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Mają awans w kieszeni
To dobra runda dla 
sochaczewskich 
zespołów piłkarskich. 
Zarówno Bzura 
Chodaków, jak 
i KS Orkan Sochaczew 
zapewniły już sobie 
awans do wyższych 
klas rozgrywkowych. 
Obydwa kluby obcho-
dzą w tym roku okrągłe 
jubileusze, Bzura 
90-lecie, 
Orkan 95-lecie

Noc pełna atrakcji

1,2 mln do podziału

 strona 16
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Rusza kolejna, siódma już edycja Socha-
czewskiego Budżetu Obywatelskiego. Na 
najbliższą sesję rady miejskiej trafi  uchwała 
w tej sprawie. Jeśli radni powiedzą „tak”, 
miasto odda do dyspozycji mieszkańców 
1.200.000 zł na przyszłoroczne inwestycje. 
Suma ta zostanie podzielona na dwie pule: 
na tak zwane projekty duże o kosztach 
realizacji od 100 do 870 tys. zł oraz 
małe od 20 do 100 tys. zł, na które pula 
do podziału wyniesie 330 tys. zł. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu co najmniej pięć 
pomysłów mieszkańców zostanie 
w całości bądź częściowo zrealizowanych 
w przyszłym roku w ramach SBO

W Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad 
Bzurą w „Noc Muzeów” 
wykłady przeplatały 
się z pokazami 
artyleryjskimi 
i koncertami. 
Zwiedzający mogli 
też zobaczyć pokaz 
sztucznych ogni. Dzięki 
dofinansowaniu ratusza 
kolejny raz sochacze-
wianie mogli za darmo 
przejechać się „Pocią-
giem Retro”. Muzeum 
w Żelazowej Woli przy-
gotowało dla odwiedza-
jących koncerty, a pałac 
w Gawłowie zaprosił na 
okolicznościowy bieg

Strona 3

Strona 12
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NASZE SPRAWY

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

ks. Piotrowi Żądło 
proboszczowi parafii św. Wawrzyńca 

oraz

ks. Zbigniewowi Żądło 
proboszczowi parafii św. Brata Alberta 

z powodu śmierci

MAMY
słowa otuchy, głębokiego żalu i wsparcia 

w tych trudnych chwilach
przekazują

Księdzu prałatowi 
Piotrowi Żądło 

proboszczowi parafii św. Wawrzyńca 
oraz 

księdzu Zbigniewowi Żądło 
proboszczowi parafii św. Brata Alberta

składam wyrazy najgłębszego współczucia 
z powodu śmierci 

Mamy
Łączę się w modlitwie 

z całą Rodziną Zmarłej 
Maciej Małecki 

Poseł na Sejm RP

Słowa wsparcia i wyrazy głębokiego współczucia 
oraz szczere kondolencje

księdzu Piotrowi Żądło
dziekanowi i proboszczowi parafii św. Wawrzyńca 

w Sochaczewie oraz 

księdzu Zbigniewowi Żądło
proboszczowi parafii św. Brata Alberta 

w Sochaczewie-Karwowie
z powodu śmierci 

Mamy
składają

Jolanta Gonta, starosta sochaczewski 
wraz z Zarządem Powiatu

oraz Andrzej Kierzkowski, przewodniczący 
Rady Powiatu w Sochaczewie 

wraz z Radą Powiatu

KONDOLENCJE

Burmistrz 
Sochaczewa
Piotr Osiecki

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Sylwester Kaczmarek

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Jak informuje Wydział Polity-
ki Społecznej i Ochrony Zdro-
wia UM, setka dzieci z nieza-
możnych rodzin wyjedzie w 
tym roku na kolonie nad pol-
skie morze do Międzywodzia. 
Do ratusza wpłynęły dwie ofer-
ty na organizację letniego wy-
poczynku. Przetarg na organi-
zację kolonii wygrało Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-
-Krajoznawcze z Zielonej Góry. 
Koszt wakacyjnego wypoczyn-
ku dla setki dzieci to 80 tys. zł.

- Odbędą się dwa dziesię-
ciodniowe turnusy, każdy z 
nich dla pięćdziesięciorga dzie-
ci, w dniach od 30 czerwca do 
9 lipca i od 9 do 18 lipca. Dzieci 
zamieszkają w malowniczym, 
zalesionym ośrodku wczaso-
wo-wypoczynkowym „Bursz-
tyn”, położonym 250 metrów 
od morza. Będą mieć zapew-
nione pełne wyżywienie, opie-
kę wychowawczą, medyczną, 
autokarowe wycieczki po oko-
licy. W czasie ich pobytu od-
będą się: ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, dyskoteka, piesze 
wycieczki, rozgrywki sporto-
we. Nie zabraknie też rozmów 
na trudne tematy, o zgubnych 
skutkach nałogów czy przemo-
cy domowej – mówi naczelnik 
Wydziału Polityki Społecznej i 
Ochrony Zdrowia UM, Joanna 
Kamińska.

Miasto zorganizuje także 
półkolonie dla dzieci. W tym 
roku odbędą się one w Szkole 
Podstawowej nr 6 w Sochacze-
wie i potrwają dwa tygodnie. 
Rozpoczną się w pierwszy po-
niedziałek wakacji, 24 czerw-
ca. W zajęciach będzie mogło 
uczestniczyć 120 dzieci z miej-
skich szkół podstawowych. 

W ramach półkolonii dzie-
ci otrzymają każdego dnia trzy 
posiłki - śniadanie, obiad, pod-
wieczorek. W programie zajęć 
będzie kilka wycieczek do po-

bliskich miast. Ponadto wyj-
ścia na sochaczewską pływal-
nię „Orka”, do kina oraz liczne 
gry i zabawy z wykorzystaniem 
infrastruktury i zaplecza spor-
towego Szkoły Podstawowej nr 
6 - boiska, placu zabaw, hali. 
Opiekę nad dziećmi od godz. 
9.00 do 15.00 będą sprawować 
sochaczewscy nauczyciele. Na 
organizację półkolonii ratusz 
przeznaczy 40 tysięcy złotych.

Za wyłonienie dzieci, któ-
re pojadą na kolonie nad morze, 
jak i tych, które będą uczestni-

czyć w zajęciach odbywających 
się w ramach półkolonii w miej-
skiej „szóstce” odpowiedzialni 
będą pedagodzy z poszczegól-
nych szkół. Jak zawsze rodzi-
ce pokryją jedynie symboliczną 
część kosztów wypoczynku – za 
dwutygodniowe półkolonie za-
płacą 20 zł, a za kolonie w Mię-
dzywodziu 60 zł. Resztę wyło-
ży samorząd miejski z funduszu 
przeznaczonego na walkę z al-
koholizmem i narkomanią, któ-
rego istotnym elementem jest 
pro� laktyka prozdrowotna.

Ratusz do� nansuje tak-
że wyjazd podopiecznych To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci 
do Serocka, gdzie znajduje się 
ośrodek wypoczynkowo-re-
habilitacyjny TPD. Jak twier-
dzi prezes organizacji Teresa 
Przybylska, dzieci z Sochacze-
wa jeżdżą tam od lat. Jest to ich 
wymarzone miejsce na wypo-
czynek.Oprócz niego jest wtedy 
czas na rozmowy z pedagogami 
lub psychologiem, na oderwa-
nie się od trudnej czasami rze-
czywistości.

Wakacje dla 220 dzieci
Ratusz przeznaczy 120 tysięcy złotych na letni wypoczynek dla dzieci z rodzin, których na to nie stać. 
220 uczniów z sochaczewskich szkół podstawowych w najbliższe lato weźmie udział w koloniach 
i półkoloniach fi nansowanych przez miasto.

Podopieczni TPD, tutaj na wycieczce kolejką, spędzą też kilka wakacyjnych dni w ośrodku w Serocku
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Z MIASTA

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

W ramach Sochaczewskie-
go Budżetu Obywatelskiego 
2020 z budżetu miasta zosta-
nie wydzielona kwota 1,2 mln 
zł. Następnie suma ta zosta-
nie podzielona na dwie pule: 
na tak zwane projekty duże o 
kosztach realizacji od 100 do 
870 tys. zł oraz małe od 20 do 
100 tys. zł, na które pula do 
podziału wyniesie 330 tys. zł. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu 
co najmniej pięć pomysłów 
mieszkańców zostanie w ca-
łości bądź częściowo zrealizo-
wanych w przyszłym roku w 
ramach SBO.  

Składanie projektów 
od 24 czerwca
Podobnie jak w poprzednich 
edycjach miejskiego budże-
tu partycypacyjnego propo-
zycje projektów będzie mógł 
zgłosić każdy mieszkaniec 
Sochaczewa oraz organiza-
cje pozarządowe działające 
na terenie miasta. Do wnio-
sku należy dołączyć listę co 
najmniej 20 podpisów popar-
cia. Ratusz rozpocznie przyj-
mowanie projektów 24 czerw-
ca. Wnioskodawcy będą mieli 
czas na złożenie propozycji do 
11 sierpnia 2019 roku. 

Następnie wnioski zosta-
ną rozpatrzone pod kątem 

formalnym i merytorycznym 
przez powołany przez burmi-
strza zespół opiniujący oraz 
odpowiednie wydziały urzę-
du miejskiego. Ocena mery-
toryczna będzie uwzględniać 
takie kryteria jak: czy przed-
sięwzięcie jest możliwe do 
zrealizowania w danym roku 
kalendarzowym, czy wskaza-
na lokalizacja jest położona 
na terenie będącym własno-
ścią samorządu miejskiego, 
rozpatrzona zostanie moż-
liwość techniczna i techno-
logiczna realizacji projektu 
oraz to, jakie zaproponowa-
na inwestycja będzie gene-
rowała koszty w przyszłości. 
Projekty mogą być odrzuco-
ne jeśli: stoją w sprzeczno-
ści z obowiązującymi plana-
mi i programami przyjętymi 
przez samorząd miejski; koli-
dują z rozpoczętymi inwesty-

cjami; wymagają współpracy 
instytucjonalnej podmiotów 
zewnętrznych, jeśli te nie 
przedstawiają gotowości do 
współpracy; naruszałyby 
obowiązujące przepisy pra-
wa, w tym prawa osób trze-
cich, z założenia nie byłyby 
ogólnodostępne dla miesz-
kańców. 

Ostateczną listę projek-
tów poddanych pod głosowa-
nie poznamy w połowie wrze-
śnia. Swoich faworytów będzie 
można wskazywać od 1 do 18 
października. Głosowanie, jak 
w poprzednich latach, przebie-
gnie dwutorowo - elektronicz-
nie, z wykorzystaniem pro� -
lu zaufanego, i papierowo na 
kwestionariuszach ankiet do-
stępnych w kilkunastu punk-
tach na terenie miasta. Prawo 
głosu ma każdy mieszkaniec 
Sochaczewa, który będzie 

mógł wskazać maksymalnie 
dwa projekty z listy. Wyni-
ki poznamy 8 listopada 2019 
roku. Realizacji doczekają się 
przedsięwzięcia z największa 
liczbą głosów, aż do wyczerpa-
nia puli środków budżetu oby-
watelskiego 2020.  

Ubiegłoroczni zwycięzcy 
Przypomnijmy, że mieszkańcy 
zdecydowali, iż w ramach So-
chaczewskiego Budżetu Oby-
watelskiego 2019 zostaną zre-
alizowane dwa duże projekty. 
Pierwszy z nich to park lino-
wy, który powstanie na terenie 
obiektów sportowych MOSiR 
przy ulicy Chopina 101. Pro-
jekt uzyskał poparcie blisko 
800 mieszkańców Sochacze-
wa. Wnioskowana kwota na tę 
inwestycję to pół miliona zło-
tych. Pierwszym etapem przed-
sięwzięcia było sporządzenie 

tak zwanego programu funk-
cjonalno-użytkowego zawie-
rającego koncepcję architekto-
niczną i ocenę dendrologiczną 
drzew, na których zostanie czę-
ściowo umieszczona konstruk-
cja obiektu. Na zlecenie urzędu 
miejskiego dokument przygo-
towała � rma Brandys Design z 
Bielska-Białej. Na jego podsta-
wie ratusz ogłosił przetarg w 
formule „zaprojektuj i wybu-
duj”. Wykonawcę parku lino-
wego powinniśmy poznać w 
pierwszej połowie czerwca. Je-
śli wszystko przebiegnie zgod-
nie z planem, inwestycja zosta-
nie oddana do użytku jesienią 
tego roku.

Drugim dużym zwycię-
skim projektem jest „Remont 
dróg dojazdowych (wewnętrz-
nych), chodników oraz miejsc 
postojowych na osiedlu Polna 
II i Polna V”. Miasto odłożyło 
na ten cel 370 tys. zł. Kilka dni 
temu, w trybie zapytania ofer-
towego, ratusz wyłonił � rmę, 
która wykona dokumentację 
projektową dla tego przedsię-
wzięcia. Za 35.670 zł zrobi to � r-
ma Intec-Plan z Sannik. Zgod-
nie z umową dokumentacja 
ma być gotowa do 20 czerwca. 
Gdy już to nastąpi, miasto bę-
dzie mogło ogłosić przetarg na 
to zadanie.

Projektów małych, czy-
li tych, których koszt nie prze-
kracza 100 tys. zł, zrealizowa-

nych w tym roku zostanie aż 
sześć. Największą liczbę gło-
sów uzyskała budowa tężni so-
lankowej na terenie placu gier 
i zabaw w al. 600-lecia. Insta-
lacja już stoi. Zamontowała 
ją � rma „Kryształowy Świat” 
z Libiąża. Sochaczewska tęż-
nia ma trzy metry wysokości i 
cztery szerokości. Jest wyposa-
żona w mieszczący 500 litrów 
zbiornik na solankę, która bę-
dzie dostarczana bezpośrednio 
z Ciechocinka.

Kolejnym zrealizowanym 
już projektem jest „Doposaże-
nie ogródka jordanowskiego 
przy ul. 1 Maja w elementy do 
zabawy”. Wartość tego przed-
sięwzięcia wynosiła 37 tys. zł. 
Wśród wygranych w SBO 2019 
są też dwie inne inwestycje do-
tyczące placów zabaw: moder-
nizacja i doposażenie placu 
zabaw na osiedlu Polna I (po-
między blokami Żeromskiego 
24 i 26 oraz al. 600-lecia 25A) 
- 72 tys. zł oraz modernizacja 
placu zabaw na osiedlu Male-
sin przy ul. Kozubowskiego 11 
- 42 tys. zł. Dwa następne pro-
jekty będą realizowane w Cho-
dakowie - progi zwalniające 
za 80 tys. zł w uliczkach osie-
dlowych odchodzących od ul. 
Młynarskiej oraz kwotą 29 tys. 
zł do� nansowane zostaną, za-
planowane na czerwiec, obcho-
dy 90-lecia Klubu Sportowego 
Bzura Chodaków.

1.200.000 zł do podziału
Rusza kolejna, siódma już edycja Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Na najbliższą sesję rady miejskiej, 21 maja, trafi  
uchwała w tej sprawie. Jeśli radni powiedzą „tak”, miasto odda do dyspozycji mieszkańców 1.200.000 zł na przyszłoroczne 
inwestycje. Tymczasem realizowane są zwycięskie projekty SBO 2019.

Z ogromnym żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Jacka 
Zawadzkiego

przedsiębiorcy, samorządowca, radnego 
I i II kadencji Rady Miasta, 

wiceprzewodniczącego sochaczewskiej 
Rady Miasta I kadencji

Szczere wyrazy współczucia rodzinie 
i przyjaciołom przekazują

Z głębokim smutkiem 
żegnamy 

zmarłego 11 maja 2019 r.
wiceprzewodniczącego 

Rady Miejskiej Sochaczewa 
I kadencji

Jacka 
Zawadzkiego

Jego Najbliższym składamy wyrazy 
szczerego współczucia

Przewodniczący Paweł Gralak
i radni Rady Miejskiej Sochaczewa I kadencji

Ewie Rybackiej
z Wydziału Mienia 

i Nadzoru Właścicielskiego
z powodu śmierci

MAMY
słowa współczucia i otuchy w tych 

niezwykle trudnych chwilach
przekazują 

Burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego

KONDOLENCJE

Burmistrz 
Sochaczewa
Piotr Osiecki

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Sylwester Kaczmarek
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ROZMOWA TYGODNIA

Kiedy ruszy budowa am-
fi teatru i widowni?
To zależy od radnych. 21 
maja zwrócę się do nich z 
propozycją zwiększenia bu-
dżetu tego projektu, co po-
zwoli mi podpisać umowę 
z wykonawcą i wprowadzić 
go na teren budowy. War-
to przypomnieć, że w po-
przednim przetargu, w 
ubiegłym roku, za niemal 
ten sam zakres prac żądano 
od nas 16,7 mln. Teraz wy-
konamy je kosztem niespeł-
na 13,9 mln i tylko na tym 
jednym kontrakcie uzyska-
my prawie 3 mln złotych 
oszczędności. Nie poddali-
śmy się presji roku wybor-
czego i mamy tego efek-
ty. Co więcej w całym 2018 
roku zrobiliśmy to, co było 
zaplanowane, i dodatkowo 
prawie 6 mln zostało nam 
na koncie. A to nie było 
wcale rzeczą oczywistą, bo 
w minionym roku odwróci-
ły się role w relacjach samo-
rząd - wykonawca. Zleceń 
było dużo, gminy konku-
rowały ze sobą, byle tylko 
znaleźć � rmę gotową zreali-
zować kontrakt. Odłożenie 
prac nad am� teatrem i wi-
downią, przełożenie prze-
targu o kilka kluczowych 
miesięcy, okazało się słusz-
nym ruchem. 

Ceny aż tak bardzo spa-
dły?
Znacząco. To nie tylko pra-
wie 3 mln zaoszczędzone na 
am� teatrze, ale i prawie mi-
lion na stadionie, gdzie mie-
liśmy podobną sytuację. W 
2017 roku, za ten sam zakres 
prac, � rma żądała o 900 tys. 
więcej niż wiosną 2019 roku. 
A wracając do nadwyżki i 
sesji, warto podkreślić, że 
kolejny raz pokażemy, jak 
oszczędnie gospodaruje-
my pieniędzmi. Jesteśmy w 
stanie na koniec roku wy-
pracować prawie 6 mln 
oszczędności i przeznaczyć 
je następnie na inwestycje, 
poprawę bezpieczeństwa, 

kulturę. W tym roku koń-
czymy wiele projektów roz-
poczętych w 2018 r., między 
innymi zagospodarowanie 
terenów nad Bzurą. Bulwa-
ry będą gotowe do 31 maja, 
a przystań kajakowa wraz z 
kawiarnią do 31 paździer-
nika. Niestety pojawią się 
pewne perturbacje związa-
ne z wykorzystaniem plaży 
i wypożyczalni kajaków, bo 
na miejscu dawnej przystani 
będzie trwała budowa. Jeśli 
chodzi o zagospodarowanie 
całego dużego terenu wokół 
zamku, to stawiamy przy-
słowiową kropkę nad i. Jeśli 
radni powiedzą „tak”, może-
my wyznaczyć datę podpisa-
nia umowy z wykonawcą, a 
wtedy przyszłoroczny sylwe-
ster spędzimy w am� teatrze, 
a Święto Mieszkańców-Dni 
Sochaczewa 2021 roku od-
będą się na podzamczu.

Pozostanie tam jeszcze 
niezagospodarowany te-
ren między ulicą Podzam-
cze a mostem. 
Aż szkoda go nie wykorzy-
stać. Moim marzeniem jest, 
aby zbudować tam profe-
sjonalny skatepark dla ro-
werzystów i miłośników 
deskorolek. Miejsce jest ide-
alne, bo cały obszar nad 
Bzurą oddajemy przecież 
pod wypoczynek i rekre-
ację. To ukłon w stronę lu-
dzi aktywnych. W projekcie 
budżetu miasta na 2020 rok 
odłożę pieniądze na opra-
cowanie dokumentacji, by 
skatepark mógł powstać w 
2021. 

Z budową sceny i widow-
ni wiąże się niestety jed-
na uciążliwość. Przez 
dłuższy czas nie będzie 
można wejść na wzgórze 
zamkowe, bo nie da się 
wydzielić z terenu budo-
wy bezpiecznego przej-
ścia dla turystów. 
Z tego powodu wszystkie 
wydarzenia, jakie planowa-
liśmy przeprowadzić latem 

na wzgórzu, odbędą się w 
pobliskim parku Chopina, 
u zbiegu ulic Traugutta i 
Warszawskiej. Jeden sezon 
jakoś musimy się przemę-
czyć, choć moim zdaniem 
park to bardzo dobre miej-
sce do prowadzenia pro-
jektów kulturalnych i to 
właśnie w nim przez całe 
wakacje, co niedzielę, od-
bywać się będą pokazy hi-
storyczne, wróci projekt 
„Okno sztuki”, na żywo 
grany będzie hejnał Socha-
czewa. 

Wróćmy do nadwyżki z 
poprzedniego roku. Na 
co jeszcze pójdą te pie-
niądze?
Niemal 1,4 mln chcę dołożyć 
na drogi, w tym dalsze prace w 
ramach programu „Drogi za-
miast błota”. Żołnierska i Bro-
chowska mają asfalt od kilku 
tygodni, teraz czas na następ-
ne ulice osiedlowe. 550 tys. 
wydzielamy na nowe oświe-
tlenie, które ma powstać w 
ulicach Granicznej, Radosnej, 
Jesionowej i Chełmońskiego, 
a ponad 350 tys. przeznacza-
my na zieleń i jej pielęgnację. 
45 tys. chcemy przekazać po-
licji na zakup nowego samo-
chodu, 100 tys. na dodatkowe 
patrole, a Państwowej Stra-
ży Pożarnej przyznajemy 200 
tys. na rozbudowę komendy 
przy ulicy Staszica. Pomagając 
w nadbudowie piętra nie tyl-
ko poprawimy warunki pracy 
strażaków, ale przede wszyst-
kim bezpieczeństwo miesz-
kańców.

