak dawno, 
podczas wystawy APLAUZ 
w Galerii Hugo w Muzeum 
Ziemi Sochaczewskiej i Pola 
Bitwy nad Bzurą, której ku-
ratorem był właśnie Marcin 
Hugo-Bader, mogliśmy zo-
baczyć dwa obrazy malarskie 
Burzyńskiego. 

- Teraz, kiedy jesteś już 
po tamtej stronie, czuwaj 
nad nami i nad tym, co ro-
bimy w kulturze i sztuce. A 
jeśli będzie coś nie po Two-
jej myśli, to powiedz nam o 
tym - dodaje poważnie Hu-
go-Bader. 

Ja tymczasem zachę-
cam, abyśmy wspomnieli 
w tych dniach malarza, ry-
sownika, felietonistę „Ziemi 
Sochaczewskiej”. Sławek, po 
wyniszczającej go chorobie, 
zmarł pięć lat temu, w nie-
dzielę 27 lipca 2014 r. w po-
łudnie, żegnaliśmy go pod-
czas ceremonii pogrzebowej 
30 lipca. Miał 60 lat.

Jolanta Sosnowska

Ps A wisienką dzisiejszej 
Strony Burzyńskiej jest felie-
ton Sławka sprzed 20 lat. Przy-
pomnijmy sobie, jak pisał. 
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SPORT
SIATKÓWKA

W II Wakacyjnym Turnieju 
Siatkówki Plażowej, który 
odbył się na boiskach przy 
ul. Chopina w sobotę 20 lip-
ca, zagrało aż 18 par. To te-
goroczny rekord frekwencji. 
Siatkarze rozegrali w sumie 
34 mecze. Rywalizowano 
systemem brazylijskim (do 
dwóch przegranych). Spo-
tkania w fazie eliminacyjnej 
rozstrzygane było po jed-
nym zwycięskim, 21-punk-
towym secie, od półfi nałów 
grano do dwóch wygra-
nych 15-punktowych par-
tii. Turniej, który trwał bli-
sko osiem godzin, stał na 
bardzo wysokim poziomie, 
obfi tował w mnóstwo świet-
nych pojedynków i akcji. 
Zawody sędziowali Prze-
mysław Woźniak i Krzysz-
tof Rąg.

Pierwsze miejsce zajęła 
para Karol Malec i Tomasz 
Gniewasz, którzy pokonali 
w fi nale Bartosza Karykow-
skiego i Aleksandra Belo-
blockiego. W rywalizacji o 
trzecie miejsce zwyciężyła 
drużyna Paweł Domżalski/
Paweł Warda, którzy po-
konali parę Błażej Ryczek/
Adam Różycki.

Pozostałe drużyny, któ-
re wystąpiły w turnieju: Pa-
tryk   Szulecki/Amaduesz 
Kopeć, Marcin Kołodziej-
sk i /Łu kasz   Lewandow-

ski, Dominik Niedbałka/
Jakub Gawryszczak, Se-
bastian Fotek/Adrian Art, 
Krzysztof Wieczorek/Pa-
tryk Pliszka, Konrad Ma-
linowski/Damian Sza-
chowicz, Dawid Pawlak/
Jakub Zagórowicz, Kamil 
Wachul/Bartosz Milew-

ski, Piotr Szostek/Grzegorz 
Kurek, Łukasz Smędowski/
Kamil Dorodziński, Da-
mian Wojciuk/Przemysław 
Rowiński, Maciej Cierpi-
kowski/Kamil Paradowski, 
Patryk Jóźwiak/Arkadiusz 
Jóźwiak, Jarosław Kukieła/
Piotr Tomala.

W rozegranym 27 lip-
ca turnieju w Karwowie ry-
walizowali głównie amato-
rzy. Na piasek wyszło 10 par. 
Przyjęto podobny system 
rozgrywek co w Chodako-
wie. W ramach turnieju ro-
zegrano w sumie 22 spotka-
nia. Ostatecznie zwyciężyła 

para Bartłomiej Jankowski/
Patryk Jóźwiak, pokonując 
Mateusza Ostrowskiego i 
Grzegorza Podenasa. Trze-
cie miejsce zajęła para Piotr 
Kaźmierczak/Łukasz Kosio-
rek, a czwarte Maciej Cierpi-
kowski/Hubert Paradowski. 
Ponadto w turnieju zagrali: 

Wiktor Szałaj/Janek Stencel, 
Michał Deperas/Kamil Pa-
radowski, Kacper   Andrzej-
czak/Łukasz Blasiak, An-
dżelika Michalik/Mateusz 
Wejers, Łukasz Pisarek/Ja-
kub Fabisiak, Przemysław 
Mirecki/Tomasz Kaczmar-
czyk.

