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Nadwyżka do podziałuU nas
przeczytasz:

Zbliża się muzealna noc
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą zaprasza 
18 maja na spotkanie z historią 
i sztuką. Wieczorem, za darmo, 
można będzie obejrzeć nie tylko 
wystawy stałe i czasowe, lecz 
skorzystać z dodatkowych atrakcji 
szykowanych specjalnie na tę 
okazję. Zachęcamy również do 
odwiedzenia pałacu w Gawłowie, 
Domu Urodzenia F. Chopina 
i Muzeum Kolei Wąskotorowej

Sochaczewska majówka

W krainie przygód

 strona 3
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W tym roku miejskie obchody Dnia Dziecka odbędą 
się w parku Garbolewskiego przy ul. Głowackiego. 
Zabawa potrwa od 14.00 do 19:00. Maluchy, nieco 
starsze dzieci, rodziców i dziadków ratusz zaprosi 
do ośmiu tematycznych krain rozmieszczonych na 
terenie całego parku przy szkole muzycznej

Blisko 700 uczestników 
wzięło udział w VII Ma-
jowym Sochaczewskim 
Rajdzie Rowerowym, 
który odbył się w sobo-
tę 4 maja. Rowerzyści 
pojechali w kierunku 
Młodzieszyna. Dalej 
trasa prowadziła przez 
miejscowości: Skutki, 
Rybno, Lubiejew, Er-
minów, Antoniew. Meta 
rajdu znajdowała się 
w Kozłowie Biskupim. 
Rajd był jednym z 
elementów socha-
czewskiej majówki. 
Więcej na ten temat na 
stronach 11, 12 i 14

Strona 4
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INWESTYCJE

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

Jolancie 
Śmielak–Sosnowskiej 

z powodu śmierci

TATY
słowa współczucia i otuchy w tych 

niezwykle trudnych chwilach
przekazują 

Burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki
wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego

Naszej redakcyjnej koleżance

Jolancie 
Śmielak-Sosnowskiej
wyrazy współczucia po stracie 

Taty
składa

zespół redakcyjny 
„Ziemi Sochaczewskiej”

Wszystkim, którzy wspierali nas 
w ostatnich trudnych dniach, 

dodawali otuchy 
i towarzyszyli mojemu Tacie 

Ryszardowi Śmielakowi 
w jego ostatniej drodze, 
składam z serca płynące 

podziękowania
Jolanta Śmielak-Sosnowska 

z mamą i rodzeństwem

KONDOLENCJE

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Ruszyły prace na stadionie. 
Ekipa budowlana zdemon-
towała już m.in. płot i roz-
poczęła rozbiórkę trybuny 
ziemnej oraz usunęła bram-
ki do gry w rugby. Remont 
potrwa do końca paździer-
nika. Wykonawcą inwesty-
cji jest fi rma Tamex Obiekty 
Sportowe S.A. Koszt przed-
sięwzięcia to 5,84 mln zł. 

Do jesieni przebudowa-
na zostanie główna płyta bo-
iska, powstanie rzutnia do 
pchnięcia kulą, skocznia w dal 
i wzwyż, sześciotorowa bieżnia 
lekkoatletyczna z nawierzch-
nią syntetyczną, ekipa zamon-
tuje system drenażu odprowa-
dzający wodę z boiska i bieżni 
do zbiorników retencyjnych na 
deszczówkę wykorzystywaną 
potem do podlewania trawy. 
Nowa będzie brama wjazdowa i 
furtki przy wejściu głównym na 
stadion, nowe chodniki, droga 
wewnętrza i miejsca parkingo-
we. Cały teren, wraz z płytą bo-
iska, zyska oświetlenie. 

Pierwszym elementem 
przebudowy stadionu, reali-
zowanym w 2018 roku, była 
budowa nowej trybuny. In-
westycja kosztowała 2,84 mln 
zł. W miejscu starej trybu-
ny powstała nowa konstruk-
cja dla około tysiąca kibiców. 

W latach 2018-2019 na mo-
dernizację stadionu przy ul. 
Warszawskiej ratusz wyda 
prawie 8,7 mln zł.

Wniosek złożony
W granicach administra-
cyjnych Sochaczewa ulica 
15 Sierpnia ma dwóch za-

rządców. Odcinkiem od 
granic miasta do obwodni-
cy przecinającej Boryszew 
opiekuje się MZDW, z ko-
lei odcinkiem od obwodni-
cy do LO Chopina - urząd 
miasta. Przed Wielkanocą 
ratusz złożył w urzędzie wo-
jewódzkim wniosek o dota-

cję na remont odcinka tej 
drogi o długości prawie 600 
metrów między LO Chopi-
na a ulicą Broniewskiego. 
Jeśli wniosek znajdzie się na 
ostatecznej liście rankingo-
wej, samorząd przebudu-
je jezdnię, ułoży ponad 700 
metrów chodnika, ścieżkę 

rowerową, przebuduje ka-
nalizację deszczową na całej 
długości oraz cztery skrzy-
żowania.

MZDW 
ma wykonawcę
Już wiadomo, że remon-
tem 900-metrowego odcin-
ka ulicy 15 Sierpnia, między 
obwodnicą a skrzyżowa-
niem ulic Inżynierskiej i Bo-
ryszewskiej, zajmie się fi r-
ma Prima z pobliskiego 
Karwowa. Mazowiecki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich 
ogłosił wyniki przetargu na 
to zadanie. Roboty mają być 
wykonane w tym roku i po-
chłoną 3.749.000 zł.

Wykonawca zdejmie 
wierzchnią warstwę asfal-
tu, wzmocni jezdnię dwu-
nastocentymetrową war-
stwą nowej nawierzchni 
(dwa pasy o zmiennej sze-
rokości od 3,5 do 4,5 me-
tra), wymieni chodniki na 
całej długości (mają mieć 
2 metry szerokości), uło-
ży ciąg pieszo-rowerowy 
(2,50 m), przebuduje wjaz-
dy na posesje oraz zatoki 
autobusowe, uporządku-
je tereny zielone przyle-
gające do drogi. Ostatecz-
ny termin wykonana robót 
MZDW wyznaczył na 30 
listopada br.

Sezon budowlany w pełni
Po trybunie wykonanej w minionym roku, kilka dni temu rozpoczął się drugi etap przebudowy stadionu 
miejskiego przy ul. Warszawskiej. Dobre wieści płyną także w sprawie ulicy 15 Sierpnia. Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich wyda prawie 4 mln na remont zarządzanego przez siebie odcinka tej drogi, a miasto 
złożyło w terminie wniosek o rządową dotację na gruntowną przebudowę własnego odcinka tej arterii. 

Rozpoczęto rozbiórkę trybuny ziemnej od strony ul. Kusocińskiego 

Zdemontowano ogrodzenie stadionu i wyjęto dwunastometrowe słupy od rugby
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Z MIASTA

Krótko z miasta
„Szóstka” dowiezie za darmo
Już trzeci rok, dzięki wspólnemu fi nansowaniu przez 
Urząd Miasta Sochaczew i gminę Sochaczew, miesz-
kańcy miasta i okolic a także turyści mogą korzystać z 
darmowych przejazdów do Domu Urodzenia Fryderyka 
Chopina w Żelazowej Woli. 
Specjalnie oznakowany autobus linii nr 6 zabierze 
turystów spod stacji PKP, a jego trasa biegnie ulicami: 
Piłsudskiego, 600-lecia, Trojanowską, Łąkową, Mły-
narską, Chopina, aż pod bramę muzeum w Żelazowej 
Woli. Za darmo można też wrócić do miasta, bo w każdy 
wolny od pracy dzień, w tę i z powrotem zaplanowano 
aż siedemnaście kursów.
Autobus kursuje w dni wolne od pracy tj. soboty, 
niedziele i inne dni świąteczne (tzw. czerwona kartka 
w kalendarzu). Skorzystamy z niego od 1 maja do 29 
września. Projekt pochłonie ok. 50 tys. zł, jego kosztami 
podzieliły się po połowie miasto i gmina Sochaczew.
Rozkład jazdy:
Trasa z PKP do Żelazowej Woli, wyjazd spod dworca 
o: 8:10, 9:42, 10:47, 11:48, 12:53, 14:15, 15:23, 16:33, 
18:15.
Trasa z Żelazowej Woli pod dworzec PKP: 8:52, 10:22, 
11:20, 13:20, 14:56, 15:50, 17:28, 18:57.

Lista przyjętych już gotowa
Jak informuje dyrektor Ewa Lembke, lista dzieci przyję-
tych od września do Miejskiego Żłobka Integracyjnego 
zostanie wywieszona 8 maja w budynku placówki przy 
ul. Kaczorowskiego 2A. Informację o przyjęciu dziecka 
można uzyskać również telefonicznie pod numerem 
862-40-47. Ewa Lembke rodzicom przypomina o uzu-
pełnieniu dokumentów nie później niż do końca czerw-
ca br. Chodzi o Sochaczewską Kartę Mieszkańca (do 
wglądu) oraz zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładu 
pracy. W związku z koniecznością zamówienia kart do 
czytnika (żłobek stosuje godzinowe naliczanie opłat) 
dyrekcja prosi o ostateczne potwierdzenie, czy dziecko 
będzie korzystało z placówki. Brak potwierdzenia bę-
dzie równoznaczny z rezygnacją ze żłobka.

Przerwa w pracy eBOK 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związ-
ku z pracami modernizacyjnymi portal eBOK będzie 
niedostępny od 6 do 10 maja. Za powstałe utrudnienia 
spółka przeprasza swoich klientów.

W imieniu swoim i sąsiadów chcę przekazać podziękowa-
nia za utwardzenie drogi oraz położenie asfaltu na ulicy 
Brochowskiej. Nasze podziękowania kierujemy do burmi-
strza Piotra Osieckiego oraz radnych z przewodniczącym 
Sylwestrem Kaczmarkiem na czele. 

Urszula Nóżyńska

 LISTY DO REDAKCJI

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Ubiegłoroczna nadwyżka bu-
dżetowa miasta to niemal 5,7 
mln złotych. Z zaoszczędzo-
nej kwoty nie tak dawno, bo w 
marcu wydzielono 1,25 mln zł 
na drugi etap modernizacji sta-
dionu przy ul. Warszawskiej. 
Prace na jego terenie trwają. Je-
sienią płyta stadionu i jej oto-
czenie przejdą metamorfozę. 
W trakcie najbliższej sesji rad-
ni podzielą kolejną dużą tran-
szę pieniędzy. 

Jak mówi burmistrz Piotr 
Osiecki, ubiegły rok samorząd 
zakończył z prawie sześcioma 
milionami na plusie. 

- Jak widać kondycja fi nan-
sowa miasta jest bardzo dobra, 
dlatego wzorem poprzednich 
lat wypracowane oszczędności 
przeznaczamy przede wszyst-
kim na inwestycje, na drogi, 
oświetlenie, poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców. Wyni-
ki fi nansowe budżetu są świet-
ne, co potwierdza lista nowych 
projektów, jakie chcemy roz-
począć lub w całości wykonać 
jeszcze w tym roku. 17 maja 
radni zdecydują, czy chcą wię-
cej asfaltu na osiedlach, lamp 
ulicznych, remontu kwatery 
wojennej na cmentarzu przy ul. 
Traugutta. Pieniądze na te za-
dania są – mówi burmistrz. 

Drogi, czystość
O prawie 1,4 mln złotych mają 
zostać zwiększone wydatki na 
drogi, czyli przede wszystkim 
kontynuację programu „Dro-
gi zamiast błota”. W poprzed-
niej kadencji asfalt położono na 
54 osiedlowych ulicach, w tym 
roku ekipy weszły na dwie ko-
lejne – Żołnierską oraz Bro-
chowską. Jest jednak jeszcze co 
najmniej kilkanaście dróg wy-
magających utwardzenia i to na 
nie pójdą pieniądze z nadwyżki. 
Ratusz chce też zainwestować 
550 tys. w nowe oświetlenie. 

- Do listy tegorocznych in-
westycji chciałbym dopisać 

wykonanie oświetlenia w uli-
cy Granicznej za około 400 tys. 
złotych oraz budowę sieci i usta-
wienie słupów w ulicach Ra-
dosnej, Jesionowej i Chełmoń-
skiego. Ten drugi projekt może 
pochłonąć 150 tys. zł. Liczę, że 
radni zagłosują „za”, bo mamy 
już gotowe projekty, wszelkie 
uzgodnienia i nic nie stoi na 
przeszkodzie, by ogłaszać prze-
targ na wykonawstwo robót – 
wyjaśnia Piotr Osiecki. 

O 356,5 tys. zł ma wzro-
snąć pula pieniędzy, jakie miej-
skie służby będą mogły wyko-
rzystać na utrzymanie zieleni, 
pielęgnację drzew,  utrzymanie 
czystości ulic i placów. 

Autobusy
O 200 tys. burmistrz chce 
zwiększyć budżet Zakładu Ko-
munikacji Miejskiej. To pienią-
dze na zakup używanych au-
tobusów, przy czym 140 tys. 
wyłoży budżet miasta, a 60 
tys. gmina Kampinos. ZKM 
współpracuje z nią od ponad 
dwóch lat. Miejskie autobu-

sy jeżdżą do Kampinosu we 
wszystkie dni nauki szkolnej 
trasą: Energomontaż, PKP, al. 
600-lecia, Chodaków, Żelazo-
wa Wola, Strzyżew, Wola Pasi-
końska, Komorów, Kampinos.

Bezpieczeństwo
Wzorem poprzednich lat, z 
nadwyżki budżetowej bur-
mistrz chce wesprzeć starania 
policji o poprawę bezpieczeń-
stwa. Proponuje, aby 90 tys. 
przekazać jej na zorganizowa-
nie dodatkowych patroli, 45 
tys. na zakup nowego samo-
chodu oraz 10 tys. na nagrody 
dla funkcjonariuszy za wybitne 
osiągnięcia w pracy. 
Z prośbą o pomoc w rozbudo-
wie strażnicy zwróciła się do 
ratusza komenda powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej. 
Burmistrz zaproponuje rad-
nym, aby na ten cel wydzielili z 
nadwyżki 200 tys. zł. 

- Konsekwentnie wspiera-
liśmy policję w jej staraniach o 
nową siedzibę, przekazaliśmy 
grunt pod komendę powiato-

wą, potem dołożyliśmy się do 
jej budowy. Podobnie, na mia-
rę naszych możliwości,  będzie-
my wspierali strażaków planu-
jących nadbudowę piętra KP 
PSP przy ul. Staszica. To znacz-
nie poprawiłoby warunki pracy 
– mówi Piotr Osiecki. 

Przyszłe 
inwestycje
Gdy ratusz stara się o dotacje 
rządowe lub unijne zwykle na 
początku rozmów pada pyta-
nie – czy miasto ma studium 
wykonalności lub gotową do-
kumentację opisującą, jak nale-
ży wykonać dany  projekt. Dla-
tego z nadwyżki burmistrz chce 
dołożyć pieniędzy do opraco-
wania projektu założeń do pla-
nu zaopatrzenia miasta w cie-
pło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe, a także wykonać plan 
adaptacji miasta do zmian kli-
matu. 

Kultura 
i rekreacja
Ratusz zwiększy też wydatki 
na współorganizację, wraz ze 
szkołą muzyczną, Międzynaro-
dowego Festiwalu Chopinow-
skiego na Mazowszu, organi-
zację wakacyjnych wydarzeń 
kulturalnych, obchody 80 rocz-
nicy Bitwy nad Bzurą i 75 rocz-
nicy wybuchu powstania war-
szawskiego.  25 tys. otrzyma 
muzeum ziemi sochaczewskiej 
na remont kwater wojennych 
na cmentarzu przy ul. Traugut-
ta. Prace już trwają. W znacznej 
części ich koszt pokryje Mini-
sterstwo Kultury. 

Z tzw. funduszu antyalko-
holowego miasto chce zbudo-
wać kolejny środowiskowy plac 
zabaw dla dzieci. Miałby on po-
wstać przy ulicy prezydenta Ka-
czorowskiego. Większa o po-
nad 100 tysięcy będzie także 
pula pieniędzy przeznaczona 
na organizowanie zajęć spor-
towych, kolonii i półkolonii dla 
dzieci z trudnych wychowaw-
czo rodzin, imprezy integracyj-
ne i programy profi laktyczne. 

Rada miasta podzieli 
ubiegłoroczną nadwyżkę
17 maja odbędzie się sesja rady miasta, w trakcie której radni kolejny raz sięgną 
do ubiegłorocznej nadwyżki budżetowej. Poprzednio z tego źródła wsparli 
modernizację stadionu przy Warszawskiej. Teraz lista proponowanych 
przez burmistrza nowych inwestycji i zadań jest znacznie dłuższa. 

W 2016 roku Jesionowa zyskała asfalt, teraz czas na oświetlenie

Ulica Żołnierska to pierwsza z tegorocznych „Dróg zamiast błota”
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REKREACJA

Obchody Dnia Dziecka odbę-
dą się 1 czerwca. Zabawa po-
trwa od 14.00 do 19:00. Ma-
luchy, nieco starsze dzieci, 
rodziców i dziadków ratusz 
zaprosi do ośmiu tematycz-
nych krain rozmieszczonych 
na terenie całego parku przy 
szkole muzycznej.

- Liczę, że pogoda dopi-
sze i w sobotnie popołudnie 
będzie można przyjść z ko-
cem, kanapkami, zrobić sobie 
rodzinny piknik na trawie. 
Chcemy wykorzystać wszyst-
kie walory tej przestrzeni. 
W ubiegłym roku w parku 
powstała scena plenerowa, 
ogród muzyczny, na nowo 
wytyczyliśmy ścieżki spa-
cerowe w ich historycznym 
przebiegu, zatem miejsca do 
zabawy,   przeprowadzenia 
gier, konkursów czy quizów 
jest dosyć – mówi burmistrz 
Piotr Osiecki. 

Z kolei naczelnik Wydziału 
Kultury, Turystyki i Promocji 
Miasta Joanna Niewiadomska–
Kocik dodaje, że w organizację 
Dnia Dziecka włączyło się dużo 
osób i instytucji. 

- Obchody koordynu-
je urząd miasta, współorgani-
zatorami są instytucje kultury 
czyli Sochaczewskie Centrum 
Kultury, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, Muzeum Ziemi Socha-
czewskiej i Pola Bitwy nad Bzu-
rą, ale 1 czerwca będą z nami 
także lokalni artyści, uzna-
ni plastycy, Państwowa Szko-
ła Muzyczna, stowarzyszenie 
Planszówki w Sochaczewie, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Muzealna Grupa Historyczna 
czy Sochaczewskie Centrum 
Sportów Walki – podkreśla Jo-
anna Niewiadomska-Kocik. 

Wzorem ubiegłego roku 
dzieci zostaną zaproszo-
ne do tematycznych kra-
in, gdzie będą mogły sa-
modzielnie wykonać lizaka 
z masy karmelowej, pupi-
la z gliny, świecę z wosku 
pszczelego, zbudować wieżę 
z wielkoformatowych kloc-
ków. A to tylko część z przy-
gotowywanych atrakcji. Nad 
przebiegiem imprezy czu-
wać ma załoga Recepcji. Go-

ście otrzymają tam np. map-
ki ze strefami (krainami). 

KRAINA MALUCHA
To propozycja dla niemowląt 
i dzieci do 3 roku życia. Mag-
dalena Jaworska poprowadzi 
umuzykalniające zajęcia Gor-
donowskie, a Jolanta Kawczyń-
ska i Katarzyna Orlińska zapro-
szą do „Teatrzyku z pudełka” 
tworzonego na żywo, w oparciu 
o pomysły dzieci. W ruch pój-
dą kukiełki, pacynki, tablicz-
ki rysunkowe i inne rekwizyty. 
Trzecia propozycja dla malu-
chów to „Warsztacik Plastusia”, 
czyli kącik kreatywnych rączek.

KRAINA KARMELKÓW 
To pokazy produkcji lizaków i 
cukierków połączone z warsz-
tatami dla dzieci. A to wszyst-
ko bez szkodzącej naszemu 
zdrowiu chemii. Animatorzy 
objaśnią dzieciom proces pro-
dukcyjny, od momentu wyla-
nia karmelu na kamienny blat, 
poprzez nadawanie mu sma-
ku i kolorów, aż do momentu, 
kiedy każdy z uczestników wy-
kona własnego lizaka. Do pro-
dukcji wykorzystane zostaną 
tylko barwniki i aromaty na-
turalne.

KRAINA PLASTYCZNA
To warsztaty plastyczne 
prowadzone przez Monikę 
Borutę–Sałacińską i Jadwi-
gę Orczyk–Miziołek z SCK. 
Zachęcą one gości Dnia 
Dziecka, by z płatków kwia-
tów, zielonych gałązek ziół 
i traw własnoręcznie wyko-
nali artystyczne wzory na 
tkaninach. Między drze-
wami rozciągnięta zostanie 
przezroczysta folia i dzieci 
stojące naprzeciwko siebie 
namalują na niej swoje por-
trety. Będzie też bardzo lu-
biane przez najmłodszych 
malowanie buziek. W pla-
stycznej krainie otwarta zo-
stanie wystawa plenerowa 
malarstwa Stanisława We-
rle. Z kolei nasi seniorzy, 
działający w Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku, zaproszą 
dzieci do zabawy gliną, do 
wykonania np. fi gurki pu-

pila, namalowania własne-
go obrazu, nauki wykony-
wania koronek.

KRAINA GIER I ZABAW
Poznamy w niej szachy, a do-
świadczeni gracze zaproszą 
dzieci do udziału w symulta-
nie. Stowarzyszenie Planszów-
ki w Sochaczewie przygotu-
je dla gości ich ulubione gry, 
lecz w wersji XXL. Na dużych 
planszach (po których moż-
na chodzić, skakać i biegać), 
dzieci z rodzicami i dziadka-
mi zagrają np. w warcaby, kap-
sle, kółko i krzyżyk, scrab-
ble, klasy i domino. Działająca 
tuż obok Klockolandia zapro-
si do budowy wieżowca, stat-
ku czy domu z wielkoformato-
wych klocków. Kilka kroków 
dalej mają powstawać zwie-
rzątka wykonane z balonów. 
Każde dziecko będzie mogło 
pokolorować swojego zwierza-
ka namalować mu oczy, nosek 
i uśmiech. Na pewno wielką 
popularnością będzie się cie-
szył kącik baniek mydlanych. 

Znajdziemy w nim wiele urzą-
dzeń wytwarzających bańki, a 
obecny na miejscu animator 
udowodni, że w gigantycznej  
bańce można nawet schować 
dziecko. W kąciku plastycz-
nym chętni wykonają własne 
kolorowanki.