O 200 tysięcy wzrośnie 
budżet Zakładu Komuni-
kacji Miejskiej. To pienią-
dze na zakup autobusów. 
Ile ich będzie?
Obecnie zakład posiada sie-
demnaście autobusów, w 
tym jeden pozyskany zale-
dwie kilka tygodni temu. 
Wkrótce tabor powiększy 
się o cztery kolejne, używa-
ne pojazdy, ale w dobrym 
stanie technicznym. Jesie-

nią przyjadą do nas prosto z 
fabryki dwa ekologiczne au-
tobusy spalinowe, a wiosną 
2020 roku na trasy wyjadą 
jeszcze trzy nowe elektrycz-
ne. To będzie fundamen-
talna zmiana w jakości, w 
komforcie jazdy. Nowe au-
tobusy będą klimatyzowa-
ne, wyposażone w pode-
sty dla niepełnosprawnych, 

urządzenia liczące pasaże-
rów, nawet gniazda do ła-
dowania telefonów. Miasto 
każdego dnia staje się bar-
dziej przyjazne jeśli chodzi 
o infrastrukturę, ale także o 
ofertę na wolny czas. Mam 
na myśli nie tylko miejsca, 
takie jak plaża, bulwary nad 
Bzurą, tereny rekreacyj-
ne nad Utratą, ale też mno-
gość wartościowych imprez 

przygotowanych przez ra-
tusz, nasze jednostki kultu-
ry i sportu, organizacje po-
zarządowe. 

Bulwarów nad Utratą w 
Chodakowie jeszcze nie 
oddano do użytku, a już 
weszli tam wandale. 
Niestety niektórzy nie potra-
� ą uszanować tego, co wspól-

nie budujemy, dlatego ape-
luję, by mieszkańcy nie bali 
się interweniować, gdy ktoś 
niszczy nasz wspólny mają-
tek. Wystarczy telefon na po-
licję, sygnał do dyżurnego 
miasta pod czynny całodo-
bowo numer telefonu 862-36-
82. Kamera monitoringu nie 
zatrzyma wandala, ale sąsiad, 
który zwróci uwagę, już tak. 
To przecież niszczenie nasze-

go wspólnego majątku, na-
szych pieniędzy.  Efekt, jaki 
udało się osiągnąć nad Utra-
tą, jest imponujący. Pamię-
tam początek prac, gdy do 
miejsc, po których teraz spa-
cerujemy nawet nie dało się 
dojść, a w tej chwili np. staw 
jest dostępny. Chciałbym go 
napełnić wodą i przekazać 
ten teren pod opiekę Polskie-
mu Związkowi Wędkarskie-
mu koło Chodaków. 

Kolejna duża inwestycja w 
Chodakowie ma dotyczyć 
terenu dawnego Chemi-
texu oraz kilku ulic w jego 
sąsiedztwie. Na to po-
trzebne są spore pienią-
dze. Skąd je weźmiemy?
To projekt za kilkanaście mi-
lionów złotych, przy czym 
większość związanych z nim 
wydatków pokryje dotacja po-
zyskana, przy dużej pomo-
cy posła Macieja Małeckie-
go, z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Zdoby-
liśmy prawie 10 mln na ten cel. 
Mówiąc w wielkim skrócie, 
chcemy zbudować kanaliza-
cję deszczową na terenie byłych 
zakładów Chemitex, następnie 
utwardzić Wiskozową, Che-
miczną i Włókienniczą. Kolej-
ny krok to ułożenie sieci desz-
czowej w ulicach Parkowej, 
Grunwaldzkiej, Ogrodowej i 
Topolowej oraz budowa zbior-
nika retencyjnego. Zgroma-
dzona w nim woda posłuży do 
podlewania trawników, mycia 
ulic i chodników. Ale główny 
cel tego projektu to ożywienie 
gospodarcze dawnego Che-
mitexu, zachęcenie właścicieli 
gruntów do większej aktywno-
ści biznesowej, rozwijania po-
tencjału, jaki bez wątpienia tam 
tkwi. Wkrótce z Chemitexu 
wyprowadzą się � rmy zajmu-
jące się gospodarką odpadami, 
wygasną im ostatnie koncesje, 
hektary terenu przeznaczonego 
pod nieuciążliwe usługi można 
i trzeba wykorzystać tak, by w 
dzielnicy powstały nowe miej-
sce pracy. Dobra infrastruktura 
drogowa to podstawa, bo żaden 

Wykonaliśmy wszystko i     zaoszczędziliśmy 6 mln zł
W 2018 roku miasto przeprowadziło ponad trzydzieści inwestycji o wartości prawie 34,5 mln złotych. Rok zakończyło na sporym 
plusie, bo nadwyżka budżetowa sięgnęła prawie sześciu milionów złotych. 21 maja rada miasta podzieli znaczącą część nadwyżki, 
przeznaczając ją m.in. na asfaltowanie dróg osiedlowych. Jak podkreśla w rozmowie z nami burmistrz Piotr Osiecki, jeśli radni powiedzą 
„tak” zmianom w Wieloletniej Prognozie Finansowej, już niedługo Święto Mieszkańców-Dni Sochaczewa wrócą na podzamcze.

W poprzednim przetargu, w ubiegłym 
roku, za niemal ten sam zakres prac przy 
amfiteatrze żądano od nas 16,7 mln. Te-
raz wykonamy go kosztem niespełna 
13,9 mln i tylko na tym jednym kontrakcie 
uzyskamy prawie 3 mln złotych oszczęd-
ności.
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przedsiębiorca nie zainwestuje 
w miejsce bez dogodnego do-
jazdu.

Krytycy powiedzą, że dziś 
nie można tego zrobić, bo 
główna ulica prowadząca 
do Chodakowa, czyli Cho-
pina, jest rozkopana. 
Zawsze tak się dzieje przy 
projektach drogowych, ale 
mimo tych uciążliwości na 
pewno wszyscy się cieszy-
my, że ta inwestycja jest reali-
zowana. Mamy w niej duży 
udział. Miasto s� nansowa-
ło dokumentację projekto-
wą i zapłaci kilkaset tysięcy 
złotych za nowe oświetlenie. 
Remont tej drogi to kolejny 
element ożywiania gospo-
darczego Chodakowa. Mam 
nadzieję, że Chopina już nie-
długo będzie wizytówką 
miasta, a kierowcy szybko za-
pomną, jak wyglądała przez 
ostatnie lata. 

Marszałek wkrótce rusza 
z kolejną inwestycją dro-
gową w granicach mia-
sta, remontem wojewódz-
kiego odcinka ulicy 15 
Sierpnia. Kiedy rozpocz-
ną się prace?
W tej sprawie słyszymy same 
dobre wiadomości. Po pierw-
sze samorząd Mazowsza za-
bezpieczył pieniądze na peł-
ną modernizację fragmentu 
15 Sierpnia, między obwod-
nicą a jej skrzyżowaniem z In-
żynierską, wybrał wykonaw-
cę i zapewne niedługo ruszą 
pierwsze prace. Boryszew zy-
ska drogę wykonaną w wyso-
kim standardzie, z nowymi 
chodnikami, ścieżką rowe-
rową. Przypomnę, że i w tej 
inwestycji miasto ma swój 
udział, � nansując dokumen-
tację projektową. Wielkie po-
dziękowania za wspieranie 
inwestycji wojewódzkich w 
Sochaczewie dla radnych na 
czele z wiceprzewodniczącym 
sejmiku Adamem Orlińskim.
Wybiegnijmy nieco w, 
miejmy nadzieję, nieodle-
głą przyszłość. Na jakim 
etapie są przygotowania 
do budowy sali gimna-
stycznej przy Szkole Pod-
stawowej nr 2? 
Dokumentacja jest gotowa, 
została w całości opracowa-

na w ubiegłym roku. Zło-
żyliśmy do ministra sportu 
i turystyki wniosek o do� -
nansowanie prac. Czeka-
my na rozstrzygnięcie kon-
kursu. 

A co się dzieje w sprawie 
budowy nowego mostu 
na Bzurze? 
Krok po kroku samorząd 
powiatowy idzie z nią do 
przodu, bo warto przypo-
mnieć, że inwestycję, przy 
� nansowym wsparciu mia-

sta i gminy Sochaczew, pro-
wadzi starostwo. Oczywiście 
mocno mu kibicujemy, po-
magamy � nansowo, w bu-
dżecie mamy odłożone 250 
tys. zł na wykonanie projek-
tu nowej przeprawy. W poło-
wie kwietnia Powiatowy Za-
rząd Dróg ogłosił przetarg 
na wykonanie dokumenta-
cji projektowej mostu. Za ty-

dzień mija termin składania 
ofert. Pani starosta złożyła 
też w Ministerstwie Inwesty-
cji i Rozwoju, prowadzącym 
ogólnopolski program „Mo-
sty dla Regionów”, wniosek 
o pomoc w s� nansowaniu 
dokumentacji, a mówimy o 
setkach tysięcy złotych. Ko-
misja wery� kuje złożone 
wnioski, minister Kwieciń-
ski zapowiada, że wstępna li-
sta rankingowa powinna być 
znana w połowie roku. Je-
śli powiatowi udałoby się na 

niej znaleźć, automatycznie 
rosną jego szanse na jeszcze 
większe pieniądze, czyli do-
tację na budowę przeprawy. 
Ustawa mówi, że przy zada-
niach prowadzonych w ra-
mach „Mostów dla Regio-
nów” rząd może pokryć do 
80 procent wartości takiej 
inwestycji. Wspiera nas w 
tych działaniach poseł Ma-

ciej Małecki, za co mu bar-
dzo dziękuję.

Zostańmy jeszcze przy 
sprawach transportu. 
Na jakim etapie są prace 
związane z wprowadze-
niem roweru miejskiego?
Najpierw musi powstać lo-
giczna i spójna sieć ścieżek 
rowerowych. Wraz z powia-
tem i MZDW budujemy je 
systematycznie od lat. Ostat-
nie powstały m.in. w rejonie 
stacji PKP, przy ul. Trojanow-
skiej, Chodakowskiej, Liceal-
nej, a jeszcze w tym roku do 
użytku oddane zostaną ścież-
ki przy Chopina i 15 Sierpnia. 
W oparciu o te ścieżki, łą-
czące Boryszew z centrum i 
Chodakowem oraz centrum 
z Wypaleniskiem i Rozlazło-
wem można projektować sieć 
wypożyczalni rowerów. 

1 czerwca obchodami 
Dnia Dziecka w parku 
przy szkole muzycznej 
zaczyna się kulturalny i 
sportowy sezon letni. Czy 
będzie równie atrakcyjny, 
co poprzedni?
Program na lato, to kolejny 
dowód na to, że wakacje w 
mieście można spędzić twór-

czo i atrakcyjnie. Sezon let-
ni to nie jest czas kulturalne-
go wyciszenia. Przeciwnie, to 
okres jeszcze większej aktyw-
ności naszego wydziału kul-
tury oraz miejskich jednostek 
kultury i sportu. Dni Socha-
czewa to np. Festiwalowy Te-
atr Ognia, Festiwal Chorągwi, 
Międzynarodowy Festiwal 
Katarynek, akcja Otwarty Ra-
tusz, premiera książki i trzech 
tomików wierszy, otwarcie 
kilku wystaw i Sochaczew-
skiego Punktu Informacji Tu-
rystycznej, zwiedzanie mia-
sta czerwonym piętrusem czy 
Jarmark Sochaczewski z fo-
odtrackami i strefą anima-
cji rodzinnych. W wakacje 
odbędą się też dwa festiwa-
le - folklorystyczny i jazzowy. 
Na placu Kościuszki wystąpią 
m.in. Koderki z Łowicza, Ze-
spół Pieśni i Tańca Politech-
niki Warszawskiej, Trebunie 
Tutki, formacja Old Timers, 
Wojciech Karolak Trio i An-
drzej Jagodziński. Planujemy 
też wiele imprez sportowych, 
w tym serię pikników rodzin-
nych na wszystkich miejskich 
placach zabaw. Druga poło-
wa wakacji i wrzesień to czas 
obchodów 80 rocznicy Bitwy 
nad Bzura oraz 75 rocznicy 

wybuchu powstania warszaw-
skiego, w którym swój udział 
mieli również mieszkańcy So-
chaczewa.  

W Święto Mieszkańców, 
w muzeum ziemi socha-
czewskiej, otwarty zosta-
nie Punkt Informacji Tu-
rystycznej. Myśli Pan, że 
zwiększy on atrakcyjność 
miasta?
Dodajmy, że będzie to pierw-
szy taki punkt w historii So-
chaczewa, który naprawdę ma 
się czym pochwalić. Jest dla tu-
rystów atrakcyjnym miejscem 
na mapie kraju. Wystarczy wy-
mienić Muzeum Ziemi So-
chaczewskiej i Pola Bitwy nad 
Bzurą, muzeum kolejki wą-
skotorowej, pobliską Żelazową 
Wolę, ruiny zamku, plażę miej-
ską, basen, a na deser Mazurka 
Chopina z „Lukrecji” czy Tru� e 
Chopina produkowane przez 
restaurację hotelu Chopin. Li-
czę na to, że Punkt Informa-
cji Turystycznej zwiększy szan-
se Sochaczewa w pozyskiwaniu 
grup wycieczkowych, czy indy-
widualnych turystów.

Ciekawym miejscem 
może być  tężnia solan-
kowa na terenie ogródka 
jordanowskiego przy alei 
600-lecia.
Tężnia solankowa to jeden ze 
zwycięskich projektów ostat-
niej edycji Sochaczewskie-
go Budżetu Obywatelskiego. 
Inne projekty, na które w gło-
sowanie postawili nasi miesz-
kańcy, też krok po kroku re-
alizujemy. Kilka dni temu 
ogłosiliśmy przetarg na za-
projektowanie i budowę par-
ku linowego, jaki ma powstać 
na terenie MOSiR w Choda-
kowie. Przy okazji chcę gorą-
co zachęcić do zgłaszania ko-
lejnych pomysłów do budżetu 
obywatelskiego, bo wkrótce 
ruszy jego nowa edycja. Bu-
dżet partycypacyjny to dosko-
nałe narzędzie do rozmowy o 
potrzebach naszych miesz-
kańców. Spośród kilkudzie-
sięciu pomysłów, w otwartym 
głosowaniu, sochaczewianie 
sami wybierają te, które zy-
skują ich akceptację. 

Rozmawiał 
Daniel Wachowski

Wykonaliśmy wszystko i     zaoszczędziliśmy 6 mln zł

Moim marzeniem jest, aby zbudować tam 
profesjonalny skatepark dla rowerzystów i mi-
łośników deskorolek. Miejsce jest idealne, bo 
cały obszar nad Bzurą oddajemy przecież pod 
wypoczynek i rekreację. To ukłon w stronę lu-
dzi aktywnych. W projekcie budżetu miasta na 
2020 rok odłożę pieniądze na opracowanie do-
kumentacji, by skatepark mógł powstać w 2021.

Budżet obywatelski ma się dobrze. Jednym ze zwycięskich projektów 
jego ostatniej edycji było doposażenie placu zabaw przy ul. 1 Maja

Trzeci z tegorocznych Dróg zamiast błota - ulica Działkowa już w asfalcie

Stadion przy ulicy Warszawskiej w trakcie remontu. 
Jego przebudowa pochłonie w tym roku prawie 6 mln zł

Już niedługo Dni Sochaczewa wrócą na podzamcze
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Będą to rodzinne pikniki, 
obchody Dnia  Matki i Dnia 
Dziecka, spotkania poko-
leń, zajęcia sportowe dla 
dzieci i rodziców. Na przy-
kład Szkoła Podstawowa nr 
3 przygotowuje konkurs li-
teracki na wiersz o rodzi-
nie oraz konkurs plastyczny 
pt. „Drzewo genealogiczne 
mojej rodziny”. Przedszko-
le nr 6 (w Chodakowie) or-
ganizuje piknik jubileuszo-
wy i koncert charytatywny. 
MP 3 z ul. Poprzecznej włą-
cza się w akcję „Cała Polska 
czyta dzieciom”,  zaprezen-
tuje także pokaz udziela-
nia pierwszej pomocy. Z ko-
lei SP 1 zaprosi na doroczny 
piknik „Badacz wody”, a 
„czwórka” przy ul. Staszica 
na spotkanie integracyjne 
„Rodzice Dzieciom”. Szkol-
nych i przedszkolnych pro-
pozycji jest dużo więcej, bo 
każda placówka przygoto-
wała po kilka imprez.

W Dni Rodziny ze swo-
imi propozycjami włączają 
się placówki miejskie i orga-
nizacje pozarządowe. Dzien-
ny Dom Pomocy Społecznej 
21 maja zaprasza na „Spo-
tkanie pokoleń”, a dwa dni 
później w Środowiskowym 
Domu Samopomocy odbę-
dzie się wspólne grillowanie 

pod hasłem „Dzień dla ro-
dziny”. Impreza „Moja ro-
dzina - mój azyl” w MOPS 
zamyka propozycje placó-
wek pomocowych.

Biblioteka   organizuje 
rodzinne czytanie książek, 
z kolei Sochaczewskie Cen-
trum Kultury w Borysze-
wie 29 maja zaprosi na � nał 
Open Day Junior i „Morską 
przygodę Pana Kleksa”. Bę-
dzie można także, wspól-
nie z dziećmi, skorzystać z 
Nocy Muzeów. 18 maja w 
godzinach wieczornych za-
praszają: muzeum ziemi so-
chaczewskiej, dom urodze-
nia F. Chopina w Żelazowej 
Woli oraz wąskotorówka.

Jeśli chodzi o imprezy 
sportowe, to w ramach Dni 

Rodziny odbędzie się do-
roczny Turniej Dzikich Dru-
żyn organizowany od lat w 
Chodakowie,   dwukrotne 
rozgrywki w badmintona, 
turniej tenisa stołowego i ro-
dzinny spływ kajakowy. 

W cykl imprez rodzin-
nych świetnie wpisują się 
obchody Międzynarodowe-
go Dnia Dziecka. Odbędą 
się one w wielu placówkach 
oświatowych, a także w par-
ku w Żelazowej Woli i mu-
zeum kolejki. Największy 
festyn przygotowuje ratusz 
przy współudziale wielu 
osób i instytucji. Odbędzie 
się on 1 czerwca w godz. 14-
19 w parku Garbolewskiego 
przy szkole muzycznej. Te-
ren parku zostanie podzie-

lony na krainy, w których 
dzieci znajdą to, co je naj-
bardziej interesuje. Będzie 
m.in. kraina muzyczna; gier 
i zabaw; historyczna; spor-
towa, a nawet kraina kar-
melków. Dla małych uczest-
ników wystąpi Teatr Lalek 
„Bajka” ze spektaklem „Ca-
lineczka”, będą klocki i gry 
planszowe w rozmiarze 
XXL, poznamy Wioskę Gi-
nących Zawodów oraz pro-
ces powstawania lizaków i 
cukierków. 

Szczegółowy wykaz pro-
pozycji na Dni Rodziny oraz 
Dzień Dziecka znajduje się 
na portalu Sochaczew.pl, na 
str. 24 „ZS” oraz w siedzi-
bach organizatorów.

Czas dla rodziny
Przez ponad trzy tygodnie, od 15 maja do 7 czerwca w Sochaczewie trwać będą 
Dni Rodziny. Przedszkola, szkoły, miejskie placówki zorganizują szereg imprez, 
pikników, konkursów i spotkań, które mają zintegrować całe rodziny, pozwolić 
im wspólnie spędzić czas. 

Z okazji Dnia Matki 25 i 26 
maja w gabinecie na kołach 
przeprowadzonych zosta-
nie sto bezpłatnych badań 
mammogra� cznych, a to 
wszystko w ramach miej-
skiej akcji pro� laktycznej 
adresowanej do pań, które 
nie kwali� kują się na dar-
mową mammogra� ę w ra-
mach programu NFZ. 

Koszt badań pokryje Urząd 
Miasta. 20 maja ruszyły za-
pisy chętnych.

Od ośmiu lat ratusz za-
prasza panie na darmowe 
badania mammogra� czne. 
Mogą z nich korzystać so-
chaczewianki w wieku do 
49 i po 70 roku życia. Ba-
dania odbędą się w week-
end 25-26 maja w godzinach 
9.00 - 17.00. Mammobus � r-
my Medica czekać ma na pa-
cjentki na placu Kościuszki.

Udział w badaniach moż-
na zgłaszać od 20 maja mię-
dzy godz. 8.00 a 16.00, dzwo-
niąc pod numer 46 862-22-35 

wew. 440. Zapisy prowadzo-
ne będą do wyczerpania li-
mitu miejsc. Ratusz umówi 
pacjentki na konkretne go-
dziny, by nie czekały na swo-
ją kolej. Sama wizyta zajmu-
je kilkanaście minut, nie jest 
potrzebne skierowanie od le-
karza rodzinnego, a jedynie 
dowód osobisty.

- To już druga tego ro-
dzaju akcja w 2019 roku. Po-
przednia odbyła się w marcu, 
z okazji Międzynarodowego 
Dnia Kobiet. Ponieważ � nan-

sowana jest z budżetu miasta, 
na badania zapisywane będą 
wyłącznie mieszkanki So-
chaczewa - informuje Joan-
na Kamińska naczelnik Wy-
działu Polityki Społecznej i 
Ochrony Zdrowia UM.

Pierwszy raz panie nie 
objęte programem NFZ za-
proszono do mammobusu 
w 2012 roku i od tego czasu 
burmistrz cyklicznie � nan-
suje dwie tego rodzaju akcje 
w roku.

daw

W Dzień Matki zadbaj o zdrowie
Zuzanna Dróżdż od najwcze-
śniejszych lat życia zmaga 
się z chorobami. W lipcu tego 
roku skończy 12 lat. Choruje 
na bardzo rzadką chorobę ge-
netyczną, która powoduje od-
kładanie się żelaza w mózgu, 
co prowadzi do narastania za-
burzeń ruchu, wzroku, mowy. 
W Polsce cierpi na nią około 50 
chorych. Jedną z nich jest wła-
śnie Zuzia.

Był początek września 2016, 
gdy rodzina poznała diagnozę. 
9-letnia wtedy Zuzanna rozpo-
częła naukę w III klasie, a rodzi-
nie zawalił się cały świat. Kie-
dyś uwielbiała malować i miała 
piękny charakter pisma. Teraz 

nie potra�  już sama utrzymać 
ołówka w ręku.  Kochała  taniec, 
a teraz nie umie sama chodzić. 
Niedawno pojawił się nowy lek, 
zaczęto go testować w Euro-
pie, więc Zuzia czeka na swoją 
szansę. Póki co, tylko regular-
na rehabilitacja pomaga Zuzi 
utrzymać sprawność. Stąd też 
pomysł zbierania plastikowych 
nakrętek. Środki z ich sprzeda-
ży pozwolą na pokrycie kosz-
tów wyjazdu Zuzi na turnus re-
habilitacyjny. To kwota około 
5-6 tys. złotych. Nakrętki moż-
na przekazywać do Szkoły Pod-
stawowej w Kurdwanowie, któ-
rej Zuzia jest uczennicą. Można 
je również przynosić do redakcji 
Expressu Sochaczewskiego. 