Wakacyjne zmagania na piachu
Jak co roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w okresie letnim organizuje liczne turnieje w siatkówkę plażową. W ostatnich 
dniach odbyły się kolejne z nich. 20 lipca siatkarze rywalizowali na dwóch boiskach w Chodakowie, z kolei w minioną sobotę 
27 lipca odbył się turniej na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Karwowie.

Wyniki turnieju w Chodakowie (20.07)
Szulecki/Kopeć – Kołodziejski/Lewandowski 13:21
Niedbałka/Gawryszczak – Ryczek/Różycki 15:21
Fotek/Art – Kołodziejski/Lewandowski 21:10
Domżalski/Warda – Wieczorek/Pliszka 21:4
Karykowski/Beloblocki – Malinowski/Szachowicz 21:10
Pawlak/Zagórowicz – Wachul/Milewski 21:15
Malec/Gniewasz – Szostek/Kurek 21:16
Smędowski/Dorodziński – Wojciuk/Rowiński 5:21
Cierpikowski/Paradowski – Niedbałka/Gawryszczak 11:21
Ryczek/Różycki – Jóźwiak/Jóźwiak 21:12
Kukieła/Tomala - Kołodziejski/Lewandowski 7:21
Szulecki/Kopeć – Jóźwiak/Jóźwiak 21:19
Fotek/Art – Domżalski/Warda 16:21
Karykowski/Beloblocki – Pawlak/Zagórowicz 21:15
Malec/Gniewasz – Wojciuk/Rowiński 21:15
Niedbałka/Gawryszczak - Ryczek/Różycki 13:21
Szulecki/Kopeć – Cierpikowski/Paradowski 21:5
Smędowski/Dorodziński – Szostek/Kurek 21:19
Wachul/Milewski – Malinowski/Szachowicz 21:10

Wieczorek/Pliszka - Kołodziejski/Lewandowski 0:21 (vo)
Szulecki/Kopeć - Fotek/Art. 18:21
Smędowski/Dorodziński – Pawlak/Zagórowicz 15:21
Wachul/Milewski - Wojciuk/Rowiński 19:21
Kołodziejski/Lewandowski - Niedbałka/Gawryszczak 21:18
Domżalski/Warda - Karykowski/Beloblocki 21:16
Malec/Gniewasz - Ryczek/Różycki 16:21
Fotek/Art - Pawlak/Zagórowicz 19:21
Wojciuk/Rowiński - Kołodziejski/Lewandowski 21:17
Malec/Gniewasz - Pawlak/Zagórowicz 21:18
Karykowski/Beloblocki - Wojciuk/Rowiński 23:21
Półfi nały:
Domżalski/Warda - Malec/Gniewasz 0:2 (14:16, 12:15)
Ryczek/Różycki - Karykowski/Beloblocki 0:2 (8:15, 13:15)
Mecz o III miejsce:
Domżalski/Warda - Ryczek/Różycki 2:0 (15:9, 15:10)
Finał:
Malec/Gniewasz - Karykowski/Beloblocki 2:0 (15:4, 15:7)

Wyniki turnieju w Karwowie (27.07)
Jankowski/Jóźwiak – Kaźmierczak/Kosiorek 21:11
Ostrowski/Podenas – Szałaj/Stencel 21:6
Jankowski/Jóźwiak - Deperas/Paradowski 21:12
Cierpikowski/Paradowski – Andrzejczak/Blasiak 21:7
Michalik/Wejers – Pisarek/Fabisiak 21:18
Ostrowski/Podenas – Mirecki/Kaczmarczyk 21:13
Deperas/Paradowski - Szałaj/Stencel 21:5
Kaźmierczak/Kosiorek - Mirecki/Kaczmarczyk 21:6
Jankowski/Jóźwiak - Cierpikowski/Paradowski 21:11
Ostrowski/Podenas - Michalik/Wejers 21:7
Kaźmierczak/Kosiorek - Pisarek/Fabisiak 21:6