KRAINA HISTORYCZNA
Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzu-
rą wraz ze Stowarzyszeniem 
Muzealna Grupa Historycz-
na im. II / 18 pp przeprowa-
dzi w niej projekt pt. „Bu-
dzenie pasji”. To plastyczne 
warsztaty historyczne dla 
dzieci, w ramach których 
najmłodsi wykonają prace 
dotyczące historii II wojny 
światowej. W czasie warsz-
tatów przybliżone zosta-
ną minione dzieje, a wśród 
dzieci przechadzać się będą 
cz łon kow ie    Mu z ea l nej 
Grupy Historycznej ubra-
ni w repliki strojów z epoki. 
Z wykonanych tego dnia ry-
sunków powstanie fi lm ani-

mowany, kolejny odcinek z 
cyklu „Historia Polski we-
dług dzieci” zrealizowane-
go przez Fundację „Budze-
nie Pasji”.

KRAINA KSIĄŻKI
Zaprasza do niej Miejska Bi-
blioteka Publiczna. W tej 
krainie od 14.00 reprezen-
tanci władz miasta, bibliote-
karki, dzieci oraz ich rodzice 
będą czytali bajki i opowia-
dania, zaplanowano quizy, 
zabawy i konkursy związa-
ne z książką, o 16.30 rozpocz-
nie się spotkanie autorskie z 
Wiolettą Piasecką – autorką 
bajek i baśni dla dzieci, z ko-
lei o 17.30 wystartują zabawy 
z chustą animacyjną.

KRAINA ODKRYWCY
To w tym roku Wioska Gi-
nących Zawodów, czyli pre-
zentacja dawnych rzemiosł 
połączona z zajęciami dla 
dzieci. W warsztacie garn-
carskim na gości mają cze-
kać pokazy wytwarza-

nia mis, dzbanków, kufl i i 
świeczników. Obok stanie 
kram z gotowymi, ręcznie 
wytwarzanymi garnkami i 
kubkami. W warsztacie pa-
pieru czerpanego dowie-
my się, do czego używano 
drewnianej prasy śrubowej 
i lakownicy, animator przy-
bliży historię tego nieistnie-
jącego już rzemiosła, każdy 
uczestnik będzie mógł sam 
wyczerpać kartkę papieru. 
W warsztacie świecownika 
przyjrzymy się wyrabianiu 
świec metodą średniowiecz-
ną z prawdziwego wosku 
pszczelego. Rzemieślnik za-
prosi dzieci, by same spró-
bowały wykonać świeczkę z 
tego materiału. W warszta-
cie powroźnika uczestnicy 
będą mogli zobaczyć prawie 
100-letnią powroźnicę wiej-
ską oraz pracować na urzą-
dzeniach, których jeszcze w 
latach 60. ubiegłego stulecia 
używano na Śląsku. Jeśli ze-
chcą, wykonają własny po-
wróz. Dzieci dowiedzą się, 
jak i z czego robiono sznu-
ry, uprzęże dla koni, powro-
zy, knoty świec, liny do wy-
ciągania wiadra wody ze 
studni czy linki do prania. 
W krainie odkrywcy zago-
ści też warsztat prząśniczki, 
a w nim na dzieci czekać bę-
dzie tradycyjny kołowrotek 
oraz różnego rodzaju kro-
sna tkackie. Uczestnicy wy-
konają bransoletkę z wełny, 
zrobią krajkę lub spróbują 
pracy na kołowrotku tkac-
kim. 

KRAINA SPORTOWA
Zadba o nią Stowarzyszenie 
Sochaczewskie   Centrum 
Sportów Walki. Trenerzy 
zaproszą dzieci do udziału 
w konkursach sprawnościo-
wych, takich jak „Latający 
Beret”, czyli rzut beretem na 
odległość, „Siłacze” z prze-
ciąganiem liny, „Starcie Ty-
tanów”, czyli wypychanie 
przeciwnika poza matę oraz 
„Zwinny jak kot”, tj. skok 
z trampoliny na materac i 
przewrót w przód.

(opr. daw)

Dzień Dziecka „W krainie przygód”

KRAINA MUZYCZNA – scena plenerowa w parku koordynowana 
przez Sochaczewskie Centrum Kultury
• 14.00-14.30 – koncert orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej pod dyrekcją Iwony 
Niemyjskiej
• 14.30-15.30 – przedstawienie „Calineczka” w wykonaniu Teatra Lalek „Bajka”
• 15.30-17.15 – występy uczniów ze szkół i przedszkoli
• 17.15-17.45 – występ dzieci z grupy „Perełki”
• 17.45-18.30 - występ dzieci z grupy „Open Day Junior” - wybrane piosenki z Morskiej 
Przygody Pana Kleksa
• 18.30-19:00 - „Orkiestry Dętej Czar”, występ Orkiestry Dętej Sochaczew pod dyrek-
cją Justyny Piątkowskiej-Duraj 

W tym roku miejskie obchody Dnia Dziecka odbędą się w nowym miejscu, nie na terenie ogródka jordanowskiego, lecz w 
parku Garbolewskiego przy ul. Głowackiego. Na obchody Dnia Dziecka złożą się m.in. występy dwóch orkiestr, utalentowanych 
wokalistów z SCK, spektakl teatralny, pokazy dawnego rzemiosła, produkcji lizaków, warsztaty historyczne i wiele innych. 
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Noc ma zachęcać rodaków 
do odwiedzania muzeów w 
ich miejscach zamieszka-
nia, w czasie rodzinnych 
wycieczek i wakacji, przy 
każdej nadarzającej się 
okazji. Muzealnicy chcie-
liby, aby udział w werni-
sażach, prelekcjach hi-
storycznych, spotkaniach 
autorskich z pisarzami i 
innych wydarzeniach ar-
tystycznych stał się dla Po-
laków czymś oczywistym. 
Swoją akcją przekonują, by 
do muzeów zaglądać nie 
raz w roku, lecz regular-
nie. 

- Po raz pierwszy w ra-
mach Nocy Muzeów w so-
chaczewskiej placówce od-
będą się dwa koncerty. 
Najpierw wystąpią uzdol-
nieni wokaliści, laureaci 
ostatniej edycji festiwalu 
„Nie mówię szeptem, gdy 
mówię skąd jestem”. Ich 
prezentacje przypomną o 
heroicznej postawie żoł-
nierzy niezłomnych, ale 
usłyszmy też piękne pieśni 
wojenne. Podobny, patrio-
tyczny repertuar, szykuje 
„Patria”, czyli działający od 
kilku lat w SCK zespół wo-
kalno-mundurowy - mówi 
naczelnik Wydziału Kul-
tury, Turystyki i Promocji 
Miasta Joanna Niewiadom-
ska-Kocik. 

- Dla historii miasta 
ten rok jest wyjątkowy. 
Od stycznia świętujemy 
80. rocznicę wybuchu Bi-
twy nad Bzurą, a kulmi-
nacja obchodów nastąpi 
we wrześniu. Stąd w pro-
gramie Nocy Muzeów tyle 
akcentów związanych z 
jubileuszem – dodaje Jo-
anna Niewiadomska-Ko-
cik. 

Zachęca jednocześnie, 
by na wieczorne spotka-
nie z historią zabrać naj-
młodszych. To z myślą o 
nich muzeum uruchamia 
fotobudkę oraz plenerowe 
dioramy historyczne (te-
ren skansenu). Na miej-
scu będzie można obejrzeć 

umundurowanie, uzbroje-
nie i ekwipunek piechoty 
i kawalerii polskiej z 1939 
r., kupić książkę na kier-
maszu, w tym najnow-
szą publikację „Bitwa nad 
Bzurą w dokumentach i 
wspomnieniach - tom 1- 14 
Dywizji Piechoty”. 

Cały czas otwarte będą 
wystawy stałe: „Pole Bitwy 
1939-1945”, „Nad Bzurą bez 
zmian 1914-15 r.”, „Prze-

szłość w ziemi ukryta - ar-
cheologia ziemi sochaczew-
skiej” oraz skansen sprzętu 
bojowego.

Wieczorne spotkanie z 
historią organizują: muzeum, 
burmistrz miasta, Stowarzy-
szenie Muzealna Grupa Hi-
storyczna im. II/18 pp, Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej 
im. 14 Pułku Ułanów Jazło-
wieckich.  

(daw)

Zbliża się muzealna noc 
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zaprasza na wieczorne spotkanie z historią i sztuką. Noc Muzeów 
to doskonała okazja, by wieczorem, za darmo, obejrzeć nie tylko wystawy stałe i czasowe, lecz skorzystać z dodatkowych 
atrakcji szykowanych specjalnie na tę okazję. W tym roku Noc Muzeów odbędzie się 18 maja. 

Program Nocy Muzeów w Muzeum 
Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą:
18.00 - otwarcie wystawy „Bitwa nad Bzurą 1939-2019 r.”. 
18.10 - wykład „Szlakiem 14 Dywizji Piechoty na Ziemi Sochaczewskiej” 
- Jakub Wojewoda.
18.30 - koncert laureatów Festiwalu „Nie mówię szeptem, gdy mówię skąd 
jestem”.
19.00 - wykład  „W obiektywie wrażego aparatu - Obrona Sochaczewa 1939 r., 
w niemieckiej fotografi i archiwalnej” - Radosław Jarosiński.
20.00 - wykład „Muzeum ziemi wydarte - Maciej Wojewoda i jego kolekcja 
podniesiona z pola bitwy” - Jakub Wojewoda.
20.20 - wykład „Badania archeologiczne terenu Bitwy nad Bzurą 1939 r.” - 
Mariusz Samborski.
20.40 - wykład „Uzbrojenie i umundurowanie żołnierzy piechoty - polskich i 
niemieckich w 1939 r. - porównanie” - Michał Górny.
21.00 - Koncert zespołu „Patria”.

Bieg, ognisko, zwiedzanie
18 maja wieczorne atrakcje z okazji Nocy Muzeów przy-
gotowuje także Fundacja Ochrony Zabytków działająca 
w zespole pałacowo-parkowym w Sochaczewie przy 
ul. Gawłowskiej 148. Pierwsza z nich to bieg terenowy 
dla wszystkich grup wiekowych. Bieg przełajowy o 
długości 1814 metrów odbędzie się w naturalnie utrud-
nionym terenie parku, wcześniej planowane są krótsze 
biegi dla dzieci i młodzieży. Po biegu ognisko, wspólne 
śpiewanie oraz zwiedzanie pałacu i wystaw – „Fran-
ciszkanie z Niepokalanowa na przymusowych robotach 
fortyfi kacyjnych w rejonie Sochaczewa 1944-45” oraz 
pocztówek starego Sochaczewa z kolekcji Andrzeja 
Kornackiego. 
Ramowy plan wydarzenia: 17.00-18.00 – zapisy do 
udziału w biegach, 18.00-20.00 – biegi, 19.00-22.00 – 
ognisko i zwiedzanie.
Opłata wpisowa do biegu wynosi 10 zł dla niepełnolet-
nich i 20 zł dla dorosłych (w cenie „pakiet ogniskowy”). 
Dochód w całości zostanie przeznaczony na cele statu-
towe Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza.  

Pociągiem Retro do Chopina
We współpracy z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola 
Bitwy nad Bzurą oraz Sochaczewskim Centrum Kultury, 
18 maja Noc Muzeów organizuje także Muzeum Kolei 
Wąskotorowej wraz z Domem Urodzenia F. Chopina w 
Żelazowej Woli. Rozpocznie ją wycieczka zabytkowym 
wąskotorowym pociągiem Retro z Muzeum Kolei Wą-
skotorowej do Żelazowej Woli i z powrotem. 
18:10-18:35 – przejazd pociągiem z Muzeum Kolei 
Wąskotorowej do stacji Chodaków.
18:40-18:50 – przejazd autokarami do muzeum w 
Żelazowej Woli.
19:00-20:00 – recital w Domu Urodzenia Fryderyka 
Chopina. W interpretacji wybitnego pianisty Janusza 
Olejniczaka oraz sopranistki Ewy Leszczyńskiej 
usłyszymy dzieła takich kompozytorów jak Stanisław 
Moniuszko, Fryderyk Chopin, Maria Szymanowska, 
Kazimierz Lubomirski, Ignacy Komorowski i Michał 
Kleofas Ogiński. 
20:10-20:20 – przejazd autokarami z Żelazowej Woli do 
stacji Chodaków.
20:25-20:50 – przejazd pociągiem ze stacji Chodaków 
do Muzeum Kolei Wąskotorowej.
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Agnieszka Poryszewska
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Akcja ta rozpoczęła się przed 
pięciu laty, kiedy to harcerze 
pierwszy raz zetknęli się z po-
stacią tego nietuzinkowego 
obieżyświata, dziennikarza, fo-
tografa, operatora oraz współ-
autora legendarnego progra-
mu telewizyjnego „Pieprz i 
Wanilia”, który przed telewi-
zory przyciągał nawet 18 mln 
widzów. Od tamtego czasu w 
gawędach drużynowego, qu-
izach wiedzy, a przede wszyst-
kim opowieściach tych, którzy 
znali go osobiście – m.in. syna 
Ozany oraz wieloletniej part-
nerki Elżbiety Dzikowskiej, 
harcerze poznawali tę podróż-
niczą legendę.

Niedzielne   wydarzenie 
licznie zgromadziło harce-
rzy, ich bliskich oraz przy-
jaciół ruchu harcerskie-
go.  Honorowymi gośćmi 
uroczystości byli: burmistrz 
Piotr Osiecki, członek Rady 
Naczelnej ZHP hm. Robert 
Konarski, zastępca komen-
danta Chorągwi Mazowiec-
kiej ZHP hm. Adriana Fi-
lant, komendantka Hufca 
ZHP Żyrardów hm. Beata 
Marzęda-Przybysz, komen-
dant Hufca ZHP Sochaczew 
hm. Krzysztof Wasilewski, 
skarbnik Hufca ZHP Msz-
czonów hm. Zbigniew Gra-
bek oraz przedstawicie-
le drużyn i instruktorów z 
Hufca ZHP Sochaczew.

Dzieci   zaprezentowały 
szereg scenek inspirowanych 
barwnym życiem Tony’ego 
Halika. Były one okraszone 
sporą dawką humoru, więc 
na sali co chwilę wybuchały 
salwy śmiechu. Ta dowcipna 

konwencja bardzo pasowała 
do postaci podróżnika, który 
słynął z pogodnego sposoby 
bycia i niebywałego dystan-
su do siebie. Nie zabrakło też 
harcerskich piosenek. 

Sama Elżbieta Dzikow-
ska okazała się wspania-
łą gawędziarką. W trakcie 
spotkania można było usły-
szeć wiele anegdot z jej ży-
cia, w tym wspólnych pro-
jektów prowadzonych z 
Tonym Halikiem. Jak po-
wiedziała, przez ponad 23 
lata udało jej się zwiedzić 
większość świata. Są nadal 
jednak miejsca, w których 
nie była – jednym z nich 
jest Nowa Gwinea, do której 
wybiera się już we wrześniu. 
Elżbieta Dzikowska jest 
bowiem osobą nader ak-
tywną i twórczą. Od czasu 
„Pieprzu i Wanilii” wyda-
ła szereg książek i albumów 
poświęconych kulturze wie-
lu krajów. Obecnie pracuje 

nad albumem pokazującym 
fryzury oraz nakrycia gło-
wy na całym świecie. 

- Jako sinolog z wykształ-
cenia jestem wielką miło-
śniczką Chin i ich kultury. 
Ogromne wrażenie zrobi-
ła na mnie również Kambo-
dża i świątynia Angkor Wat 
a także peruwiańskie Machu 
Picchu. Jeżeli jednak ktoś 

pyta mnie o najpiękniejsze 
miejsce, to zawsze odpowia-
dam, że są to polskie Biesz-
czady – mówiła. – Podob-
nie jak Tony Halik uważam, 
że Polska jest tym miejscem 
na świecie, gdzie najbardziej 
chciałabym żyć. Gdybym 
jednak musiała się stąd wy-
prowadzić, postawiłabym na 
Nowy York. To miasto tętni 

życiem, w nim się nie cho-
dzi tylko biega. Takie tempo 
bardzo mi odpowiada. Ni-
gdy nie byłam typem czło-
wieka, który wyjeżdża, by 
przez dwa tygodnie opalać 
się na plaży. Muszę być w 
ciągłym ruchu. 

Goście spotkania mogli 
poznać szereg ciekawostek 
z barwnego życia podróż-

ników. „Pieprz i Wanilię” 
Elżbieta Dzikowska i Tony 
Halik nagrywali w piwni-
cy własnego domu. Ich naj-
większą motywacją to pracy 
była chęć pokazania Pola-
kom zamkniętego wtedy dla 
nich świata i jego różnorod-
ności. Z kolei najdziwniejszą 
potrawą, jaką podróżnicz-
ka miała okazję spróbować, 
były pierożki nadziewane 
jajkami mrówek („pochwa-
liłam je, choć nieszczerze”). 
Co ciekawe, Tony Halik, w 
przeciwieństwie do swo-
jej partnerki, nie lubił gór – 
twierdził, że po górach ska-
czą tylko kozy. Ta z kolei 
cierpiała na chorobę morską, 
więc żeglarska pasja Halika 
kosztowała ją wiele zdrowia. 
Podróżnicza para potrafi ła 
jednak iść na ustępstwa. 

- Siłą „Pieprzu i Wani-
lii” były wasze osobowo-
ści – mówił podczas potka-
nia burmistrz Piotr Osiecki, 
noszący tytuł „Niezawod-
nego Przyjaciela Harcer-
stwa” przyznawany przez 
ZHP. – Zebranym tu mło-
dym ludziom życzę, by po-
dróżowali, poznawali świat 
i inspirowali innych, tak jak 
robił to ich wspaniały pa-
tron. Pamiętać warto przy 
tym, jak wielką wartością 
jest spotkanie innego czło-
wieka i uszanowanie jego 
odrębności. 

Na koniec odczyta-
no rozkaz, w którym Elż-
bieta Dzikowska została 
ustanowiona honorowym 
członkiem drużyny „Echo”. 
Później przyszedł czas na 
pamiątkowe zdjęcia i wspól-
ny poczęstunek, o który za-
dbali harcerze i ich rodzice. 

Elżbieta Dzikowska u harcerskiej braci
W niedzielę 28 kwietnia w sali balowej Hotelu „Chopin” odbyło się spotkanie harcerzy z niezwykłym gościem 
– podróżniczką i pisarką Elżbietą Dzikowską. Wydarzenie to odbyło się w związku z nadaniem 25. Środowiskowej Drużynie 
Harcerskiej „Echo” imienia Tony Halika oraz zamknięciem kampanii „Bohater”.
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Prócz występów gwiazd es-
trady i lokalnych artystów 
w programie znajdziemy 
np. teatralne przedstawie-
nia plenerowe, dwudnio-
wy „Jarmark Sochaczew-
ski”, spotkania z lokalnymi 
autorami oddanych właśnie 
do druku książek i tomików 
wierszy, wydarzenia sporto-
we i wiele innych atrakcji.

Kolejny raz Święto 
Mieszkańców - Dni Socha-
czewa ubarwi fi reshow po-
łączony ze spektaklem te-
atralnym i spektakularnymi 
efektami wizualnymi. W 
piątkowy wieczór 7 czerwca 
powróci Festiwal Teatrów 
Ulicznych.

Będzie ogień
W ubiegłym roku przed so-
chaczewską publicznością 
wystąpił Teatr Ognia Avatar  
z Legnicy. Jego dynamiczny 
pokaz podbił serca widzów. 
W tym roku, również na pl. 
Kościuszki, swój pokaz bę-
dzie miał Teatr Ognia Bo-
hema. To istniejący od 2010 
roku profesjonalny zespół 
tancerzy, wykonujący po-
kazy i spektakle fi reshow na 
terenie całej Europy.

Artyści   zaprezentują 
popisy   aktorsko-taneczne 
związane z ujarzmianiem 
ognia i pirotechniką. Socha-
czewianie będą mogli zoba-
czyć ich interpretację znanej 

legendy o Mistrzu Twar-
dowskim, który musi odbyć 
podróż do piekła, do same-
go diabła Boruty, aby odzy-
skać podpisany przez siebie 
cyrograf. Tylko w ten spo-
sób może rozwiązać zawar-
tą umowę. Jednak droga do 
czeluści piekielnych nie jest 
łatwa, czeka nań wiele za-
grożeń, pułapek i pokus. Na 

koniec dochodzi do fi nało-
wej walki pomiędzy szlach-
cicem a Borutą.

W trakcie półgodzin-
nego pokazu aktorzy Te-
atra Ognia Bohema używa-
ją najróżniejszych narzędzi 
ogniowych, kuglarskich i 
pirotechnicznych.   Pokaz 
wzbogacony zostanie o ele-
menty… płonącej sceno-

grafi i! Tłem całej opowie-
ści będzie muzyka fi lmowa, 
folkowa, etniczna oraz nar-
racja lektora. 

Dekada z zabytkową 
motoryzacją
Już od dziesięciu lat socha-
czewianie mają możliwość 
podziwiania zabytkowych 
pojazdów, skarbów świato-
wej motoryzacji. Obecnie 
impreza na tyle wpisała się 
w coroczne obchody Święta 
Mieszkańców - Dni Socha-
czewa, że wielu nie wyobra-
ża sobie jej bez możliwości 
zobaczenia   oryginalnych 
samochodów i jednośladów 
„z duszą”. 

Tym razem X Zlot Za-
bytkowej Motoryzacji i Rajd 
im. Księcia Władysława 
Druckiego-Lubeckiego  roz-
pocznie się w sobotni pora-
nek 8 czerwca (godz. 9:00) 
na terenie Muzeum Kolei 
Wąskotorowej przy ul. Li-
cealnej 18. Rejestracja po-
trwa pół godziny, bo już na 
9:30 zaplanowano ofi cjal-
ne otwarcie zlotu i rajdu. 
Pierwsza załoga wystartuje 
o godz. 10:50. Około 11:00 
na parkingu przy starostwie 
powiatowym odbędzie się 
próba sportowa. Między 
11:30 a 13:00 przy stacji PKP 
w Teresinie trwać będzie 
Konkurs Elegancji. Ogło-
szenie wyników rajdu i roz-
danie nagród zaplanowano 
na godz. 18:00 w Dworze w 
Strzyżewie. 

„Opowieści i wspomnienia 
Andrzeja Zbrożka są gorące 
i ciekawe niczym Meksyk, 
w którym mieszkał” – tak 
o książce autora, który był 
gościem Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w ponie-
działek 29 kwietnia mówi 
Szymon Majewski. Zbiór 
opowiadań, które później 
przerodziły się w jedną pu-
blikację, to zapis „przygody 
życia” pisarza. 

„Latynoską euforię z Hol-
lywoodem w tle” najlepiej 
oczywiście przeczytać. To 
prawdziwa skarbnica cieka-
wostek. Dlaczego nie war-
to denerwować Arnolda 
Schwarzeneggera? Z czym, 
poza Fiatem, Tom Hanks 
kojarzy Polskę? O czy-
je wstawiennictwo proszą 
meksykańscy mafi osi? Któ-
ra karaibska wyspa zapew-
nia wieczną młodość? Jak 
obrazek Madonny z Często-
chowy może pomóc w zna-
lezieniu noclegu w Brazylii? 