Nakrętki pomogą 
w rehabilitacji

Tuż po wielkiej majówce i 
wyciszeniu strajku nauczy-
cieli, w szkołach średnich 
rozpoczęły się matury. Na 
pierwszy ogień, jak zwykle, 
poszły egzaminy pisemne z 
języka polskiego i matema-
tyki. W szkołach powiatu 
sochaczewskiego przystą-
piło do nich prawie 580 abi-
turientów.

Matury trwają  od 6 do 23 
maja. Chodzi oczywiście o 
egzaminy pisemne i ustne. 
Jak powiedziała nam Urszula 
Opasiak, dyrektor Wydziału 
Edukacji Starostwa Powiato-
wego w Sochaczewie, przy-
stąpiło do nich 554 uczniów 
szkół dziennych i 24 z liceum 
zaocznego w ZS CKP. 

Warto   przypomnieć, 
że gros szkół zarządzanych 
przez powiat sochaczewski 
znajduje się na terenie mia-

sta. Są to: Liceum Ogólno-
kształcące im. F. Chopi-
na, Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Praktycznego 
(„osiemdziesiątka”), Zespół 
Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 
(„ogrodnik”) oraz Zespół 
Szkół im. J. Iwaszkiewicza 
(Chodaków). Do tego nale-
ży doliczyć Zespół Szkół im. 
Prymasa Tysiąclecia w Tere-
sinie. 

Wyniki matur Central-
na Komisja Egzaminacyj-
na ma ogłosić 4 lipca. Wte-
dy też absolwenci odbiorą 
świadectwa maturalne. Dla 
osób, które z ważnych przy-
czyn nie przystąpiły do ma-
tury w maju, wyznaczono 
termin dodatkowy w czerw-
cu. Z kolei egzaminy po-
prawkowe rozpoczną się 20 
sierpnia. Ich wyniki pozna-
my 11 września. (sos)

Matury zbliżają 
się ku końcowi
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew
o wyłożeniu do publicznego wglądu ponownie skorygowanego w wyniku uwzględ-
nienia uwag projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Sochaczew, sporządzanego dla terenu położonego przy ul. Żeromskiego.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11, w związku z pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 

r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 
poz. 1945 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 i art. 40, w 
związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późniejszymi zmianami)  
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ponownie skorygowanego 

w wyniku uwzględnienia uwag projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Sochaczew, sporządzanego dla terenu położonego przy ul. 
Żeromskiego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji 
tego planu, w dniach od 29 maja do 19 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w 

Sochaczewie, pok. 516 w godz. od 8.00 do 16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami 
w skorygowanym projekcie miejscowego planu odbędzie się w 
dniu 30 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochacze-
wie -  pok. 516 (IV piętro) o godz. 14.00.
Zgodnie z art. 18 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyję-
te w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta So-
chaczew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2019 r. 
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity w 
Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późniejszą zmianą) opatrzone kwali-
fi kowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym. 
Złożone uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta 
Sochaczew. 

burmistrz Piotr Osiecki

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

- Autobusy kursujące nad 
boryszewski zalew, dojaz-
dy do szkoły, do pracy – kto 
z nas nie ma wspomnień 
związanych z naszą komu-
nikacją – mówił podczas 
uroczystego spotkania po-
seł Maciej Małecki.  – ZKM 
to jednak głównie codzien-
na praca zatrudnionych 
w nim osób. Jest to praca 
związana nie tylko z odpo-
wiedzialnością za dowiezie-
nie pasażera na czas, ale też 
z jego bezpieczeństwem. 

Historię zakładu oraz 
jego plany na najbliższe lata 
przedstawił dyrektor Krzysz-
tof Sieczkowski. Jak mówił, 
w 1979 roku uruchomio-
no sześć linii autobusowych, 
które obsługiwały głównie 
szkoły, stację PKP i znajdu-
jące się na obrzeżach mia-
sta duże zakłady pracy, z 
którymi związana była zde-
cydowana większość miesz-
kańców, takie jak Bory-
szew-ERG, Energomontaż, 
Ceramika Budowlana, Za-
kłady Włókien Chemicznych 
„Chemitex”, Ceramika Plece-
wice. Zaczęło się od autosa-
nów i jelczy, które ze względu 
na swój zaokrąglony kształt 
nazywano „ogórkami”. Póź-
niej pojawiły się Jelcze M-11.

Obecnie w dni robocze i 
nauki szkolnej ZKM kieru-
je autobusy na 11 linii, któ-
re obsługują obszar nasze-
go miasta i częściowo gmin 
Sochaczew, Brochów, Nowa 
Sucha i Kampinos. W ubie-
głym roku autobusy poko-
nały ok. 750 tys. km. Dłu-
gość tras wynosiła 65 km. 
Autobusy zatrzymywa-
ły się na 143 przystankach, 
z czego 103 znajdowały się 
w granicach administra-
cyjnych miasta. W bieżą-
cym roku zasięg komunika-
cji zwiększył się ze względu 
na rozszerzenie współpracy 
z gminą Sochaczew. Prze-
bieg linii na terenie miasta 

w większości pokrywa się z 
tym ustalonym na począt-
ku jej powstania. Bardzo 
ważnym elementem rozkła-
du jazdy stał się szpital po-
wiatowy, oddany do użyt-
ku pod koniec 1995 r. Od 
2004 r. autobusy podjeżdża-
ją bezpośrednio pod stację 
PKP Sochaczew (wcześniej 
była to ul. Towarowa i Sien-
kiewicza). 

ZKM zatrudnia obecnie 
49 osób i dysponuje 17 au-
tobusami. Zakład, wspól-
nie z ratuszem, realizuje 
również innowacyjny pro-
jekt - Sochaczewski Ekobus, 
w znacznej części � nanso-
wany ze środków unijnych. 
Jego głównym celem jest 
poprawa taboru autobuso-
wego, usprawnienie komu-
nikacji, ograniczenie emi-
sji spalin, większa dbałość 
o jakość powietrza. Składa 
się on z kilku elementów. 
Do tej pory zrealizowano 
w pełni zakup i montaż 26 
wiat autobusowych, z któ-
rych część wyposażono w 
stojaki rowerowe. Zasadni-
czy cel projektu, jakim jest 
zakup dwóch spalinowych 

i trzech elektrycznych auto-
busów miejskich, jest wła-
śnie w trakcie realizacji.

- Zakładowi pozostaje ży-
czyć dalszego rozwoju i pracy 
nad jakością usług, tak by sta-
wał się coraz większą konku-
rencją dla samochodów oso-
bowych. Z roku na rok jego 
tabor ulega modernizacji. 
Czekamy na nowe pojazdy, 
biletomaty. Oby kolejne lata 
były równie owocne – mówił, 
wręczając wspólnie z burmi-

strzem Osieckim list gratula-
cyjny, przewodniczący Rady 
Miasta Sylwester Kaczmarek. 

W trakcie spotkania 
wręczono również pracow-
nikom z długoletnim sta-
żem pracy w komunika-
cji miejskiej medale, które 
przyznała Izba Gospodar-
cza Komunikacji Miejskiej. 
Wyróżnieni zostali: Grze-
gorz Kacprzak, Marek Kor-
dzi, Stanisław Pazdro i Ja-
nusz Lisowski. 

ZKM skończył 40 lat
Przedstawiciele władz, z burmistrzem Piotrem Osieckim i jego zastępcą Dariuszem Dobrowolskim 
na czele, jednostek samorządowych, radni wraz z przewodniczącym Rady Miasta Sylwestrem 
Kaczmarkiem oraz wójtowie okolicznych gmin wzięli udział w jubileuszu Zakładu Komunikacji Miejskiej. 
Było wiele wspomnień, ale znalazło się również miejsce na plany na przyszłość. W dobie zwiększonej 
dbałości o środowisko naturalne komunikacja publiczna zaczyna przeżywać swój renesans. 

Dyrektor Sieczkowski otrzymał list gratulacyjny od burmistrza Piotra Osieckiego 
i przewodniczącego Rady Miasta Sylwestra Kaczmarka

Pracownicy ZKM z najdłuższym stażem otrzymali pamiątkowe medale 

Gmina Miasto Sochaczew 
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie 

ogłasza
I (pierwszy) ustny przetarg nieograniczony (licytację) 
na najem lokalu użytkowego położonego w Socha-
czewie przy ul. Staszica 50 o powierzchni 18,02 m2, 
usytuowanego na parterze w/w budynku. 
Lokal wyposażony w instalację elektryczną , wod-kan .
• cena wywoławcza (stawka czynszu) - 26,00 zł za 1 m2 
pow. użytk. + 23% VAT
• wadium uprawniające do przystąpienia do przetargu 
- 93,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 27.06.2019 roku (czwartek) 
o godz. 10:00 w siedzibie zakładu przy al. 600-lecia 90 
w Sochaczewie.
Wadium należy wpłacić do dnia 24.06.2019 r. na konto ZGK 
w Banku Pekao S.A. I Odział w Sochaczewie 30 1240 1822 
1111 0000 0720 7073. 
Wadium osoby, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na 
poczet czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom - zwró-
cone bezpośrednio po przetargu. Wadium przepada na rzecz 
organizatora jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg/licytację, 
uchyla się od zawarcia umowy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie przed 
rozpoczęciem przetargu oświadczenia wraz z dowodem 
wpłaty wadium.
Z przetargu zostaną wykluczone osoby fi zyczne/podmioty 
gospodarcze, które mają zobowiązania fi nansowe wobec 
Gminy Miasto Sochaczew i jednostek organizacyjnych Gmi-
ny Miasto Sochaczew.
Bliższych informacji można zasięgnąć w godz. 7:00 – 15:00 
pod numerem telefonu (0-46) 862 81 06 wew. 29. Ogłosze-
nie wraz z oświadczeniem, wzorem umowy najmu dostępne 
jest na stronach internetowych: zgk.sochaczew.pl
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Celem targów jest zapre-
zentowanie bogatej oferty 
branżowej zarówno rolni-
kom, działkowcom, drob-
nym przedsiębiorcom, jak 
i doradcom, przedstawicie-
lom � rm, ale przede wszyst-
kim społeczności lokalnej. 
Targi to możliwość promo-
cji towarów i usług. Z roku 
na rok organizatorzy ob-
serwują, jak poszerza się 
asortyment wystawienni-
czy, przybywa wystawców i 
zwiedzających.

W niedzielę, 12 maja 
tradycyjnie na terenie go-
spodarstwa pomocnicze-
go ZS RCKU przy ul. Gło-
wackiego w Sochaczewie 
odbyła się ich XXVI edy-
cja. Wśród ponad 130 wy-
stawców przeważały krze-
wy, kwiaty i sadzonki oraz 
sprzęt ogrodniczy. Były też 
ciągniki, samochody, meble 
ogrodowe i produkty z wi-
kliny, fotowoltaika, nawo-
zy, kotły c.o. a także natu-
ralne produkty spożywcze, 
w tym miody, sery, chleby 
i wędliny. Jak co roku ofer-
cie � rm z branży ogrodni-
czej i rolniczej towarzyszyli 
wystawcy z rękodziełem ar-
tystycznym a dla najmłod-
szych były zabawki, karuze-
le, zjeżdżalnie, przejażdżki 

kucykiem. Był też punkt ga-
stronomiczny, stoiska z lo-
dami i goframi. Nie zabra-
kło instytucji branżowych, 
rolniczych, w tym roku za-
prezentowała się także 6. 
Mazowiecka Brygada Obro-
ny Terytorialnej im. rotmi-
strza Witolda Pileckiego z 
Płocka. 

O� cjalnego otwarcia 
targów dokonali wspólnie 
organizatorzy: starosta so-
chaczewski Jolanta Gon-
ta, dyrektor MODR oddział 
Bielice - Krzysztof Szumski, 
dyrektor ZS RCKU Marek 
Wernicki. Na scenie poja-
wili się też: europoseł Zbi-

gniew Kuźmiuk, marsza-
łek senatu RP Adam Bielan. 
Nie mogło zabraknąć po-
sła naszej ziemi - Macie-
ja Małeckiego. Samorząd 
województwa mazowiec-
kiego reprezentował wice-
przewodniczący sejmiku 
Adam Orliński. Obok sta-
rosty, samorząd powiato-
wy reprezentowali: Andrzej 
Kierzkowski, przewodni-
czący Rady Powiatu, Tade-
usz Głuchowski, wicesta-
rosta a także członkowie 
Zarządu Powiatu - Bożena 
Samson i Bogumił Czubac-
ki.  Była też dyrektor PZE 
Urszula Opasiak a także sa-

morządowcy z Sochaczewa i 
gmin wiejskich naszego po-
wiatu. Przybyli radni miej-
scy i powiatowi.

Wręczono puchary: sta-
rosty sochaczewskiego za 
Hit Targów - � rmie Bud Mat 
Auto-Opel z Płocka, puchar 
dyrektora MODR za inno-
wacyjne stoisko wystawien-
nicze tra� ł do Evo Energy - 
instalacje fotowoltaiczne z 
Mławy. Natomiast puchar 
dyrektora ZS RCKU za naj-
ciekawsze stoisko ogrodni-
cze przyznano � rmie Krusz 
Garden z Kuznocina.

Na scenie zagościła So-
chaczewska Orkiestra Dęta, 

Dziecięcy Zespół Pieśni i 
Tańca Folklorek a także 
grupa przedszkolna „Jagód-
ki” z Miejskiego Przedszko-
la nr 4 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Sochaczewie. 
Tradycyjnie wręczono też 
podziękowania osobom 
prezentującym wyroby lo-
kalne „Smaki Powiatu”. Dla 
zwiedzających przygoto-
wano konkurs działkowca 
z atrakcyjnymi nagrodami, 
w tym kosiarką, nożycami 
ogrodniczymi i ogrodowy-
mi hortensjami. 

Patronat honorowy nad 
targami objął: minister rol-
nictwa i rozwoju wsi a tak-

że wojewoda mazowiecki 
i marszałek województwa 
mazowieckiego.

Ich organizatorami byli: 
Starostwo Powiatowe w So-
chaczewie, Mazowiecki 
Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Warszawie - Od-
dział w Bielicach i Zespół 
Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego. 

Tę branżową imprezę 
wsparli: Bank Spółdzielczy 
w Sochaczewie oraz Szkółka 
Roślin Ozdobnych i Kwia-
tów - Kowalski - Synowie z 
Kozłowa Biskupiego. 

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Bud Mat Auto hitem tegorocznych targów
Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości to ważna impreza handlowo-wystawiennicza nie tylko dla naszego powiatu, ale także dla całego 
Mazowsza. To jedna z największych imprez tego typu w regionie. Ideą targów jest promocja rodzimych, mazowieckich producentów rolnych, 
popularyzacja wiedzy o rolnictwie ekologicznym i produktach regionalnych. W tym roku, XXVI Targi miały jak zwykle ciekawą oprawę, 
rekordową ilość wystawców z bogatym asortymentem ogrodniczym i nie tylko.

W poniedziałek 13 kwiet-
nia, z okazji przypadającej 
w tym roku 80. rocznicy 
wydarzeń Września 1939, 
uczniowie ZSR CKU odda-
li cześć patronom swojej 
szkoły - Bohaterom Walk 
nad Bzurą.

Spod pędzla uczennic klas 
pierwszych, Wiktorii Racz-
kowskiej, Natalii Szemato-
wicz, Joanny Szymańskiej 
i Wiktorii Zawadzkiej wy-
szło symboliczne malo-
widło ścienne, które zdo-
bi jeden z korytarzy szkoły. 
Praca przedstawia ułanów 
podążających na odsiecz 
spalonemu miastu.

Uroczystość odsłonię-
cia malowidła odbyła się w 
obecności zaproszonych go-
ści, m.in. starosty Jolanty 
Gonty wraz ze swoim za-
stępcą Tadeuszem Głuchow-
skim i burmistrza Piotra 
Osieckiego, dyrekcji szko-
ły oraz radnych miejskich i 
powiatowych. Wśród odsła-
niających malowidło znalazł 
się choćby były, wieloletni 
dyrektor „Ogrodnika” Jerzy 
Michalak. To z jego inicja-
tywy, w 1985 r., patronami 
szkoły zostali Bohaterowie 
Walk nad Bzurą 1939 r.

G łów ne    u ro c z y s to -
ści związane z odsłonięciem 
ściennego obrazu odbyły się 

w sali konferencyjnej staro-
stwa powiatowego. W oko-
licznościowym przemówieniu 
starosta Jolanta Gonta pod-
kreślała, że autorkami obra-

zu są uczennice pierwszych 
klas, które dopiero w tym 
roku przyszły do tej szkoły 
i już włączyły się w tak pięk-
ną, patriotyczną inicjatywę. 

Burmistrz Piotr Osiecki był 
pod wrażeniem, że tak ważna 
rocznica poruszyła młode ser-
ca uczniów, za co serdecznie 
im podziękował. Zwrócił też 

uwagę na fakt, że, obok War-
szawy i Helu, Sochaczew był 
jednym z najdłużej bronią-
cych się miast w Polsce.

Po przemówieniach go-
ści krótki, ale pełen cieka-
wych faktów, rys historycz-
ny „Obrona miasta przez 
żołnierzy II batalionu 18 
pułku piechoty” wygłosił 
nauczyciel historii dr Mar-
cin Szymański.

Nie zabrakło również 
przejmujących wykonań pio-
senek patriotycznych, któ-
re zaprezentowały uczennice 
szkoły: Kinga Sobczak i Daria 
Wiśniewska oraz deklamacji 
wiersza w wykonaniu Szymo-
na Brauzy. (seb)

Patriotyczne malowidło w „Ogrodniku”

Obraz odsłaniał m.in. Jerzy Michalak, który w 1985 roku, jako dyrektor ZSR CKU, zdecydował o 
nadaniu szkole imienia Bohaterów Walk nad Bzurą
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ZA BARIERĄ PRAWA

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Przypomnijmy - 21 stycz-
nia 2014 r. opinią publicz-
ną w Sochaczewie i w całym 
kraju wstrząsnęły wydarze-
nia w DPS w Młodzieszynie. 
Funkcjonariusze Komen-
dy Wojewódzkiej w Rado-
miu wraz z policjantami z 
naszego miasta dokonali 
zatrzymania pięciu osób - 
pracowników Domu Pomo-
cy Społecznej w Młodzie-
szynie. W kolejnych dniach 
jedną z tych osób zwolnio-
no, zatrzymano natomiast 
dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie 
Barbarę B., a na jaw zaczę-
ły wychodzić bulwersują-
ce ustalenia prokuratury w 
tej sprawie. W toku policyj-
nych działań przeszukano 
pomieszczenia biurowe, za-
bezpieczając dokumentację, 
a także mieszkania zatrzy-
manych osób, gdzie znale-
ziono odzież i żywność po-
chodzące z przestępstwa.

Wszyscy 
przyznali się do winy
We wtorek 14 maja w Sądzie 
Okręgowym w Płocku do-
szło do skazania kolejnych 
ośmiu osób zamieszanych w 
aferę DPS. Dorotę W., która, 
zgodnie z treścią wyroku, 
w porozumieniu z byłą dy-
rektor DPS Justyną N., fał-
szowała dokumenty, by wy-
łudzić prawie 36 tys. zł ze 
środków unijnych, sąd uka-
rał grzywną w wysokości 20 
tys. zł. Elżbietę L., która we-
dług sentencji wyroku, w 
porozumieniu z byłą dyrek-
tor PCPR Barbarą B. fałszo-
wała dokumenty dotyczące 
zwrotów kosztów podróży, 
czym doprowadziła do wy-
łudzenia przeszło trzech ty-
sięcy złotych ze środków 
publicznych, sąd ukarał 
grzywną w wysokości tysią-
ca zł. Zobowiązał również 
skazaną do częściowego 
naprawienia szkody, przez 
wpłacenie prawie 1.600 zł 
na konto PCPR. Jarosław S., 
który, jak słyszymy w wyro-
ku sądu, działając w poro-

zumieniu z Justyną N. pod-
rabiał dokumenty, czym 
doprowadził do wyprowa-
dzenia ze środków publicz-
nych 2.000 zł, sąd skazał na 
grzywnę w wysokości 3.000 
zł i zobowiązał do oddania 
1.000 zł tytułem częścio-
wego naprawienia szkody. 
Z kolei Iwona M. za to, że 
w porozumieniu z innymi 
osobami, w tym byłą dyrek-
tor DPS, podrabiała umo-
wy o pracę i o dzieło, przez 
co doprowadziła do wypro-
wadzenia z placówki kwoty 
przeszło 32 tys. zł, sąd ska-
zał na pół roku więzienia 
w zawieszeniu na rok, za-
płacenie grzywny w wyso-
kości 2.500 zł, a także na-
prawienie szkody poprzez 
zwrócenie DPS-owi ponad 
8.000 zł. Adam M. za dzia-
łanie wspólnie i w poro-
zumieniu z innymi osoba-
mi, w tym z Justyną N., i 
podrabianie dokumentów, 
przez co doprowadził do 
wyprowadzenia z DPS po-
nad 15.000 zł, został skaza-
ny na pół roku więzienia w 
zawieszeniu na rok i 3.000 
zł grzywny. Adam M. musi 
także zwrócić do kasy DPS 
prawie 4.000 zł.