Deperas/Paradowski - Andrzejczak/Blasiak 21:16
Kaźmierczak/Kosiorek - Michalik/Wejers 21:7
Cierpikowski/Paradowski - Deperas/Paradowski 21:17
Półfi nały:
Jankowski/Jóźwiak - Kaźmierczak/Kosiorek 2:0 (15:13, 15:12)
Ostrowski/Podenas - Cierpikowski/Paradowski 2:0 (15:10, 15:8)
Mecz o III miejsce:
Kaźmierczak/Kosiorek - Cierpikowski/Paradowski 2:0 (15:12, 15:8)
Finał:
Jankowski/Jóźwiak - Ostrowski/Podenas 2:1 (16:14, 4:15, 15:10)

W Chodakowie zagrało osiemnaście par, poziom był bardzo wysoki W Karwowie rywalizowali amatorzy. W turnieju wzięło udział dziesięć drużyn
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NORDIC WALKING

PIŁKA NOŻNA

Trasa tegorocznego marszu 
przebiegała ulicami: Staszica, 
Trojanowską, Łąkową, Zacisz-
ną, Piaszczystą, Graniczną i da-
lej przez miejscowości Orły Ce-
sin, Nowe Mostki do Żelazowej 
Woli. Przed wyruszeniem w 
drogę na placu Kościuszki od-
była się rozgrzewka. Przepro-
wadził ją doświadczony nordic 
walker, Artur Kaźmierski z KM 
„Aktywni” Sochaczew. Uczest-
nicy mogli też w biurze zawo-
dów odebrać pakiety startowe, 
a były w nich kamizelki odbla-
skowe, identyfi katory oraz nie-
bieskie koszulki z nadrukiem 
„Sochaczew - bądź w centrum 
sportu”, ufundowane przez 

Wydział Sportu i Organizacji 
Pozarządowych UM. 

- Mieliśmy w tym roku bar-
dzo fajną trasę. Pogoda dopisa-
ła. Było dobre tempo i przyjem-
na atmosfera w drodze. Wszyscy 
do Żelazowej Woli dotarli zado-
woleni, obyło się bez kontuzji, 
czy jakichś mniejszych otarć – 
mówiła w parku przy Muzeum 
Domu Urodzenia Fryderyka 
Chopina jedna z organizatorek 
marszu – Agata Kalińska.

Przybyli do Żelazowej Woli 
wysłuchali w południe kon-
certu chopinowskiego. Później 
był czas na odpoczynek i relaks 
podczas pikniku rekreacyjne-
go. Można było posilić się piz-

zą z „Atmosfery”, napić soków 
z Tęczowego Ogrodu, zjeść coś 
słodkiego dzięki fi rmie Mars 
Polska. Ponadto organizatorzy, 
dla najliczniejszej rodziny bio-
rącej udział w imprezie, przy-
gotowali specjalny upominek 
ufundowany przez fi rmę Proc-
ter & Gamble. 

Na zakończenie, dla chęt-
nych, pracownicy Muzeum 
Domu Urodzenia Frydery-
ka Chopina w Żelazowej Woli 
przygotowali grę terenową. Jej 
uczestnicy musieli dotrzeć do 
pięciu ukrytych lokalizacji na 
terenie parku, rozwiązać za-
gadki i odgadnąć hasła z krzy-
żówki. 

Z kijkami do Żelazowej Woli
Około 40 osób wzięło udział w III Sochaczewskim Marszu Nordic Walking. Kijkarze wyruszyli w sobotę 27 lipca 
z placu Kościuszki i w niespełna dwie godziny, pokonując 7-kilemetrową trasę, dotarli do Żelazowej Woli.

Dziewięć ekip zagrało w 
wakacyjnym turnieju piłki 
nożnej, którego organiza-
torem był Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Zawo-
dy odbyły się na boisku 
ze sztuczną nawierzchnią 
przy ul. Chopina, w nie-
dzielę 21 lipca. Zwyciężyła 
drużyna „Poltynk”.

W pierwszej fazie turnie-
ju drużyny rywalizowały w 
podziale na dwie grupy. Po 
dwie najlepsze ekipy awan-

sowały do półfi nałów. Dru-
żyna „Poltynk” okazała się 
bezkonkurencyjna, w fi nale 
pokonała zespół „Mutnicy” 
4:0. W sumie w pięciu ro-
zegranych meczach trium-
fatorzy turnieju nie stracili 
ani jednej bramki, strzela-
jąc przy tym rywalom aż 18 
goli! Trzecie miejsce zajął 
zespół „Kąkolnia Szrotó-
wek”, który w małym fi nale 
pokonał ekipę Los Blancos 
1:0. Zawody sędziował Mi-
chał Dziepak.