W książce tej znaleźć moż-
na odpowiedzi na te i wiele 
więcej pytań. 

Sam Andrzej Zbrożek 
podkreśla, że jego życiem 
zawsze rządził przypadek. 
To dzięki niemu w Meksy-
ku zastał go stan wojenny. 
Przypadkiem znajdował 
tam źródła utrzymania, a 
potem z Ameryki Południo-
wej trafi ł do USA, gdzie zo-
stał dublerem gwiazd. 

Obecnie autor mieszka 
już na stałe w Polsce, ale jego 
życie obieżyświata nie do-
biegło końca. Mimo upły-
wu lat jego wspomnienia 
nadal emocjonują, śmieszą, 
ale też wywołują dreszczyk 
emocji. Nic więc dziwne-
go, że spotkanie autorskie 
Zbrożka spotkało się z bar-
dzo ciepłym przyjęciem pu-
bliczności. 

Oczywiście „Latynoska 
euforia z Hollywoodem w 
tle” dostępna jest w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej (kram-
nice, ul. 1 Maja 21). (ap) 

Na VII Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Animacji O!PLA, 
którego � nał w tym roku 
odbył się w Opolu, Piotr 
Kaźmierczak z Sochacze-
wa zdobył dwie nagrody - I 
miejsce za � lm „Przygody 
bobra Tamarka: Tamarek li-
stonoszem” oraz III miejsce 
za � lm „Cztery pory roku”.

Jest to tym większy sukces, że o 
przyznaniu nagród decydowa-
ły dzieci, które oglądały fi lmy 
w ponad 70 polskich miastach. 

– Stworzyłem serial dla 
dzieci, głównie dla przedszko-
laków. To historia małego bo-
bra mieszkającego w lesie, 
który postanawia zostać listo-
noszem. Musi pomóc dostar-
czać listy, ale nie bardzo mu to 
wychodzi. I wtedy pomagają 
mu w tym przyjaciele – opo-
wiada Piotrek. - Wykorzysta-
łem technikę lalkową, tzn. lal-
ki za każdym razem odrobinę 
przesuwałem i robiłem zdję-
cie. Trwało to około dwóch 
miesięcy. Bakcyla do anima-

cji złapałem po odwiedzeniu 
Muzeum Animacji Se-Ma-
-For w Łodzi. Mam już kil-
ka nowych pomysłów. Teraz 
chciałbym spróbować stwo-
rzyć animację rysowaną na 
komputerze.

Gratulujemy nagród w 
prestiżowym konkursie i 
przypominamy, że w Socha-
czewie Piotr był uczestni-
kiem dwóch edycji Projektu 
„Komiks Bliźniaczy” prowa-
dzonego przez Łukasza „Bo-
fzina” Kucińskiego. 

Dni Sochaczewa coraz bliżej
Program corocznego Święta Mieszkańców jest już gotowy, dopięty na przysłowiowy 
ostatni guzik. Znowu znajdziemy w nim wiele nowych, ciekawych elementów, ale 
jedno pozostało bez zmian - święto odbędzie się w drugi weekend czerwca. 

Ogólnopolskie laury dla Piotra Kaźmierczaka

Latynoska euforia 
i Hollywood w MBP
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Pragnąc rozwijać współpra-
cę i integrację osób niepełno-
sprawnych powiatu socha-
czewskiego poprzez sport i 
rekreację oraz opierając się na 
doświadczeniach organizowa-
nej imprezy pod nazwą „Ogól-
nopolskie Zawody Sportowe 
Osób Niepełnosprawnych” - 
starosta sochaczewski Jolan-
ta Gonta wraz z burmistrzem 
Piotrem Osieckim oraz Toma-
szem Musielskim, prezesem 
Stowarzyszenia Wsparcie Spo-
łeczne „JA-TY-MY” podpisali 
w październiku ub.r. list inten-
cyjny o przywróceniu tej im-
prezy sportowej, która poprzez 
swoje ponad dwudziestoletnie 
doświadczenie, charakter i or-
ganizację stanowiła ważną for-
mę rehabilitacji osób niepeł-
nosprawnych, a przy tym była 
jedną z największych imprez 
tego typu w Polsce. W realiza-
cję pomysłu zaangażował się 
poseł na Sejm RP Maciej Ma-
łecki, który aktywnie wspiera 
działania zmierzające do orga-
nizacji zawodów. 

Ogólnopolskie   Zawody 
Sportowe Osób Niepełno-
sprawnych w Sochaczewie 

to wielkie święto społeczno-
ści z niepełnosprawnością. 
Zawody, które w roku 2019 
obchodzić będą 22. edycję i 
tym samym zostaną wzno-
wione po czterech latach 
przerwy, od początku pomy-
ślane są tak, by mogła w nich 
wziąć udział jak najwięk-
sza liczba osób. Nie ma po-
działu na kategorie czy sto-
pień niepełnosprawności. 
Są to zawody rekreacyjne o 

charakterze integracyjnym. 
Organizatorzy zapraszają 
wszystkich, którzy ukończy-
li 16 lat, mają zgodę lekarza 
na udział i aktualne orze-
czenie o  niepełnosprawno-
ści. Taka otwartość każdego 
roku przyciągała do Socha-
czewa ok. 300 osób goto-
wych do sportowej rywaliza-
cji, reprezentujących ponad 
30 placówek z całej Polski. 
Przyjęcie tylu sportowców, 

zadbanie nie tylko o spraw-
ny przebieg zawodów, ale i 
zaplecze (chociażby gastro-
nomiczne), o godne uhono-
rowanie zwycięzców, jest nie 
lada wyzwaniem. Organi-
zatorzy jednak już od kilku 
miesięcy pracują nad tym, 
by przebieg imprezy nawią-
zywał swym charakterem do 
największych imprez spor-
towych. Wystąpiono też z 
zaproszeniem do Kancela-

rii Prezydenta RP z prośbą 
o patronat honorowy Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy 
i małżonki Prezydenta Aga-
ty Kornhauser-Dudy nad za-
wodami. 

– Para prezydencka z 
uznaniem i życzliwością 
przyjęła informację o zaan-
gażowaniu władz samorzą-
dowych powiatu sochaczew-
skiego i miasta Sochaczew w 
organizację tego wartościo-
wego przedsięwzięcia, któ-
re służy popularyzowaniu 
aktywności fi zycznej wśród 
osób z niepełnosprawno-
ścią oraz stanowi doskona-
ły przykład integracji Pań-
stwa środowiska lokalnego 
– mówi Wojciech Kolarski 
z Kancelarii Prezydenta RP, 
informując, iż zaproszenie 
dotyczące objęcia imprezy 
patronatem zostało przyjęte. 

Komitet organizacyj-
ny zawodów tworzą: Ma-
ciej Małecki - poseł na Sejm 
RP, Jolanta Gonta – starosta 
sochaczewski, Piotr Osiecki - 
burmistrz miasta Sochaczew, 
Tomasz Musielski - pre-
zes Stowarzyszenia Wspar-

cie Społeczne „Ja-Ty-My” w 
Łodzi, Tadeusz Głuchowski 
- wicestarosta, Marek Fer-
giński - wiceburmistrz So-
chaczewa, Agata Kalińska - 
naczelnik Wydziału Sportu i 
Organizacji Pozarządowych 
w UM Sochaczew, Magda-
lena Osińska - kierownik 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Sochaczewie, Katarzyna 
Kajak - dyrektor Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzi-
nie oraz Marcin Odolczyk - 
rzecznik prasowy starostwa. 

- Ogólnopolskie Zawo-
dy Sportowe Osób Niepeł-
nosprawnych w Sochaczewie 
zawsze cieszyły się dużym za-
interesowaniem w środowi-
sku osób niepełnosprawnych, 
dla których często są to jedy-
ne o tak wysokiej randze za-
wody sportowe, w których 
mogą wziąć aktywny udział. 
Stąd też nasza wspólna decy-
zja, by imprezę przywrócić i 
ponownie na stałe zapisać w 
kalendarzu sportowych wy-
darzeń na terenie powiatu – 
mówi starosta Jolanta Gonta. 

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Niepełnosprawni wystartują pod 
patronatem Pary Prezydenckiej RP
Po czterech latach przerwy powraca jedna z najbardziej popularnych imprez sportowych tego typu w kraju. XXII Ogólnopolskie 
Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych odbędą się 5 czerwca na stadionie MOSiR przy ul. Chopina w Chodakowie. Dzięki 
decyzji władz powiatowych, miejskich, Stowarzyszenia „Ja-Ty-My” i przy wsparciu posła Macieja Małeckiego, niepełnosprawni 
ponownie będą mieli możliwość sportowej rywalizacji. Tegoroczną edycję obejmie patronatem honorowym para prezydencka. 

Komitet organizacyjny zawodów podczas ostatniego spotkania

Przed nami wielkie wyda-
rzenie wystawienniczo-pro-
mocyjne XXVI Mazowieckie 
Targi Rolne i Przedsiębior-
czości. W tym roku odbędą 
się one w niedzielę, 12 maja, 
tradycyjnie na terenie przy 
ul. Głowackiego w Socha-
czewie w godzinach 9.00-
17.00. 

Około 100 wystawców oraz 
blisko 10 000 zwiedzających 
świadczą o popularności 
targów i potrzebie kontynu-
acji sochaczewskiej trady-
cji. To jedna z największych 
imprez branżowych na Ma-
zowszu. Zachęcamy do za-

poznania się z bogatą ofertą 
handlową i usługową fi rm z 
branży: rolniczej, ogrodni-
czej czy spożywczej. Warto 
odwiedzić stoiska z kwiata-
mi, krzewami ozdobnymi, 
drzewkami, wyrobami rę-
kodzielniczymi, sprzętem i 
narzędziami ogrodniczymi 
czy meblami ogrodowymi. 
Będą też wystawcy z wikli-
ną, wyrobami pszczelarski-
mi, wędlinami, serami i pie-
czywem regionalnym. Nie 
zabraknie atrakcji dla dzie-
ci - czekać będą na nich sto-
iska z zabawkami, balonami 
oraz karuzele, dmuchańce a 
także przejażdżki kucykiem. 

Tradycyjnie, w pobliżu sce-
ny stanie ogródek gastrono-
miczny. 

Na Mazowieckie Targi 
Rolne i Przedsiębiorczości za-
praszają: Starostwo Powia-
towe w Sochaczewie, Mazo-
wiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego oddział Bielice oraz 
Zespół Szkół Rolnicze Cen-
trum Kształcenia Ustawicz-
nego. Patronat honorowy nad 
Targami objęli: Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Woje-
woda Mazowiecki i Marszałek 
Województwa Mazowieckie-
go. Partnerem tej branżowej 
imprezy jest Rada Powiatowa 
Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Zapraszamy na Mazowieckie Targi Rolne
Program XXVI Mazowieckich 
Targów Rolnych i Przedsiębiorczości
11.00 - uroczyste otwarcie
11.30 - widowisko muzyczne pt.: „Na ułańską nutę” w wy-
konaniu grupy z Miejskiego Przedszkola nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Sochaczewie 
12.00 - wręczenie pucharów starosty sochaczewskiego za 
„Hit Targów”, dyrektora MODR za innowacyjne stoisko wy-
stawiennicze, dyrektora ZS RCKU za najciekawsze stoisko 
ogrodnicze
12.15 - występ Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Folklorek 
(cz. I)
12.40 - wręczenie podziękowań osobom prezentującym 
wyroby lokalne „Smaki Powiatu”
13.00 - występ Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Folklorek 
(cz. II)
13.30 - konkurs działkowca 
14.00 - 15.00 - koncert Sochaczewskiej Orkiestry Dętej
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Na początku kwietnia kilku 
mieszkańców naszego po-
wiatu odebrało telefon od 
osoby podającej się za funk-
cjonariusza policji. Oszust 
podszywający się pod mun-
durowego wypytywał o 
ilość zgromadzonych   środ-
ków pieniężnych. Niektórzy 
usłyszeli też historię, że ich 
wnuk lub syn miał wypa-
dek. Większość od razu za-
komunikowała rozmówcy, 
że nie da się oszukać i koń-
czyła rozmowę. 

Seniorka straciła 
oszczędności życia
Niestety, inaczej zareago-
wała 81–letnia mieszkan-
ka Sochaczewa. Seniorka 
po wysłuchaniu opowieści 
o wypadku drogowym i in-
formacji, że jeśli nie przeka-
że pieniędzy to jej syn trafi  
do więzienia, dała oszustom 
kilkadziesiąt tysięcy zło-
tych.

Po przyjęciu zawiado-
mienia o przestępstwie, 
policjanci zaczęli szukać 
sprawców oszustwa. Usta-
lili, że osobą, która odebra-
ła pieniądze, jest 31–letni 
mieszkaniec Sochaczewa. 
Mężczyzna został zatrzy-
many, trafi ł do policyjne-
go aresztu i usłyszał zarzut 
oszustwa, które popełnił 
wspólnie z nieustalonymi 
na tę chwilę sprawcami. Po-
dejrzanemu grozi do 8 lat 
pozbawienia wolności. Po-

licjanci pracują nad zatrzy-
maniem kolejnych osób ma-
jących związek z tą sprawą.

Ostrzeż swoich 
najbliższych
Przy zwalczaniu tego typu 
wyłudzeń bardzo ważne 
jest uświadomienie osobom 
starszym grożących im nie-
bezpieczeństwa ze strony 
oszustów. Wiele w tej mie-
rze zależy od osób najbliż-
szych, które na co dzień 
powinny uczulać swoich ro-
dziców, babcie czy dziad-
ków.

Oszuści do wyboru swo-
jej ofi ary najczęściej wyko-
rzystują książkę telefonicz-
ną. Wybierają imiona, które 
mogą należeć do starszych 
osób. Telefonują na wybra-
ny numer, po czym rozmo-
wa prowadzona jest w taki 
sposób, aby oszukiwana 
osoba uwierzyła, że rozma-

wia z kimś ze swojej rodziny 
i sama wymieniła jej imię 
oraz inne dane, pozwalają-
ce przestępcom wiarygod-
nie pokierować dalszą kon-
wersacją. Później fałszywy 
krewny, opowiadając wy-
myśloną historię prosi, o 
pożyczkę. Oszust informu-
je, że nie może osobiście 
odebrać pieniędzy i że po 
gotówkę przyjdzie znajomy. 

Często też przestęp-
ca podaje się za policjan-
ta, funkcjonariusza CBŚP 
lub CBA. Oszust przekonuje 
starszą osobę, że rozpraco-
wuje zorganizowaną grupę 
przestępczą i prosi, aby mu 
w tym pomóc. Ta pomoc ma 
polegać na przekazaniu go-
tówki. Wmawia seniorowi, 
że dzięki temu będzie moż-
na zatrzymać prawdziwych 
przestępców oszukujących 
starsze osoby. Po przekaza-
niu pieniędzy lub wpłaceniu 

ich na wskazane przez oszu-
sta konto, wszelki kontakt z 
przestępcami urywa się.

Zachowaj ostrożność 
i powiadom policję
- Prawdziwi policjanci nigdy 
nie informują osób postron-
nych o podejmowanych dzia-
łaniach, a szczególnie o taj-
nych akcjach – mówi ofi cer 
prasowy KPP Sochaczew Pa-
weł Rynkiewicz. - Prawdzi-
wy policjant nigdy nie poprosi 
o przekazanie jakichkolwiek 
pieniędzy. Jeśli odbierzemy te-
lefon i nasz rozmówca będzie 
przedstawiał się jako np. funk-
cjonariusz CBŚP czy prokura-
tor i pojawi się temat związany 
z koniecznością przekazania 
przez nas na jakikolwiek cel 
gotówki, natychmiast dzwoń-
my, co ważne z własnego tele-
fonu, pod nr 997, czy 112 po 
prawdziwych policjantów.

Jeżeli rozmówca propo-
nuje Ci, że możesz potwier-
dzić autentyczność dzwonią-
cego policjanta pod numerem 
112 czy 997 - zanim zadzwonisz 
pod ten telefon, sprawdź czy na 
pewno rozłączyłeś poprzednią 
rozmowę. Wystukanie które-
goś z tych krótkich numerów 
w trakcie trwania rozmowy, 
nie powoduje zakończenia po-
przedniego połączenia i nadal 
rozmawiamy z oszustem.

O każdym przypadku, 
kiedy kontaktują się z nami 
podejrzane osoby, należy po-
wiadamiać policję. Już sama 
próba wyłudzenia pieniędzy, 
nieważne czy skuteczna, jest 
przestępstwem.

Oszust „na policjanta” 
nie pozostanie bezkarny
Mundurowi zatrzymali mężczyznę, który na początku kwietnia odebrał pieniądze 
od 81–latki oszukanej metodą „na policjanta”. Podejrzany usłyszał zarzut oszustwa. 
Za popełniony czyn grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Sochaczewscy policjanci Ze-
społu ds. Pro� laktyki Spo-
łecznej, Nieletnich i Patolo-
gii ustalili nazwiska dwóch 
15-letnich sprawców uszko-
dzenia drzwi wejściowych do 
bloku. 

Sochaczewscy policjanci zosta-
li powiadomieni przez spółdziel-
nię mieszkaniową o uszkodzeniu 
drzwi wejściowych w bloku miesz-
czącym się w centrum miasta. 
Szkody, jakie wyrządzono, zostały 
wycenione na kilkaset złotych.

Funkcjonariusze ustali-
li, że za przestępstwo odpowia-
da dwóch 15–latków z Socha-
czewa, którzy, mimo młodego 
wieku, wchodzili już w konfl ikt 
z prawem. Policjanci ustalili, że 
nastolatkowie przyszli po swoje-

go kolegę. Gdy czekali na niego 
przed blokiem, zaczęli kopać w 
drzwi i uciekli, gdy je uszkodzili. 
Materiały dotyczące uszkodze-
nia mienia zostaną przesłane do 
sądu rodzinnego i nieletnich.

KPP Sochaczew

Za drzwi staną przed sądem

Funkcjonariusze zatrzyma-
li 33-latka podejrzanego o 
dwa rozboje z użyciem nie-
bezpiecznego narzędzia. 
Mężczyzna, grożąc nożem 
ekspedientkom, kradł wód-
kę i papierosy. Po zapozna-
niu się z zebranym materia-
łem, sąd zdecydował o jego 
tymczasowym aresztowa-
niu.

Do pierwszego rozboju do-
szło w niedzielę 28 kwietnia 
w centrum miasta. Zama-
skowany mężczyzna wszedł 
do sklepu i, grożąc nożem 
ekspedientce, zażądał wy-
dania pieniędzy. Ostatecz-
nie nie otrzymał gotówki, 
ale ukradł ze sklepu dwie 
butelki wódki i papiero-
sy. Natychmiast po zgło-
szeniu przestępstwa, po-
licjanci z sochaczewskiej 
komendy rozpoczęli poszu-
kiwania sprawcy.

Funkcjonariusze ustalili, 
że jest nim 33–letni miesz-

kaniec Sochaczewa. Został 
zatrzymany w  poniedzia-
łek 29 kwietnia, chwilę po 
kolejnym rozboju z użyciem 
noża. Podobnie jak poprzed-
nim razem, zabrał kilka bu-
telek wódki i kilkanaście 
paczek papierosów. W jego 
plecaku policjanci znaleź-
li odzież, w którą ubrany był 
podczas pierwszego napadu, 
a także dwa noże i kominiar-
kę. 

Mężczyzna trafi ł do po-
licyjnego aresztu. Munduro-
wi doprowadzili go do Pro-
kuratury Rejonowej, gdzie 
usłyszał dwa zarzuty rozbo-
ju z użyciem niebezpieczne-
go narzędzia. Tego samego 
dnia zwołano posiedzenie 
sądu na którym zapadła de-
cyzja o zastosowaniu środ-
ka zapobiegawczego w po-
staci tymczasowego aresztu. 
Mężczyźnie grozi kara nie 
krótsza niż 3 lata pozbawie-
nia wolności. 

mł. asp. Agnieszka Dzik

Z nożem po wódkę 
i papierosy

Dwaj 31-letni bracia coraz 
śmielej poczynali sobie w So-
chaczewie. Z pobić i wymuszeń 
uczynili swój sposób zarobko-
wania. Wielu mieszkańców 
miasta odetchnie zapewne z 
ulgą na wieść, że tra� li w koń-
cu do aresztu i wszystko wska-
zuje na to, że spędzą długie 
lata w więzieniu.

Przestępcy zainteresowali sobą 
policję po tym, jak porzucili 
przy drodze krajowej nr 92 au-
tomat do gier. Maszynę zauwa-
żył przejeżdżający tamtędy kie-
rowca. O dziwnym znalezisku 
powiadomił policję. Funkcjo-
nariusze zabezpieczyli odna-
leziony sprzęt i zaczęli spraw-
dzać, jak to się stało, że znalazł 
się w tak nietypowym miejscu. 
Wkrótce śledztwo odsłoniło 
dramatyczną historię.

- Kryminalni ustalili, że 
dwaj 31–letni bracia weszli do 
jednego z budynków na tere-
nie Sochaczewa, zabrali auto-
mat do gier, a następnie pobili 
mężczyznę, który chciał im to 
uniemożliwić. Gdy pokrzyw-
dzony upadł, napastnicy zabrali 
mu kilkaset złotych – relacjonu-

je ofi cer prasowy KPP w Socha-
czewie mł. asp. Agnieszka Dzik.

Szybko okazało się, że nie 
jest to jedyne przestępstwo, ja-
kiego dopuścili się agresywni 
sochaczewianie. Policjanci od-
kryli, że na początku kwietnia, 
31–latkowie weszli do sklepu 
odzieżowego, po czym dotkli-
wie pobili przebywającego tam 
mężczyznę. Domagali się wyda-
nia z kasy kilku tysięcy złotych. 
Otrzymana kwota najwyraźniej 
nie zaspokoiła ich oczekiwań, 
bo z parkingu zabrali jeszcze sa-
mochód należący do pobitego.

Policjanci zatrzymali agre-
sywnych przestępców na te-
renie Sochaczewa i osadzili w 
policyjnym areszcie. W pro-
kuraturze mężczyźni usłyszeli 
szereg zarzutów: rozboju, kra-
dzieży rozbójniczej i kradzieży 
pieniędzy. Podejrzani popełni-
li te przestępstwa w warunkach 
recydywy. Sąd po zapoznaniu 
się z materiałem dowodowym, 
przychylił się do wniosku pro-
kuratury o zastosowanie wobec 
nich tymczasowego aresztu. Te-
raz krewkim braciom grozi na-
wet do 12 lat pozbawienia wol-
ności. (seb)

Niebezpieczne rodzeństwo 
w rękach policji
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Komunikacja miejska zo-
stała uruchomiona w So-
chaczewie 1 maja 1979 roku 
w ramach przedsiębior-
stwa komunalnego. Zabie-
gał o to wieloletni dyrektor 
dawnego przedsiębiorstwa 
gospodarki komunalnej i 
mieszkaniowej, nieżyjący 
już Tadeusz Kluczek, bu-
downiczy bazy technicznej, 
z której do tej pory korzysta 
komunikacja miejska. Po 
następujących w całej Pol-
sce zmianach 1989 roku, 
dawne państwowe przed-
siębiorstwa zostały zlikwi-
dowane i utworzono za-
kłady usług komunalnych, 
kierowane już przez samo-
rządy, które przejęły całość 
gospodarki komunalnej. W 
Sochaczewie nastąpiło to 1 
lipca 1996 roku. Całkowi-
cie samodzielną jednostką, 
uchwałą Rady Miejskiej, 
Zakład Komunikacji Miej-
skiej został 1 lipca 2001 
roku. 