Barbarę M. za to, że  
wspólnie i w porozumieniu 
z innymi osobami, w tym 
z Iwoną M., Adamem M., 
Dariuszem K., Justyną N. 
i Elżbietą G., wielokrotnie 
podrobiła dokumenty do-
tyczące rzekomo zawartych 
umów, czym doprowadzi-

ła do wyprowadzenia z po-
wiatu sochaczewskiego oraz 
DPS środków publicznych 
w łącznej wysokości prawie 
130 tys. zł, sąd ukarał ro-
kiem pozbawienia wolno-
ści w zawieszeniu na trzy 
lata i 20 tysiącami zł grzyw-
ny. Barbara M. musi też wy-
płacić ponad 30 tys. zł Do-
mowi Pomocy Społecznej 
w Młodzieszynie oraz pra-
wie tysiąc zł Starostwu Po-
wiatowemu w Sochaczewie. 
Z kolei Dariusz K., za dzia-
łanie wspólnie i w porozu-
mieniu z innymi osobami, 
w tym z byłą dyrektor DPS, 
którym doprowadził do wy-
prowadzenia środków pu-
blicznych w wysokości pra-
wie trzech i pół tysiąca zł, 
został skazany na pół roku 
więzienia w zawieszeniu na 
rok, grzywnę w wysokości 
1000 zł oraz został zobowią-
zany do częściowego napra-
wienia szkody przez zwró-
cenie do DPS 300 zł.

Teresa S. za to, że, jak 
usłyszeliśmy w sentencji 
wyroku, jako szefowa kuch-
ni w DPS wspólnie i w po-
rozumieniu z innymi oso-
bami, w tym Justyną N., 
wielokrotnie podrabiała do-
kumenty dotyczące przy-
chodów na potrzeby DPS, 
czym doprowadziła do wy-
prowadzenia ze środków 
publicznych blisko 170 tys. zł, 
sąd skazał na rok pozbawie-
nia wolności w zawieszeniu 
na dwa lata, grzywnę w wy-
sokości pięciu tysięcy zł, a 

także zobowiązał skazaną 
do częściowego naprawie-
nia szkody poprzez wpłace-
nie do DPS 12.000 zł.

Jeśli żadna ze stron po-
stępowania nie będzie 
wszczynała procedury ape-
lacyjnej, wyroki te uprawo-
mocnią się w środę 22 maja.

Skruszeni zostali 
łagodniej potraktowani
Orzekający w tej sprawie sę-
dzia Dariusz Wysocki pod-
kreślił, że wyrok jest wy-
nikiem przede wszystkim 
porozumienia procesowe-
go. Wszystkie osoby, które 
14 kwietnia usłyszały wy-
roki w sprawie DPS, wcze-
śniej przyznały się do winy 
i same poddały się karze, 
która z uwagi na ich posta-
wę została złagodzona.

W tej sytuacji, pokrzyw-
dzone   insty tucje,   DPS, 
PCPR czy starostwo powia-
towe, nie mogły liczyć  na 
pełne zadośćuczynienie � -
nansowe. Na osądzenie cze-
ka jeszcze dziewięć osób 
zamieszanych w tę głośną 
sprawę.

Sąd podkreślił, że mamy 
do czynienia z przestępstwa-
mi popełnianymi z wykorzy-
staniem instytucji, których 
celem funkcjonowania jest 
zaspokajanie potrzeb obywa-
teli wymagających szczegól-
nej opieki.

- Żerowanie na takich in-
stytucjach jest zachowaniem 
moralnie odrażającym - po-
wiedział sędzia Wysocki. 

Zaznaczył jednak, że 
wyroki w tej sprawie mu-
szą zapadać z zachowaniem 
odpowiedniej proporcji do 
przestępstw cięższych.

To nie pierwsze 
wyroki skazujące
Przypomnijmy, że w 2018 
roku płocka prokuratu-
ra zdecydowała się na wyłą-
czenie ze sprawy DPS wątku 
związanego z nieprawidło-
wościami przy wypłacaniu 
premii i nagród. Oddziel-
nym aktem w stan oskar-
żenia postawione zostały 
wtedy była dyrektor DPS w 
Młodzieszynie Justyna N., 
była główna księgowa tej pla-
cówki Elżbieta G. oraz była 
kasjerka Barbara P. Już na 
pierwszej rozprawie oskar-
żone przyznały się do winy 
i przeprosiły pokrzywdzo-
ne osoby. Z uwagi na taką 
postawę sąd zdecydował się 
wymierzyć im złagodzo-
ne kary. Wszystkie skaza-
ne usłyszały wyrok jednego 
roku bezwzględnego pozba-
wienia wolności, 3.000 zł 
grzywny oraz zostały zobo-
wiązane do solidarnego na-
prawienia szkody w kwocie 
blisko 300.000 zł. Kobietom 
zasądzono także pięcioletni 
zakaz świadczenia pracy na 
rzecz instytucji pomocy spo-
łecznej. Teraz czeka je kolej-
ny proces, podczas którego 
zasiądą na ławie oskarżo-
nych wraz z sześcioma inny-
mi osobami. Sąd nie wyzna-
czył jeszcze jego terminu.

Tego egzaminu 
nie zdali
Dwóch maturzystów znisz-
czyło podświetlany pylon 
przed nowym budynkiem 
Komendy Powiatowej Po-
licji w Sochaczewie. Straty 
wyniosły kilka tysięcy zło-
tych. Dwóm 19-latkom za 
zniszczenie mienia grozi do 
5 lat więzienia.

Dyżurny   sochaczewskiej 
komendy został poinformo-
wany, że dwóch mężczyzn 
demoluje banner przed nie-
użytkowanym jeszcze bu-
dynkiem Komendy Powia-
towej Policji w Sochaczewie. 
Mundurowi byli na miej-
scu chwilę później. Okaza-
ło się, że sprawcy skakali na 
nowy podświetlany pylon. 
Okalająca go kostka i in-
stalacja elektryczna zostały 
uszkodzone. Swój wybryk 
uwiecznili telefonem.

Po pościgu został za-
trzymany jeden ze spraw-
ców. Okazał się nim 19-let-
ni mieszkaniec Sochaczewa. 
Badanie wykazało, że mło-
dzieniec miał ponad 2 pro-
mile alkoholu w organi-
zmie. Tra� ł do policyjnego 
aresztu, a gdy wytrzeźwiał, 
usłyszał zarzut uszkodze-
nia mienia. Przyznał się do 
popełnionego czynu i zo-
stał zwolniony, by mógł na-
pisać egzamin maturalny 
z języka polskiego. W dru-
gi dzień egzaminów zatrzy-
mano drugiego z podejrza-
nych. To rówieśnik 19-latka 
zatrzymanego w pościgu. 
On również usłyszał zarzut 
zniszczenia pylonu. Po jak 
najszybszym   wykonaniu 
czynności policjanci zwol-
nili go, by umożliwić mu 
przystąpienie do egzaminu 
maturalnego.

Młodym wandalom gro-
zi teraz do 5 lat więzienia.

mł. asp. Agnieszka Dzik

Osiem wyroków skazujących
Po ponad pięciu latach od głośnych wydarzeń w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, zapadły 
kolejne wyroki skazujące w sprawie, której wyjaśnieniem zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Płocku.

Sąd, biorąc pod uwagę postawę oskarżonych, zdecydował się na wydanie złagodzonych wyroków
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Nie da się rozpocząć tej 
rozmowy od innego py-
tania, niż o dużą niespo-
dziankę ostatnich mie-
sięcy. Znalazł się pan na 
liście Prawa i Sprawie-
dliwości na wysokiej, 
czwartej pozycji w wybo-
rach do europarlamen-
tu. Skąd ta nagła zmiana, 
po tym jak twierdził pan, 
że nie zamierza kandydo-
wać?
Od pewnego czasu uważałem, 
że musimy do Brukseli wysłać 
silną reprezentację, która ra-
zem z prawicą z innych państw 
utworzy nowy sojusz na rzecz 
powrotu do wartości chrześci-
jańskich i odrodzenia siły go-
spodarczej w Europie. Do tego 
konieczna jest silna drużyna, a 
taką w tych wyborach wysta-
wiło Prawo i Sprawiedliwość. 
Kiedy zaproponowano mi kan-
dydowanie, zgodziłem się, bo 
pomyślałem, że warto pomóc 
w realizacji tak ważnego celu. 
W Europie trzeba pójść drogą, 
którą poszła Polska – działań 
gospodarczych i społecznych, 
których efekty odczują wszy-
scy Europejczycy, nie tylko elity 
brukselskie. Ale przede wszyst-
kim w Brukseli trzeba również 
wspierać Polskę, by była tak 
samo traktowana jak inne pań-
stwa. Teraz jest z tym różnie.

Można odnieść wrażenie, 
że reprezentowanie nas 
w sejmie, to już dla pana 
za mało. Teraz chce pan 
reprezentować Polskę na 
arenie europejskiej?
Nie zgodzę się. Jestem dumny, że 
reprezentuję Sochaczew i nasz re-
gion. Ta rola zawsze jest u mnie 
na pierwszym miejscu. I zapew-
niam, że tak pozostanie. Jeśli 
uzyskam mandat, będę nadal po-
słem stąd. Europejskim, ale z tego 
terenu. 

Ostatnie lata to dla Socha-
czewa i okolic okres szyb-
kiego rozwoju. Wystarczy 
wymienić budowę komen-
dy policji, rozpoczęcie 
prac nad tunelem w Tere-

sinie, stadion Orkana So-
chaczew, geotermię, któ-
ra z sukcesem wkroczyła 
do naszego miasta, a tak-
że wiele innych inwestycji, 
które znacząco poprawia-
ją poziom życia miesz-
kańców powiatu. Na ofi -
cjalnej inauguracji kina 
Odeon przy ul. Żerom-
skiego otrzymał pan po-
dziękowania za pomoc w 
pozyskaniu sporych środ-
ków na gruntowny remont 
kina z Polskiego Instytu-
tu Sztuki Filmowej. Kiedy 
„odejdzie” pan do PE, ten 
wzrost przyhamuje, bo bę-
dzie miał pan poważniej-
sze zadania.
Jak już tak pan wylicza, to wspo-
mnijmy jeszcze inwestycje in-
frastrukturalne. Na ten cel już 
otrzymaliśmy rekordowe wspar-
cie rządu, dzięki czemu udało 
się wyremontować szereg dróg 
w powiecie, w tym dwie klu-
czowe sochaczewskie ulice: Sta-
szica i Trojanowską. W planach 
jest most na Bzurze, który też 
wspieram jak mogę. Wszystko 
co dotyczy Sochaczewa i moje-
go okręgu, traktuję jako prio-
rytet. Dlatego zabiegam o na-
sze sprawy, o środki � nansowe, 
czy korzystne dla nas rozwią-
zania. Przekonywałem również 
premiera Morawieckiego, żeby 
do nas przyjechał i zobaczył na 
własne oczy, jak dobrze wyko-

rzystujemy fundusze rządowe. 
Podczas tej wizyty premier po-
twierdził przyznanie 16 mln zł 
do� nansowania dla Energopu 
na konieczne w tym zakładzie 
inwestycje. W tym roku Ener-
gop otrzymał kolejne 20 mln zł z 
rządowej Agencji Rozwoju Prze-
mysłu. To jest też nadzieja na 
nowe miejsca pracy. Otrzyma-
liśmy również blisko trzymilio-
nową dotację rządową dla nasze-
go szpitala powiatowego i Domu 
Pomocy Społecznej. Po 26 maja 
pozostanę tak samo aktywny i 
będę pracował na rzecz rozwią-
zywania miejscowych proble-
mów, jak robiłem to do tej pory. 
Pomagałem w realizacji inwe-
stycji, pozyskiwałem fundusze, 
wspierałem władze samorządo-
we. Tu nic się nie zmieni.

Jednak z perspektywy 
Europy Sochaczew wy-
daje się malutki. Co może 
zrobić dla niego europo-
seł?
Parlament Europejski decydu-
je dziś o kształcie większości 
aktów prawnych, które później 
przyjmują państwa członkow-
skie, w tym Polska. To prawo 
później wpływa na to, jak się 
żyje w różnych miastach i miej-
scowościach na terenie całej 
unii, w tym w Sochaczewie. W 
PE tworzone są warunki praw-
ne dla funkcjonowania całych 
gałęzi przemysłu. To w nim 

można było na przykład zatrzy-
mać szkodliwą dla Polski dy-
rektywę transportową, co aku-
rat, rzutem na taśmę, nam się 
udało. Walczyć o równe trak-
towanie konsumentów, żeby 
artykuły sprzedawane w Pol-
sce były tej samej jakości, jak 
te, które proponowane są klien-
tom w Niemczech, czy Francji. 
Ale w Brukseli dzielone są rów-
nież środki � nansowe na różne 
regionalne projekty, środki na 
rolnictwo.

Jednak w polskim parla-
mencie w Polsce ma pan 
już ugruntowaną pozycję. 
Pracował pan w minister-
stwie, teraz kieruje praca-
mi ważnej sejmowej komi-
sji. Nie obawia się pan, że 
w europarlamencie, pana 
znaczenie jako szerego-
wego posła będzie niepo-
równywalnie mniejsze?
Jeśli zostanę wybrany, to obie-
cuję, że będę robił wszystko, 
by być widocznym. Na pewno 
będę się starał angażować w to, 
co dotyczy spraw polskich, po-
wstrzymywać projekty, które 
mogą blokować rozwój Polski 
i naszego regionu, dbać o spra-
wiedliwe traktowanie polskich 
produktów i � rm, zabiegać o 
politykę gospodarczą i społecz-
ną, także z myślą o mieszkań-
cach Sochaczewa. Zamierzam 
budować koalicję na rzecz so-

lidarności energetycznej i zdo-
bywać nowych sojuszników w 
powstrzymywania gazociągu 
Nord Stream 2. Obniżanie cen 
energii i bezpieczeństwo ener-
getyczne Polski leżą mi szcze-
gólnie na sercu.

Znajdując się już setki ki-
lometrów od granic na-
szego kraju, nie zapomni 
pan o Sochaczewie?
Wygląda na to, że już się pan 
ze mną żegna (śmiech). Nie tak 
prędko. Najpierw muszę zostać 
wybrany, a jeśli uzyskam man-
dat, to po to, żeby mieszkańcy 
ziemi sochaczewskiej mieli swo-
jego człowieka w Brukseli. By-
łem samorządowcem, od dwóch 
kadencji jestem posłem, wcze-
śniej sekretarzem stanu w Mi-
nisterstwie Skarbu Państwa, za-
wsze z Sochaczewa i naszego 
regionu. Tu jest mój dom, chcę 
dalej wspierać mój okręg i moje 
miasto, niezależnie gdzie będę. 
Nie zamierzam, wzorem niektó-
rych polityków z obecnej opozy-
cji, zamknąć się w europarla-
mentarnych budynkach i stracić 
kontakt z rzeczywistością. Ci, 
którzy mnie znają, wiedzą, że 
mi to nie grozi. 

Wracając do wsparcia 
miasta i regionu. Niedłu-
go poprawi się sytuacja 
lokalowa nie tylko socha-
czewskich policjantów, 
ale także strażaków. 
Strażakom trzeba pomagać, 
dlatego ruszamy z rozbudową 
komendy straży pożarnej przy 
ulicy Staszica. Warunki w ja-
kich funkcjonują nasi strażacy 
wołają o pomstę do nieba. Bar-
dzo zależy mi, żeby to zmienić 
na lepsze, zwłaszcza że udało mi 
się zdobyć pieniądze na budowę 
komendy policji. Także tu stara-
łem się pozyskać potrzebne fun-
dusze. Udało się, co szczególnie 
mnie cieszy, zrobić to w tempie 
ekspresowym. Powiedzmy so-
bie szczerze, że przy inwesty-
cjach powyżej pewnego pułapu, 
samorządy miejski i powiatowy 
muszą otrzymać fundusze ze-
wnętrzne, wojewódzkie, rządo-

we albo unijne, bo same nie da-
dzą rady. 

Brexit, wysokie bezrobo-
cie w wielu krajach unii, 
spadek rozwoju gospo-
darczego, brak bezpie-
czeństwa w europejskich 
miastach. Widać, że UE 
potrzebuje zmian. We-
dług pana, w jakim kie-
runku te zmiany powin-
ny iść?
Tu nie trzeba żadnego nowego 
kierunku, wystarczy wrócić do 
korzeni. Unia Europejska została 
zbudowana w oparciu o chrześci-
jańskie wartości i idee wspólno-
towe, takie jak współpraca, sza-
cunek dla poszczególnych krajów 
i solidarność. To one przyświe-
cały ojcom założycielom zjedno-
czonej Europy, Alcide de Gaspe-
riemu, Robertowi Schumanowi, 
czy Konradowi Adenauerowi. 
Bogactwo Europy stworzyły 
wartości i rozwój, a nie ideologie 
lansowane przez Timmermansa 
i jemu podobnych. To plan Schu-
mana dał podstawę do bogacenia 
się powojennego, którego efek-
ty obserwowaliśmy na zachodzie 
jeszcze w latach 80. EWG miała 
niesamowity rozkwit gospodar-
czy i to były najlepsze lata dla tej 
części naszego kontynentu. Pra-
wo i Sprawiedliwość idzie do wy-
borów z programem powrotu do 
wartości, które stworzyły siłę i 
dobrobyt Europy. 

W wielu rozmowach pod-
kreśla pan wagę wybo-
rów do Parlamentu Euro-
pejskiego.
To prawda. 26 maja zdecyduje-
my o naszej przyszłości, dlate-
go, korzystając z okazji, proszę 
mieszkańców ziemi sochaczew-
skiej o jak najliczniejszy udział w 
wyborach. Zachęcajmy do tego 
wszystkich. Każdy głos się liczy. 
W Brukseli zapadają decyzje, 
które mają wpływ na nasze życie. 
Musimy tam mieć silną repre-
zentację. Te wybory zdecydują o 
przyszłości Europy. A Polska jest 
sercem Europy. 

Rozmawiał 
Sebastian Stępień

Chcę dalej wspierać moje miasto, 
niezależnie gdzie będę
Pochodzący z Sochaczewa poseł na sejm Maciej Małecki otrzymał propozycję kandydowania do europarlamentu. Jak podkreśla, w Brukseli 
musimy mieć silną reprezentację, gdyż zapadają tam decyzje, które mają wpływ na nasze życie. 26 zdecydujemy o naszej przyszłosci.

Kapitan Orkana Maciej Brażuk i prezes tego klubu Mieczysław Głuchowski symbolicznie docenili 
wkład Macieja Małeckiego w rozwój sochaczewskiego sportu
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Wzruszający program w wykonaniu podopiecznych ogniska w Trojanowie

Teresa Przybylska z posłem Maciejem Małeckim

26 osób otrzymało odznaczenia TPD

Prezes TPD odbiera gratulacje od burmistrza Piotra Osieckiego

Wiesława Rosińska

Wystawa 100-lecia

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Zebranych przywitały dzieci z 
ogniska wychowawczego TPD w 
Trojanowie, które wraz z widza-
mi odbyły krótką podróż przez 
stulecie działalności organizacji. 
Program wyreżyserowany przez 
pedagoga z ogniska, Jolantę Ta-
barę, chwytał za serce i sprawiał, 
że dorośli ukradkiem ocierali 
łzy. Dziecięcych występów tego 
dnia było więcej. W piosence 
„Szukam przyjaciela” wystąpi-
ła, obdarzona pięknym głosem, 
Natalia Zuchora z ogniska w Bo-
ryszewie, a na koniec dziewczę-
cy zespół z placówki w Młodzie-
szynie, który własnymi słowami 
wyśpiewał to, jak dobrze czuje się 
w ognisku.

O randze imprezy i roli TPD 
w naszym środowisku świadczy 
obecność ważnych gości: posła 
Macieja Małeckiego, burmistrza 
Piotra Osieckiego i jego zastępcy 
Marka Fergińskiego. Na uroczy-
stość przybyła prezes Zarządu 
Mazowieckiego TPD Monika 
Jagodzińska oraz skarbnik or-
ganizacji Bartłomiej Domaga-
ła, wiceprzewodniczący sejmiku 
mazowieckiego Adam Orliński i 
dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Sochacze-
wie Katarzyna Kajak, która re-
prezentowała panią starostę. 
Były przedstawicielki zaprzyjaź-
nionego oddziału TPD w Żyrar-
dowie,  naczelnicy miejskich wy-
działów i instytucji, radni, byli 
i obecni dyrektorzy szkół, wy-
chowawcy, przedstawiciele poli-
cji, sądu, organizacji pozarządo-
wych, sponsorzy. 

Ale przede wszystkim sta-
wili się członkowie kół TPD 
z całego powiatu, byli i obec-
ni przewodniczący organiza-
cji, której historia działalności 
w Sochaczewie sięga przełomu 
lat 50. i 60. XX wieku, m.in. Ze-
nona Wasilewska i Jerzy Kru-
pa. Nie mogło zabraknąć by-
łych i obecnych wychowawców 
ognisk, jednym słowem spo-
tkali się działacze towarzystwa i 
przyjaciele dzieci.

Na słowo „przyjaciel” w 
swoim wystąpieniu zwrócił 

uwagę Adam Orliński, przypo-
minając, że tym słowem okre-
śla się kogoś bliskiego, osobę 
do której ma się pełne zaufanie 
i z którą chce się być. To bardzo 
ważne słowo, zwłaszcza kiedy 
dzieci określają nim dorosłych.

Poseł Maciej Małecki zwra-
cał uwagę na ogromny wysiłek, 
jaki podjęli dawni i obecni dzia-
łacze TPD, aby walczyć o pra-
wa dziecka. W podobnym to-
nie wypowiadał się burmistrz 
Osiecki, przekonując, że ogni-
ska wychowawcze są nadal po-
trzebne, bo zmieniły się czasy, 
ale nadal są dzieci wymagające 
wsparcia i pomocy, zwłaszcza tej 
emocjonalnej. Gratulując TPD 
jubileuszu, zwrócił uwagę, że to 
organizacja, która nie robi szu-
mu wokół swojej działalności. 
– Jestem pełen uznania dla wa-
szych poprzedników i dla was, 
którzy na co dzień, przez tyle lat, 
dyskretnie niesiecie dobro – za-
kończył Piotr Osiecki. 

Do wypowiedzi burmi-
strza nawiązała prezes Moni-
ka Jagodzińska, mówiąc, że 
TPD nie szuka rozgłosu, choć 
jego osiągnięcia pozwalają na 
to. Dziękowała samorządowi 
za zrozumienie etosu towarzy-
stwa i misji ludzi, działających 
na rzecz dzieci.

Prezes   sochaczewskiego 
TPD, Teresa Przybylska, ode-
brała jeszcze wiele podziękowań 
i życzeń dalszej działalności. 
Goście wręczali listy gratulacyj-
ne, kwiaty i upominki dla dzie-
ci. Ale był to także dzień przy-
znania odznaczeń zasłużonym 
działaczom. Jednym z najważ-
niejszych był Medal Jordana, 
najwyższe odznaczenie w TPD. 
Otrzymała je m.in. Wiesława 
Rosińska, kierowniczka ogniska 
TPD w Trojanowie, która zało-
żyła je 25 lat temu i dotąd nim 
kieruje. Specjalny grawer z po-
dziękowaniami tra� ł też w ręce 
Teresy Przybylskiej.