Organizatorzy przyzna-
li trzy nagrody indywidualne. 
Otrzymali je: najlepszy bram-
karz – Michał Nowakowski 
(Poltynk); najskuteczniejszy 
zawodnik – Patryk Malinow-
ski (Poltynk); najlepszy za-
wodnik turnieju – Krystian 
Rafalski (Mutnicy). 

Kolejny otwarty waka-
cyjny turniej piłki nożnej 
organizowany przez MOSiR 
odbędzie się w czwartek 15 
sierpnia. Piłkarze rywalizo-
wać będą na obiekcie spor-

towo-rekreacyjnym w Kar-
wowie, przy ul. Grzybowej. 
Początek turnieju o godzi-
nie 9.30. System gier uzależ-
niony będzie od ilości zgło-
szonych drużyn. Zgłoszenia 
przyjmowane są pod nr. tel. 
721-121-011 i można je wy-
syłać na adres mailowy: mo-
sirsochaczew@interia.pl.

Składy trzech najlepszych drużyn
Poltynk: Cezary Czarnecki, Grzegorz Affek, Patryk 
Malinowski, Dawid Kuśmider, Konrad Kowalski, 
Michał Nowakowski, Łukasz Kobierecki.

Mutnicy: Przemysław Adamiak, Alan Karasek, 

Krystian Rafalski, Adrian Łuczak, Radosław 
Bednarski, Rafał Cieślak, Kacper Kunc.

Kąkolina Szrotówek: Wojciech Niemyjski, Kacper 
Niemyjski, Antoni Gomza, Jakub Niemyjski, Dawid 
Piecka, Szymon Mikołajczyk, Jakub Morga, 
Dominik Więcek, Jan Wierzbicki.

Wyniki
Grupa A
Kąkolina Szrotówek – Los Blancos 1:1
Młody Chodaków – Walkower 0:0 
Los Blancos – Młody Chodaków 3:0
Zina Team Line – Kąkolina Szrotówek 1:2
Walkower – Los Blancos 0:1
Młody Chodaków – Zina Team Line 2:2
Zina Team Line – Walkower 1:0
Kąkolina Szrotówek – Młody Chodaków 0:2

Los Blancos – Zina Team Line 2:0
Walkower – Kąkolina Szrotówek 0:1
Grupa B
Żelazna gwardia – Poltynk 0:4
Marchewki – Mutnicy 0:1
Marchewki – Poltynk 0:3
Żelazna gwardia – Marchewki 3:0 vo.
Mutnicy – Żelazna gwardia 4:0
Poltynk – Mutnicy 3:0
Półfinały
Los Blancos - Mutnicy 0:1
Kąkolnia Szrotówek - Poltynk 0:4
Mecz o III miejsce 
Los Blancos - Kąkolnia Szrotówek 0:1
Finał
Poltynk – Mutnicy 4:0 

Wakacyjnie na sztucznym boisku w Chodakowie
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Trwa okres przygotowawczy 
sochaczewskich drużyn pił-
karskich do nowego sezonu. 
Ekipy Bzury Chodaków i Orka-
na Sochaczew intensywnie tre-
nują i rozgrywają test-mecze.

Chodakowska Bzura ma już za 
sobą dwa sparingi. 20 lipca bia-
ło-zieloni zremisowali na wy-
jeździe z drużyną MKS Wicher 
Kobyłka – 2:2. Drugi mecz kon-
trolny rozegrali w miniona so-
botę, 27 lipca, na stadionie przy 
ul. Chopina. Ekipa prowadzona 
przez trenera Pawła Rzymow-
skiego pokonała drugi skład Po-
goni Grodzisk Mazowiecki 3:0.

Bzura w najbliższym tygo-
dniu ma w planach rozegrać 
kolejne dwa sparingi. We wto-
rek 30 lipca zmierzy się z drugą 
ekipą Pelikana Łowicz, a w pią-
tek 2 sierpnia podejmie piłka-
rzy KS Teresin. Pierwszy mecz 
w lidze okręgowej biało-zielo-

ni również zagrają u siebie. W 
weekend 17-18 sierpnia zmierzą 
się ze spadkowiczem z IV ligi – 
Kasztelanem Sierpc.