Początki komunikacji
Na początku uruchomiono 
6 linii autobusowych, które 
obsługiwały głównie szko-
ły, stację PKP i znajdują-
ce się na obrzeżach naszego 
miasta duże zakłady pra-
cy, z którymi związana była 
zdecydowana większość 
mieszkańców, takie jak Bo-
ryszew-ERG, Energomon-
taż, Ceramika Budowlana, 
Zakłady Włókien Chemicz-
nych „Chemitex”, Cerami-
ka Plecewice. Zaczęło się od 
autosanów i jelczy, które ze 
względu na swój zaokrąglo-
ny kształt nazywano „ogór-
kami”. Później, pod ko-
niec lat osiemdziesiątych, 
pojawiły się Jelcze M-11. 
Były jeszcze stare, używa-
ne przedtem za granicą , ale 
w bardzo dobrym stanie,  
skandynawskie DAB-y.

Nowy wiek 
Oprócz wspomnianych Jelczy, 
których było osiem i stanowi-
ły podstawę skromnego tabo-
ru, w roku 2000 zakupiono trzy 

nowe Solarisy Urbino 9. Były to 
nowoczesne, niskopodłogowe 
autobusy, wyprodukowane w 
Polsce. „Solaris” jest do tej pory 
jednym z największych w na-
szym kraju i w Europie produ-
centem autobusów. Sochaczew 
może się więc poszczycić po-
siadaniem pierwszych wozów 
tej słynnej marki. Jak mówi dy-
rektor ZKM Krzysztof Siecz-
kowski, obecnie mają już 19 lat i 
przejechane prawie milion kilo-
metrów. W roku 2004, gdy mi-
jało ćwierćwiecze sochaczew-
skiej komunikacji,  zakupiono 
dwa nowe Jelcze 081 MB - to 
niewielkie autobusiki na pod-
woziu mercedesa, znane szcze-
gólnie osobom dojeżdżającym 
do szpitala. Dzięki nim ZKM 
uruchomił wówczas nowe  linie 
do Kuznocina, Kątów i do fi r-
my „Mars”. Autobusy te przeje-
chały do tej pory ponad 1,3 mln 
km i charakteryzują się bardzo 
oszczędnym zużyciem paliwa.

ZKM dziś 
W dni robocze i nauki szkolnej 
czynnych jest 11 linii, które ob-
sługują obszar naszego miasta 

i częściowo gmin Sochaczew, 
Brochów, Nowa Sucha i Kam-
pinos. W ubiegłym roku auto-
busy pokonały ok. 750 tys. km. 
Długość tras wynosiła 65 km. 
Autobusy zatrzymywały się na 
143 przystankach, z czego 103 
znajdowały się w granicach 
administracyjnych miasta. W 
bieżącym roku zasięg komu-
nikacji zwiększył się ze wzglę-
du na rozszerzenie współpracy 
z gminą Sochaczew. Przebieg 
linii komunikacyjnych na te-
renie miasta w większości po-
krywa się z tym ustalonym 
na początku jej  powstawania. 
Bardzo ważnym elementem 
rozkładu jazdy stał się szpital 
powiatowy, oddany do użyt-
ku pod koniec 1995 r. Od 2004 
r. autobusy podjeżdżają bezpo-
średnio pod stację PKP Socha-
czew (wcześniej była to ul. To-
warowa i Sienkiewicza). ZKM 
zatrudnia obecnie 49 osób, 
dysponuje 16 autobusami. 

Sochaczewski Ekobus
To projekt, w znacznej czę-
ści fi nansowany ze środ-
ków unijnych. Jego głów-

nym celem jest poprawa 
taboru autobusowego, 
usprawnienie komunikacji, 
ograniczenie emisji spalin, 
większa dbałość o jakość 
powietrza. Projekt skła-
da się z kilku elementów. 
Do tej pory zrealizowano 
w pełni zakup i montaż 26 
wiat autobusowych, z któ-
rych część wyposażono w 
stojaki rowerowe. Zasad-
niczy cel projektu, jakim 
jest zakup dwóch spalino-
wych i trzech elektrycz-
nych autobusów miejskich 
jest właśnie realizowa-
ny. Na stronach BIP urzę-
du miejskiego zamieszczo-
no ogłoszenie o przetargu 
na ich zakup. Zamówienie 
będzie realizowane jesienią 
br. oraz wiosną przyszłego 
roku,  dlatego ZKM w po-
rozumieniu z burmistrzem 
podjął już działania zmie-
rzające do wcześniejsze-
go pozyskania autobusów 
umożliwiających wymia-
nę tych najstarszych, nieza-
leżnie od realizacji unijne-
go projektu. 

- Kupno nowych, w pełni 
nowoczesnych i funkcjonal-
nych autobusów na pewno 
zasadniczo poprawi naszą 
sytuację oraz komfort po-
dróżowania mieszkańców. 
Wprowadzenie nowych au-
tobusów uzupełni również 
zakup i zainstalowanie kil-
ku tablic dynamicznej in-
formacji pasażerskiej oraz 
wprowadzenie okresowe-
go biletu elektronicznego 
wraz z zainstalowaniem na 
terenie miasta dwóch wielo-
funkcyjnych biletomatów - 
wylicza dyrektor. 

Samochody wyprą 
komunikację publiczną?
Zdaniem dyrektora Siecz-
kowskiego komunikacja 
zbiorowa ma przyszłość, 
choć w całej Polsce, a szcze-
gólnie w miastach średniej 
wielkości, takich jak Socha-
czew - liczba osób korzysta-
jących z autobusów maleje. 

- Szacujemy, że w roku 
ubiegłym z naszych usług 
skorzystało ok. 1.345.000 
osób. Oznacza to średnio 

dziennie 3.685 pasażerów. 
Komunikacja publiczna ma 
przyszłość, ponieważ sta-
nowi nadal podstawowy 
sposób na przemieszczanie 
się po mieście dla znacznej 
liczby mieszkańców. Szcze-
gólnie chodzi tu o młodzież 
szkolną i osoby starsze. 
Trzeba ją zatem utrzymy-
wać i modernizować. Mam 
nadzieję, że w niedługim 
czasie nastąpią w tej kwe-
stii widoczne zmiany - pod-
sumowuje Krzysztof Siecz-
kowski.  

Gala z okazji czterdzie-
stolecia ZKM rozpocznie 
się 17 maja o godz. 14.00 w 
kramnicach miejskich przy 
ul. 1 Maja 21. W progra-
mie spotkania znalazło się 
m.in. okolicznościowe wy-
stąpienie dyrektora ZKM 
oraz wręczenie pamiątko-
wych odznak przyznawa-
nych przez Izbę Gospodar-
czą Komunikacji Miejskiej. 
Odbierze je czterech pra-
cowników ZKM.

(opr. daw)

Od „ogórka” do ekobusa
17 maja sochaczewska komunikacja miejska będzie świętowała swoje czterdziestolecie. To doskonała okazja do wspomnień, 
podziękowań za lata pracy, ale też rozmów o przyszłości ZKM, który w tym roku ma się wzbogacić o nowe, ale też używane 
autobusy, a w przyszłym roku o pierwsze autobusy elektryczne. 

W kwietniu 2004 roku, po pięciu latach od momentu rozpoczęcia produkcji Jelcza M081MB, Zakłady Samochodowe Jelcz 
S.A. wyprodukowały dwa miejskie Jelcze o numerach fabrycznych 100 i 101. Ich nabywcą został ZKM Sochaczew. Trafiły do 
nas dokładnie w 25 rocznicę powołania do życia komunikacji miejskiej. Z okazji jubileuszu ZKM otworzył wtedy nową linię 
obsługującą dzielnicę Kuznocin
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Na uwagę zasługuje różno-
rodność branż i zawodów, 
które można było spotkać 
na targach. Firmy odzieżo-
we, budowalne, kosmetycz-
ne, sektor przemysłowy oraz 
agencje pracy - to tylko część 
wystawców, z oferty których 
można było skorzystać.  Wie-
lu z nich w swojej branży to 
już wiodące, ogólnopolskie 
marki takie jak Verona Pro-
ducts Professional, Greiner 
Packaging, MFO S.A czy 
Ceva Logistics. 

Wśród oferowanych sta-
nowisk znalazły się np.: pra-
cownik produkcji, pracow-
nik magazynowy, operator 
wózka widłowego, opera-
tor maszyn, piekarz, opera-
tor linii montażowej, pra-
cownik do rozładunków 
i załadunków, pracownik 
kompletowania zamówień, 
pracownik linii technolo-
gicznej, elektryk. Poszuki-
wano też szwaczek, han-
dlowców, cieśli, pakowaczy, 
kontrolerów wewnętrznych, 
pracowników biurowych.

Nie da się ukryć, że 
obecne targi nie mają wie-
le wspólnego z tymi, które 
odbywały się kilka lat temu. 
Stopa bezrobocia znacząco 
spadła i wynosi w naszym 
powiecie niewiele ponad 
6 proc. Dla porównania w 
roku 2009 wynosiła ponad 
10 procent, a w roku 2003 aż 
18 procent. Nic więc dziw-
nego, że osób poszukują-
cych pracy jest coraz mniej. 

Poprawę sytuacji gospo-
darczej podkreślił otwiera-
jący targi wicestarosta Tade-
usz Głuchowski. Zauważył, 
że nadal istnieje grupa osób 
zainteresowanych znalezie-
niem lub zmianą zatrudnie-
nia a wydarzenia takie jak 

to, mają dodatkowy walor 
– integrują środowisko pra-
codawców i pracowników, 
którzy mają możliwość, w 
jednym miejscu, porównać 
oferty i zapoznać się ze spe-
cyfi ką lokalnego rynku. 

Zmiany zauważają rów-
nież przedsiębiorcy. I tak 
na przykład Aljeka potrak-
towała targi jako sposób na 
budowanie zaplecza pro-
fesjonalnej kadry. Szwal-
nia ma w planach inwesty-
cje, które skutkować mogą 
zwiększeniem liczby etatów, 
dlatego patrząc perspekty-
wicznie, stworzenie bazy 
osób mogących wzmocnić 
szeregi fi rmy leży w jej in-
teresie. 

Od lat PUP prowadzi pre-
cyzyjne badania zawodów de-
fi cytowych i nadwyżkowych, 
a raporty publikuje na swojej 
stronie internetowej. To dosko-
nały materiał dla młodzieży, 
która dopiero wchodzi na ry-
nek pracy i zastanawia się, jaką 
wybrać szkołę, by potem bez 
trudu znaleźć pracę lub móc 
ją względnie szybko zmienić. 
Warto zapoznać się z tą listą, 
bo znajdziemy na niej zarów-
no zawody wymagające spe-
cjalnych umiejętności, jak i 
nie wymagające wyjątkowego 
przygotowania. 

Ostatni raport za 2017 rok 
mówi, że najbardziej poszu-
kiwani są: pracownicy przy-
gotowujący posiłki typu fast 
food, osoby sprzątające, opera-
torzy maszyn do prania, leka-
rze specjaliści, administratorzy 
systemów komputerowych, 
robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy, agenci ubezpiecze-
niowi, technicy sieci interneto-
wych, pracownicy call center, 
analitycy systemów kompu-
terowych, ankieterzy, mecha-
nicy rowerów i pokrewni, po-
łożne, ratownicy medyczni, 
dekarze. 

W sobotę 18 maja w SCK w 
Boryszewie odbędzie się uro-
czystość z okazji 100-lecia To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Polsce. Jubileusz świętować 
będzie także sochaczewski od-
dział TPD. 

Honorowy patronat nad wyda-
rzeniem objął burmistrz mia-
sta, który sprawił dzieciom ze 
świetlic TPD wyjątkowy pre-
zent. 11 maja wychowankowie 
pojadą na wycieczkę kolejką do 
Tułowic.

Wąskotorówką pojedzie w 
sumie 140 podopiecznych TPD 
wraz z 10 opiekunami z trzech 
sochaczewskich ognisk   środo-
wiskowych oraz jednego z Mło-
dzieszyna. Spotkają się przed 
10.00 na terenie muzeum. Po 
zwiedzeniu skansenu wsią-
dą do pociągu i udadzą się do 

Osady Puszczańskiej w Tułowi-
cach. W programie wycieczki 
przewidziano spacer po Pusz-
czy Kampinoskiej, gry i zabawy 
prowadzone przez animatorów 

oraz pieczenie kiełbasek przy 
ognisku. Po godzinie 15.00 gru-
pa wróci do Sochaczewa.

- Bardzo dziękujemy bur-
mistrzowi, bo to on wyszedł 

z inicjatywą i sprawił naszym 
podopiecznym ten wspania-
ły prezent. Koszt wycieczki w 
całości pokryje urząd miejski 
– mówi prezes sochaczew-
skiego   oddziału Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci, Tere-
sa Przybylska. 

Jak już pisaliśmy, w tym 
roku przypada 100-lecie To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Polsce. W Sochaczewie jego 
istnienie datuje się od póź-
nych lat 50. TPD jest jedną z 
największych organizacji po-
zarządowych działających na 
rzecz dzieci. Podczas uroczy-
stości jubileuszowych odbę-
dzie się premiera monografi i 
opisującej historię działalno-
ści sochaczewskiego oddziału 
towarzystwa. Publikacja po-
wstała przy udziale naszej re-
dakcji. (mf)

Jak każdej wiosny redakcja 
„Ziemi Sochaczewskiej” za-
prasza lubiących pisać i zainte-
resowanych mediami żurnali-
stów, do udziału w uroczystym 
podsumowaniu 23 Konkursu 
Młodych Dziennikarzy. 28 
maja będziemy twórczo spę-
dzać czas w kramnicach.

W tym roku widywaliśmy się 
nieco częściej. Ponieważ zmie-
niliśmy  nieco formułę KMD,  
z uczniami i nauczycielami 
spotykaliśmy się w ciągu roku 
szkolnego na warsztatach prze-
prowadzonych w gościnnych 
murach Szkoły Podstawowej 
nr 1. Postanowiliśmy postawić 
na wymianę doświadczeń i roz-
wój, a nie jedynie na ocenianie 
dokonań poszczególnych ze-
społów. Dlatego też tegoroczny 
konkurs będzie miał formułę 
przeglądu. Nagrody trafi ą jedy-
nie do uczniów i uczennic, któ-
rzy nadeślą do nas najciekawsze 
teksty dziennikarskie na wska-
zany przez nas temat. Brzmi on: 
„Budżet obywatelski w mojej 
okolicy. Co zmienił i co mógłby 
zmienić?”. Na teksty (nie dłuż-
sze niż dwie strony maszynopi-
su) czekamy do 10 maja. Każdy 
z nich powinien być opatrzony 
imieniem i nazwiskiem autora, 
klasą do której uczęszcza oraz 
nazwą szkoły. Co istotne, au-
torka bądź autor nie musi być 
członkiem szkolnego zespo-
łu redakcyjnego. Liczy się tylko 
lekkie pióro i kreatywne podej-
ście do tematu. 

Spotkanie fi nałowe roz-
pocznie się 28 maja o godz. 
10:00. W programie prze-
widujemy: prezentację ga-
zetek szkolnych, warszta-
ty dziennikarskie, spotkanie 
z zaproszonym gościem, 
wręczenie dyplomów i Kolo-
rowych Ołówków. Na zapro-
szenie „Ziemi” w fi nale weź-

mie udział dziennikarz, autor 
książek oraz wydawca Robert 
Stępowski. Jest on założycie-
lem i redaktorem naczelnym 
portalu oraz ogólnopolskiego 
magazynu dla specjalistów 
marketingu terytorialnego 
„MarketingMiejsca.com.pl”. 
Od ponad 10 lat poświęca się 
pisaniu – jako dziennikarz, 
autor książek i bloger. Jego 
artykuły i komentarze publi-
kowano m.in. w: „Rzeczpo-
spolitej”, „Dzienniku Gaze-
cie Prawnej”, portalach: Onet 
Biznes, Wirtualnemedia.pl, 
PRoto.pl oraz w magazynach 
„BRIEF” i „Rynek Turystycz-
ny”. Robert Stępowski współ-
pracował z Polskim Radiem 
Łódź i radiową Jedynką oraz 
kierował działem on-line Ra-
dia Dla Ciebie i tygodnikiem 
„Nasze Miasto”. Prowadzi lo-
kalny serwis i gazetę „Ko-
chamRawe.pl”. Na początku 
kariery dziennikarskiej przez 
kilka lat prowadził w Socha-
czewie redakcję lokalnej tele-
wizji kablowej. 

Finał KMD zakończy po-
częstunek dla gości.

Prosimy o potwierdzenie 
udziału w spotkaniu oraz po-
danie liczby osób, które we-
zmą udział w Finale KMD 
z ramienia poszczególnych 
szkół. Na zgłoszenia czeka-
my pod numerem tel. 46 862-
23-55, lub poprzez e-mail: zie-
miasochaczewska@gmail.
com. Jeżeli istnieje taka moż-
liwość, prosimy redakcje o za-
branie przynamniej dwóch 
egzemplarzy wydawanego 
przez siebie pisma. (ap)

Kolejne targi pracy za nami
Jak co roku sochaczewski Powiatowy Urząd Pracy zorganizował targi skierowane 
do pracodawców, bezrobotnych oraz osób, które rozważają zmianę pracy. 
W hotelu „Chopin” swoje oferty zatrudnienia prezentowało około dwudziestu 
fi rm z całej Polski i było w czym wybierać

Wycieczka kolejką w prezencie

Zapraszamy młodych 
dziennikarzy
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W niedzielę 28 kwietnia w 
gościnnym wnętrzu kościoła 
para� i św. Wawrzyńca w So-
chaczewie odbył się koncert 
symfoniczny Sochaczewskiej 
Orkiestry Kameralnej Came-
rata Mazovia pod dyrekcją Ar-
tura Komorowskiego. Publicz-
ność dziękowała muzykom 
owacjami na stojąco.

Zespół wystąpił w poszerzonym 
składzie, dzięki czemu można 
było usłyszeć dźwięki m.in. wal-
torni, oboju czy fagotu. Reper-
tuar koncertu oparty został na 
muzyce trzech klasyków wie-
deńskich: Ludwiga van Beetho-
vena, Wolfganga Amadeusza 
Mozarta i Josepha Haydn’a. Ho-
norowy patronat nad wydarze-
niem objął burmistrz Sochacze-
wa Piotr Osiecki.

Koncert symfoniczny był 
czwartym z cyklu tegorocznych 
występów sochaczewskiej orkie-
stry z okazji 15-lecia jej istnie-
nia. Na początku koncertu za-
brzmiała uwertura Egmont op. 
84 L. van Beethovena napisana 
do dramatu Johanna Wolfgan-
ga von Goethego o tym samym 
tytule. To jedno z najsłynniej-
szych dzieł tego kompozytora. 
Brzmienie orkiestry w tej uwer-
turze, podkreśliło wzniosły cha-
rakter koncertu. Drugą kom-
pozycją zagraną tego wieczoru 
była, składająca się z trzech czę-
ści, uwertura do opery Lucio Sil-
la W.A.Mozarta. Pierwsza część 
– szybka, pełna ekspresji, druga 
spokojna i melodyjna oraz trze-
cia, utrzymana w wirtuozow-
skim a jednocześnie wyraźnie 

tanecznym scherzo, zachwyci-
ła publiczność. Na koniec orkie-
stra zagrała Symfonię G-dur „Z 
uderzeniem w kocioł” Josepha 
Haydn’a. Jest to czteroczęścio-
wa symfonia z tzw. żelaznego re-
pertuaru sal koncertowych, bar-
dzo wymagająca pod względem 
warsztatowym. Orkiestra pora-
dziła sobie z tym utworem wy-
śmienicie, a tytułowy moment 
uderzenia w kocioł w II cześci 
okazał się niezwykle poruszają-
cy i zabawny. Podczas koncer-
tu dyrygent Artur Komorow-
ski przekazał publiczności szereg 
ciekawostek i barwnych opowie-
ści dotyczących wykonywanych 
dzieł.

Koncert symfoniczny kolej-
ny raz podkreślił wysoki kunszt 
muzyczny orkiestry Camera-
ta Mazovia. Występ w koście-
le parafi i św. Wawrzyńca został 
bardzo ciepło przyjęty przez so-
chaczewian licznie zgromadzo-
nych w świątyni. Publiczność 
dziękowała muzykom za pięk-
ny wieczór owacjami na stojąco.

Kolejnym z cyklu koncer-
tów z okazji jubileuszu 15-lecia 
Orkiestry Kameralnej Camera-
ta Mazovia będzie Koncert Pa-
pieski JP2 – Totus Tuus, który 
odbędzie się w piątek 10 maja o 
godz.19.00 w Kościele w Kozło-
wie Biskupim. Orkiestra wystą-
pi pod dyrekcją Artura Komo-
rowskiego z towarzyszeniem 
solistów: Joanny Rolewskiej i 
Jacka Ornafy. Koncert rozpocz-
nie się utworem „Matka Boska 
Częstochowska” w wykonaniu 
Marii Stasiak.

Iza Strzelecka Było ich tyle, że razem ze 
swoimi maszynami nie 
zmieścili się na placu Ko-
ściuszki. W sobotę 4 maja 
w naszym mieście odbyło 
się XII Rozpoczęcie Sezo-
nu Motocyklowego. Wyda-
rzenie, jak co roku, zorga-
nizowało Stowarzyszenie 
Motocykliści Sochaczewa. 
Oczywiście byli to nie tylko 
miłośnicy motocykli z na-

szego miasta i powiatu. Im-
preza przyciąga dzielących 
tę pasję ludzi z całej Polski. 
Setki klasycznych Harleyów, 
sportowych ścigaczy i skute-
rów o godzinie 15.00 wyru-
szyło paradą ulicami miasta 
do pałacu w Gawłowie. Tam 
przy grillu i muzyce środo-
wisko motocyklistów odda-
ło się integrującej rekreacji, 
która trwała całą noc. (mf)

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

W wydarzeniu wzięła udział 
kompania reprezentacyjna 
37. sochaczewskiego dywi-
zjonu rakietowego Obrony 
Powietrznej, poczty sztan-
darowe szkół i organizacji 
kombatanckich, przedsta-
wiciele służb mundurowych 
naszego powiatu, a także 
samorządowcy, m.in Marek 
Fergiński, Dariusz Dobro-
wolski, Sylwester Kaczma-
rek, Tadeusz Głuchowski i 
Andrzej Kierzkowski.