Było jeszcze wiele wzrusza-
jących i ważnych chwil podczas 
sobotniej gali. Próbowaliśmy 
utrwalić je na fotogra� ach, któ-
rych dużo więcej zamieszcza-
my na miejskim portalu oraz na 
stronie „Ziemi Sochaczewskiej”

Niosą dobro dyskretnie
Podczas uroczystej gali z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci okazało się, jak silna to organizacja, jak ważne pełni zadania i ilu ma 
przyjaciół. W sobotę 18 maja spotkali się oni w SCK w Boryszewie, aby dać dowód, że TPD, mimo stuletniego rodowodu, nadal jest bardzo 
potrzebne. Uroczystości towarzyszyła okolicznościowa wystawa, oraz wydana z tej okazji monografi a.

Odznaczeni:
Odznaka Przyjaciela Dziecka TPD
Piotr Osiecki, Marek Fergiński, Dariusz Dobrowolski, 
Agata Kalińska, Joanna Kamińska, Michał Michałowski, 
Monika Pietrzyk, Sylwia Błaszczak, Beata Maciejew-
ska, Kamila Wójtowicz, Bożena Mrozowska, Małgorzata 
Tarczyk
 
Srebrna Odznaka Zasłużonego Działacza TPD
Iwona Woźnicka–Pietrzak, Jolanta Śmielak–Sosnowska, 

Maria Wypijewska,  Ewa Wińkowska, Adam Jeznach, Zofi a 
Jeznach, Eugeniusz Leszczyński, Karolina Leszczyńska

Złota Odznaka Zasłużonego Działacza TPD
Jolanta Tabara, Maria Czerwińska, Mirosław Domińczak

Medal imienia doktora Henryka Jordana
Wiesława Rosińska, Henryka Walczak, Jolanta Demczyszyn-
-Stachowska
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Przez sochaczewskie muzeum 
przewinęły się tego dnia set-
ki zwiedzających. Od godziny 
18:00 wszystkie wystawy stałe 
zostały udostępnione do nieod-
płatnego zwiedzania. Specjal-
nie z okazji „Nocy Muzeów” w 
skansenie pojawiły się plenerowe 
dioramy historyczne, a człon-
kowie Grupy Rekonstrukcji Hi-
storycznej im. 14 pułku Uła-
nów Jazłowieckich prezentowali 
umundurowanie z epoki. Tuż po 
18.00 rozpoczął się pierwszy z se-
rii wykładów. Jakub Wojewoda 
przybliżył zebranym zagadnie-
nia związane z walczącą 80 lat 
temu w okolicach Sochaczewa 
14 dywizją piechoty. 

Muzycznie i wokalnie
Ciekawym punktem nocy był 
przygotowany przez Daniela 
Janiaka koncert laureatów fe-
stiwalu piosenki patriotycznej 
„Nie mówię szeptem, gdy mó-
wię skąd jestem”. Każda z za-
prezentowanych kompozycji 
chwytała za serce, a najwyższą 
klasę zaprezentowała tegorocz-
na zdobywczyni grand prix fe-
stiwalu Marysia Stasiak.

Nie wyczerpało to jednak 
atrakcji muzycznych przygoto-
wanych na ten wieczór. Około 
godziny 21:00 wystąpił mundu-
rowy zespół wokalno-instru-
mentalny „Patria” pod kierun-
kiem Arkadiusza Mamcarza. 
Tak znane piosenki jak „Serce w 
plecaku” i „Pierwsza brygada” 
publiczność zaśpiewała razem z 
wykonawcami.

Wiedza historyczna 
w przystępnym wydaniu
Radosław Jarosiński opowiadał 
o fotogra� i wojennej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zdjęć, 
które wykonano we wrześniu 
1939 roku na terenie nasze-
go miasta. Prezentację przepla-
tał licznymi ciekawostkami. 
Zebrani mogli dowiedzieć się 
na przykład, czemu na niektó-
rych zdjęciach polscy żołnierze 
wzięci do niewoli wykonują gest 
„heil Hitler” w stronę obiekty-

wu, albo skąd wzięły się tak licz-
ne ujęcia z płonącego miasta. 
Wykład zakończyła prezentacja 
przygotowanego przez człon-
ków grupy „Stary Sochaczew” 
krótkiego � lmu pod tytułem 
„Sochaczew 1939”.

Kolejna prelekcja przygo-
towana przez Jakuba Wojewo-
dę była podkreśleniem zasług 
jego ojca Macieja, który budo-
wał zbiory sochaczewskiego 
muzeum od podstaw. Pokaza-
no m.in. zdjęcia dokumentują-
ce metody badawcze stosowa-
ne przez tego kronikarza Bitwy 
nad Bzurą. 

Swoje prezentacje przed-
stawili również archeolog Ma-
riusz Samborski oraz historyk 
Michał Górny. Pierwszy wy-
czerpująco nakreślił metody 
archeologiczne, które dziś sto-
suje nasze muzeum zajmujące 
się także przeszłością ziemi so-
chaczewskiej sprzed wielu setek 
lat. Druga prezentacja skupiła 
się na porównaniu uzbrojenia i 
umundurowania żołnierzy pie-
choty, polskich i niemieckich, 
którzy walczyli na naszym tere-
nie we wrześniu 1939 roku. 

„Bombowe” pokazy
Duże zainteresowanie wzbu-
dzały również atrakcje przygo-
towane na terenie muzealnego 
skansenu. Było naprawdę gło-
śno, gdyż Michał Górny zapre-
zentował uzbrojenie artyleryj-
skie z czasów średniowiecza. 
Spektakularne wystrzały bu-
dziły radość szczególnie wśród 
najmłodszych widzów. Przy 
okazji zgromadzeni usłyszeli 
wiele ciekawostek na temat roz-
woju broni palnej w Europie. 

Również w muzealnym 
skansenie, niedługo po zmro-
ku, odbył się pokaz sztucznych 
ogni. 

Kolejną odsłonę „Nocy 
Muzeów” w sochaczewskiej 
placówce można zaliczyć do 
udanych. Historia naszych te-
renów zaprezentowana została 
w przystępny, ciekawy, a chwi-
lami spektakularny sposób, a 
wiedza, którą udało się przy 
tym przekazać zwiedzającym, 
jest nie do przecenienia. 

Noc pełna atrakcji
W Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą „Noc Muzeów” upłynęła pod 
znakiem wielu atrakcji. Ciekawe wykłady przeplatał pokaz średniowiecznej broni artyleryjskiej 
i koncerty. W pawilonie wystawienniczym zaprezentowali się laureaci konkursu „Nie mówię 
szeptem, gdy mówię skąd jestem”, a także mundurowy zespół wokalno-instrumentalny „Patria”. 
Zwiedzający mogli też zobaczyć pokaz sztucznych ogni. 

Tytuł jednej z piękniejszych 
pieśni Stanisława Moniuszki 
z drugiego „Śpiewnika domo-
wego” doskonale oddaje temat 
i charakter tegorocznej Nocy 
Muzeów w Domu Urodzenia 
Fryderyka Chopina w Żela-
zowej Woli. Wzorem ubiegłe-
go roku, dzięki współpracy z 
Muzeum Kolei Wąskotorowej 
oraz do� nansowaniu wyda-
rzenia przez Urząd Miejski, na 
recital w Żelazowej Woli do-
jechać można było Pociągiem 
Retro oraz autobusem ZKM.

Wybór „Pieśni Wieczornej”, 
skomponowanej do słów 
Władysława Syrokomli, nie 
był przypadkowy. Koncert 
zorganizowany w Żelazo-
wej Woli inspirowany był 
Rokiem Moniuszkowskim i 
Rokiem Marii Szymanow-
skiej. Recital nawiązywał do 
muzykowania salonowego, 
koncertu kameralnego gra-
nego o wieczornej porze. 
W interpretacji pianisty Ja-
nusza Olejniczaka oraz so-
pranistki Ewy Leszczyń-
skiej można było usłyszeć 
dzieła takich kompozyto-
rów jak Stanisław Moniusz-
ko, Fryderyk Chopin, Maria 
Szymanowska, Kazimierz 
Lubomirski czy Michał Kle-
ofas Ogiński. 

Do Chodakowa goście 
pojechali Pociągiem Retro 
podstawionym przez Mu-

zeum Kolei Wąskotorowej, a 
dalej do Żelazowej Woli ko-
munikacją miejską. Oprócz 
przejazdu   zaby tkowego 
składu do Żelazowej Woli, 
muzeum wąskotorówki zor-
ganizowało dwa dodatko-
we kursy ciuchcią po So-
chaczewie. Dzięki temu, 
choć na chwilę przenieść się 
było można do okresu, gdy 
rozkładowe pociągi Socha-
czewskiej Kolei Dojazdowej 
kursowały również po za-
padnięciu zmroku. Goście 
zwiedzali ekspozycje stałe i 
czasowe, w tym „Dzieje so-
chaczewskiej kolei wąsko-
torowej 1922-1984”, a także 
makietę „Sochaczewska Ko-
lej Dojazdowa”. Kolejny raz 
udostępniono wnętrze Sa-
lonki Jaruzelskiego. Czeka-
ła na nich również gra tere-
nowa i ognisko (ap)

Noc Muzeów w Pałacu w Gawłowie
W tym roku pierwszy raz w akcję „Noc Muzeów” włączył 
się gawłowski pałac. Oprócz możliwości zwiedzenia 
obiektu i otaczającego go parku, na gości czekało ognisko. 
Można było również wziąć udział w biegu przełajowym.
Wspólnie z Klubem Maratończyka „Aktywni” zorganizowany 
został bieg przełajowy imienia Ambrożego Skarżyńskiego. 
Jego trasa wytyczona została w pałacowym parku. Na 
parterze pałacu zwiedzać można było dwie ekspozycje: 
„Franciszkanie z Niepokalanowa na przymusowych robotach 
fortyfi kacyjnych w rejonie Sochaczewa 1944-45” oraz „Pocz-
tówki dawnego Sochaczewa” z kolekcji Andrzeja Kornackie-
go. Dalsza część wieczoru zarezerwowana była na ognisko 
oraz wspólne śpiewanie przy dźwiękach gitary. (ap)

„Pieśń Wieczorna” 
i Pociąg Retro
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8 i 9 czerwca na stadionie przy 
Warszawskiej, bocznej płycie bo-
iska, wydzielona zostanie spe-
cjalna rodzinna strefa. Od 14.00 
do 19.00 będzie tam można spę-
dzić czas na wspólnej twórczej 
zabawie. Na rodziny czekać bę-
dzie m.in. strefa klocków drew-
nianych i jenga -  czyli 25 tys. 
klocków rozwijających kreatyw-
ność i fantazję budowniczych, 
strefa klocków Lego i Duplo, stre-
fa wideogracza czyli stanowiska z 
komputerami i projektorami cy-
frowymi, które przeniosą gości w 
wirtualny świat. Dzieci i dorośli 
będą mogli ścigać się super auta-
mi i rozgrywać mecze piłkarskie 
na światowym poziomie

- Zapraszamy dzieci tak-
że na malowanie twarzy wyko-
nywane profesjonalnymi, bez-
piecznymi farbkami z atestem 
oraz do świata baniek mydla-
nych, gdzie animatorzy poka-
żą, jak dobrze można się bawić 
zwykłymi bańkami mydlany-
mi, że w dużej bańce można na-
wet schować dziecko - zachęca 
naczelnik Wydziału Kultury, 

Turystyki i Promocji Miasta Jo-
anna Niewiadomska-Kocik. 

W ramach jarmarku powsta-
nie też strefa plastyczna i rękodzie-
ła, czyli miejsce twórczej wyobraźni 
i pomysłowych kombinacji. Dzie-
ci samodzielnie, wspólnie z rodzi-
cami lub „pod okiem” instruktora 
będą mogły oddać się kreatywnym 
działaniom, dzięki którym powsta-
ną  prace artystyczne. Na najmłod-
szych ma czekać strefa bobasa z 
animacjami dla maluszków, za-
bawkami, puzzlami, piłeczkami itd.

Kolejna strefa pro� laktycz-
na - „Dbamy o zdrowie” to 
m.in. guady, specjalnie przygo-

towane tory przeszkód i zdalnie 
sterowane pojazdy. Każdy bę-
dzie mógł wsiąść do symulatora 
jazdy, zobaczyć świat przez nar-
kogogle i alkogogle. Najmłodsi 
na miejscu będą mogli nauczyć 
się gry w szachy oraz zagrać w 
ulubione gry w wersji XXL. To 
atrakcja dla całej rodziny, kolo-
rowe plansze, po których dzieci 
mogą chodzić, skakać i biegać. 

Przez dwa dni od 10.00 do 
18.00 na stadionie czynne bę-
dzie Miasteczko Zdrowia.

- Zaproszeni specjaliści będą 
tam wykonywali bezpłatnie po-
miary cholesterolu i glukozy, po-
miary ciśnienia, badania EKG. 
Porozmawiają o czynnikach 
ryzyka wywołujących choroby 
serca, sprzyjające zawałom mię-
śnia sercowego. Do miasteczka 
zdrowia zapraszamy też na kon-
sultacje z dietetykiem - zachę-
ca Joanna Kamińska naczelnik 

Wydziału Polityki Społecznej i 
Ochrony Zdrowia.

Na terenie MOSiR-u, jak 
zawsze, pojawi się wesołe mia-
steczko z karuzelami i kolejny 
raz na Festiwal Foodtracków 
zjadą do Sochaczewa restaura-
cje na kołach. W poprzednich 
latach mogliśmy zjeść m.in. piz-
zę prosto z pieca, ogromne bur-
gery, jabłka w czekoladzie czy 
wywodzące się z kuchni wę-
gierskiej langosze. Czym w tym 
roku zaskoczy nas Festiwal Fo-
odtracków, przekonamy się już 
8 czerwca. 

Na Święcie Mieszkańców 
nie może zabraknąć strefy han-
dlowej, miasteczka ruchu dro-
gowego, gdzie przypomnimy 
sobie zasady bezpiecznej jazdy, 
a także specjalnej strefy NGO. 
W tej ostatniej swój dorobek 
pokażą sochaczewskie organi-
zacje pozarządowe. 

Zdrowie i rodzinne 
świętowanie
Dni Sochaczewa to przede wszystkim okazja do zaprezentowania lokalnego dorobku mieszkańców, 
czas, w którym można pokazać nasze zespoły, wokalistów, tancerzy, pochwalić się miejscowymi 
produktami czy aktywnością organizacji pozarządowych. Z myślą o tych wszystkich elementach 
na stadionie przy ul. Warszawskiej zorganizowany zostanie Jarmark Sochaczewski.

Scena główna Dni Sochaczewa, 
stadion przy ul. Warszawskiej
Sobota, 8 czerwca
17.45 - zespół Tajm
19.00 - raper Kękę
20.15 - zespół Felivers
21.15 - Ania Dąbrowska

Niedziela, 9 czerwca
16.00-18.00 - występy 
zespołów z SCK
18.00 - zespół Teren C
19.15 - Patrycja Markowska
20.30 - zespół Dżem

Indywidualne konsultacje 
dotyczące wsparcia ze środków Funduszy Europejskich

Burmistrz Miasta Sochaczew zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy masz szansę 
uzyskać pieniądze na realizację swojego innowacyjnego pomysłu, jak należy stworzyć projekt i uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku o 

dofinansowanie, skorzystaj z bezpłatnej pomocy ekspertów z Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
Kiedy i gdzie:
14 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, ul. 
1 Maja 16, I piętro, sala konferencyjna w godzinach od 10:00 
– 13:00.
Dla kogo:
Konsultacje skierowane są do przedsiębiorców, a także 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, osób 
fi zycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Fun-
duszy Europejskich

Zgłoszenia:
Zapisy przyjmują pracownicy Referatu Obsługi Inwestora i 
Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Sochacze-
wie pokój 424 na III piętrze lub telefonicznie pod nr tel. 46 862 
22 35 wew. 307.
Organizator spotkania:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, ul. Ja-
giellońska 74, 03-301 Warszawa, tel. 22 542 27 11, 22 542 20 
38, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

OGŁOSZENIE

Podczas Dni Sochaczewa od-
będzie się premiera książki 
naszej redakcyjnej koleżan-
ki Jolanty Śmielak-Sosnow-
skiej. „Lubię rozmawiać” to 
zbiór wywiadów i reporta-
ży drukowanych w „Ziemi 
Sochaczewskiej” na prze-
strzeni 24 lat pracy autorki 
w gazecie. Wydawnictwo 
s� nansował Urząd Miejski w 
Sochaczewie.

W książce znalazło się osiem-
naście tekstów wybranych 
przez autorkę i opatrzonych 
jej komentarzem. Omówienia 
wymagały zwłaszcza wywiady 
przeprowadzone wiele lat temu. 
Dzięki takiemu zabiegowi roz-
mowy te są ciągle aktualne.

- Zawsze starałam się, 
aby moimi rozmówcami były 
osoby mające do powiedze-
nia coś ważnego, interesu-
jącego, niebanalnego. Klu-
czem przy wyborze była dla 
mnie lokalność i ponadcza-
sowość. Moimi rozmówca-
mi są więc ludzie stąd, tacy, 
których znamy, ale tak na-
prawdę niewiele o nich wie-
my. Czasem okazuje się, że 
nawet najbliżsi są zdziwie-
ni historiami, jakie udaje mi 
się wydobyć z „przepytywa-
nych” osób. Niektórych już z 
nami nie ma i tym cenniejsze 
wydaje się to, co mieli do po-
wiedzenia. W dużej mierze 
to prawdziwe skarbnice wie-
dzy, noszące w sobie pamięć 

o czasach minionych. To lu-
dzie, którzy wzbogacili nasze 
miasto, wpłynęli na jego hi-
storię i koloryt. Mam nadzie-
ję, że wspólnie z nimi udało 
nam się ocalić od zapomnie-
nia ważny fragment lokalnej 
tożsamości - mówi autorka.

Z kolei Magdalena Wę-
grzynowicz-Plichta, szefowa 
krakowskiego Wydawnic-
twa Signo, w którym książ-
ka się ukaże, napisała w po-
słowiu: „Jako dziennikarka 
preferuje rzeczowy styl, ale 
dzięki otwartości i umiejęt-
ności przełamywania barier, 
w efekcie prawdziwie „cie-
płego” nawiązywania kon-
taktu ze swoimi rozmówca-
mi, uzyskuje wyjątkowy efekt 
szczerości. Ten rys bezpo-
średniości, charakterystycz-
ny zapewne nie tylko dla Jej 
dziennikarskich tekstów,  
jest Jej głównym znakiem 
rozpoznawczym. Przyjem-
ność prowadzenia rozmowy, 
uczciwość w relacjonowa-
niu, szacunek dla rozmówcy 
i czytelnika - to główne atuty 
Jej dziennikarstwa.” 

Tym cenniejsza wydaje się 
inicjatywa zebrania tekstów 
rozproszonych w wielu roczni-
kach „Ziemi Sochaczewskiej”. 
Zwłaszcza że Jolanta Śmielak-
-Sosnowska za rok obchodzić 
będzie ćwierćwiecze pracy w 
redakcji „ZS”. 

Agnieszka Poryszewska

Lubi rozmawiać
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„Wszystko zaczęło się na 
dworcu w Sochaczewie” - 
tak brzmiał temat XV edy-
cji konkursu. Tradycyjnie 
wpisał się on w Tydzień Bi-
bliotek, który w tym roku 
przebiega pod hasłem „#bi-
blioteka”.   Jego   f inałowi 
zw yczajowo   towarzyszy 
prezentacja zwycięzców in-
nego bibliotecznego kon-
kursu „Tę książkę war-
to przeczytać”. Uczestnicy 
i zaproszeni goście mogli 
się ponadto spotkać z go-
ściem specjalnym - pocho-
dzącą z Sochaczewa autorką 
książek Anetą Ostaszew-
ską.  Na co dzień pracuje 
ona jako wykładowca aka-
demicki, a sama określa się 
jako „dziecko popkultury”, 
która często staje się przed-
miotem jej badań. Jedna z 
jej bardziej znanych prac 
dotyczy postaci Micha-
ela Jacksona i tego, jak jego 
twórczość i śmierć przed-
stawiane były w mediach. 

W spotkaniu udział 
wzięli oczywiście członko-
wie jury: Elżbieta Szczy-
pińska (przewodnicząca), 
Mariola Woźnicka, Aneta 
Stepień - z ramienia biblio-
teki pedagogicznej, malarka 
Barbara Jachimowicz, pre-
zes stowarzyszenia „Atut” 
Stanisława Podgórska oraz 
Daniel Wachowski - redak-
tor naczelny „Ziemi Socha-
czewskiej”. Pojawili się rów-
nież sponsorzy i partnerzy 
wydarzenia: Katarzyna Ku-
charska, prezes Fundacji 
Grupy PKP, reprezentująca 
burmistrza dyrektor Miej-
skiego Zespołu Ekonomicz-
nego Danuta Szewczyk-Ko-
złowska oraz kierownik 
Muzeum Kolei Wąskotoro-
wej w Sochaczewie Grze-
gorz Kropiak.

Zebrani podkreślali róż-
norodność i staranność 

zgłoszonych prac. Każda z 
nich miała indywidualny 
charakter. Można się z nimi 
zapoznać w siedzibie biblio-
teki pedagogicznej przy ul. 
Żeromskiego 39a. Własno-
ręcznie wykonane książ-
ki zostaną również zapre-
zentowane na tegorocznych 
Targach Książki na Stadio-
nie Narodowym w Warsza-
wie (23-26 maja). 

 - Komisja brała pod 
uwagę wygląd, estetykę, 
oryginalną treść, pomysł na 
ciekawą fabułę, nieszablo-
nowe ujęcie tematu, dyna-
mikę akcji, element zasko-
czenia w przypadku książek 
o tematyce fantastycznej 
czy... kryminalnej. Auto-
rzy wykazali się wrażliwo-
ścią artystyczną i wyobraź-
nią - powiedziała Elżbieta 
Szczypińska, kierownik so-
chaczewskiej biblioteki pe-
dagogicznej.