Pierwszy test-mecz za sobą 
mają już także piłkarze Orka-
na Sochaczew. W sobotę 27 lip-
ca pokonali na wyjeździe Relax 
Radziwiłłów. Do przerwy był 
remis 1:1. W drugiej połowie 
gola na wagę zwycięstwa zdo-
był najlepszy strzelec ekipy z ul. 
Warszawskiej – Cezary Czar-
necki.

Drużynę Orkana czeka-
ją jeszcze trzy sparingi (wszyst-
kie wyjazdowe). W najbliż-
szych dniach zagrają z: Deltą 
Słupno (3.08), Unią Iłów (6.08) 
i Koroną Wejsce (17.08). Pierw-
sze spotkanie w płockiej A-kla-
sie Orkan zagra z drużyną Ste-
gny Wyszogród, na bocznym 
boisku przy ul. Warszawskiej, 
w sobotę 24 sierpnia. Początek 
spotkania o godz. 17.00.

PIŁKA NOŻNAREKREACJA

RUGBY

PŁYWANIE

Przedsezonowe sparingi

Ania Mrożewska wystartuje 
w mistrzostwach Europy
Decyzją trenera reprezentacji Polski Sławomira Juszkiewicza za-
wodniczka Sochaczewskiego WOPR Anna Mrożewska otrzyma-
ła powołanie do kadry narodowej Polski na Mistrzostwa Europy w 
Sportowym Ratownictwie Wodnym, które odbywać się będą od 18 
września we Włoszech. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki 
za sochaczewską zawodniczkę.

Rozpoczęły się zapisy które, 
potrwają do 20 sierpnia. Dru-
ki kart zgłoszeniowych można 
pobierać ze strony www.mosir.
sochaczew.pl. Skan zgłoszenia 
należy przesłać drogą elektro-
niczną na adres: rajd.zapisy@in-
teria.pl lub na nr fax. 46 862-77-
59, bądź dostarczyć oryginał do 
sekretariatu Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Socha-
czewie przy ul. Olimpijskiej 3. 
Karty będą również do pobra-
nia w sekretariacie MOSiR.

Przypomnijmy, w rajdzie 
można wziąć udział indywi-
dualnie lub grupowo (rodziny, 
przyjaciele, znajomi). Co istot-
ne, osoby niepełnoletnie mogą 
zostać zapisane jedynie przez 
rodziców bądź opiekunów, zaś 
dzieci do lat 14 uczestniczą wy-
łącznie pod opieką dorosłych.

- W tym roku przedsięwzię-
cie jest wyjątkowe. Otóż nie tyl-
ko jest to edycja jubileuszowa, 
ale odtąd nasz rajd będzie nosił 
imię Anny i Tadeusza Krawczy-
ków. Tak uzgodniliśmy z rodziną 
państwa Krawczyków. Przypo-

mnę, pani Ania Krawczyk zginę-
ła w maju tego roku. Niezwykle 
trudno wyobrazić sobie, że tego-
roczny rajd odbędzie się już bez 
niej, osoby niezwykle życzliwej, 
skromnej, zawsze gotowej nieść 
pomoc i wsparcie, od której sam 
doświadczyłem wiele dobra. Za-
wsze mogliśmy na nią liczyć. Pani 
Ania wspierała nas, była dobrym 
duchem rajdu, wokół którego 
jednoczyła całą rodzinę patrona, 
czyli jest męża Tadeusza – mówi 
poseł Maciej Małecki. 

Zanim uczestnicy poja-
dą w trasę, delegacja uda się na 
cmentarz przy ul. Traugutta, by 
złożyć kwiaty na grobie patro-
nów rajdu. Także w sobotę 31 

sierpnia o godzinie 6.30 w para-
fi i św. Wawrzyńca będzie spra-
wowana msza święta w intencji 
Anny i Tadeusza Krawczyków.

Wycieczka rowerowa wystar-
tuje o godz. 9.00. Sekretariat roz-
pocznie pracę godzinę wcześniej. 
Zapisane osoby będą mogły ode-
brać pakiety startowe. Tradycyj-
nie w ramach pakietu przewi-
dziane są pamiątkowe rajdowe 
koszulki, których fundatorem jest 
Urząd Miejski w Sochaczewie. O 
kolorze koszulek jak co roku za-
decydowali sami uczestnicy raj-
du, w głosowaniu internetowym 
na profi lu FB wydarzenia. Kolo-
rem przewodnim XX edycji im-
prezy został… turkusowy.