Uroczystą mszę świę-
tą koncelebrowali księ-
ża Piotr i Zbigniew Żądło. 
Proboszcz parafi i św. Waw-
rzyńca, w przygotowanej na 
tę szczególną okoliczność 
homilii, podkreślał znacze-
nie ducha wiary w państwo-
wości Polski i innych krajów 
europejskich,   szczególną 
wagę przykładając do ostat-
nich wydarzeń we Francji. 

Mszę uświetniły pie-
śni sakralne w wykona-
niu Chóru Towarzystwa 
Śpiewaczego Ziemi So-
chaczewskiej, który póź-
niej wystąpił w świątyni z 
koncertem. Zaprezentował 
utwory polskich kompozy-
torów, głównie Stanisława 
Moniuszki, ze względu na 

przypadającą 5 maja dwu-
setną rocznicę urodzin tego 
wybitnego kompozytora i 
trwający w Polsce Rok Mo-
niuszkowski. Pojawiły się 
również utwory kompozy-
torów bliskich jego czasom: 
Chopina, Kurpińskiego, 
Dobrzyńskiego czy No-
wowiejskiego. Wśród pie-
śni przeważały te o tematy-
ce religijnej, maryjnej. Nie 
zabrakło jednak akcentów 
patriotycznych i opraco-
wań pieśni świeckich. Jako 
współczesny akcent chór 
zaprezentował premierowo 
dwa utwory, które powstały 
w ciągu ostatnich lat. Chór 
wystąpił pod dyrekcją Ewy 
Szałapskiej, przy akompa-
niamencie Katarzyny Or-
lińskiej. W wykonaniach 
solowych zaprezentowała 
się sopranistka Magdalena 
Szymańska.

Koncert spotkał się z 
bardzo ciepłym przyjęciem 
publiczności, która doma-
gała się bisu. Wykonawcom 
dziękował proboszcz Piotr 
Żądło oraz obecny na kon-
cercie zastępca burmistrza 
Marek Fergiński. Podkreślił 
przy tym, że nie może się 
doczekać tego, co towarzy-
stwo śpiewacze przygotuje 
w przyszłym roku, z okazji 
20-lecia swego istnienia. 

Camerata w wydaniu 
symfonicznym

Uroczysta msza 
i występ chóru
Jednym z najważniejszych punktów miejskich obchodów święta Konstytucji 
3 Maja była uroczysta msza święta w kościele parafi i św. Wawrzyńca połączona 
z koncertem Chóru Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej. Jeszcze przed 
jej rozpoczęciem, pod znajdującą się przy wejściu do świątyni fi gurą Chrystusa 
Zmartwychwstałego, złożone zostały kwiaty.

Sezon jednośladów otwarty
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Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Najpierw odbyła się prezen-
tacja fi lmów animowanych 
z cyklu „Historia Polski dla 
dzieci”. Było to  siedem ani-
macji dotyczących histo-
rii Polski, które muzeum 
otrzymało od krakowskiej 
Fundacji Budzenie Pasji. To 
jedyny w Polsce tego typu 
projekt adresowany do naj-
młodszych odbiorców (od 6 
do 10 roku życia). Autorem 
cyklu jest Maciej Sikorski, 
który kierował się doświad-
czeniami ze swoimi dzieć-
mi. Do tej pory powstało 
dziesięć odcinków anima-
cji: Mieszko I (powstanie 
państwa polskiego), Bole-
sław Krzywousty (rozbi-
cie dzielnicowe), Bitwa pod 
Grunwaldem, Hołd Szuj-
skich, Bitwa pod Wiedniem, 
Schyłek I RP (w tym po-
wstanie kościuszkowskie), 
Polska w okresie rozbiorów 
(okres napoleoński oraz po-
wstania), I wojna światowa i 
wojna z bolszewikami (Bi-
twa Warszawska), II wojna 
światowa, czasy powojen-
ne (żołnierze wyklęci, okres 
komunizmu, powstawanie 
Solidarności). W każdym z 
nich za pomocą wielu środ-
ków najmłodsi aktywnie 
poznają historię Polski. Fil-
my są wyjątkowe - powsta-
ły z rysunków dzieci, które 
przedstawiły na nich własną 

interpretację dziejów nasze-
go kraju. Najmłodsi odpo-
wiadali również za dubbing.  
MZSiPBnB współpracowa-
ło z fundacją pierwszy raz, 
choć sukces piątkowej im-
prezy pokazuje, że warto 
powtarzać takie wydarze-
nia. 

Po projekcji zwiedza-
no wystawę stałą, po której 
oprowadzał kustosz Jakub 
Wojewoda. Mali goście z 
opiekunami zobaczyć mogli 
mundury, broń i inne wy-
posażenie żołnierzy walczą-
cych na frontach I i II woj-
ny światowej. Ciekawe były 

również  „Patriotyczne za-
jęcia plastyczne dla dzieci”, 
które obejmowały m. in. ko-
lorowanki, malowanie far-
bami, lepienie z ciastoliny. 
Po ich zakończeniu  kolej-
ny raz można było zobaczyć 
cykl „Historia Polski dla 
dzieci”.

W obchody rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja za-
angażowało się także śro-
dowisko seniorskie. 2 maja 
w kramnciach miejskich 
słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku otworzyli 
wystawę prac malarskich, 
rysunku i fotogra� i, za-
prezentowali też program 
słowno-muzyczny „Święto 
wolności i radości”.

Złożyły się na niego pieśni 
patriotyczne m.in.  „Zwy-
cięży orzeł biały”, „Witaj 
majowa jutrzenko”, a także 
wiersze, w tym „Hymn do 
miłości ojczyzny” I. Krasic-
kiego. 

W drugiej części progra-
mu dzieci ze Studia Piosen-
ki Sochaczewskiego Cen-

trum Kultury pokazały 
nieco inny wymiar patrio-
tyzmu - radość z odzyskanej 
wolności opisany w tekstach 
popularnych piosenek. Za-
śpiewały m.in. „Rzekę ma-
rzeń” Beaty Kozidrak i „Iść 
w stronę słońca” z repertu-
aru zespołu Dwa Plus Jeden. 

Na koniec gości zapro-
szono do obejrzenia wy-
stawy prac plastycznych i 
zdjęć, których autorami są 
słuchacze UTW. W patio 
kramnic można obejrzeć 
obrazy m.in. Marty Urba-
niak, Haliny Szymańskiej, 
Włodzimierza Chilickiego, 
Danuty Kłos, Jadwigi Pu-
dełko, zdjęcia Romany Bo-
reckiej i grafi ki Neli Bry-
łowskiej. 

(daw)

O Konstytucji i nie tylko
W piątek trzeciego maja od godzin przedpołudniowych w Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą trwał cykl zajęć i pokazów pod hasłem 
„Konstytucja 3 Maja dla najmłodszych”. Udział wzięły w nich całe rodziny, 
które, m. in., dzięki multimediom i wspólnym warsztatom, przekonały się, 
że o historii można mówić w sposób pasjonujący.

Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sochaczewie

zaprasza
reprezentantów lokalnych fundacji i stowarzyszeń na szkolenie, które odbędzie się 8 maja o godz. 17.00 

w kramnicach miejskich przy ul. 1 Maja 21 (sala konferencyjna)
W czasie spotkania omówione zostaną takie zagadnienia jak: 
 przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
 nowe druki ofert i sprawozdań zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
    Publicznego obowiązujace od 1 marca br. 

Szkolenie poprowadzi specjalista w dziedzinie organizacji pozarządowych: 
 Andrzej Rybus–Tołłoczko.

OGŁOSZENIE

Na patriotyczną nutę
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Peleton wystartował o go-
dzinie 10.00 z placu Ko-
ściuszki. Wcześniej w biurze 
rajdu zapisani za pośrednic-
twem Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji mogli 
odebrać pakiety startowe, w 
ramach których organizato-
rzy przygotowali kamizelki 
odblaskowe i identyfi kato-
ry wraz z mapką trasy raj-
du. W tym roku liczyła ona 
38,3 km. Rowerzyści poje-
chali ul. Płocką, Gawłow-
ską i w Żukowie skręcili w 
lewo, w kierunku Młodzie-
szyna, gdzie przy kościele 
miał miejsce pierwszy po-
stój. Dalej trasa prowadziła 
przez miejscowości: Skutki, 
Rybno (drugi postój), Lu-
biejew, Erminów, Antoniew. 
Meta znajdowała się w Ko-
złowie Biskupim. Koman-
dorem rajdu, niezmiennie 
od lat, był Jacek Spilaszek. 

Jednym z uczestników 
wycieczki rowerowej był za-
stępca burmistrza Dariusz 
Dobrowolski. 

- Cieszę się, że coraz 
więcej osób wybiera ro-
wer jako środek lokomocji, 
przesiadając się z samocho-
du na siodełko. Tym bar-
dziej myślę, że wspólna wy-
cieczka w tak dużej grupie 

jest niezwykle atrakcyjną 
formą rekreacji i spędzania 
wolnego czasu w długi ma-
jowy weekend. Samorząd 
miejski również dba o ro-
werzystów, rozbudowując 
w Sochaczewie sieć scieżek 
rowerowych. Obecnie taki 
ciąg komunikacyjny po-
wstaje w Chodakowie - mó-
wił na starcie rajdu Dariusz 
Dobrowolski.

Około godziny 13.30 pe-
leton dotarł do Stodoły nad 
Bzurą w Kozłowie Bisku-
pim, gdzie na zakończenie 
rajdu odbył się piknik ro-
dzinny.  

- Wszyscy zadowoleni, 
szczęśliwi, dotarli bez żad-
nych kontuzji. Mieliśmy do-
brze dobraną trasę, z niedu-
żym ruchem samochodów. 
Wbrew niekorzystnym pro-
gnozom pogody, co pew-
nie zniechęciło wiele osób 
do wzięcia udziału w raj-
dzie, aura nam sprzyjała. 
Była wręcz idealna do jazdy 
na rowerze. Nawet lepiej, że 
było trochę chłodno, a naj-
ważniejsze, że nie padało - 
mówiła na mecie naczelnik 
Wydziału Sportu i Organi-
zacji Pozarządowych UM, 
Agata Kalińska.

Na fi niszu rajdu przy-
gotowano stanowiska przy 
ogniskach, gdzie można 
było upiec kiełbaski. Po-

nadto w Stodole nad Bzu-
rą obecni byli ratownicy z 
sochaczewskiego WOPR, 
którzy pokazywali, jak 
udzielać pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Dla dzie-
ci bezpłatnie udostępnio-
ne zostały dwie dmuchane 
zjeżdżalnie. Dla maluchów 
przygotowano strefę za-
baw z Myszką Miki, w któ-
rej animatorzy przygoto-
wali dla nich różne gry i 
zabawy. O strefę sportową 
zadbały z kolei sochaczew-
skie Tygrysice, które zachę-
cały wszystkich, głównie 
tych najmłodszych, do gry 
w rugby. 

Podczas fi nału imprezy 
nagrodzono najmłodszego 
(15 miesięcy) i najstarszego 
(88 lat) uczestnika rajdu oraz 

najliczniejszą rodzinę, która 
wzięła w nim udział. Była nią 
7-osobowa familia z Piasto-
wa, która drugi raz uczestni-
czyła w tym miejskim wyda-
rzeniu i zapowiedziała swoją 
obecność również w przy-
szłym roku. Fundatorami 
upominków byli sponsorzy 
imprezy, m.in. fi rmy: Bako-

ma, Procter & Gamble, Mars 
Polska, Tęczowy Ogród.

G łów ni   orga niz ato-
rzy rajdu to Urząd Miejski 
w Sochaczewie oraz Miej-
ski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji. Imprezę wspiera-
li: Sochaczewskie Centrum 
Kultury, Klub Wolonta-
riuszy przy MOPS, socha-

czewskie Tygrysice. O bez-
pieczeństwo uczestników 
zadbali funkcjonariusze z 
komendy powiatowej po-
licji oraz pracownicy szpi-
tala powiatowego. Pomoc 
techniczą dla rowerzystów 
na trasie zapewniła fi rma 
Wero, mieszcząca się w al. 
600-lecia.

Peleton odblaskowych kamizelek
Blisko 700 uczestników wzięło udział w VII Majowym Sochaczewskim Rajdzie Rowerowym, który odbył się w sobotę 4 maja. 
Rowerzyści przejechali ponad 38 kilometrów. Rajd zakończył się piknikiem rodzinnym w Stodole nad Bzurą w Kozłowie Biskupim. 
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Bąbel

Bąbel to zwykły, czarny, pospolity kundelek. Zabiega o 
uwagę człowieka, bo choć odbierany jest jako zwykły i ni-
jaki, to jest przecież super psem i bardzo kocha ludzi. Kie-
dy ktoś wejdzie na plac schroniska, od razu jest przy siat-
ce na swoim wybiegu i głośno nawołuje, żeby go chociaż 
pogłaskać. Bąbel jest niewielki, sięga do połowy łydki, jest 
drobnej budowy. Ma około 4 lat. Z usposobienia jest łagod-
ny, radosny i bardzo tęskni za kontaktem z człowiekiem. 
Uwielbia głaskanie. Akceptuje inne psy, na wybiegu jest z 
dwoma suniami. Wykastrowany, zaszczepiony i zaczipowa-
ny. W schronisku jest od 10 miesięcy.

Zaadoptuj pupila 
ze schroniska Azorek

Wspólnie z wolontariuszami rozpoczynamy akcję mającą na celu poszukiwanie nowych domów dla podopiecznych 
schroniska Azorek. W kolejnych numerach „Ziemi Sochaczewskiej” będziemy przedstawiać zwierzaki czekające 

na nowych właścicieli. Szczegółowe informacje na temat prezentowanych psów i procedury adopcyjnej można uzyskać 
pod numerami telefonów: 505-110-564, 737-636-273. Zachęcamy też do odwiedzania fanpaga Azorka prowadzonego 

na facebooku: www.facebook.com/schroniskoazorek

Bemol

Piękny, młody i bardzo mądry psiak. Skoncentrowany 
na człowieku, posłuszny, grzeczny. Potrafi  chodzić na smy-
czy. Jest bardzo łagodny, nie ma w nim agresji. Kocha lu-
dzi, uwielbia być głaskany. Akceptuje inne psy i suczki. Na 
koty raczej nie zwraca uwagi. Jest spokojny i bardzo zrów-
noważony. Psiak bardzo stabilny emocjonalnie. Bemol ma 
ok. trzech, czterech lat. Jest wykastrowany, zaszczepiony i 
zaczipowany. To średni pies, sięga do kolana. Szuka dobre-
go domu, gdzie będzie członkiem rodziny. 

Baton

Uwielbia być głaskany, bardzo lubi wtulać głowę w kola-
na człowieka. Młodziutki, piękny, energiczny psiak, ma ok. 
dwóch lat. Pełen miłości do człowieka, łagodny. Źle zno-
si zamknięcie w kojcu, płacze i skacze na kraty. Baton jest 
średnim psem, sięgającym do kolan. Jest żywiołowy i we-
soły, ale gdy już się wybiega, posłusznie sam podchodzi do 
człowieka i siada u jego stóp. Akceptuje sunie bez proble-
mu, z samcami bywa różnie, jedne lubi, inne nie. W stosun-
ku do człowieka bardzo łagodny, może mieszkać w domu, 
w którym są dzieci. Baton jest wykastrowany, zaszczepiony 
i zaczipowany. Potrafi  chodzić na smyczy.

Lucjan

Młodziutki, ma ok. 1,5 roku, piękny, w typie bernardyna. Zero 
w nim agresji, za to cała masa miłości. Na spacerze cały czas patrzy, 
czy blisko niego jest człowiek. Całkiem nieźle radzi sobie na smyczy 
i na lince treningowej. Bystry, inteligentny, to psiak z dużym poten-
cjałem, lecz raczej nie akceptuje innych psów, dlatego powinien być 
jedynakiem. Z uwagi na swój łagodny charakter może mieszkać w 
domu, w którym są dzieci. Najlepiej odnajdzie się w domu z dużym 
ogrodem, gdzie będzie mógł swobodnie się wybiegać. Lucjan jest 
wykastrowany, zaszczepiony i zachipowany.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie
zatrudni pracownika na stanowisko: 

elektryk w Dziale Gospodarki Lokalowej i Remontów
Wymagania:
wykształcenie kierunkowe doświadczenie zawodowe, 
uprawnienia do 1kV

Oferujemy:
atrakcyjne wynagrodzenie  umowę o pracę na cały etat 
pracę od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.  sta-
bilne zatrudnienie (docelowo na czas nieokreślony)  pracę 
w małej grupie ludzi możliwość rozwoju zawodowego- kur-
sy doszkalające i specjalistyczne szkolenie z zakresu BHP 
pełen pakiet ubezpieczenia społecznego pakiet benefi -
tów i dodatków (świadczenia z ZFŚS, wczasy pod gruszą, 
nagrody jubileuszowe, posiłki regeneracyjne) niezbędne 
narzędzia i odzież do pracy na stanowisku
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel.: 46 862 81 06 
lub osobiście w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Sochaczewie - od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

W połowie kwietnia odbyła się 
zbiórka krwi zorganizowana 
przez sochaczewskich funkcjo-
nariuszy z okazji 100. rocznicy 
powstania Policji Państwowej. 
Zebrano łącznie 16 litrów tego 
najcenniejszego, ratującego ży-
cie leku. Osoby, które nie mogły 
wtedy oddać krwi, zapraszamy 
8 maja na plac Kościuszki.

Policjanci Komendy Powiato-
wej Policji w Sochaczewie przy 
współpracy z płockim oddzia-
łem Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Warszawie zorganizo-
wali zbiórkę krwi z okazji 100. 
rocznicy powstania Policji Pań-
stwowej. Od 9.00 do 13.00 na 
placu Kościuszki, do mobilne-

go punktu poboru krwi zgłosi-
ło się 46 osób. Po wstępnych ba-
daniach i lekarskiej kwalifi kacji, 
35 osób podzieliło się lekiem ra-
tującym ludzkie życie i zdrowie. 

Jego jedynym i niezastą-
pionym źródłem jest człowiek. 
Krwi nie da się sztucznie wy-
tworzyć, a jest potrzebna co-
dziennie – osobom zmagają-
cym się z różnymi chorobami, 
a także ofi arom wypadków 
drogowych. 

Osoby   zainteresowane 
oddaniem krwi i chcące po-
dzielić się nią z tymi, którzy 
jej potrzebują, zapraszamy 8 
maja na kolejną akcję. Am-
bulans będzie czekał na placu 
Kościuszki od 9.00 do 13.00.

mł. asp. Agnieszka Dzik 

16 litrów krwi 
z policyjnej zbiórki

Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie 
zatrudni: kierowcę autobusu

Wymagania w stosunku do kandydata: 
 wykształcenie minimum zawodowe 
 prawo jazdy kat. D
 kwalifi kacje zawodowe uprawniające do przewozu osób
 znajomość topografi i miasta

Wszelkich informacji na temat oferty pracy można 
zasięgnąć osobiście w siedzibie ZKM, al. 600-lecia 90, lub 
telefonicznie pod numerem 862-99-27
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Głosować   korespondencyj-
nie mogą wyborcy posiadają-
cy orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności. 

Głosowanie 
korespondencyjne
Zamiar głosowania kore-
spondencyjnego powinien 
zostać zgłoszony Komisa-
rzowi  Wyborczemu w Płoc-
ku II, ul. Kolegialna 15, 09-
402 Płock najpóźniej do 13 
maja 2019 r. Zgłoszenie może 
być dokonane ustnie, pisem-
nie, telefaksem – (24) 364 58 
99 wew. 11 lub w formie elek-
tronicznej (e-mail : plo.del@
pkw.pl.). Do zgłoszenia nale-
ży dołączyć kopię aktualnego 
orzeczenia o ustaleniu stop-
nia niepełnosprawności. Je-
żeli zgłoszenia dokonano ust-
nie, wyborca musi odrębnie 
przekazać orzeczenie Urzę-
dowi Miasta Sochaczew, ul. 
1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, 
pok. 114 – parter tel. (46) 862 
22 35 wew. 418 lub pok. 219 
– I piętro, tel. (46) 8622834, 
(46) 862 22 35 wew. 316.

W zgłoszeniu wyborca 
może zażądać przesłania mu 
wraz z pakietem wyborczym 
nakładki na kartę do głosowa-
nia sporządzonej w alfabecie 
Braille’a.

Wyborca głosujący kore-
spondencyjnie będzie ujęty w 
spisie wyborców w obwodzie 
głosowania właściwym dla jego 
stałego miejsca zamieszkania. 
Wyborca, nie później niż 7 dnia 
przed dniem wyborów, otrzy-
ma z Urzędu Miasta Socha-
czew pakiet  wyborczy, który 
zostanie doręczony wyłącznie 
do rąk wyborcy, po okazaniu 
dokumentu potwierdzające-
go tożsamość i pisemnym po-
kwitowaniu odbioru. W przy-
padku nieobecności wyborcy 
pod wskazanym adresem, do-
ręczający umieści zawiadomie-
nie o terminie powtórnego do-
ręczenia w skrzynce na listy 
lub, gdy nie jest  to możliwe, na 
drzwiach mieszkania. 

W skład pakietu wybor-
czego przekazywanego  wy-
borcy wchodzą: koperta zwrot-

na, karta  do głosowania, 
koperta na kartę do głosowa-
nia, oświadczenie o osobistym i 
tajnym oddaniu głosu na karcie 
do głosowania, instrukcja gło-
sowania i ewentualnie nakład-
ka  na kartę do  głosowania spo-
rządzona w alfabecie  Braille’a. 
Na karcie do głosowania wy-
borca oddaje głos, kartę do gło-
sowania umieszcza w kopercie 
z napisem „Koperta na kartę do 
głosowania” i kopertę tę zakleja. 
Niezaklejenie koperty na kar-
tę do głosowania spowoduje, że 
karta do głosowania nie będzie 
uwzględniona przy ustalaniu 
wyników głosowania. Zakle-
joną  kopertę na kartę do gło-
sowania należy włożyć do ko-
perty zwrotnej zaadresowanej 
do obwodowej komisji wybor-
czej. Następnie należy wypełnić 
oświadczenie o osobistym i taj-
nym oddaniu głosu.

Oświadczenie wkłada się 
do koperty zwrotnej (z adre-
sem obwodowej komisji wy-
borczej). Niewłożenie oświad-

czenia do koperty zwrotnej lub 
niepodpisanie go spowoduje, że 
karta do głosowania nie będzie 
uwzględniona przy ustalaniu 
wyników głosowania. Kopertę 
zwrotną należy zakleić i prze-
kazać przedstawicielowi Poczty 
Polskiej, który odbierze kopertę 
od  wyborcy na podstawie oka-
zanego przez niego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. 