Dodajmy jeszcze, że od 
samego początku honoro-
wy patronat nad konkursem 
„Wydajemy własną książkę” 
sprawuje burmistrz Socha-
czewa, a patronat medialny 
pełni „Ziemia Sochaczew-
ska”, która zdecydowała się 
na opublikowanie jednej z 
nagrodzonych prac.

Młodzi literaci wydali 
własne książki
Aż 24 książki z 56 nadesłanych, zdaniem jury, zasłużyły na nagrodę lub wyróżnienie. 
Dzieci i młodzież z całego powiatu wykazały się nie tylko lekkim piórem, ale też kreatywnym 
ujęciem tematu oraz artystycznym zacięciem. W środę 15 maja biblioteka pedagogiczna 
podsumowała jubileuszowy konkurs „Wydajemy własną książkę”.

Nagrodzeni
Szkoły podstawowe klasy 1-3
I miejsce
Gabriela Ostaszewska, SP nr 3
II miejsce
Klaudia Przygoda, ZS w Erminowie 
Maria Pietrak, SP w Teresinie
III miejsce
Marta Krzeszowiec, SP nr 2
Szkoły podstawowe klasy 4 - 6
I miejsce
Filip Jurczak, SP nr 4
II miejsce
Lena Figut, SP nr 4
Hanna Fiołek, SP nr 3
III miejsce
Lillianna Poryszewska, SP nr 4
Wyróżniono: Alicję Krasucką (SP nr 4), Jędrzeja 
Kuśmierczyka (SP nr 4), Wiktorię Łęcką (SP w 
Iłowie), Agnieszkę Piątkowską (SP w Giżycach), 
Kalinę Staszewską (SP w Teresinie), Jakuba 
Jaworskiego (SP w Kurdwanowie)

Szkoły podstawowe klasy 7-8 
i 3 gimnazjum

I miejsce
Judyta Stępińska, SP nr 6
II miejsce
Aleksandra Adamczyk, SP nr 6
Katarzyna Orzeszek, SP w Kapturach
III miejsce
Karolina Zatorska, SP nr 2
Wyróżniono: Agatę Bylicką (SP nr 6), 
Emmę Kovkasyan (SP nr 6)

Nagroda specjalna - Paweł Arkuszewski 
(SP w Giżycach)

Szkoły średnie
I miejsce
Patrycja Kuczera, LO Sióstr Niepokalanek 
w Szymanowie

II miejsce
Kinga Majczak, ZS im. J. Iwaszkiewicza
III miejsce
Katarzyna Majorek, ZS im. J. Iwaszkiewicza

Zapraszamy na rodzinną 
majówkę, jaka odbędzie 
się w Kozłowie Biskupim w 
sobotę 25 maja na terenie 
Szkoły Podstawowej przy 
ul. Olimpijskiej. Zabawa 
potrwa od 12.00 do 20.00. 

Organizatorzy zaplanowa-
li moc atrakcji zarówno dla 
najmłodszych, jak i tych 
starszych. Będą występy ar-
tystyczne, konkursy z na-
grodami, gry i zabawy spor-
towe, darmowa grochówka, 
degustacja kulinarnych 
smakołyków, fotobudka, 
kiełbaski i kaszanki z gril-
la, słodkie przysmaki przy-
gotowane także przez sa-
morząd uczniowski. Dzieci 
zapraszamy na  przejażdż-
ki kucykiem, pokazy pił-
karskie, rugby i judo. Swoje 
stoiska na pikniku otworzą: 

Powiatowa Stacja Sanitar-
no-Epidemiologiczna, Po-
wiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie, Nadleśnictwo 
Radziwiłłów, Sochaczew-
skie Wodne Pogotowie Ra-
tunkowe, Koło Gospodyń 
Wiejskich „Kreatywni”. 

W programie „Rodzin-
nej Majówki” znajdzie-
my m.in. bezpłatne bada-
nia mammogra� czne (9.00 
- 15.00), występy uzdolnio-
nych uczniów, pokazy judo 
oraz akrobatyczne (godz. 
13.10),  występ Dziecięce-
go Zespołu Pieśni i Tań-
ca „FOLKLOREK” (godz. 
14.10) i Studia Tańca SHILE 
CREW z SCK w Sochacze-
wie (godz. 15.30), koncert  
zespołu „Cantabile” (godz. 
15.50), zabawę taneczną na 
powietrzu wraz z zespołem 
SONUS (17.00-20.00). 

I Rodzinna Majówka 
w Kozłowie

Przerwa w pracy basenu
Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji informuje, że 

od 8 do 21 czerwca pływalnia 
Orka będzie nieczynna. 

Przerwa w pracy spowodo-
wana jest koniecznością 

wykonania przeglądu 
technologicznego. 



21 maja 2019  nr 11 (1337)
SOCHACZEWSKA

BLISKO NAS 15

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

- Od 53 lat, od kiedy miesz-
kam w Sochaczewie, prze-
chodzę obok kapliczki. Od 
30 lat mieszkam w blo-
ku po sąsiedzku. Nie wy-
obrażam sobie, żeby takie 
miejsce było zaniedbane - 
pani Barbara krótko wyja-
śnia swoje zaangażowanie 
i przypomina dawne czasy, 
kiedy  na tym osiedlu znaj-
dował się tartak i tak zwa-
na świniarnia. Obok tarta-
ku stała mała kapliczka. Po 
jej uszkodzeniu powstała 
większa, niebieska, stojąca 
tuż przy skrzyżowaniu ul. 
600-lecia z Trojanowską. 

Barbara Kowalska obo-
wiązek dbania o kapliczkę 
przejęła od nieżyjącego już 
pana Woźniaka. Najpierw 
zajmowała się poprzednią, 
przy której było naprawdę 
dużo pracy.

- Z pomocą innych skro-
bałam i malowałam ją trzy 
razy w roku, a czasem wy-
starczył większy deszcz, 
żeby z zagłębienia w jezdni 
przejeżdżające samochody 
opryskały ją błotem od góry 
do dołu. Cała praca szła wte-
dy na marne. Kapliczka była 
też kilkakrotnie remonto-
wana, ostatnim razem, chy-
ba ze trzy lata temu, pano-
wie przez tydzień przy niej 
pracowali, ale za chwilę i tak 
zaczęła się sypać.  Nie ma się 
co dziwić, bo w środku było 
samo wapno, piasek i trochę 
cementu - opowiada pani 
Barbara.

Kiedy zapadła decyzja o 
przebudowie ul. Trojanow-
skiej, okazało się, że niebie-
ska kapliczka kolidowała z 
nowym układem komuni-
kacyjnym. To sprawiło, że 
kilka metrów dalej w stronę 
osiedla stanęła nowa kaplicz-
ka. Nie wszystkim przypa-
dła do gustu, bo poprzednia 
miała swój regionalny cha-
rakter, a nową zbudowano 
z brązowego klinkieru, któ-
rego wszędzie pełno. Jed-
nak dla tych mieszkańców 

osiedla, dla których miejsca 
kultu mają duże znaczenie, 
nowa kapliczka i zagospoda-
rowanie terenu przy niej to 
wielka rzecz. 

Cieszy się także Barba-
ra Kowalska, dla której te-
raz prace przy kapliczce to 
prawdziwa przyjemność. 
Jest łatwa w utrzymaniu, 
wystarczy specjalny płyn, a 
później olej do klinkieru i 
kapliczka aż błyszczy.

- Cały cypel u zbiegu ulic 
jest poświęcony, bo w tym 
miejscu od kilkudziesięciu 
lat ustawiany jest ołtarz na 
Boże Ciało. Zarówno starą, 
jak i nową kapliczkę zwień-
cza ten sam krzyż, pamiątka 
po misjach św. Przed nową 
kapliczką, tak jak przed sta-
rą odprawiają się nabożeń-
stwa majowe a także msze 
św. - opowiada opiekunka 
kapliczki i dodaje, że w tej 
nowej, jako relikwie, zamu-
rowano wszystkie pamiąt-
ki z poprzedniej. Kaplicz-
ka została poświęcona rok 
temu, 1 maja 2018 r.

- Pani Kowalska poświę-
ciła temu miejscu wszyst-
kie swoje siły. Co praw-
da mieszka po sąsiedzku, 
ale nie zmienia to faktu, że 
przez całe lata ciężko pra-
cowała, żeby kapliczka i jej 

otoczenie dobrze wygląda-
ły - mówi Edward Staniak, 
wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Sochaczewie i 
radny z tego terenu, który 
zainteresował nas 79-letnią 
opiekunką kapliczki.

Barbara Kowalska twier-
dzi, że do wyglądu tego 
miejsca dołożyło się wiele 
osób i instytucji. Na etapie 
przenoszenia obiektu - wy-
konawca przebudowy ulicy 
i starostwo powiatowe, póź-
niej proboszcz trojanow-
skiej para� i ks. Kazimierz 
Wojtczak i darczyńcy, pra-
gnący zachować anonimo-
wość. Dzięki przychylności 

ich wszystkich teren został 
wyłożony płytami chod-
nikowymi i kostką, ogro-
dzony, ustawiono ławki dla 
tych, którzy lubią adorować 
Matkę Bożą, zwłaszcza te-
raz, kiedy trwają nabożeń-
stwa majowe. Ciągle w tym 
miejscu pojawiają się świe-
że krzewy i kwiaty, a nawet 
stojaki na � agi.

Tymczasem Barbara Ko-
walska skromnie przyznaje, 
że, mimo swoich blisko 80 
lat, z radością dba o to miej-
sce i że będzie to robić do 
końca życia. Tylko czy kie-
dyś znajdą się równie odda-
ni temu miejscu następcy?

Kapliczka - wielka rzecz
Kapliczka u zbiegu ulic 600-lecia i Trojanowskiej wyróżnia się spośród innych rozsianych 
w mieście i okolicy. Ciągle widać tam świeże nasadzenia, teren idealnie uprzątnięty, 
a fl agi kościelne z daleka sygnalizują, że to miejsce poświęcone. Za tym wyglądem stoi 
jedna osoba - pani Barbara Kowalska, która od 30 lat opiekuje się kapliczką.

Nowa kapliczka stanęła kilka metrów dalej od ulicy, niż poprzednia

Barbara Kowalska - opiekunka kapliczki od 30 lat

Spośród tylu tytułów wy-
brane zostaną cztery z 
największą liczbą głosów. 
To właśnie je oglądać bę-
dziemy podczas tegorocz-
nych projekcji kina plene-
rowego. Swoich faworytów 
wskazywać można od 20 do 
31 maja. 

Od lat Sochaczewskie Kino 
Plenerowe cieszy się dużym 
zainteresowaniem ze stro-
ny mieszkańców. Również i 
w tym roku jego główne za-
sady pozostaną niezmien-
ne. To mieszkańcy zdecydu-
ją jakie � lmy chcą oglądać 
w trakcie czterech sean-
sów w kinie „pod chmurką”. 
Oprócz tego wszystkie pro-
jekcje będą ogólnodostępne 
i bezpłatne. Na miłośników 
„X muzy” czekać będą też 
leżaki i darmowy popcorn. 
Jedyna mody� kacja to nowa 
lokalizacja kina plenerowe-
go. Po muszli koncertowej 
(obecnie w tym rejonie mia-
sta trwa remont) oraz plaży 
miejskiej, przyszedł czas na 
pl. Kościuszki. 

- Postanowiliśmy wziąć 
pod uwagę sugestie uczest-
ników, by projekcje odby-
wały się w łatwo dostępnym 
punkcie, w ścisłym cen-
trum miasta. Podobne roz-
wiązania sprawdziły się już 
w innych miastach, np. Sie-

dlcach czy Legionowie. Po 
drugie lokalizacja nad rze-
ką, mimo że malownicza, 
wiązała się z uciążliwościa-
mi. Problemem była np. sła-
bo oświetlona droga do kina 
letniego od strony ulicy Mo-
niuszki – mówi naczelnik 
Wydziału Kultury, Turysty-
ki i Promocji Miasta Joanna 
Niewiadomska-Kocik.  

Głosować można od po-
niedziałku 20 maja do piąt-
ku 31 maja na stronie kino.
sochaczew.pl. Należy wy-
brać maksymalnie cztery 
� lmy poprzez zaznaczenie 
„x” w kolumnie „wybór”. 
Następnie trzeba wyrazić 
zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych i podać 
numer PESEL. W kilka dni 
po zakończeniu głosowa-
nia, zsumowaniu wyników, 
dane te zostaną usunięte.

Na ostateczną listę tra� -
ło aż 130 � lmów. Tradycyj-
nie została ona skonstruowa-
na tak, by znalazły się na niej 
różnorodne gatunki, � lmy 
polskie i zagraniczne, nowo-
ści oraz klasyki kina. „Absol-
went”, „Trzy billboardy za Eb-
bing, Missouri”, „Niewinne”, 
„Lato w Prowansji”, „Powido-
ki”, „Twarz”, „Zdążyć przed 
północą”, „Córki Dancingu”, 
„Magia w blasku księżyca” – 
to tylko niewielka część kino-
wych propozycji. (ap)

130 � lmów 
czeka na głosy

INFORMACJA
Na podstawie art. 35, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami informuję, iż na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie wywieszone zostały 

Zarządzenia Burmistrza Miasta Sochaczew w sprawie: 
1. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
oddania w użytkowanie
Nr 57.2019 z dnia 26.03.2019r. (działka gruntu nr 1668/1 ul. 
Traugutta ) 
2. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę
Nr 74.2019 z dnia 10.04.2019r. (działka gruntu nr 3415/21 ul. 
Senatorska )
Nr 82.2019 z dnia 23.04.2019r. (działka gruntu nr 174/47 ul. 
Targowa )
3. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nr 75.2019 z dnia 10.04.2019r. (działka gruntu nr 987 położona 
przy ul. Warszawskiej) 
Nr 83.2019 z dnia 23.04.2019r. (działki gruntu nr 1909/26, 
1909/27 ul. Olimpijska)
Nr 84.2019 z dnia 23.04.2019r. (działka gruntu nr 933/4 plac T. 
Kościuszki )
Nr 92.2019 z dnia 30.04.2019r. (działki gruntu nr 79/1, 79/2, 79/3, 
79/4 ul. Przylasek )
Nr 93.2019 z dnia 30.04.2019r. (działki gruntu nr 1386/4, 1386/5, 
1386/6, 1386/7, 1386/8, 1386/9, 1386/10, 1386/11 ul. Kątowa )
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Zachęcamy do zapoznania się z informacją o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 

dzień 26 maja 2019 r. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie od godz. 7.00 do godz. 21.00
Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1
15 Sierpnia od nr 93 do nr 113 nieparzyste, od nr 114 do końca, Akacjowa, Boryszewska, Cisowa, Ernesta Kościńskiego, Gen. Stanisława Maczka , Gen. S. Grzmot-Skotnickiego, Gen. Stefana Roweckiego, 
Gen. Tadeusza Kutrzeby, Gen. T. Bora-Komorowskiego, Gen. Władysława Andersa, Gen. Władysława Bortnowskiego, Inżynierska, Jana III Sobieskiego, Jana Zamoyskiego, Jerzego Szajnowicza, 
Kawalerzystów, Lipowa, Mjr. Feliksa Kozubowskiego, Mjr. Henryka Sucharskiego, Olchowa, Sosnowa, Zawiszy Czarnego.

Energop Sp. z o. o., ul. Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew

2
15 Sierpnia od nr 56A do nr 81, od nr 100 do nr 106D parzyste, Bojowników, Daleka, Dolna, Drobna, Fabryczna, Gen. Jana Tomickiego, Głucha, Józefa Mireckiego, Litewska, Michała Wołodyjowskiego, 
Mikołaja Reja, Miła, Otwarta, Południowa, Północna, Robotnicza, Spółdzielcza, Stadionowa, Stefana Okrzei, Szkolna, Tartaczna, Torowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Wschodnia, Wyzwolenia, Zamiejska, 
Zamknięta, Zduńska.

Sochaczewskie Centrum Kultury, ul. 15 Sierpnia 83, 96-500 Sochaczew
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 15 Sierpnia od nr 36 do nr 55, Adama Mickiewicza, Armii Krajowej, Gen. Józefa Bema, Górna, Gwardyjska, Henryka Sienkiewicza, Klonowa, Łuszczewskich, Mikołaja Kopernika, Nadbrzeżna, Pionierów, 
Przyszła, Spartańska, Środkowa, Władysława Broniewskiego. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. 15 Sierpnia 44, 96-500 Sochaczew

4 15 Sierpnia od nr 17 do nr 21A nieparzyste, od nr 22 do nr 34A, Dywizjonu 303, Krakowska, Księcia Janusza, Lotników, Towarowa, Załamana, Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Przedszkole nr 7, ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 15, 96-500 Sochaczew

5
15 Sierpnia od nr 1 do nr 16, od nr 18 do nr 20C parzyste, 1 Maja nr 1, od nr 2 do nr 3, Gen. Jarosława Dąbrowskiego, Juliusza Słowackiego, Księcia Ziemowita, Licealna, Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 
28 do nr 44 parzyste, od nr 55 do końca, Mazowiecka, Romualda Traugutta od nr 28 do końca, Sierpniowa, Stanisława Moniuszki, Walerego Wróblewskiego, Wojska Polskiego od nr 2 do nr 3, od nr 6 do nr 
8 parzyste, od nr 11 do końca.

Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. 15 Sierpnia 4, 96-500 Sochaczew

6
Aleksandra Chodkiewicza, Bajeczna, Bolechowskich, Bolesława Prusa, Bukowa, Dębowa, Gabrieli Zapolskiej, Gawłowska od nr 1A do nr 28, od nr 33 do nr 43 nieparzyste, Gen. Józefa Chłopickiego, Gen. 
Kazimierza Pułaskiego, Jana Kasprowicza, Jarosława Iwaszkiewicza, Jesionowa, Józefa Chełmońskiego, Jurija Gagarina, Kazimierza Hugo-Badera, Kątowa, Lubiejewska, Łowicka, Mała, Modrzewiowa, 
Planowa, Płocka, Pogodna, Połaniecka, Promienna, Prosta, Próżna, Radosna, Rolnicza, Rozlazłowska, Rybna od nr 2 do nr 13, nr 15, Rycerska, Srebrna, Stefana Czarnieckiego, Wesoła, Zielona, Żeglarska.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew

7
Bartnicza, Batalionów Chłopskich, Bławatkowa, Brzozowa, Chabrowa, Chłodna, Dewajtis, Gawłowska od nr 30 do nr 46A parzyste, od nr 47 do końca, Grzybowa, Jaworowa, Karwowska, Kasztanowa, 
Konwaliowa, Koralowa, Lazurowa, Malinowa, Medyczna, Nadrzeczna, Onufrego Zagłoby, Perłowa, Porzeczkowa, Radiowa, Równoległa, Rumiankowa, Rybna od nr 14 do nr 18A parzyste, od nr 19 do końca, 
Spacerowa, Spokojna, Św. Brata Alberta, Tęczowa, Wodna, Wrzosowa, Zamkowa, Zieleńcza, Źródlana.

Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Zamkowa 4a, 96-500 Sochaczew
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8 1 Maja nr 1A, nr 4, Antoniego Michalaka, Bartosza Głowackiego, Botaniczna, Marii Skłodowskiej-Curie, Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 5 do nr 27, od nr 29 do nr 43 nieparzyste, Osiedle Kolejowe, 
Różana, Rtm. Witolda Pileckiego, Szarych Szeregów, Willowa, Wojska Polskiego od nr 5 do nr 7 nieparzyste, Żyrardowska.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26, 96-500 Sochaczew

9 1 Maja od nr 7 do końca, Cmentarna, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Plac Obrońców Sochaczewa, Podzamcze, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Romualda Traugutta od nr 1 do nr 24A, Stanisława 
Kordona-Janickiego, Ułanów Jazłowieckich, Warszawska od nr 32 do nr 72 parzyste, Wąska, Władysława Grabskiego, Władysława Reymonta. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5, 96-500 Sochaczew

10
Aleja 600-lecia od nr 6 do nr 22 parzyste, Czesława Sobolewskiego, Długa, Jana Brzechwy, Janusza Kusocińskiego, Juliana Tuwima, Kubusia Puchatka, Kwiatowa, Makowa, Marii Konopnickiej od nr 9 do nr 
11A, Mieczykowa, Mjr. Władysława Starzyka, Nowa, Nowowiejska, Olimpijska, Partyzantów, Polna, Samodzielna, Słoneczna, Sportowa, Świerkowa, Tadeusza Jasińskiego, Warszawska od nr 59 do nr 73 
nieparzyste, od nr 74 do końca, Władysława Raczkiewicza, Złota, Żytnia.

Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
ul. Janusza Kusocińskiego 2, 96-500 Sochaczew

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11 Aleja 600-lecia nr 5, Farna, Gabriela Narutowicza, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kpt. Wilhelma Kosińskiego, Piastowska, Plac Tadeusza Kościuszki, Poprzeczna, Stanisława Staszica od nr 1 do nr 26, od nr 
28 do nr 54A parzyste, Stefana Batorego, Stefana Żeromskiego od nr 1 do nr 19A, od nr 21 do nr 23A nieparzyste, Toruńska, Warszawska od nr 5 do nr 41 nieparzyste.

Kramnice Miejskie, ul. 1 Maja 21, 96-500 Sochaczew
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

12 Senatorska Przedszkole nr 3, ul. Poprzeczna 9, 96-500 Sochaczew

13 Juliana Ursyna Niemcewicza, Pokoju, Stanisława Staszica od nr 27 do nr 47A nieparzyste, od nr 62 do nr 94 parzyste, Stefana Żeromskiego od nr 20 do nr 28 parzyste, od nr 29D do nr 37A. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Stanisława Staszica 25, 96-500 Sochaczew
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

14 Aleja 600-lecia od nr 23 do nr 30A, od nr 32 do nr 52 parzyste, Aleksandra Sochaczewskiego, Ignacego Kraszewskiego od nr 3 do nr 23, Konstytucji 3 Maja. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Stanisława Staszica 25, 96-500 Sochaczew
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

15
Bolesława Leśmiana, Cieplna, Energetyczna, Gen. Mariana Langiewicza, Ignacego Kraszewskiego od nr 25 do końca, Jana Kochanowskiego od nr 2 do nr 46, od nr 48 do nr 54 parzyste, 
Księdza Jana Twardowskiego, Lechicka, Leopolda Staffa, Łąkowa od nr 14 do nr 23, nr 27, Marii Konopnickiej od nr 12 do końca, Migdałowa, Przylasek od nr 2 do nr 4 parzyste, 
Stanisława Lema, Targowa od nr 6 do końca numery parzyste, Termiczna, Trojanowska od nr 63 do końca, Wypalenisko, Zielona Dolina.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej, aleja 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

16 Aleja 600-lecia od nr 31 do nr 49 nieparzyste, od nr 56 do nr 72C parzyste, Bolesława Śmiałego, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Stanisława Staszica od nr 49 do nr 95 nieparzyste, od nr 
96 do końca, Stefana Żeromskiego od nr 39 do końca, Zygmunta Starego, Żołnierska.

Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Stanisława Staszica 106, 96-500 Sochaczew
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

17
11 Listopada, Aleja 600 - Lecia od nr 55 do nr 73 nieparzyste, od nr 74 do końca, Jana Kochanowskiego od nr 47 do nr 53 nieparzyste, od nr 64 do końca, Księdza Jerzego Popiełuszki, Kwiatów Polnych, 
Łąkowa od nr 2 do nr 13, od nr 24A do nr 32 parzyste, od nr 33 do końca, Muszkieterów, Okrężna, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Popiela, Słowiańska, Stefana Jaracza, Targowa od nr 1 do końca 
numery nieparzyste, Trojanowska od nr 2 do nr 62, Wita Stwosza, Władysława Łokietka, Zwycięstwa.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej, aleja 600-lecia 90, 
96-500 Sochaczew - Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

18 Adama Asnyka, Bolesława Chrobrego, Działkowa, Fryderyka Chopina od nr 2 do nr 158A parzyste, Głogowa, Graniczna, Hubala, Hugo Kołłątaja, Jagiellońska, Jana Kazimierza, Jasna, Kampinoska, Młynarska, 
Ostrzeszewska, Piaszczysta, Podgórna, Profilowa, Przylasek od nr 21 do końca, Sadowa, Stanisława Małachowskiego, Tadeusza Rejtana, Wczasowa, Zaciszna, Zalewowa, Zofii Nałkowskiej, Żwirowa.

Sochaczewskie Centrum Kultury, ul. Fryderyka Chopina 101, 
96-500 Sochaczew - Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

19 Fryderyka Chopina od nr 160 do końca, Grunwaldzka, Hotelowa, Ogrodowa, Parkowa. Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Fryderyka Chopina 160, 96-500 Sochaczew

20
Bohaterów Chodakowa, Brukowa, Chemiczna, Chodakowska, Elizy Orzeszkowej, Fryderyka Chopina od nr 1 do końca numery nieparzyste, Gen. Władysława Sikorskiego, Harcerska, Jana Matejki, 
Kmdr. Kazimierza Bielawskiego, Kolejowa, Królewska, Ludwika Waryńskiego, Mostowa, Niepodległości, Pasaż Duplickiego, Piękna, Pocztowa, Topolowa, Warzywna, Wiosenna, Wiskozowa, 
Włókiennicza, Wodociągowa, Wyszogrodzka od nr 1 do nr 15, od nr 19 do nr 45 nieparzyste, Zbigniewa Kuźmińskiego.

Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Fryderyka Chopina 99, 96-500 Sochaczew
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

21 Bolesława Krzywoustego, Brochowska, Jana Kilińskiego, Janusza Korczaka, Jedwabnicza, Krótka, Krzywa, Księżycowa, Leśna, Podchorążych, Powstańców Warszawy, Siewna, Smolna, Stanisława 
Wyspiańskiego, Szyszkowa, Wiejska, Wspólna, Wyszogrodzka od nr 18 do nr 46 parzyste, od nr 49 do końca, Zwierzyniecka, Żniwna. Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Chodakowska 16, 96-500 Sochaczew

22 Szpital Powiatowy w Sochaczewie – obwód odrębny Szpital Powiatowy, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew

23 Pawilon Psychiatryczny Szpitala Powiatowego w Sochaczewie – obwód odrębny Pawilon Psychiatryczny Szpitala Powiatowego, ul. Batalionów Chłopskich 3/7A, 
96-500 Sochaczew

24 Dom Kapłana Seniora w Sochaczewie – obwód odrębny Dom Kapłana Seniora, ul. Stanisława Staszica 39, 96-500 Sochaczew
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ZWIERZĘTA

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW
ogłasza

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXV/241/12 z dnia 25.09.2012r. 
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. 987 PL1O/00002981/8 0,0099 ul. Batorego Działka niezabudowana Brak planu 500,00zł 1 000,00zł 21 000,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 27.06.2019 r. o godz.10.00 ( sala konferencyjna, I piętro ) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. 
Wadium należy wpłacić do dnia 24.06.2019 r. 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

Nina
Piękna bardzo łagodna sunia w typie sznauce-

ra. Uwielbia przytulać swój pyszczek do kolan czło-
wieka. Energiczna, wesoła, pełna życia i nadziei na 
odmianę swojego losu. Nina jest inteligentna i skon-
centrowana na człowieku. Na spacerze na początku 
trochę ciągnęła, ale szybko załapała do czego służy 
linka treningowa i zaczęła współpracować. W prze-
rwach pomiędzy bieganiem bardzo chętnie oddawa-
ła się głaskaniu i pieszczotom. Ma ok. 4 lat, jest dużą, 
smukła sunią. Akceptuje inne psy. Jest bardzo ła-
godna i może mieszkać w domu, w którym są dzie-
ci. Nina jest zaszczepiona, wysterylizowana i zachi-
powana.

Lexus
To bardzo bystry, inteligentny psiak w typie 

owczarka belgijskiego. Bardzo wpatrzony w człowie-
ka. Jest w nim ogromny potencjał, błyskawicznie się 
uczy. Na spacerze posłuszny, pięknie współpracuje, 
ładnie chodzi koło człowieka na smyczy i lince tre-
ningowej. Energiczny, wesoły, pełen chęci do życia i 
gotowy oddać człowiekowi całe swoje serce. Jest bar-
dzo łagodny i stabilny emocjonalnie, byłby cudow-
nym przyjacielem dla rodziny z dziećmi. Lexus jest 
młodziutki, ma półtora roku, jest duży, sięga ponad 
kolano. Akceptuje inne psy i kocha ludzi. Jest wyka-
strowany, zaszczepiony i zaczipowany. 

Malinka 
Tra� ła do schroniska przerażona, początkowo w 

ogóle nie wychodziła z budy. Teraz jest coraz odważ-
niejsza. Wita ludzi roześmianym pyszczkiem i roz-
tańczonym ogonkiem. Malinka szuka kochającego 
i ciepłego domu, którego nie zastąpi żadne schroni-
sko. Sunia to mikrusek, waży ok. 6, 7 kg. Malinka jest 
kochana i bardzo łagodna, pozwala się brać na ręce. 
Uwielbia być głaskana i gdy ktoś do niej mówi spo-
kojnym ciepłym głosem. Akceptuje i lubi wszystkie 
psy, nie przejawia agresji do kotów. Malinka ma ok. 
6 lat. Jest wysterylizowana, zaszczepiona i zachipo-
wana.

Okruszek
Delikatny mikropsiaczek. Okru-

szek to kolega Malinki z jednego koj-
ca. Jest bardzo łagodny, nie ma w nim 
agresji. Akceptuje wszystkie psy, nie 
wykazuje niechęci w stosunku do ko-
tów. Okruszek jest chory na astmę i 
musi przyjmować leki. Najlepiej od-
najdzie się w warunkach domowych. 
Jest malutki, waży ok. 6,7 kg. Ma ok. 
6 lat. Zaszczepiony i zachipowany.

Arielka
To jeszcze psie dziecko, ma ok. 5 

miesięcy. Jest bardzo ciekawa świata, 
wesoła, energiczna, uwielbia się ba-
wić i bardzo pragnie kontaktu z czło-
wiekiem. Niestety, Arielka zamiast 
spędzać dzieciństwo u boku swojej 
rodziny, spędza je w schronisku. Bę-
dzie raczej większym psem. Jest bar-
dzo łagodna i akceptuje inne czwo-
ronogi. Arielka jest zaszczepiona i 
zachipowana.

Maksik
Maksik to jeszcze szczeniak, ma 

ok. 5, 6 miesięcy. Jest pełnym rado-
ści i energii psim dzieckiem. Kocha 
ludzi, uwielbia być blisko i zabiega 
o kontakt. Akceptuje inne psy i ład-
nie się z nimi bawi. Bardzo chciałby 
mieć swoje miejsce na ziemi i swo-
jego człowieka, takiego, który ni-
gdy go nie zostawi, bo Maksik już 
raz został porzucony. Nie będzie du-
żym psem, w tej chwili sięga do po-
łowy łydki i dużo już nie urośnie, 
ma krótkie łapki. Zaszczepiony i za-
chipowany.

OGŁOSZENIE

Zaadoptuj pupila ze schroniska Azorek
Wspólnie z wolontariuszami prowadzimy akcję mającą na celu poszukiwanie nowych domów dla podopiecznych schroniska 
Azorek. W kolejnych numerach „Ziemi Sochaczewskiej” będziemy przedstawiać pupili czekających na nowych właścicieli. 
Szczegółowe informacje na temat prezentowanych psów i procedury adopcyjnej można uzyskać pod numerami telefonów: 
505-110-564, 737-636-273. Zachęcamy też do odwiedzania fanpaga Azorka prowadzonego na facebooku: 
www.facebook.com/schroniskoazorek
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Koncerty Papieskie w Ko-
ściele NSPJ w Kozłowie Bi-
skupim stały się tradycją. 
10 maja odbył się trzynasty 
już koncert z tego cyklu, za-
tytułowany „Totus Tuus”. 
Wystąpiła Sochaczewska 
Orkiestra Kameralna Ca-
merata Mazovia pod dyr. 
Artura   Komorowskiego. 
Muzykom towarzyszyli so-
liści: Joanna Rolewska i Ja-
cek Ornafa, natomiast solo 
wystąpiła Maria Stasiak. 
Kościół w Kozłowie Bisku-
pim wypełnił się po brzegi. 
Ci, którzy nie zmieścili się 
w świątyni, mogli obejrzeć 
występ orkiestry na telebi-
mie przed kościołem.

Wydarzenie rozpoczęło 
się utworem „Matka Boska 
Częstochowska” w wyko-
naniu Marii Stasiak. Przej-
mująca interpretacja młodej 
wokalistki wprowadziła w 
kościele podniosły nastrój, 
który utrzymał się do same-
go końca koncertu.  

Koncert Papieski „Totus 
Tuus” to kolejny z wystę-
pów Orkiestry Kameralnej 
Camerata Mazovia, przewi-

dzianych na ten rok z okazji 
jubileuszu 15-lecia jej istnie-
nia. Muzycy za każdym ra-
zem prezentują bardzo wy-
soki poziom.

Zachwycająco zabrzmia-
ły „Panis Angelicus“ autor-
stwa Cezara Francka, „Ave 

Maria” Franza Schuberta oraz 
„Ave Maria” Michała Loren-
za. Wszystkie trzy utwory 
pięknie zinterpretował mło-
dy tenor Jacek Ornafa. Zjawi-
skowo zaprezentowała się so-
listka Joanna Rolewska, która 
we wspaniałej oprawie mu-

zycznej orkiestry zaśpiewała 
piosenki z repertuaru Anny 
German „Być może“, „Dzię-
kuję Ci Mamo“, „Melodia dla 
synka“.  Publiczność po jej 
występie domagała się bisu, 
w ramach którego artystka 
ponownie zaśpiewała gorąco 
oklaskiwany utwór „Melodia 
dla synka“.

W wykonaniu orkie-
stry zabrzmiała przepięk-
na aria będąca częścią suity 
z czasów Holberga  Edwar-
da Griega. Utwór nawiązuje 
do Bacha, utrzymany jest w 
charakterze romantycznej 
pieśni niezwykle nastrojo-
wej i przejmującej. Równie 
spokojnie i klimatycznie za-
brzmiały perełki litaratury 
orkiestrowej „Ave Verum“ 
W.A. Mozarta oraz „An-
dante Festivo“  J. Sibeliusa.

Na koniec, tradycyjnie 
już, zaśpiewano ulubioną 
pieśń Jana Pawła II – „Bar-
kę”. Śpiewali soliści, zapro-
szeni goście oraz wierni i 
cała publiczność zgroma-
dzona w kościele. A po kon-
cercie, na wszystkich czeka-
ły „papieskie” kremówki.

Cała naprzód ku 
wielkiej przygodzie!

Nr 11 (85) 21 maja 2019 roku

Camerata dla JP2

Portrety i nie tylko

Dużymi krokami zbliża się 
Open Day Junior. W środę 
29 maja o godz. 10.00 w So-
chaczewskim Centrum Kul-
tury przy ul. Chopina 101 
odbędzie się koncert fina-
łowy pt. „Podróże z Panem 
Kleksem”. Jest to drugi z ko-
lei muzyczny spektakl dla 
dzieci z udziałem młodych 
wokalistów, którzy zgłosili 
się do udziału w projekcie. 
Tym razem spektakl opar-
ty jest na powieści Akade-
mia Pana Kleksa oraz wy-
śpiewanych wierszach Jana 
Brzechwy. 

W trakcie koncertu 
usłyszymy znane utwory 
– m.in. „Witajcie w naszej 
bajce”, „Cała naprzód ku 
wielkiej przygodzie” i inne 
wiersze-piosenki. Profesor 

Ambroży Kleks wybawi z 
kłopotów Wielkiego Bajarza 
władającego państwem Baj-
docja, który ma problem z 
utrwalaniem wymyślonych 
opowieści. Poprosi on Pana 
Kleksa o pomoc. A ten, z 
grupą dzielnych marynarzy, 
przywiezie do krainy skarb 
– czarny atrament, którym 
można zapisywać bajki na 
papierze.

Opracowanie muzycz-
ne, wokalne, inscenizacyjne 
i choreograficzne: Jolanta 
Kawczyńska, Milena Ka-
niewska i Piotr Milczarek. 

Wstęp: 5 zł. Bilety do 
nabycia w sekretariacie 
Sochaczewskiego Cen-

trum Kultury w Chodako-
wie przy ul. Chopina 101.

W Galerii ZeDeK 11 maja od-
był się wernisaż wystawy Emi-
lii Zielińskiej – artystki pro-
wadzącej w Sochaczewskiem 
Centrum Kultury pracownię 
plastyczną „Wytwórnia”. Pre-
zentowane prace powstały na 
przestrzeni lat 2017-2019. 

Na wystawie można obej-
rzeć głównie portrety przed-
stawiające postacie ujęte z 
wielu perspektyw, z towarzy-
szącym różnorodnym tłem. 
Obrazy olejne, o przykuwają-
cej uwagę kolorystyce, utrzy-
mane są w stylu realistycz-
nym. Oglądając je, ma się 
wrażenie, że to co na nich wi-

dać, to nie obraz, ale prawdzi-
we życie, które toczy się tuż 
obok. Pośród obrazów moż-
na znaleźć również rysunki 
pastelami suchymi oraz pra-
ce mieszane. 

- Serdecznie   zapraszam 
na moją wystawę do Gale-

rii ZeDeK w Sochaczewskim 
Centrum Kultury w Bory-
szewie. Może kogoś zainspi-
rują do rysowania, malowa-
nia, fotografowania i łączenia 
przy tym różnych elementów 
graficznych, kolorystycznych 
i kompozycyjnych - zachę-

ca autorka wystawy - Zapra-
szam również wszystkich, 
małych i dużych, na zajęcia 
plastyczne do pracowni „Wy-
twórnia” w SCK przy ul.15 
Sierpnia 83. Zajęcia odbywa-
ją się w poniedziałki, wtor-
ki i środy. Dołączyć można w 
każdej chwili.

Wystawa prac  
Emilii Zielińskiej dostępna jest 

w Galerii ZeDeK  
do 30 maja. Wstęp wolny.

Zapraszamy również  
do zajrzenia na stronę 

internetową artystki:  
www.zielinskaemilia.pl
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Uroczyste otwarcie zawo-
dów tradycyjnie miało donio-
sły charakter. Odbyło się ono 
przy udziale Orkiestry Repre-
zentacyjnej Wojska Polskiego 
im. gen. Józefa Wybickiego. Na 
plac apelowy młodzież wniosła 
ogromną biało-czerwoną � agę, 
a zgromadzeni odśpiewali Ma-
zurka Dąbrowskiego.

Tradycyjnie też każda z 
uczestniczących w zawodach 
szkół wcieliła się w wybra-
ny przez siebie kraj. Organiza-
torzy biegów przyznali w tym 
roku osiem pucharów dla naj-
lepiej prezentujących się ekip. 
Wręczono je podczas ceremo-
nii otwarcia następującym pla-
cówkom: Szkoła Podstawowa 
w Wyczółkach (Grecja), SP nr 4 
w Rawie Mazowieckiej (Argen-
tyna), SP w Mokasie (Bośnia i 
Hercegowina), SP w Paprotni 
(Finlandia), SP nr 3 w Socha-
czewie (Polska), Niepubliczne 
Przedszkole „Promyk” (Nowa 
Zelandia), Akademia Prymu-
sa (Nepal), Specjalny Ośrodek 
Wychowawczy w Mocarzewie 
(Tanzania).

Puchary wręczali: dowód-
ca 3. WBROP, gen. bryg. An-
drzej Dąbrowski, burmistrz 
Sochaczewa Piotr Osiecki, sta-
rosta Jolanta Gonta, wicesta-
rosta Tadeusz Głuchowski, wi-
ceprzewodniczący   sejmiku 

województwa mazowieckiego 
- Adam Orliński oraz gość spe-
cjalny imprezy - mistrz olimpij-
ski z Soczi - Zbigniew Bródka. 
Podczas zawodów obecni też 
byli m.in.: poseł Maciej Małec-
ki, przewodniczący rady miej-
skiej Sylwester Kaczmarek, za-
stępcy burmistrza Dariusz 
Dobrowolski i  Marek Fergiń-
ski (kierownik sekretariatu za-
wodów), wójtowie gmin po-
wiatu sochaczewskiego, radni 
miejscy i powiatowi. Całą im-
prezą, jak co roku, kierował dy-
rektor generalny zawodów, pre-
zes Stowarzyszenia Europejskie 
Biegi Młodych Olimpijczyków 
- Mieczysław Głuchowski. 

Rywalizację   sportową 
otworzył bieg „Od przedszko-
laka do mistrza olimpijskiego”, 
w którym wzięły udział dzieci 
do 7 lat (rocznik 2012 i młod-
sze). Maluchy, samodzielnie 
lub z opiekunami, pokonały 
200 metrów. Wszyscy młodzi 
sportowcy zostali nagrodzenie 
medalami. Bieg ten odbył się 
po raz pierwszy i cieszył się du-
żym zainteresowaniem. Nie-
wykluczone, że na stałe wpisze 
się on do programu EBMO. Po 
nim wystartował bieg na 200 
metrów osób niepełnospraw-
nych, do którego swoje repre-
zentacje wystawiło dziewięć 
ośrodków. 

Następnie zawodniczki i za-
wodniczy ze szkół podstawo-
wych i średnich rywalizowali na 
dystansach od 500 do 1500 me-
trów, w zależności od kategorii 
wiekowej. Dziesięciu pierwszych 

zawodników w każdym biegu 
otrzymało nagrody rzeczowe. 
Na pierwszą i drugą osobę na 
mecie tradycyjnie czekały nowe 
rowery górskie, za kolejne loka-
ty biegacze otrzymali namioty, 

powerbanki i głośniki bluetooth. 
Rywalizacja przebiegała nie tyl-
ko indywidualnie, ale również 
zespołowo. Podobnie jak w po-
przedniej edycji biegów wszyscy 
zawodnicy zdobywali punkty 

dla swojej szkoły. Trzy najlep-
sze placówki w poszczególnych 
rocznikach, w punktacji zespo-
łowej (łącznej dziewcząt i chłop-
ców), otrzymały puchary.

27. edycję Europejskich Bie-
gów Młodych Olimpijczyków 
zakończył start przedstawicie-
li służb mundurowych na 3 km 
„Biegniemy dla Biało-Czerwo-
nej”. Wziął w nim udział mistrz 
olimpijski - Zbigniew Bródka, 
zawodowo strażak KP PSP w 
Łowiczu. Był to jego piąty start 
w imprezie, wcześniej, cztero-
krotnie jako uczeń rywalizo-
wał w EBMO. Złoty medalista 
z Soczi dobiegł do mety drugi. 
Wyprzedził go reprezentant 3. 
Warszawskiej Brygady Rakieto-
wej Obrony Powietrznej - Mar-
cin Błaszczyk. Pierwszą kobietą 
na mecie była Ewelina Paprocka 
(3.WBROP).

ZWYCIĘZCY KLASYFIKACJI ZESPOŁOWEJ 
W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH

2011 - Szkoła Podstawowa nr 4 w Sochaczewie
2010 - Szkoła Podstawowa w Jaktorowie
2009 - Szkoła Podstawowa w Boguszycach
2008 - Szkoła Podstawowa nr 4 w Sochaczewie
2007 - Szkoła Podstawowa w Jedlińsku
2006 - Szkoła Podstawowa w Kozłowie Biskupim
2005 - Szkoła Podstawowa w Jedlińsku
2004 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Rawie Mazowieckiej
2003 - Szkoła Podstawowa w Jedlińsku
2002 - Zespół Szkół CKP w Sochaczewie
Bieg służb mundurowych - 3. Warszawska 
Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej

Zaczęły przedszkolaki, skończyli 
strażacy, policjanci i żołnierze
Ponad tysiąc osób wystartowało w XXVII Europejskich Biegach Młodych Olimpijczyków. Zawody odbyły się w piątek 10 maja na terenie 3. Warszawskiej Brygady 
Rakietowej Obrony Powietrznej w Bielicach. W tym roku rozegrano dwa biegi specjalne. Na dystansie 200 metrów rywalizowały przedszkolaki. Na zakończenie imprezy 
rozegrano trzykilometrowy bieg służb mundurowych. Wystartował w nim m.in. panczenista, mistrz olimpijski, zawodowo strażak KP PSP w Łowiczu, Zbigniew Bródka.