Trasa rajdu będzie wiodła z 
placu Kościuszki przez Rybno, 
Giżyce do Starych Bud, gdzie 
na wszystkich czekać będzie ro-
dzinny piknik. Peleton uczest-
ników wróci stamtąd przez 
Młodzieszyn, Żuków do Socha-
czewa, na plac Kościuszki. 

Głównym organizatorem 
rajdu jest poseł Maciej Małecki 
wraz ze Stowarzyszeniem Od-
nowy Sochaczewa „Zamek” i 
burmistrzem Piotrem Osiec-
kim. Wśród partnerów jest 
Starostwo Powiatowe w So-
chaczewie, Dragon Fight Club 
Sochaczew oraz Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Socha-
czewie. 

Pojedź z nami rowerami
Przed nami XX jubileuszowa edycja Rodzinnego Rajdu Rowerowego im. Anny 
i Tadeusza Krawczyków po Ziemi Sochaczewskiej. W sobotę 31 sierpnia 
peleton pojedzie malowniczą, 40-kilometrową trasą wiodącą drogami powiatu 
sochaczewskiego do Starych Bud w gminie Młodzieszyn. 

Drużyna kadetów (U-16) Or-
kana Sochaczew, prowadzona 
przez trenera Tomasza Ma-
lesę, zdobyła tytuł mistrzów 
Polski w olimpijskiej odmianie 
rugby. Turniej � nałowy, roze-
grany w ramach XXV Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży 
w sportach letnich, odbył się 
w dniach 18 i 19 lipca w Słubi-
cach.

Na zachodzie naszego kraju ry-
walizowało osiem najlepszych 
drużyn z Polski. Pierwsze-
go dnia, w fazie grupowej, eki-
pa Orkana, bez straty punktów, 
pokonała ekipy z Bolesławca i 
Gdańska. Uległa za to druży-
nie z Krakowa. Drugiego dnia 

zmagań sprawili mega niespo-
dziankę, wygrywając najpierw 
w półfi nale z KS Budowlanymi 
Łódź, a w meczu o złoto udanie 
zrewanżowali się wawelskim 
„Smokom”. Ponadto najlep-
szym zawodnikiem olimpiady 
i MVP turnieju został wybrany 
zawodnik Orkana Damian Ro-
gowski. 

„Ogromny sukces dru-
żyny to efekt całorocznej 
pracy i zaangażowania za-
wodników. Kadeci przed 
wyjazdem na mistrzostwa 
odbyli tygodniowy obóz w 
Zakopanem, ciężko pracu-
jąc nad przygotowaniem 
motorycznym oraz taktycz-
nym. Efekty tej pracy było 

widać na mistrzostwach, a 
szczególnie drugiego dnia 
turnieju” – czytamy na pro-
fi lu FB Rugby Club Orkan 
Sochaczew. 

Złota drużyna kadetów 
wystąpiła w składzie: Adam 
Lewandowski,   Sebastian 
Lewandowski, Antosz So-
roczyński, Filip Szufl iński, 
Damian Rogowski, Paweł 
Szwarc (kapitan), Hubert 
Dzikowski, Adam Kaliń-
ski, Marcel Barcewicz, Woj-
ciech Budnik, Filip Lewicki, 
Kajetan Szydłowski, Kac-
per Sieczkowski, Jan Szwarc 
(kierownik drużyny), To-
masz Malesa (trener).

Wyniki:
Eliminacje
RC Orkan Sochaczew - KS Husar Bolesławiec 21:0 (14:0)
RC Orkan Sochaczew - RC Lechia Gdańsk 41:0 (19:0)
RC Orkan Sochaczew - RzKS Juvenia Szkoła Gortata 
Kraków 0:33 (0:19)

Półfinał
RC Orkan Sochaczew - KS Budowlani Łódź 19:12 (12:0)
Finał
RC Orkan Sochaczew - RzKS Juvenia Szkoła Gortata 
Kraków 19:14 (12:7)

Klasyfikacja końcowa:
1. RC Orkan Sochaczew
2. RzKS Juvenia Szkoła Gortata Kraków
3. KS Budowlani Łódź
4. OKS Skra Warszawa
5. KS Budowlani Lublin
6. RC Lechia Gdańsk
7. KS Husar Bolesławiec
8. KR Husaria Kalisz

Złoto kadetów w „siódemkach”