Wzór zgłoszenia zamiaru 
głosowania korespondencyj-
nego przez wyborcę niepełno-
sprawnego można otrzymać w 
Urzędzie Miejskim w Socha-
czewie : pok. 114 – parter, pok. 
219 – I piętro, pok. 303 – II pię-
tro lub w Biurze Obsługi Klien-
ta, albo pobrać ze strony inter-
netowej www.bip.sochaczew.pl 
- Wybory do  Parlamentu Eu-
ropejskiego 2019 r.

Prawo do głosowania 
przez pełnomocnika 
Wyborcy   niepełnospraw-
ni oraz wyborcy, którzy naj-
później w dniu głosowania 

ukończą 75 lat, mają prawo 
do głosowania za pośrednic-
twem pełnomocnika. Pełno-
mocnikiem może być osoba 
wpisana do rejestru wybor-
ców w tej samej gminie co 
udzielający pełnomocnictwa 
do głosowania lub posiada-
jący zaświadczenie o prawie 
do głosowania. Pełnomoc-
nikiem nie może być: oso-
ba wchodząca w skład komi-
sji obwodowej właściwej dla 
obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa 
do głosowania; mąż zaufania; 
obserwator społeczny; osoba 
kandydująca w wyborach. 

W celu sporządzenia aktu 
pełnomocnictwa wyborca skła-
da wniosek Burmistrzowi Mia-
sta Sochaczew. Wniosek nale-
ży złożyć najpóźniej do 17 maja 
2019 r. Do wniosku należy do-
łączyć: pisemną zgodę na przy-
jęcie pełnomocnictwa; kopię 
orzeczenia o ustaleniu stopnia 
niepełnosprawności, jeżeli wy-
borca udzielający pełnomoc-

nictwa w dniu głosowania nie 
będzie miał ukończonych 75 
lat; kopię zaświadczenia o pra-
wie do głosowania, wydanego 
osobie mającej być pełnomoc-
nikiem, jeżeli osoba ta nie jest 
ujęta w rejestrze wyborców w 
tej samej gminie co udzielający 
pełnomocnictwa. 

Wzór wniosku o sporzą-
dzenie aktu pełnomocnic-
twa do głosowania oraz wzór 
zgody na przyjęcie pełnomoc-
nictwa można otrzymać w 
Urzędzie Miejskim: pok. 114 
– parter, pok. 219 – I piętro, 
pok. 303 – II piętro lub w Biu-
rze Obsługi Klienta, albo po-
brać ze strony internetowej 
www.bip.sochaczew.pl - Wy-
bory do  Parlamentu Europej-
skiego 2019 r.

Wyborca ma prawo cofnię-
cia udzielonego pełnomocnic-
twa. Cofnięcie pełnomocnic-
twa następuje przez: złożenie 
najpóźniej na 2 dni przed dniem 
wyborów (24 maja 2019 r.) sto-
sownego oświadczenia Burmi-
strzowi Miasta lub doręczenie 
takiego oświadczenia właściwej 
obwodowej komisji wyborczej 
w dniu głosowania. 

Głosowanie w wybra-
nym przez siebie lokalu 
obwodowej komisji 
wyborczej, w tym w 
lokalu dostosowanym 
do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. 
Każdy wyborca, w tym wybor-
ca niepełnosprawny, może gło-
sować w wybranym przez sie-
bie lokalu wyborczym. W tym 
celu powinien on złożyć wnio-
sek o dopisanie do spisu wybor-
ców w wybranym przez siebie 
obwodzie głosowania. Wnio-
sek składa się w Urzędzie Mia-
sta, właściwym dla wybranego 
obwodu głosowania, najpóź-
niej w 5 dniu przed dniem wy-
borów. Po złożeniu powyższe-
go wniosku, wyborca zostanie 
skreślony ze spisu wyborców w 
obwodzie właściwym dla miej-
sca stałego zamieszkania. Infor-
macja o lokalach obwodowych 
komisji wyborczych dostoso-
wanych do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych dostępna jest 

w BIP Miasta Sochaczew oraz 
w obwieszczeniu burmistrza o 
numerach i granicach obwo-
dów głosowania, najpóźniej w 
30 dniu przed dniem wyborów. 

Głosowanie w lokalu 
wyborczym przy użyciu 
nakładki na kartę do 
głosowania sporządzonej 
w alfabecie Braille’a.
W lokalu wyborczym, wy-
borca niepełnosprawny może 
także głosować przy użyciu 
nakładki na kartę do głoso-
wania sporządzonej w alfabe-
cie Braille’a. W dniu wyborów, 
obwodowa komisja wybor-
cza wraz z kartą do głosowa-
nia wyda wyborcy niepełno-
sprawnemu, na jego prośbę, 
nakładkę na tę kartę. Po od-
daniu głosu, wyborca obowią-
zany jest zwrócić komisji ob-
wodowej nakładkę na kartę. 

Korzystanie z pomocy 
innej osoby w trakcie 
głosowania w lokalu 
wyborczym. 
Wyborcy niepełnosprawne-
mu, na jego prośbę, może po-
magać w głosowaniu w lokalu 
wyborczym inna osoba, w tym 
także niepełnoletnia. Pomoc 
ta może mieć tylko technicz-
ny charakter; nie może ona po-
legać na sugerowaniu wybor-
cy sposobu głosowania lub na 
głosowaniu w zastępstwie tego 
wyborcy. Dopuszczalne jest, 
aby na życzenie wyborcy nie-
pełnosprawnego, w pomiesz-
czeniu za zasłoną przebywa-
ła osoba udzielająca pomocy. 
Osobą tą nie może być członek 
komisji, mąż zaufania, ani ob-
serwator społeczny.

Natomiast komisja jest obo-
wiązana, na prośbę wyborcy 
niepełnosprawnego, do przeka-
zania ustnie treści obwieszczeń 
wyborczych w zakresie infor-
macji o komitetach wyborczych 
biorących udział w wyborach 
oraz zarejestrowanych kandy-
datach i listach kandydatów. 
(Pełna treść powyższego komu-
nikatu dostępna jest w BIP pod 
adresem www.bip.sochaczew.pl, 
w zakładce Wybory do Parla-
mentu Europejskiego 2019 r.)

Szereg ułatwień dla głosujących
Ważna informacja dla wyborców niepełnosprawnych o ich uprawnieniach w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. Warto sprawdzić, kto może głosować korespondencyjnie, przez pełnomocnika 
lub w wybranym przez siebie lokalu. Należy też zwrócić uwagę na terminy składania wniosków.

Sprawdź, czy jesteś w spisie wyborców
Burmistrz Miasta Sochaczewa informuje mieszkańców, że każdy z wyborców może sprawdzić, czy został 
uwzględniony w spisie wyborców sporządzonym w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 

zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 roku.
Na podstawie art. 36§1 Kodeksu Wyborczego, spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed 

dniem wyborów, tj. od 6 do 20 maja 2019 r. 
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy. Udostępnienie polega na udzieleniu 

informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie.
Sprawdzenia można dokonać w Referacie Spraw Obywatelskich (parter, pokój nr 113) w Urzędzie Miejskim w 
Sochaczewie przy ulicy 1 maja 16, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek 8:00-18:00, od wtorku do 

piątku: 8:00-16:00.
Burmistrz Miasta Sochaczew

Piotr Osiecki
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BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW
ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXXIX/430/18 z dnia 14.11.2018r. i Zarządzenia Burmistrza Miasta Sochaczew Nr 80.2019 z dnia 16.04.2019r.

Lp. Nr ewidencyjny nieruchomości Oznaczenie w księdze wieczystej KW Nr Powierzchnia w ha Położenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym Postąpienie na przetargu Wadium Cena wywoławcza (brutto)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 3019/1 PL1O/00027356/9 0,0889 ul. 15 Sierpnia Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym 
z poddaszem użytkowym częściowo podpiwniczonym

Brak planu 2 000,00zł 10 000,00zł 150 000,00zł

Przetarg  odbędzie się w dniu 30.05.2019r. o godz.10.00 ( sala konferencyjna, I piętro ) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić do dnia 
27.05.2019r. na konto sum depozytowych  Gminy Miasta Sochaczew: Bank PeKaO S.A. I Oddział Sochaczew Nr 23 1240 1822 1111 0000 0719 8469. Wadium ulega przepadkowi, 
gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu, o 
których informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Gmina Miasta Sochaczew nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie.

 Burmistrz Miasta Sochaczew

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Do pierwszego w tym roku po-
żaru traw doszło już 10 lutego w 
miejscowości Sianno. W kwiet-
niu w powiecie sochaczewskim 
pożary wybuchały praktycz-
nie każdego dnia. Najczęściej 
strażacy wysyłani są do gasze-
nia traw i nieużytków. Znaczną 
część takich zagrożeń jest w sta-
nie zneutralizować kilku straża-
ków w ciągu godziny, jednak, z 
uwagi na panującą od miesiąca 
suszę i silne podmuchy wiatru, 
w kwietniu sytuacja stała się na-
prawdę groźna. 

20 kwietnia strażacy otrzy-
mali zgłoszenie o pożarze tra-
wy w Czerwonce. Z powodu su-
szy ogień rozprzestrzeniał się tak 
szybko, że zanim ratownicy zna-
leźli się na miejscu, płonęły już 
dwa samochody, Opel Astra i tir 
Scania, zaparkowane na pobli-
skiej posesji. Do opanowania sy-
tuacji potrzebnych było 12 stra-
żaków, których działania trwały 
blisko dwie godziny i zakończyły 
się tuż przed północą.

Dzień wcześniej, 19 kwietnia 
ogień strawił około czterech hek-
tarów trawy nad zalewem przy 
ul. Kościńskiego w Sochaczewie. 
Tym razem pożar był na tyle groź-
ny, że do jego ugaszenia potrzebne 
były cztery zastępy druhów. 

Prawdziwe apogeum przy-
padło jednak na 23 kwietnia, 
kiedy ogień rozprzestrzeniał się 
wyjątkowo szybko z uwagi na 
silny wiatr. 

- Około godziny 11.00 zo-
stajemy zadysponowani do 

groźnego pożaru lasu w Da-
chowej - relacjonuje wydarze-
nia Łukasz Ziębiński z OSP 
w Antoniewie. - Już spod na-
szej remizy widać kłęby dymu, 
a nasza radiostacja dosłownie 
„gotuje się” od ilości zgłoszeń. 
Po kilku minutach dojeżdżamy 
na miejsce. Niestety okazuje się, 
że pożarem objęty jest również 
las po drugiej stronie drogi kra-
jowej nr 92. Sytuacja jest bardzo 
niebezpieczna i niezwykle dy-
namiczna. W pierwszej chwi-
li trudno określić, gdzie znaj-
dują się ogniska pożaru a także 
jaka jest jego powierzchnia. Po 

dokładniejszym rozpoznaniu 
okazuje się, że są przynajmniej 
trzy ogniska. Przystępujemy 
do działań i prosimy o dosłanie 
na nasz odcinek kolejnych za-
stępów, które zaczynają sukce-
sywnie docierać na miejsce, co 
po jakimś czasie pozwala opa-
nować sytuację. Na szczęście 
po naszej stronie drogi nie do-
chodzi do pożaru wierzchoł-
kowego, takiego jak po drugiej 
stronie szosy, gdzie nasi kole-
dzy mają o wiele trudniejsze za-
danie. 

Łącznie w gaszeniu poża-
ru lasów w znajdującej się nie-

cały kilometr od granic miasta 
miejscowości Dachowa wzięły 
udział 24 zastępy straży pożar-
nej – około 100 strażaków.

- Największy problem tego 
dnia stanowiły silne podmu-
chy wiatru – mówi nam kpt. 
Rafał Krupa z KP PSP w So-
chaczewie. - Gdyby ogień nie 
rozprzestrzeniał się wyjątkowo 
szybko, jeden zastęp spokojnie 
zdążyłby dojechać na miejsce 
i zdusić zagrożenie w zarod-
ku. Sytuacja stała się jednak 
bardzo poważna. Ogień poja-
wił się już w koronach drzew 
i zbliżał do zabudowań. Po-

żarem objętych zostało około 
czterech hektarów lasu.

Działania w Dachowej za-
jęły strażakom blisko trzy go-
dziny. Nie mieli jednak czasu 
na odpoczynek, bo zaraz otrzy-
mali zgłoszenie o kilku poża-
rach jednocześnie. 

- O godzinie 13:37, chwilę 
po tym, jak zgłosiliśmy zakoń-
czenie działań na Dachowej, 
dyżurny dysponuje nas na ulicę 
Brochowską, gdzie palą się nie-
użytki nad Bzurą. Radio cały 
czas informuje, że pali się na 
Brochowskiej, w Wólce Smo-
lanej, w Feliksowie. Większość 

zastępów działających przy po-
żarze lasu w Dachowej nie wra-
ca do koszar, tylko zostaje wy-
słana do kolejnych zdarzeń 
– opowiada Łukasz Ziębiński. 

W Wólce Smolanej płonę-
ło około pięciu hektarów lasu. 
Z ogniem walczyło tu 50 stra-
żaków. Dziesięć zastępów stra-
ży pożarnej wysłano w okoli-
ce Famułek Królewskich, gdzie 
ogień objął powierzchnię około 
9 hektarów traw i trzcinowisk. 

Na terenie powiatu stra-
żacy gasili tego dnia jeszcze 36 
mniejszych pożarów, a więk-
szości z tych zdarzeń udałoby 
się uniknąć, gdyby nie mania 
wypalana traw. 

- Od pokoleń wśród wielu 
rolników panuje przekonanie, 
że wypalanie spowoduje szyb-
szy i bujniejszy odrost młodej 
trawy, a tym samym przyniesie 
korzyści ekonomiczne. Nic bar-
dziej mylnego. Ziemia wyjała-
wia się, bo zostaje zahamowany 
bardzo pożyteczny, naturalny 
rozkład resztek roślinnych oraz 
asymilacja azotu z powietrza – 
zaznacza kpt. Rafał Krupa.

Nie jest to jednak najwięk-
sze zagrożenie, na jakie zwraca 
uwagę kpt. Krupa. Po zimie tra-
wy są wysuszone i palą się bar-
dzo szybko. W rozprzestrze-
nianiu ognia pomagają także 
powiewy wiatru. W przypad-
ku gwałtownej zmiany jego 
kierunku, pożary bardzo czę-
sto wymykają się spod kontro-
li i przenoszą na pobliskie lasy i 
zabudowania. Niejednokrotnie 
w takich pożarach ludzie tracą 
cały dobytek, a nawet życie.

40 pożarów jednego dnia
Przełom zimy i wiosny to okres wzmożonej pracy strażaków. To właśnie wtedy nadchodzi sezon na wypalanie traw 
i pozostałości roślinnych. Tylko 23 kwietnia sochaczewscy strażacy musieli interweniować około 40 razy. 
Czterokrotnie były to groźne, obejmujące wiele hektarów pożary.

Do opanowania sytuacji w Dachowej potrzebnych było około stu druhów

Nocne gaszenie traw w okolicach Rokotowa

W okolicy Famułek Brochowskich ogień zajął obszar blisko 9 hektarów

Dramatyczny widok przy ulicy Brochowskiej w Sochaczewie
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Wieczór z muzyką i ceramiką
W Sochaczewskim Centrum 
Kultury w Boryszewie 27 
kwietnia odbyły się dwa cie-
kawe wydarzenia kulturalne. 
Pierwsze to wernisaż wystawy 
ceramiki Mai Ryż i Ewy Bogu-
szewskiej pt. "Terra - różne ob-
licza" w Galerii ZeDeK. Drugie 
– koncert zespołu HuRaban w 
Klubie Kontrast. Zarówno wy-
stawa, jak i klubowy koncert 
spotkały się z dużym zainte-
resowaniem mieszkańców na-
szego miasta.

Wystawa M. Ryż i E. Bo-
guszewskiej to pierwsza eks-
pozycja ceramiki w Galerii 
ZeDeK. Na wernisażu wy-
stawy "Terra – różne obli-
cza" można było zobaczyć 
wyroby ceramiczne, zarów-
no artystyczne, jak i użytko-
we. Niektóre z nich, np. misy 
i patery projektu Mai Ryż, 
spełniają obydwie te funk-
cje. Artystka zaprezentowała 
także dekory ścienne, obrazy 
ceramiczne oraz abstrakcyj-
ne formy przestrzenne. Co 
było inspiracją przy ich po-
wstawaniu? 

- Pomysły przychodzą 
zewsząd. Czasami bardzo 
niespodziewanie, poprzez 
zatrzymanie się na jakimś 
elemencie rzeczywistości, 
np. wykadrowanym w umy-
śle fragmencie drzewa, na-
potkanej roślinie, kałuży - 
tłumaczy Maja Ryż. 

W jej pracach widać do-
datkowo zastosowanie tech-
nik graficznych, szczególnie 
w obrazach i symetrycznych 
dekorach ściennych. 

Równie ciekawe prace za-
prezentowała druga autorka 
wystawy - Ewa Boguszew-
ska zajmująca się cerami-
ką od ponad 15 lat. Artystka 
obecnie uczy się w pracow-
ni rzeźby Centrum Promocji 
Kultury dzielnicy Praga Po-
łudnie M. St. Warszawy. Zaj-
muje się również projektowa-

niem wnętrz, które chętnie 
zdobi elementami ceramicz-
nymi. Jej, zaprezentowane 
na wystawie, prace mogą być 
doskonałym elemnetem wy-
stroju wnętrz każdego miesz-
kania. Uwagę przykuwały 
wyroby ceramiczne w formie 
zwierząt, które służą także 
jako klimatyczne lampiony.

Równie klimatycznie 
było tego wieczoru w Klu-
bie Kontrast. Na klubowej 
scenie wystąpił legnicki ze-
spół HuRaban, prezentu-
jący brzmienia ludowe z 
całego świata. Zespół kon-
certuje głównie za granicą: 
w Hiszpanii, Niemczech, 
Austrii, Włoszech i Norwe-

gii, ale zawsze chętnie wra-
ca do kraju, żeby wystąpić 
przed polską publicznością.

W trakcie koncertu w 
"Kontraście" było nastrojo-
wo i lirycznie, a momenta-
mi niezwykle energetycznie. 
HuRaban, w skład którego 
wchodzą trzy kobiety: Fabia-
na Raban (multiinstrumen-
talistka - skrzypce, kontra-
bas, instrumenty orientalne), 
Hanna Włodarczyk (gitara) 
i Monika Zapaśnik (wokal, 
instrumenty orientalne) za-
prezentował unikatową mie-
szankę muzyki ludowej wielu 
narodowści, m.in. bałkańską, 
żydowską, polską i latynoską, 
w oparciu o moc oriental-
nych instrumentów. Oprócz 
tradycyjnych skrzypiec, gi-
tary czy kontrabasu, moż-
na było usłyszeć m.in.: bębny 
obręczowe, darbukę i tam-
borę. A wszystko to uzupeł-
nione przejmującym głosem 
Moniki Zapaśnik, którym 
wokalistka niemalże zahip-
notyzowała publiczność. 

Całość zachwycała nie-
powtarzalną energią i dba-
łością o każdy dźwięk. Była 
to muzyczna podróż poprzez 
różne rejony świata, w wyko-
naniu zespołu, który, mimo 
skromnego   3-osobowego 
składu, dysponuje brzmie-
niem, jakiego nie powstydzi-
łaby się orkiestra.

Wystawę "Terra – różne 
oblicza" można oglądać w 

Galerii ZeDeK w Socha-
czewskim Centrum Kultury 

w Boryszewie do 9 maja. 
Wstęp wolny. 

Do Klubu Kontrast zapra-
szamy 11 maja o godzinie 

19.00 na Filmowy Jam 
Session, w ramach którego 
zaprewzentowany zostanie 
film "Metropolis" z muzyką 

na żywo zagraną przez 
Władysława Komendarka. 

Wstęp wolny.
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Adres redakcji:
Sochaczewskie Centrum Kultury
96-500 Sochaczew, ul. 15 Sierpnia 83
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e-mail: iza.strzelecka.sck@gmail.com
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Redaguje:
Iza Strzelecka
Rozwój infrastruktury kultury w Socha-
czewskim Centrum Kultury realizowany 
jest z udziałem środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

MINISTERSTWO 
KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO.

Weekend w Kontraście

11 maja o godz. 18.00 zaprasza-
my do Galerii ZeDeK w Socha-
czewskim Centrum Kultury 
przy ul. 15 Sierpnia 83 na wer-
nisaż wystawy prac Emilii Zie-
lińskiej. Prace, które zaprezen-
towane zostaną na wystawie 
powstały na przestrzeni lat 2017-
2019. Są to głównie portrety, po-
stacie ujęte z wielu perspektyw z 
towarzyszącym różnorodnym 
tłem. Artystka pokaże rysun-
ki pastelami suchymi, obrazy 
olejne oraz prace mieszane - 
wszystkie wykonane w stylu re-
alistycznym. Wstęp wolny.

Emilia Zielińska urodziła 
się w Zgierzu. Jest absolwent-
ką studiów I st. na kierunku 
Malarstwo na Wydziale Pe-
dagogiczno - Artystycznym 
Uniwersytetu im. A. Mickie-
wicza w Poznaniu, absolwent-
ką studiów magisterskich na 
kierunku Wzornictwo na 

Akademii Sztuk Pięknych w 
Gdańsku oraz studiów pody-
plomowych Centrum Kształ-
cenia Podyplomowego w 
Łodzi na kierunku - przygoto-
wanie pedagogiczne. Od 2016 
roku współpracuje z Socha-
czewskim Centrum Kultury, 
w którym prowadzi zajęcia z 
zakresu rysunku i malarstwa 
w Pracowni Plastycznej „Wy-
twórnia”.

Artystka ma na swoim 
koncie wystawy indywidual-

ne i grupowe, m.in.: Wysta-
wa autorska „Bezpieczny świat 
zamkniętych oczu”, NOT 
Warszawa; wystawa „Malar-
stwo po raz pierwszy”, Mu-
zeum Okręgowe Ziemi Kali-
skiej; udział w wystawie „Czas 
na obraz”, BWA Kalisz; Gdy-
nia Design Days 2013; udział 
w wystawie Wydziału Archi-
tektury i Wzornictwa ASP w 
Gdańsku PROJEKTOWA-
NIE 2009-2013. W 2013 roku 
projekt dyplomowy E. Zieliń-

skiej został zgłoszony do Urzę-
du Patentowego przez ASP w 
Gdańsku. Dwa lata później ar-
tystka uzyskała patent na pro-
jekt stojaka do malowania w 
kategorii „wynalazek”.

Emilia Zielińska współ-
pracowała także przy projek-
tach animacyjnych m.in. „Lo-
ving Vincent”. Jest autorem 
ilustracji do książki pt. „Nie 
pękaj! Bajka o bąbelku z Oża-
rowa Mazowieckiego”.

Wykonywała również pra-
ce malarskie przy polichromii 
np.: kopuły kościoła parafi i św. 
Wawrzyńca w Sochaczewie, 
kościoła p.w. Świętej Trójcy w 
Piątku, kościoła p.w. św. Miko-
łaja Biskupa w Kozłowie Szla-
checkim oraz malarsko-pro-
jektowe wnętrza kaplicy sióstr 
Karolanek w Parafi i NMP 
Matki Odkupiciela i św. Jana 
Bożego w Łodzi.

Przed nami kolejny kon-
cert w Klubie Kontrast. 18 
maja o godz. 19.00 na klu-
bowej scenie w Sochaczew-
skiem Centrum Kultury w 
Boryszewie wystąpi zespół 
„Voda”. Będzie to ostatni 
przed wakacjami muzyczny 
wieczór w „Kontraście”.

Zespół „Voda” to trio 
wywodzące się z tradycji 
rockowej lat siedemdziesią-
tych, kiedy to gatunek ten 
rozumiano jako połączenie 
wielu muzycznych światów 
- bluesa, funk’u czy nawet 
jazzu. Zespół został zało-
żony w 2014 roku przez gi-
tarzystę i wokalistę Radka 
Kopcia. Rok później światło 
dzienne ujrzała bardzo do-
brze przyjęta debiutancka 
płyta zatytułowana „One-
rare”. Zespół występuje w 
składzie:  Radek Kopeć - gi-
tara, wokal; Mikołaj Spen-

del - bas, wokal i Michał 
Obrok – perkusja.

Żywiołowe koncerty i 
zaskakujące podejście do 
muzyki rockowej członków 

grupy zjednały im fanów 
w Polsce, Czechach, Niem-
czech oraz na Słowacji i Li-
twie. „Voda” występowała 
m.in. na XVII Zlocie Samo-

chodów Garbus „Garboja-
ma” oraz odbyła trasę jako 
zespół towarzyszący wirtu-
ozowi gitary fusion Tomowi 
Quayle. Zespół brał także 
udział w kilku festiwalach: 
„Kielce Rockują” u boku 
„Martin Turner's Wishbone 
Ash”, „Nurtu” i legendar-
nego „Focus”; „RockNocy” 
z „KSU” oraz łagowskim 
„Blues, Rock i Motocykle”. 
Zespół ma na swoim kon-
cie ponad 150 koncertów w 
kraju i za granicą. W lutym 
2019 roku wydał swój drugi 
album zatytułowany „Am-
phibia” i to głównie z tej 
płyty utwory będzie moż-
na usłyszeć na koncercie w 
Klubie Kontrast. Zaprasza-
my. 

Wejściówki: 10 zł 
(w cenie biletu kawa/herbata) 
do nabycia przed koncertem.

Rezerwacje miejsc telefonicznie 
pod nr (46) 863-07-68.

Nowe głosy w „Patrii”

W Kontraście na rockowo

Oczami Emilii Zielińskiej

Biało-czerwone szachy

Drugiego dnia majówki Sekcja Edukacji i Klubu Na-
uczyciela Sochaczewskiego Centrum Kultury przygotowała 
dla mieszkańców naszego miasta „Biało Czerwone Szachy 
na placu Kościuszki”. W popołudniowych godzinach, w 
centrum Sochaczewa, w królewskiej grze mogli się spraw-
dzić zarówno dorośli, jak i dzieci. Sędziował utytułowany 
mistrz szachowy Stanisław Osiecki. 

24 kwietnia w Sochaczew-
skim Centrum Kultury w 
Boryszewie odbył się casting 
do Mundurowego Zespo-
łu Wokalno-Instrumental-
nego Patria. Po wspólnym 
rozśpiewaniu,   wstępnych 
przesłuchaniach oraz wyko-
naniu kilku utworów przy-
gotowanych specjalnie na 
tę okazję, czwórka nowych 
wokalistów wstąpiła w pro-
gi "Patrii”. 

Casting odbył się pod 
okiem dwóch jurorów: Ar-
kadiusza Mamcarza – za-
łożyciela i prowadzącego 

zespół „Patria” oraz Jolan-
ty Kawczyńskiej – instruk-
torki śpiewu i kierownika 
Sekcji Integracji Społecznej 
Sochaczewskiego Centrum 
Kultury. Przyjmując do ze-
społu nowych członków, 
jury było jednogłośne.

Najbliższy sprawdzian 
przed nimi już 18 maja. 
Mundurowy Zespół Wokal-
no-Instrumentalny Patria 
wystąpi w Muzuem Ziemi 
Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą w ramach Nocy 
Muzeów. 
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Otwarcie zawodów będzie mia-
ło charakter olimpijski. Zapla-
nowano je na godzinę 9:30. In-
auguracji imprezy tradycyjnie 
będzie towarzyszyć orkiestra 
wojskowa. Po ustawieniu się 
na placu apelowym poszcze-
gólnych reprezentacji nastą-
pi przemarsz bieżnią stadionu i 
ustawienie się na murawie. Re-
prezentacja każdej szkoły wcie-
li się w wybrany przez siebie 
kraj i będzie nieść jego fl agę na-
rodową. Szkoły uczestniczą-
ce w ceremonii otwarcia otrzy-
mają pamiątkowe puchary lub 
statuetki, natomiast sześć naj-
oryginalniej prezentujących się 
reprezentacji otrzyma dodat-
kowe nagrody. Mile widziane 
będą zatem wszelkie ciekawe 
pomysły artystyczne, podkre-
ślające charakter reprezentowa-
nego kraju.

Tak jak w ubiegłym roku 
wszyscy zawodnicy w każdym 
biegu punktują dla swojej szko-
ły. Trzy najlepsze szkoły w po-
szczególnych rocznikach w 
punktacji zespołowej (łącznej 
dziewcząt i chłopców) otrzyma-
ją puchary. Puchary otrzymają 
również wszystkie ekipy osób 
niepełnosprawnych i wszyst-
kie szkoły biorące udział w ce-
remonii otwarcia.

W ramach zawodów roze-
grane zostaną w sumie 23 bie-
gi. Jako pierwszy zaplanowano 
bieg „Od przedszkolaka do mi-
strza olimpijskiego”, w którym 
wezmą udział dzieci do 7 lat 
(rocznik 2012 i młodsze), które 
mogą pobiec wraz z opiekuna-
mi. Organizatorzy przygotowa-
li dla przedszkolaków dystans 
200 metrów. Każdy mały za-
wodnik po ukończeniu biegu 
otrzyma koszulkę z XXVII Bie-
gów Młodych Olimpijczyków 
oraz pamiątkowy medal. W ko-
lejnym starcie 200 metrów po-
konają osoby niepełnospraw-

ne. Następnie zawodniczki i 
zawodniczy ze szkół podsta-
wowych i średnich, będą rywa-
lizować na dystansach od 500 
do 1500 metrów, w zależności 
od kategorii wiekowej. Dzie-
sięciu pierwszych zawodników 
w każdym biegu otrzyma na-
grody rzeczowe. Dla pierwszej 
i drugiej osoby na mecie trady-
cyjnie czekają nowe rowery gór-
skie.

Na fi nał 27. edycji zawodów 
zaplanowano Bieg Służb Mun-
durowych „Biegniemy dla Bia-
ło–Czerwonej”. Udział w nim 
zapowiedział Zbigniew Bród-

ka - polski panczenista, mistrz 
olimpijski który przed laty star-
tował w imprezie, a w ostatnich 
edycjach był gościem specjal-
nym w Bielicach. Bieg odbędzie 
się na dystansie 3000 metrów. 
Sześciu pierwszych zawodni-
ków na mecie, w kategoriach 
kobiet i mężczyzn, otrzyma na-
grody i dyplomy. Najlepsza trój-
ka, w obu kategoriach, uhono-
rowana zostanie medalami, z 
kolei zwycięzcy otrzymają do-
datkowo pamiątkowe puchary. 
Prowadzona będzie także kla-
syfi kacja drużynowa. Zawod-
nicy przy odbiorze numeru 

startowego będą zobowiązani 
do okazania dokumentu po-
twierdzającego przynależność 
do danej służby mundurowej. 

Dodajmy, że każdego roku 
w ramach imprezy odbywają 
się biegi memoriałowe. W tym 
roku ich liczba, niestety kolejny 
raz powiększyła się. Będzie ich 
w sumie osiem, ku pamięci: Bo-
żenny Gałaj (500 m chłopców, 
2011), Sylwestra Rozdżestwień-
skiego (500 m dziewcząt, 2010), 
Romana Kaczmarka (200 m 
osób niepełnosprawnych), Ry-
szarda Łakomskiego (1000 m 
dziewcząt, 2004), Bogusława 
Szymańskiego (1000 m dziew-
cząt szkół ponadpodstawo-
wych), Jana Cebrzyńskiego 
(1500 m chłopców szkół ponad-
podstawowych), Marcina Ku-
biaka (700 m chłopców, 2008) 
oraz Mariana Andrzejewskiego 
(1500 m chłopców, 2003).

Fundatorami pucharów 
dla zwycięzców biegów są: 
burmistrz Sochaczewa, fi rma 
Mars Polska, Minister Sportu 
i Turystyki, dowódca 3. War-
szawskiej Brygady Rakieto-
wej Obrony Powietrznej, po-
seł Maciej Małecki, starosta 
sochaczewski, marszałek wo-
jewództwa mazowieckiego, 
wójt gminy Sochaczew, fi rma 

PHU Prima, Sime Polska, wójt 
gminy Teresin, drukarnia w 
Chrzczanach, zajazd „7 Mila” 
w Młodzieszynie, wójt gmi-
ny Młodzieszyn, fi rma Fast-
-Service, prezes Banku Spół-
dzielczego w Sochaczewie, 
Zdzisław Kośmider, ZWiK So-
chaczew, fi rma Lamex, fi rma 
Bikeland, Radio Sochaczew, 
PPHU Sochbud, Minister 
Obrony Narodowej, Minister 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji. 

Głównym organizatorem 
wydarzenia jest Stowarzysze-
nie Europejskie Biegi Młodych 
Olimpijczyków. Współorga-
nizatorami są: 3. Warszawska 
Brygada Rakietowej Obrony 
Powietrznej, burmistrz Socha-
czewa, starosta sochaczewski, 
Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Sochaczewie, fi rma 
Mars Polska. 

Patronat nad zawodami ob-
jęli m.in.: Marszałek Senatu RP, 
Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki, Ministerstwo Obrony Na-
rodowej, Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej, poseł na sejm 
RP Maciej Małecki, Marszałek 
Województwa Mazowieckiego, 
Wojewoda Mazowiecki, Polski 
Związek Lekkiej Atletyki, Pol-
ski Komitet Olimpijski.

Od przedszkolaka do mistrza olimpijskiego
Przed nami 27. edycja Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków. Impreza odbędzie się w piątek 10 maja na terenie 3. Warszawskiej 
Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Bielicach. W tym roku zaplanowano dwa biegi specjalne. Wystartują przedszkolaki na dystansie 
200 metrów oraz przedstawiciele służb mundurowych na 3 km. Pobiegnie m.in. mistrz olimpijski, zawodowo strażak, Zbigniew Bródka.

Młodzi biegacze z całego 
kraju zjechali do Kamiona, 
by w piątek (26. kwietnia) 
stanąć na starcie rywali-
zacji w ramach Ogólnopol-
skich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Indywidualnych 
i Drużynowych Biegach 
Przełajowych Szkół Podsta-
wowych i Ponadpodstawo-
wych.

W ramach zawodów odby-
ło się 12 biegów. Najlepiej 
wśród reprezentantów So-
chaczewa spisała się Paulina 
Włodarczyk. Utalentowa-
na zawodniczka ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 swój bieg 
na dystansie 1000 metrów, 
w kategorii dziewcząt U-12 

ukończyła na wysokim szó-
stym miejscu. Nagrodę 
wręczali jej starosta Jolanta 
Gonta wraz z wicestarostą 
Tadeuszem Głuchowskim 
i Urszulą Opasiak, dyrek-
tor PZE w Sochaczewie. W 
pierwszej dziesiątce, w bie-
gu chłopców z rocznika 
2004, znalazł się też uczeń 
Szkoły Podstawowej nr 1 
Kacper Zygmunciak, który 
jako dziewiąty przekroczył 
linię mety.

Dodajmy, że impreza, 
mająca rangę Mistrzostw 
Polski Szkolnego Związ-
ku Sportowego, odbyła się 
w Kamionie po raz pierw-
szy. Do tej pory, na tak wy-
sokim szczeblu rozgrywane 

były jedynie sztafety. Jed-
nak dzięki zaangażowa-
niu grupy ludzi, szczególnie 
Zenona Grąbczewskiego z 
PSZS w Sochaczewie, nasz 
powiat uzyskał prawo or-
ganizacji igrzysk. Na le-
śnych, bardzo urokliwych, 

ale też niezwykle wymaga-
jących trasach im. Rober-
ta   Lewandowskiego rywa-
lizowało w sumie ok. 800 
biegaczy i biegaczek z całej 
Polski, którzy wcześniej byli 
laureatami zawodów kolej-
no: szkolnych, gminnych, 

powiatowych,   międzypo-
wiatowych oraz wojewódz-
kich. W Kamionie ścigali 
się zatem najlepsi z najlep-
szych. Tym razem, brylowa-
li reprezentanci szkół m.in. 
z Gdańska, Pisza, Aleksan-
drowa Łódzkiego, Pogórza, 
Koluszek, Wasilkowa, Su-
praśla, Opoczna, Białego 
Błota, Ostrowca Św., Wejhe-
rowa, jak również z Rzeszo-
wa, Nowego Sącza, Opola, 
Tarnowskich Gór, Gubina i 
Oleśna. Szkoły z tych miej-
scowości stanęły na podium 
klasyfi kacji drużynowych w 
poszczególnych kategoriach 
wiekowych.

Gościem   honorowym 
mistrzostw   był   Dariusz 

Abramuk, sekretarz gene-
ralny SZS, który bardzo wy-
soko ocenił poziom sporto-
wy i organizacyjny igrzysk 
w Kamionie. Nie tylko on 
był pod wrażeniem jakości 
organizacji imprezy, która 
na pewno może wyznaczać 
standardy dla tego typu 
sportowych przedsięwzięć. 
Zmaganiom dzieci i mło-
dzieży kibicowali też m.in. 
Monika Pietrzyk – wójt 
gminy Młodzieszyn, Iwona 
Zielińska-Mróz – wiceprze-
wodnicząca SZS Warszawy 
i woj. mazowieckiego, Mi-
rosław Domińczak – prezes 
PSZS, Marzena Cichy – dy-
rektor SP w Kamionie.

Najlepsi zawodnicy w Polsce biegali w Kamionie
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W niedzielę 28 kwietnia Bzu-
ra zagrała wyjazdowe spotka-
nie z Wichrem Cieszewo. Biało-
-zieloni prowadzili do przerwy 
2:0, a chwilę po wznowieniu 
gry podwyższyli wynik. Go-
spodarze nie dali za wygraną. 
W drugiej połowie dwukrotnie 
znaleźli drogę do bramki biało-
-zielonych, lecz nie zdołali do-
prowadzić do remisu i odebrać 
punktów chodakowskiej ekipie. 

Kolejnym rywalem Bzu-
ry była, plasująca się w dole ta-
beli, drużyna Mazowii Słubice. 
Mecz rozegrano przy ul. Cho-
pina w niedzielę 5 maja. Począ-
tek spotkania to wyrównana 
gra obu ekip. Z każdą minutą to 
gospodarze zdobywali jednak 
przewagę na boisku. Przyniosło 
to skutek w 37. minucie. Wynik 
meczu otworzył Adrian Tom-
czyk. Pięć minut później pod-
wyższył Jan Wierzbicki.

Po przerwie obraz gry nie 
uległ zmianie. To biało-zieloni 
wciąż dominowali na murawie. 
Trener Bzury, Paweł Rzymow-
ski przy korzystnym wyniku 

skorzystał z długiej ławki, dając 
pograć rezerwowym – wyko-
rzystał w drugiej połowie kom-
plet pięciu zmian. Kolejne bram-

ki dla Bzury były tylko kwestią 
czasu. W 67. minucie stuprocen-
tową sytuację wykorzystał Ka-
mil Wojciechowski, a na kwa-

drans przed końcem wynik 
meczu ustalił obrońca biało-zie-
lonych, Adam Żółtowski. 

Do końca sezonu pozostało 
sześć kolejek. W weekend Bzu-
ra zagra na wyjeździe z trzecim 
w tabeli płockiej A-klasy zespo-
łem Zorzy Szczawin Kościel-
ny. Na stadion przy ul. Chopina 
biało-zieloni powrócą w sobotę 
18 maja, aby zmierzyć się z dru-
żyną Spójni Mała Wieś.

Tabela po XVI kolejce
1. Bzura Chodaków 70-15 43

2. Błękitni Gąbin 47-15 38

3. Zorza Szczawin Kościelny 37-26 34

4. Wicher Cieszewo 45-26 30

5. Spójnia Mała Wieś 45-29 23

6. GKS Góra 30-33 21

7. ULKS Ciółkowo 17-31 20

8. Szopen Sanniki 38-48 19

9. Mazowia Słubice 23-38 17

10. Polonia Radzanowo 25-33 15

11. Wisła Główina-Sobowo 28-52 14

12. Wisła Nowy Duninów 7-66 1

Pięć punktów przewagi
Dwa mecze i dwa kolejne zwycięstwa. Piłkarze chodakowskiej Bzury nie zwalniają tempa. 
Ponadto, po niespodziewanej przegranej Błękitnych Gąbin z Polonią Radzanowo, biało-
zieloni mają już pięć punktów przewagi w tabeli płockiej A-klasy. Najlepszym prezentem 
na 90-lecie klubu będzie z pewnością awans do ligi okręgowej, który jest coraz bliżej. 

Wicher Cieszewo – Bzura Chodaków 2:3 (0:2)
Bramki: Kamil Wojciechowski (2), Jakub Kowalski

Skład Bzury: M. Kowalski, Żółtowski, J. Kowalski, Krawczak, Wierzbcki, 
Wojciechowski, Jeznach, Strzelczyk, Stencel, Tomczyk, Karczewski (Kacprzak)

Bzura Chodaków - Mazowia Słubice 4:0 (2:0)
Bramki: Adrian Tomczyk, Jan Wierzbicki, Kamil Wojciechowski, Adam Żółtowski
Skład Bzury: M. Kowalski, Żółtowski (Karczewski), J. Kowalski (Stypuła), 
S. Krawczak (K. Krawczak), Wierzbicki, Wojciechowski (Siejka), Tomczyk 

(Kawczyński), Jeznach, Strzelczyk, Stencel, K. Kacprzak

Piłkarze Orkana Sochaczew 
rozpoczęli rundę wiosenną od 
dwóch zwycięstw w płockiej B-
-klasie. Wszystko wskazuje na 
to, że jesienią drużyna wystą-
pi w wyższej klasie rozgryw-
kowej. Do rozegrania pozosta-
ły jeszcze trzy mecze.

W niedzielę 29 kwietnia 
Orkan wygrał na wyjeździe z 
Lwowianką Lwówek. Socha-
czewska drużyna prowadziła 
po pierwszej połowie dwoma 
bramkami. Gospodarze zdo-
łali jednak w drugiej części gry 
zdobyć dwa trafi enia, lecz osta-
tecznie musieli uznać wyższość 
lidera tabeli.

W minioną sobotę, 4 maja, 
jeszcze na głównym boisku 
przy ul. Warszawskiej, przed 
zapowiadanym remontem, ze-
spół Józefa Szajewskiego podej-
mował drugi w tabeli Huragan 
Bodzanów. Wynik, w 12. mi-
nucie otworzył Cezary Czar-
necki. Najlepszy snajper Orka-

na zdołał w pierwszej połowie 
ustrzelić klasycznego hat-tricka. 
W 38. minucie trafi ł w bramkę 
od słupka, ładnym technicz-
nym strzałem z długi róg, a pięć 
minut później „huknął” siłowo 
zza pola karnego. Piłka odbija-
jąc się od poprzeczki przekro-
czyła linię bramową. 

W drugiej połowie spadło 
tempo gry. Gospodarze pilno-
wali wyniku i mniej żywiołowo 
nacierali na bramkę rywali. Ze-
mściło się to w 67. minucie, kie-
dy to Huragan oddał pierwszy 
w meczu strzał na bramkę, nie-
stety celny. Był to jednak jedy-
nie honorowy gol dla gości. 

Tabela po XI kolejce
1. KS Orkan Sochaczew 43-9 30

2. Sparta Mochowo 42-13 24

3. Huragan Bodzanów 30-12 24

4. Zjednoczeni Bulkowo 28-15 22

5. Lwówianka Lwówek 16-27 13

6. Unia II Czermno 16-35 12

Duży krok w kierunku awansu

Lwówianka Lwówek – KS Orkan Sochaczew 2:4 (0:2)
Bramki: Cezary Czarnecki (2), Hubert Majszak, Grzegorz Affek

Skład Orkana: Dawid Kuśmider, Radosław Jaworski, Łukasz Kobierecki, 
Radosław Strzelczyk, Damian Maćkiewicz, Grzegorz Affek, Adrian Rzeźniczek, 

Patryk Malinowski, Kamil Śmigiel (Jakub Pietrzyk), Arkadiusz Widyński 
(Hubert Majszak), Cezary Czarnecki

KS Orkan Sochaczew - Huragan Bodzanów 3:1 (3:0)
Bramki: Cezary Czarnecki (3)

Skład Orkana: Dawid Kuśmider, Radosław Jaworski, Łukasz Kobierecki, 
Radosław Strzelczyk (Kamil Śmigiel), Robert Kołodziejczak, Grzegorz Affek, 

Adrian Rzeźniczek, Patryk Malinowski, Przemysław Bardziński (Damian 
Maćkiewicz), Hubert Majszak (Jakub Pietrzyk), Cezary Czarnecki

W niedzielę 28 kwietnia na 
obiektach AWF w Krakowie 
odbył się charytatywny mi-
ting lekkoatletyczny KS Cra-
covia Kraków. Wystartowała 
w nim pięcioosobowa repre-
zentacja KM „Aktywni” So-
chaczew. Udało im się zdobyć 
dwa brązowe medale. 

Rozpoczęcie sezonu odbyło się 
w strugach deszczu. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa, bez ryzy-
kowania zbędnych kontuzji, so-
chaczewscy lekkoatleci odpuścili 
konkurencje skocznościowe.

W pchnięciu kulą 3 kg wy-
startowała Martyna Orlińska. 
Wynikiem 8.87 m zajęła trzecie 
miejsce. Na 100 metrów w cięż-
kich warunkach biegały Julia 

Sadowska, Weronika Lewan-
dowska i Justyna Karczewska. 
Julia Sadowska przebiegła 100 
m w 13.66 s. Zajęła trzecie miej-
sce. Gorzej wypadła Weronika 
Lewandowska. Spóźniony start 
i rezultat 14.23 s dał zawodnicz-
ce „Aktywnych” piątą lokatę. 
W ulewie maksimum możli-
wości dała z siebie Justyna Kar-
czewska. Co prawda była ósma, 
ale z nowym rekordem życio-
wym (poprawionym o ponad 
0.3 sek) - 14.68 s.

W biegu na 300 metrów 
wystartowała Weronika Le-
wandowska i Emanuel Zimny. 
Weronika z wynikiem 47.35 za-
jęła dziewiąte miejsce. Emanuel 
z rezultatem 42.30 s również był 
dziewiąty.

Deszczowo i „brązowo” 
w Krakowie

Drużyna Los Blancos zwy-
ciężyła w Majowym Turnieju 
Piłki Nożnej organizowanym 
przez MOSiR. Zawody odbyły 
się w niedzielę 5 maja na bo-
isku ze sztuczną nawierzchnią 
przy ul. Chopina. 

W turnieju zagrało siedem dru-
żyn, podzielonych początko-
wo na dwie grupy. Zwycięzcy 
turnieju, ekipa Los Blancos, po 
bezbramkowym remisie poko-
nała w fi nale drużynę FC So-
chaczew w serii rzutów karnych 

6:5. Mecze sędziował Bartosz 
Targaszewski.

Najskuteczniejszym za-
wodnikiem turnieju został Da-
mian Pączek (Walkower) – zdo-
bywca ośmiu goli, najlepszym 
bramkarzem wybrano Daniela 
Czajewskiego z Los Blancos. 

Skład zwycięskiej drużyny 
Los Blancos: Bartłomiej Kacz-
marek, Daniel Czajewski, Łu-
kasz Ogrodzki, Kamil Cieślak, 
Łukasz Zając, Radosław Kle-
śniak, Dominik Miszewski, 
Daniel Jankowski.

Siedem ekip 
w majowym turnieju

PŁYWANIE

Zawody pływackie w Pułtusku, które odbyły się 27 kwiet-
nia, były bardzo udane dla zawodników UKS „Dwójki”. 
Sochaczewska reprezentacja zakończyła je na trzecim miej-
scu w klasyfi kacji medalowej z 15 krążkami (8 złotych, 5 
srebrnych i 2 brązowe). Medale wywalczyli: Marta Czubik, 
Aleksandra Czubik, Zuzanna Denisiewicz, Adam Czajka, 
Franciszek Szymański i Sebastian Głowacki. Ponadto so-
chaczewski klub reprezentowali: Natalia Adamczyk, Szy-
mon Jaczyński, Wojciech Pawelec i Damian Bąba.

15 medali w Pułtusku
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W Sochaczewie w czterech 
halach sportowych szkół 
podstawowych nr 1, 4, 6 i 
w obiekcie MOSiR przy ul. 
Chopina 101, rywalizowali 
zawodnicy w kategorii mini-
strant (2007-2011), a w Skier-
niewicach w kategorii lektor 
młodszy (2003-2006) i lek-
tor starszy (1998-2002). Mi-
strzostwa Polski LSO po raz 
pierwszy zagościły w diece-
zji łowickiej i po raz pierwszy 
w historii rozgrywane były 
w dwóch miastach. Socha-
czew reprezentowała druży-
na z parafi i św. Wawrzyńca, 
która zagrała w kategorii lek-
tor starszy w Skierniewicach. 
Niestety, po fazie grupowej, 
nie zdołali zakwalifi kować 
się do gry o medale.

Wcześniej, w środę 24 
kwietnia, w sochaczewskich 
kramnicach miejskich prze-
prowadzono losowanie grup 
turniejowych we wszyst-
kich trzech kategoriach. Lo-
sowanie prowadził redaktor 
sportowy Krzysztof Miklas. 
Wzięli w nim udział tak-
że: diecezjalny duszpasterz 
sportowców diecezji łowic-
kiej – ks. Sebastian Antosik, 
wiceprezydent Skierniewic – 
Jarosław Chęcielewski, prze-
wodniczący komitetu orga-
nizacyjnego mistrzostw LSO 
– biskup pomocniczy diece-
zji łowickiej, Wojciech Osial 
oraz zastępca burmistrza So-
chaczewa – Marek Fergiński. 

Pierwszego dnia w czte-
rech sochaczewskich obiek-
tach rozegrano fazę grupową. 
Rywalizowało ok. 400 za-
wodników z 38 drużyn. Me-
cze trwały 2 x 7 minut. Spo-
tkania obfi towały w piękne 
bramki i ciekawe akcje. Dwie 
najlepsze drużyny z każdej 
grupy awansowały do 1/8 fi -
nału. Finały A odbyły się ko-
lejnego dnia w hali Szkoły 
Podstawowej nr 4, w pozo-
stałych obiektach rozgrywa-
no mecze o dalsze miejsca w 

turnieju. Przed decydującą 
fazą mistrzostw wszyscy za-
wodnicy i opiekunowie dru-
żyn spotkali się w środę wie-
czorem na wspólnej kolacji w 

„Stodole nad Bzurą” w Ko-
złowie Biskupim.

Drugi dzień pobytu w na-
szym mieście młodzi piłka-
rze rozpoczęli od mszy świę-

tej w kościele św. Wawrzyńca. 
Rozgrywki w decydującej fa-
zie turnieju rozpoczęły się o 
10:30. Rywalizacja, podob-
nie jak pierwszego dnia mi-
strzostw, była na wysokim 
poziomie. Część zwycięzców 
udało się wyłonić po regula-
minowym czasie gry. W kil-
ku przypadkach potrzebne 
były rzuty karne. Ostatecz-
nie w turnieju ministrantów 
zwyciężyła drużyna z parafi i 
pw. św. Joachima w Skawin-
kach, która pokonała w fi nale 
2:1 zespół z parafi i pw. Mat-
ki Bożej przy Żłóbku w Ko-
bylinie.

Po zakończeniu sporto-
wej rywalizacji najlepsze eki-
py udały się do Skierniewic, 
gdzie na uroczystej kończą-
cej mistrzostwa gali odebra-
li nagrody, medale i puchary. 
Wręczyli je m.in. organizato-
rzy mistrzostw na czele z re-
daktorem naczelnym mie-
sięcznika „Króluj nam 
Chryste” Michałem Bondy-
rą, biskupi łowiccy, rzecznik 
prasowy rządu Joanna Kop-
cińska, poseł Maciej Małecki 
oraz przedstawiciele socha-
czewskiego samorządu miej-
skiego: zastępca burmistrza 
Marek Fergiński, naczelnik 
Wydziału Sportu i Organi-
zacji Pozarządowych UM – 
Agata Kalińska oraz dyrektor 
MOSiR, Mieczysław Głu-
chowski.

Klasyfikacja turnieju i nagrody indywidualne
Ministranci
I miejsce: parafia pw. św. Joachima w Skawinkach, arch. krakowska,
II miejsce: parafia pw. Matki Bożej przy Żłóbku w Kobylinie, diec. kaliska
III miejsce: parafia pw. Narodzenia NMP w Oleszycach, diec. zamojsko-lubaczowska
IV miejsce: parafia pw. św. Rocha w Białymstoku, diec. białostocka
Najlepszy bramkarz: Remigiusz Pawełko (parafia pw. Narodzenia NMP w Oleszycach)
Najlepszy zawodnik: Jakub Baranowski (parafia pw. Matki Bożej przy Żłóbku w Kobylinie)
Najlepszy strzelec: Klaudiusz Jurek (parafia pw. św. Joachima w Skawinkach)
Lektorzy młodsi
I miejsce: parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim, diec. sandomierska
II miejsce: parafia pw. św. Wita w Tuliszkowie, diec. włocławska
III miejsce: parafia pw. św. Michała Archanioła w Ujanowicach, diec. tarnowska
IV miejsce: parafia pw. Zwiastowania NMP w Leżajsku, diec. przemyska
Najlepszy bramkarz: Szymon Pudzianowski (parafia pw. św. Wita w Tuliszkowie)
Najlepszy zawodnik: Adam Pawełkiewicz (parafia św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim)
Najlepszy strzelec: Patryk Wielgosz (parafia św. Tomasza Apostoła w Warszawie)
Lektorzy starsi
I miejsce: parafia pw. św. Wojciecha w Mikołowie, arch. diecezja katowicka
II miejsce: parafia pw. Świętej Trójcy w Róży Wielkiej, arch. koszalińsko-kołobrzeska
III miejsce: parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Bełżcu, diec. zamojsko-lubaczowska
IV miejsce: parafia pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Bednarach, diec. łowicka
Najlepszy bramkarz: Maciej Ćwiek (parafia pw. Świętej Trójcy w Róży Wielkiej)
Najlepszy zawodnik: Dominik Słomka (parafia pw. św. Wojciecha w Mikołowie)
Najlepszy strzelec: Damian Klimek (parafia pw. św. Józefa w Krakowie – Osiedle Kalinowe)

Ministranci zagrali 
w Sochaczewie
Około 1500 zawodników z ponad stu parafi i z całej Polski wzięło udział w XIV Mistrzostwa 
Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar Ogólnopolskiego 
Miesięcznika dla Ministrantów „Króluj nam Chryste”. Współorganizatorami turnieju, 
który odbył się 1 i 2 maja, były miasta Sochaczew i Skierniewice. 

Organizatorzy przedłużyli 
termin zapisów do XIX Tur-
nieju Dzikich Drużyn o Pu-
char Stowarzyszenia Odnowy 
Sochaczewa „Zamek”. Zgło-
szenia przyjmowane będą do 
piątku 10 maja. Tegoroczna 
rywalizacja odbędzie się w so-
botę, 18 maja na sochaczew-
skich boiskach MOSiR przy ul. 
Chopina 101 oraz przy Szkole 
Podstawowej nr 7. 

Pamiętajmy, iż zgłoszenia 
może dokonać wyłącznie peł-
noletni opiekun zespołu, na 
podstawie pisemnej zgody ro-
dziców zawodników. Pomy-
słodawcą tych cieszących się 
bardzo dużą popularnością 
rozgrywek jest poseł Maciej 
Małecki, prywatnie miłośnik 
piłki nożnej. Wzorem ostat-
nich lat, tym razem, 13 maja 
w kramnicach miejskich od-
będzie się uroczyste losowanie 
grup turniejowych. Obecność 

delegatów zgłoszonych ekip 
jest obowiązkowa.

Na boisku w każdym ze-
spole wystąpi sześciu zawodni-
ków, w tym bramkarz. Każda 
drużyna do rozgrywek może 
zgłosić maksymalnie 10 za-
wodników. Rywalizacja odbę-
dzie się w pięciu kategoriach: 
„Skrzaty” (U-10), „Orliki” (U-
13), „Junior” (U-16), mężczyźni 
open oraz kobiety open.

Zapisy odbywają się w se-
kretariacie MOSiR Sochaczew 
(pływalnia Orka - ul. Olimpij-
ska 3) lub w budynku MOSiR 
przy ul. Chopina 101. Tam do-
stępne są też formularze zgło-
szeń i  zgody rodziców, można 
też je pobrać ze stron interneto-
wych – maciejmalecki.pl, socha-
czew.pl, mosir.sochaczew.pl lub 
z funpage turnieju na facebook. 
Szczegółowe informacje o za-
wodach można uzyskać pod nr 
tel. 46 46 862 77 59, 46 863 26 20, 
mail: mosirorka@interia.pl.

Zapisy do Turnieju 
Dzikich Drużyn 
przedłużone do 10 maja

Reprezentanci sochaczewskie-
go Orkan-Judo w ostatnich 
dniach wzięli udział w dwóch 
międzynarodowych turniach – 
w Kopenhadze i Rydze. Zdobyli 
cenne doświadczenie rywalizu-
jąc z najlepszymi zawodnikami 
w Europie.

Pod koniec kwietnia dwójka re-
prezentantów sochaczewskie-
go klubu, wspólnie z trenerem 
Maciejem Cichockim, wybra-
li się do stolicy Danii, aby wziąć 
udział w międzynarodowym 
turnieju Copenhagen Open. W 
zawodach startowało 99 klubów 
z 16 państw. Świetny występ za-
notowała Oliwia Hupert, która 
w wadze powyżej 57 kg zdobyła 
brązowy medal, pokonując ko-
lejno zawodniczki z Finlandii i 

Danii, niestety uległa dwóm re-
prezentantkom Holandii. Z ko-
lei Aleksander Dudek w wadze 
powyżej 66 kg otarł się o po-
dium zajmując piąte miejsce. 
Wygrał walkę z zawodnikiem 
ze Szwecji, kolejne dwa starcia 
przegrał z Niemcami.

4 maja siedmiu zawodni-
ków Orkan-Judo walczyło w 
International Kyodai Judo To-
urnament w Rydze. Meda-
le zdobyli najmłodsi zawodni-
cy klubu, Zuzanna Wasilewska 
wywalczyła złoto w wadze po-
wyżej 44 kg, a Marcel Marczew-
ski srebro w kategorii do 55 kg. 
Pozostali judocy - Maksymilian 
Żakowski, Aleksander Dudek, 
Jan Jesiołowski, Eryk Osiński i 
Mateusz Martinek nie dotarli 
do strefy medalowej.

JUDO

Międzynarodowe turnieje
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RUGBY

Mecz z Budowlanymi, jako 
ostatni przed remontem, 
odbył się jeszcze na stadio-
nie przy ul. Warszawskiej, 
w niedzielę 28 kwietnia. So-
chaczewska „Maracana” po-
nownie zapełniła się kibica-
mi, których przybyło ponad 
tysiąc. Łodzianie to najlep-
sza drużyna w Polsce, która 
w trzech ostatnich latach się-
gała po tytuł mistrzów Pol-
ski. Ostatni raz Orkan wy-
grał z Budowlanymi w 2013 
roku. Tym razem socha-
czewska ekipa również nie 
była stawiana w roli fawo-
ryta. 

Przed rozpoczęciem spo-
tkania prezes RCO Mieczy-
sław Głuchowski wspólnie 
z przewodniczącym Klu-
bu Biznesu Orkana, Zdzisła-
wem Kośmidrem, wręczyli 
posłowi Maciejowi Małeckie-
mu symboliczny prezent w 
postaci koszulki z numerem 
9. Była to forma podzięko-
wania za pomoc w pozyska-
niu sponsora generalnego dla 
klubu, którym został PKN 
Orlen. 

Rugbiści wybiegli na mu-
rawę po raz pierwszy w no-
wych koszulkach z logoty-
pem polskiego koncernu 
naft owego. Pierwszy gwiz-
dek Dariusza Reksa, sędzie-
go spotkania, poprzedziła 
minuta ciszy. W ten sposób 
uczczono pamięć zmarłego 
kilka dni temu inż. Edwarda 
Kobka, pierwszego kierow-
nika sochaczewskiej druży-
ny rugby.

Pierwsze akcje meczu 
przebiegły pod dyktando go-
spodarzy. Niestety, tuż po 
rozpoczęciu spotkania kon-
tuzji (złamanie nosa) doznał 
Piotr Wawrzyńczak, co wy-
kluczyło go z dalszej gry. W 5. 

minucie po wygranym aucie 
i związaniu maula, piłka zna-
lazła się w rękach Gruzina 
Giorgia Suluashviliego, który 
popędził na pole punktowe 
Budowlanych. Orkan niespo-
dziewanie objął pięciopunk-
towe prowadzenie. 

Potem napór Budowla-
nych rósł z minuty na minutę, 
już przed przerwą goście za-
pewnili sobie bonus za cztery 
przyłożenia. W kwadrans po 
rozpoczęciu drugiej połowy 
prowadzili 40:5. 

Choć mecz był już prze-
grany, sochaczewscy rugbiści 
nie poddawali się, chcąc po-
kazać swój charakter. Udało 

się to na osiem minut przed 
końcem, gdy drugie przyłoże-
nie dla Orkana zdobył Bartło-
miej Sadowski. 

- Dziękuję zawodnikom 
za zaangażowanie. Nasi ry-
wale budują swoją drużynę 
od wielu lat, walczą o mi-
strzostwo Polski, my do-
piero zaczynamy. Mam 
nadzieję, że niedługo też 
dołączymy do czołówki i 
będziemy wspólnie podno-
sić poziom polskiego rug-
by. Zarówno organizacyjnie 
jak i sportowo drużyna Or-
kana cały czas się rozwija. 
Wierzę, że w kolejnych me-
czach osiągniemy korzyst-

ne wyniki, które pozwolą 
nam znaleźć się z najlepszej 
czwórce jeszcze w tym se-
zonie – mówił na konferen-
cji prasowej po meczu kapi-
tan i menadżer RCO, Maciej 
Brażuk. 

- Nie byliśmy w tym me-
czu faworytem. Potraktowa-
liśmy go jako kolejne cenne 
doświadczenie. Na począt-
ku spotkania próbowaliśmy 
podjąć bezpośrednią rywa-
lizację, lecz mój zespół sto-
sował się do dyscypliny tak-
tycznej tylko przez pierwszy 
kwadrans. Później zawod-
nikom puściły nerwy. Przed 
nami jeszcze dużo pracy. 

Nie ukrywam, że w meczach 
z Pogonią Siedlce i Lechią 
Gdańsk będziemy liczyć na 
wygraną – komentował tre-
ner Orkana, Andrzej Kopyt.

W sobotę 4 maja socha-
czewscy rugbiści drugi raz w 
tym roku wyjechali do Trój-
miasta, aby tym razem zmie-
rzyć się z niepokonanym w 
obecnym sezonie sopockim 
Ogniwem. 

Pomimo przewagi teryto-
rialnej i częstszego posiada-
nia piłki przez sochaczewski 
zespół to Ogniwo zdoby-
wało punkty. W 19. minu-
cie, po przechwycie, zawod-
nik z Sopotu przebiegł ponad 
pół boiska i zdobył drugie 
przyłożenie dla swojej dru-
żyny. Orkan zdołał zmniej-
szyć straty na 10 minut przed 
przerwą. Po wygranym mły-
nie jajo trafi ło w ręce Micha-
ła Kępy, który położył je mię-
dzy słupami. Chwilę później 
Ogniwo zdołało jednak zdo-
być trzecie przyłożenie. Było 
15:7 i znów atakował Orkan. 

W drugiej połowie, po 
kolejnych dwóch udanych 
akcjach, ogniwiacy w 51. mi-
nucie wyszli na 20-punkto-
we prowadzenie. Ekipa pro-
wadzona przez Andrzeja 
Kopyta nie poddawała się. 
Zmniejszyć straty udało się 
w doliczonym czasie gry gdy, 
po wygranym młynie, piłkę 
na polu punktowym poło-
żył Giorgi Suluashvili i celnie 
podwyższył Michał Kępa.

Po dwóch porażkach Or-
kan spadł z drugiego na szó-
ste miejsce w tabeli Ekstrali-
gi, ale różnice są minimalne, 
a bezpośredni rywale Skra 
i Budowlani Lublin dopiero 
zaczynają grać z czołówką. 
Cel, czyli awans do czwórki, 
wciąż jest realny. Trzeba jed-

nak wrócić na ścieżkę zwy-
cięstw, najlepiej wygrać we 
wszystkich trzech pozosta-
łych do końca sezonu zasad-
niczego meczach.

Najbliższa okazja już w 
niedzielę 12 maja o godzi-
nie 14.00. Orkan zmierzy się 
na stadionie w Chodakowie 
przy ul. Chopina 101 z Pogo-
nią Siedlce.  

- W tym meczu nie bę-
dziemy faworytem, ale pod-
trzymuję deklarację, że 
chcemy go wygrać. Jeśli wy-
eliminujemy błędy z meczów 
z Budowlanymi i Ogniwem, 
zagramy mądrzej, pomogą 
nam kibice, to możemy spra-
wić sensację, bo tak trzeba 
nazwać ewentualne zwycię-
stwo nad Pogonią. Wierzę, że 
moja drużyna tego dokona – 
deklaruje Andrzej Kopyt. 

RC Orkan Sochaczew 
jest wspierany przez: 

sponsor strategiczny - Miasto 
Sochaczew, sponsorzy 
generalni - PKN Orlen i 

Murapol; sponsorzy główni 
- SochBud, Żywiec Zdrój, 

Gardenia, PatioColor, 
G-Shock, BingoSpa, Prima, 

Fast Service, Zdzisław 
Kośmider;  sponsorzy 

- Drukarnia Chrzczany, 
Cukiernia Lukrecja, BVG, 

Media Planet. 

Będzie zwycięstwo z Pogonią?
Po udanym początku sezonu rugbiści Orkana zmierzyli się z mistrzami i wicemistrzami Polski. Pomimo woli walki i pokazania 
charakteru przez sochaczewskich rycerzy ekipy MasterPharm Budowlani Łódź SA i Ogniwo Sopot okazały się zbyt mocne. 
Nasi rugbiści podkreślają – jeszcze za mocne. Teraz czas na mecz z trzecim zespołem poprzedniego sezonu 
– Pogonią Siedlce. Spotkanie rozegrane zostanie w Chodakowie, w niedzielę 12 maja o godzinie 14.00. 

Tabela po VI kolejce
1. MKS Ogniwo Sopot 240-59 28

2. Budowlani Łódź SA 223-71 24

3. MKS Pogoń Siedlce 197-79 21

4. OKS Skra Warszawa 179-120 21

5. KS Budowlani Lublin 178-131 18

6. RC Orkan Sochaczew 170-119 15

7. RC Lechia Gdańsk 140-157 12

8. RzKS Juvenia Kraków 83-210 7

9. KS Budowlani Łódź 36-208 2

10. RC Arka Gdynia 51-343 0

RC Orkan Sochaczew – MasterPharm Budowlani Łódź SA 10:40 (5:28)
Punkty: Giorgi Suluashvili 5, Bartłomiej Sadowski 5

Skład Orkana: George Joglidze, Bartłomiej Sadowski, Krystian Mechecki (Adrian Pętlak), Marcin Krześniak, 
Adrian Niemiec, Michał Kępa, Artur Fursenko, Giorgi Suluashvili, Piotr Wawrzyńczak (Zurab Albutashvili), 

Russell Upton, Maciej Brażuk, Mateusz Pawłowski, Razhdeni Bagaturia (Michał Polakowski), Michał Gadomski 
(Antoni Gołębiowski), Adrian Potrykus (Tomasz Markiewicz)

Ogniwo Sopot - RC Orkan Sochaczew 27:14 (15:7)
Punkty: Michał Kępa 7, Giorgi Suluashvili 5, George Joglidze 2

Skład Orkana: George Joglidze, Bartłomiej Sadowski (Iralki Chelidze), Marcin Krześniak, Artur Fursenko, 
Adrian Niemiec, Michał Kępa, Adrian Pętlak, Giorgi Suluashvili, Zurab Albutashvili (Antoni Gołębiowski), 

Russell Upton, Maciej Brażuk, Mateusz Pawłowski, Razhdeni Bagaturia, Michał Gadomski, Adrian Potrykus