MEDALIŚCI INDYWIDUALNI XXVII EUROPEJSKICH BIEGÓW MŁODYCH OLIMPIJCZYKÓW
200 metrów przedszkolaków o Puchar Burmistrza Miasta Sochaczew (87 uczestników): 1. Hanna Bolczak, 
2. Jaś Bolczak, 3. Jaś Siekierski.

200 metrów osób niepełnosprawnych o Puchar firmy Mars Polska (9 ośrodków): 1. Konrad Sas, 2. Piotr 
Kubica, 3. Wiktor Drzewiecki. 

500 metrów dziewcząt (2011) o Puchar Ministra Sportu i Turystyki (45 zawodniczek): 1. Nina Kobierska 
(SP w Boguszycach), 2. Zuzanna Zawadzka (SP w Węgrowie), 3. Pola Kuciak (LKS Mazowsze Teresin).

500 metrów chłopców (2011) o Puchar Dowódcy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej 
(64 zawodników): 1. Jan Cała (SP nr 4 w Rawie Mazowieckiej), 2. Antoni Romanowski (SP nr 4 w 
Sochaczewie), 3. Dawid Janicki (SP w Lasocinie).

500 metrów dziewcząt (2010) o Puchar Posła na Sejm RP Macieja Małeckiego (43 zawodniczki): 
1. Aleksandra Piekut (SP w Boguszycach), 2. Zofia Wasążnik (SP w Węgrowie), 3. Maria Tymorek (SP w Gawłowie).

500 metrów chłopców (2010) o Puchar Starosty Sochaczewskiego (64 zawodników): 
1. Mateusz Stobiecki (SP nr 6 w Sochaczewie), 2. Radosław Rolewski (SP w Łącku), 3. Filip Dmowski (SP w Jaktorowie).

700 metrów dziewcząt (2009) o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego (61 zawodniczek): 
1. Daria Skowrońska (ZS Przymierza Rodzin nr 7 w Warszawie), 2. Nadia Smyczek (SP nr 1 w Rawie 
Mazowieckiej), 3. Hanna Winnicka (SP nr 1 w Rawie Mazowieckiej). 

700 metrów chłopców (2009) o Puchar Wójta Gminy Sochaczew (54 zawodników): 1. Igor Piekut (SP w Boguszycach), 
2. Adrian Czułek (Akademia Prymusa NSP nr 1 w Sochaczewie), 3. Ksawery Sawicki (SP w Jaktorowie).

700 metrów dziewcząt (2008) o Puchar Firmy PHU Prima - Prace Drogowe (56 zawodniczek): 1. Maria Bolczak 
(SP nr 4 w Sochaczewie), 2. Wiktoria Bałdyga (SP w Węgrowie), 3. Kornelia Pakuła (SP w Iłowie). 

700 metrów chłopców (2008) o Puchar SIME Polska (69 zawodników): 1. Adam Gałązka (SP w Sadownem), 
2. Aleksander Siemieniec (SP nr 4 w Sochaczewie), 3. Bartłomiej Gala (SP nr 2 w Sochaczewie).

700 metrów dziewcząt (2007) o Puchar Wójta Gminy Teresin (66 zawodniczek): 1. Julia Modelewska (SP nr 4 w 
Rawie Mazowieckiej), 2. Paulina Włodarczyk (SP nr 4 w Sochaczewie), 3. Karina Bartnik (SP w Jedlińsku).

700 metrów dziewcząt (2006) o Puchar Drukarni w Chrzczanach (55 zawodniczek): 1. Kamila Skóra (SP 
w Boguszycach), 2. Michalina Gosik (SP nr 1 w Sochaczewie), 3. Julia Jasińska (SP w Śladowie).

1000 metrów chłopców (2007) o Puchar Zajazdu 7 Mila w Młodzieszynie (62 zawodników): 
1. Nikodem Piech (SP w Jaktorowie), 2. Kajetan Wojciechowski (SP w Jaktorowie), 3. Adam Podkański 
(SP w Kozłowie Biskupim).

1000 metrów chłopców (2006) o Puchar Wójta Gminy Młodzieszyn (52 zawodników): 1. Kacper Kurowski 
(SP w Ksawerowie), 2. Wiktor Sot (SP w Kozłowie Biskupim), 3. Mateusz Krupa (SP nr 2 w Sochaczewie).

1000 metrów dziewcząt (2005) o Puchar Firmy FAST Service (31 zawodniczek): 1. Martyna Karolczuk (SP nr 4 
w Rawie Mazowieckiej), 2. Alicja Zimochocka (SP nr 6 w Sochaczewie), 3. Amelia Kowalczyk (SP w Jedlińsku).

1000 metrów chłopców (2005) o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Sochaczewie (51 zawodników): 
1. Mateusz Małecki (SP w Radziejowicach), 2. Ignacy Mielcarek (Polish British Academy), 3. Eryk Tyl (SP nr 7 w 
Sochaczewie).

1000 metrów dziewcząt (2004) o Puchar Zdzisława Kośmidra (35 zawodniczek): 1. Martyna Sęczek (SP nr 1 w Rawie 
Mazowieckiej), 2. Aleksandra Karolczuk (SP nr 4 w Rawie Mazowieckiej), 3. Gabriela Olędzka (SP w Węgrowie).

1000 metrów dziewcząt (2003) o Puchar ZWiK Sochaczew (23 zawodniczki): 1. Marcelina Mordaka (SP nr 1 w 
Rawie Mazowieckiej), 2. Weronika Lewandowska (SP w Wymysłowie), 3. Kinga Burzyńska (SP nr 7 w Sochaczewie).

1000 metrów dziewcząt (2002) o Radia Sochaczew (9 zawodniczek): 1. Magdalena Ciołak (ZS w Rawie 
Mazowieckiej), 2. Patrycja Jackiewicz (ZSCKP w Sochaczewie), 3. Beata Klimek (LKS Boguszyce). 

1500 metrów chłopców (2004) o Puchar Firmy LAMEX (33 zawodników): 1. Rafał Sobstel (SP nr 1 w Rawie 
Mazowieckiej), 2. Kacper Zygmunciak (SP nr 1 w Sochaczewie), 3. Mateusz Jablonka (SP w w Sadownem).

1500 metrów chłopców (2004) o Puchar Firmy Bikeland (16 zawodników): 1. Tomasz Stobiecki (SP w 
Młodzieszynie), 2. Mateusz Nguyen (SP nr 6 w Sochaczewie), 3. Adrian Szczepaniak (SP w Jedlińsku).

1500 metrów chłopców (2002) o Puchar PPHU Sochbud (9 zawodników): 1. Maciej Budziński (Katolickie 
Publiczne L.O. w Rawie Maz.), 2. Mateusz Zaremba (ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie), 3. Damian 
Bednarek (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Maz).

3000 metrów Bieg Służb Mundurowych kobiet o Puchar Ministra Obrony Narodowej (9 zawodniczek): 1. 
Ewelina Paprocka (3WBROP), 2. Helena Kondracka (3WBROP), 3. Klaudia Kowalczyk (3WBROP).

3000 metrów Bieg Służb Mundurowych mężczyzn o Puchar Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(24 zawodników): 1. Marcin Błaszczyk (3WBROP), 2. Zbigniew Bródka (KP PSP w Łowiczu), 3. Kamil 
Duplicki (KP PSP w Sochaczewie).
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Zawody tradycyjnie odbyły się 
w Chodakowie, na obiektach 
MOSiR przy ul. Chopina oraz 
na głównym boisku Szkoły Pod-
stawowej nr 7. Pierwsze mecze 
rozegrane zostały kilka minut 
po 9.00. Ob� te opady deszcze w 
kilku ostatnich dniach nie prze-
szkodziły w rywalizacji – mura-
wy były doskonale nawodnio-
ne i miękkie. Rywalizowało na 
nich około 400 piłkarzy, z dru-
żyn osiedlowych, amatorskich, 
podwórkowych. Emocji nie bra-
kowało, mecze były bardzo za-
cięte, a wiele spotkań w fazie pu-
charowej rozstrzygały dopiero 
serie rzutów karnych. 

- Dziękuję wszystkim dru-
żynom, które przyjęły zapro-
szenie do Turnieju Dzikich 
Drużyn. Życzę wam powo-
dzenia, rywalizujcie fair-play, 
pamiętając o tym, że wygrać 
może tylko jeden, najlepszy ze-
spół w każdej kategorii. Cie-
szę się, że każdego roku so-
chaczewski turniej jest tak 
popularny. Bardzo ważne jest, 
by nasza młodzież choć na 
moment oderwała się od tele-
fonów, komputerów i aktyw-
nie spędziła czas, wspólnie 
grając w piłkę i integrując się 
na boiskach. Dziękuje wszyst-
kim osobom zaangażowanym 
w organizację turnieju. Na-
sze przygotowania zajęły wie-
le czasu, rozpoczęliśmy je już w 
styczniu, a dziś możemy kopać 
piłkę – mówił na uroczystym 
otwarciu zawodów poseł Ma-
ciej Małecki. 

Pomysłodawca turnieju 
otrzymał złotą odznakę hono-
rową Płockiego Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej za dzia-
łalność na rzecz rozwoju sportu, 
a w szczególności piłki nożnej. 
Wręczył mu ją prezes zarządu 
POZPN – Dariusz Kluge.

Ponadto   w   uroczystości 
otwarcia uczestniczyli m.in.: za-
stępca burmistrza Dariusz Do-
browolski, radny sejmiku woje-

wództwa mazowieckiego Łukasz 
Gołębiowski, zastępca dyrektora 
MOSIR Anna Ulicka, naczelnik 
Wydziału Sporu i Organizacji Po-
zarządowych UM Agata Kaliń-
ska, wiceprezes POZPN Marcin 
Kasza, radni miejscy i powiatowi.

Sędzią głównym zawodów 
był Zenon Grąbczewski. Rolę 
kierownika tegorocznego tur-
nieju sprawował Marcin Le-
wandowski. Panowie, wspólnie 
z posłem Maciejem Małeckim, 
poprowadzili losowanie grup 
do turnieju, które miało miej-
sce w poniedziałek 13 maja w 
kramnicach miejskich.

Rywalizowano w pięciu 
kategoriach: „Skrzaty” (U-10), 
„Orliki” (U-13), „Junior” (U-16), 
mężczyźni open oraz kobiety 
open. Na boisku w każdym ze-
spole występowało sześciu za-
wodników, w tym bramkarz. 
Po godzinie 13.00 zakończono 
rywalizację w najliczniejszej – 
kategorii open mężczyzn i tym 

samym XIX Turniej Dzikich 
Drużyn przeszedł do historii. 
Za rok jubileuszowa 20. edycja 
tego wydarzenia. 

Organizatorami turnie-
ju byli: poseł Maciej Małecki, 
Stowarzyszenie Odnowy So-
chaczewa „Zamek”, burmistrz 
Sochaczewa Piotr Osiecki, sta-
rosta sochaczewski Jolanta 
Gonta, Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji, Płocki Okręgowy 
Związek Piłki Nożnej, Szkoła 

Podstawowa nr 7, Klub Wolon-
tariuszy przy MOPS, KS Bzura 
Chodaków.

Sponsorzy imprezy: PKN 
ORLEN, Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich, MFO S.A., 
„Wulkan” Zbigniew i Mar-
cin Krawczak, Dorota i Michał 
Bednarscy DMB Nieruchmo-
ści, Robert Szewczyk, Maciej 
Brażuk Osada Puszczańska, 
„Bakoma” S.A., Bank Spół-
dzielczy w Sochaczewie. 

Na pięciu boiskach 
w Chodakowie
42 zespoły w pięciu kategoriach zagrały w XIX Turnieju Dzikich Drużyn 
w Piłkę Nożną o Puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa „Zamek”. 
Zawody odbyły się w sobotę 18 maja. Pomysłodawcą i głównym organizatorem 
największego tego typu turnieju na Mazowszu jest poseł Maciej Małecki.

Medaliści XIX Turnieju Dzikich Drużyn
Skrzaty: 1. Białe Orły (Skład - O. Kaźmierczak, M. Stobiecki, F. Pętlak, I. Kaliński, H. Chrzanowski, 
J. Kaczorowski, D. Przydatek, B. Karczewski, I. Bogdański, op. P. Pętlak), 2. Reszta Świata, 3. Leśne 
Skrzaty; król strzelców – Oivier Krupa (Reszta Świata)

Orliki: 1. MFO (Skład - B. Figat, O. Tataj, N. Krzemiński, M. Kluczyk, B. Bernaszuk, W. Sot, H. Chłystek, B. Krawczak, 
D. Markus, op. Rafał Muras), 2. FC Spoceńcy, 3. Dzikie Wiewióry; król strzelców – Antoni Sot (Akademia Sportu Brochów)

Juniorzy: 1. Ślepe Krety (Skład - C. Sokołowski, O. Stencel, K. Pętlak, E. Tyl, P. Surmański, 
K. Rzepczyński, M. Nowakowski, op. G. Sokołowski), 2. Wybrzeże Klatki Schodowej, 3. Białe Orły; 
król strzelców – Damian Łukawski (Wybrzeże Klatki Schodowej)

Open Kobiet: 1. Kwaśne Maliny (Skład - A. Cicha, M. Szymańska, A. Nowakowska, I. Przydatek, 
W. Szymańska, D. Jackowska, W. Kowalska, A. Owczarek), 2. Skrzaty Leśne, 3. Biedroneczki, królowa 
strzelców – Aleksandra Nowakowska (Kwaśne Maliny)

Open Mężczyzn: 1. Experci Perełki (Skład - J. Kasza, P. Marciniak, J. Teodorowicz, Sz. Stachlewski, P. Piórkowski, 
K. Pietrzak, I. Szatkowski), 2. Legijny Żyrardów, 3. Chodaków I; król strzelców – Adrian Kubis (Legijny Żyrardów)

Sochaczewski biegacz Jan 
Kocimski zajął pierwsze 
miejsce, w kategorii wieko-
wej 70-74 lata, w polskiej 
odsłonie biegu Wings for 
Life, który rozegrano w nie-
dzielę 5 maja w Poznaniu.

Wydarzenie odbyło się pod 
hasłem „Biegniemy Dla 
Tych Którzy Biec Nie Mogą”. 
Wings for Life to między-
narodowa impreza chary-
tatywna, z której dochód 
przeznaczony jest na bada-
nia nad urazami rdzenia 
kręgowego. Bieg rozgrywa-
ny jest zawsze w pierwszą 
niedzielę maja. W tym roku 
odbyła się jego szósta edy-
cja. W polskiej odsłonie 
tego wydarzenia, które or-
ganizowane jest jednocze-
śnie w kilkudziesięciu mia-
stach na świecie, tradycyjnie 
już w samochodzie pościgo-
wym (mecie biegu) pojechał 
Adam Małysz. Ścigał on bli-
sko 7500 biegaczy.

Jan Kocimski wystarto-
wał w biegu Wings for Life 
drugi raz (poprzednio, w 
2017 roku, w kat 65-69 był 
drugi). Tym razem w kate-
gorii wiekowej 70-74 zajął 
pierwsze miejsce w Polsce. 
Przebiegł dystans 18,76 km, 

o blisko kilometr więcej niż 
drugi zawodnik w Pozna-
niu. Rezultat ten dał mu 14 
lokatę na świecie w jego ka-
tegorii wiekowej.

Sochaczewski   biegacz 
70+ wystartował także w in-
nych imprezach biegowych w 
tym roku. Bierze m.in. udział 
w kolejnych odsłonach Eta-
powego Maratonu Pokoju. 
Ponadto 6 kwietnia pobiegł 
w 4. Dziesiątce Babickiej, któ-
rą ukończył z czasem 52 mi-
nut i 54 sekundy. W swojej 
kategorii wiekowej był dru-
gi. Kolejny start pan Jan za-
liczył 2 maja. Pobiegł na 10 
km w VII Żoliborskim Biegu 
Flagi. Osiągnął czas 53 mi-
nut i 27 sekund. W open za-
jął 270 miejsce w gronie 738 
zawodników. W swojej kate-
gorii wiekowej był najlepszy. 

Złoto Jana Kocimskiego 
w Wings for Life

Aż 112 zawodników wzięło 
udział w IV Mistrzostwach 
w Badmintona o Puchar 
Starosty Sochaczewskiego. 
Zawody odbyły się w nie-
dzielę 12 maja w hali spor-
towej Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Tere-
sinie. Ich organizatorem 
było sochaczewskie stowa-
rzyszenie „Przez Sport w 
Przyszłość”.

Były to rekordowe mistrzo-
stwa pod względem liczby 
uczestników. Turniej odbył 
się w 10 kategoriach. Łącz-
nie rozegrano 253 mecze, 
549 setów, zdobyto 13902 
punkty. Rozgrywki odby-
wały się na dziewięciu kor-
tach i trwały 12 godzin. 
Zawody otworzyli oraz de-
korowali zwycięzców rad-
ny powiatowy Daniel Janiak 

oraz prezes stowarzyszenia 
„Przez Sport w Przyszłość” 
Sebastian Wiśniewski.

Do Teresina przyjecha-
ła bardzo mocna obsada za-
wodników z całej Polski, pre-
zentujących wysoki poziom 
gry. Powiat sochaczewski re-
prezentowało 30 zawodni-
ków. Ponadto do Teresina 
przyjechali badmintoniści 
amatorzy z całej Polski.
ZWYCIĘZCY TURNIEJU
Debel open - Karol Leszczyk / Piotr Ryczek 
(Warszawa)

Mixt B - Zbigniew Suwała / Joanna Bernadzka 
(Radom/Warszawa)

Mixt A - Paweł Kacprzak / Monika Górska (Płock)
Debel kobiet - Kamila Banaszkiewicz / Aleksandra 
Osiecka (Warszawa/Płock)

Singiel open C - Tomasz Grosz (Suwałki)
Singiel open B - Mateusz Dec (Poznań)
Singiel open A - Szymon Kukier (Puławy)
Singiel kobiet B - Aleksandra Bąk (Warszawa)
Singiel męski 55+ - Ireneusz Żurek (Świebodzin)
Singiel męski 45+ - Robert Wikło (Płock)

Rekordowo duży turniej
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Z pewnością negatywnym 
bohaterem wyjazdowego spo-
tkania z ekipą Zorzy Szczawin 
Kościelny, które zostało roze-
grane w sobotę 11 maja, był 
sędzia. Nie uznał on dwóch 
goli   dla   biało-zielonych. 
Pierwsze tra� enie odgwizdał, 
że padło z pozycji spalonej. Co 
do drugiej bramki nie było już 
wątpliwości, że została zdoby-
ta prawidłowo. Arbiter wska-
zał nawet na środek boiska, 
jednak po interwencji piłka-
rzy gospodarzy zmienił decy-
zję i gola nie uznał. Piłkarze 
Bzury nie poddawali się. Na 
20 minut przed końcem gola 
na wagę zwycięstwa i trzech 
punktów zdobył Kamil Woj-
ciechowski.

W niedzielne popołudnie, 
19 maja, biało-zieloni podej-
mowali na stadionie przy ul. 
Chopina Spójnię Małą Wieś. 
Wynik już w 3. minucie otwo-
rzył Kamil Wojciechowski. 
Goście chwilę później, po fau-
lu zawodnika Bzury w polu 
karnym, wywalczyli „jede-
nastkę”. Wykorzystali ją i do-
prowadzili do wyrównania. 
Piłkarze z Chodakowa wal-
czyli dalej. Przyniosło to efekt 
w 23. minucie gry, po tra� eniu 
Kuby Kowalskiego ponownie 
wyszli na prowadzenie. Do 
zakończenia pierwszej poło-
wy to gospodarze dominowali 

na boisku, nie przekładało się 
to jednak na kolejne zdobycze 
bramkowe.

Zemściło się to pięć mi-
nut po przerwie, gdy zawod-
nik Spójni strzałem z ok. 20 
metrów zaskoczył bramka-
rza biało-zielonych. Znowu 
był remis, lecz tym razem to 
goście przeważali. Najdogod-
niejszą okazję mieli w 72. mi-
nucie, kiedy to po kontrataku 
bramkarz i obrońcy Bzury, 
po dobitkach, w sumie trzy-
krotnie wybijali piłkę lecą-
cą w światło bramki. Na wy-
sokości zadania kolejny raz 
stanął Kamil Wojciechow-
ski. Indywidualną akcją w 
86. minucie oszukał defensy-
wę Spójni i w sytuacji sam na 

sam z bramkarzem zachował 
zimną krew. Zdobył ważne-
go gola, dającego kolejne trzy 
punkty dla chodakowskiego 
zespołu… Gola dającego już 
na cztery kolejki przed koń-
cem pewność awansu do ligi 
okręgowej w następnym se-
zonie.

W przyszły weekend bia-
ło-zieloni zagrają na wyjeź-
dzie z Polonią Radzanowo. 
Przy ul. Chopina piłkarzy 
Bzury zobaczymy ponownie 
w niedzielę 2 czerwca w me-
czu z ULKS Ciółkowo.

Tabela po XVIII kolejce
1. Bzura Chodaków 74-17 49
2. Błękitni Gąbin 51-15 44
3. Zorza Szczawin Kościelny 42-27 37
4. Wicher Cieszewo 49-28 33
5. Spójnia Mała Wieś 52-32 26
6. GKS Góra 33-37 24
7. ULKS Ciółkowo 20-34 23
8. Mazowia Słubice 24-38 21
9. Szopen Sanniki 38-54 19
10. Polonia Radzanowo 31-35 18
11. Wisła Główina-Sobowo 28-56 15
12. Wisła Nowy Duninów 7-76 1

Bzura wywalczyła awans
Biało-zieloni odnotowali dwa kolejne zwycięstwa w płockiej A-klasie. Tym razem łatwo jednak 
nie było, obydwa mecze zakończyły się zaledwie jedną bramką przewagi chodakowskiej drużyny. 
Do końca rundy zostały cztery kolejki. Bzura ma pięć punktów przewagi nad drugimi w tabeli 
Błękitnymi Gąbin i jest już pewna awansu do wyższej klasy rozgrywek w przyszłym sezonie.

Zorza Szczawin Kościelny – Bzura Chodaków 0:1 (0:0)
Bramka: Kamil Wojciechowski

Bzura Chodaków – Spójnia Mała Wieś 3:2 (2:1)
Bramki: Kamil Wojciechowski (2), Jakub Kowalski

Pewni mistrzostwa płockiej B-
-klasy i awansu w przyszłym 
sezonie do wyższej klasy roz-
grywek są już także piłkarze Or-
kana. Sochaczewski klub wygrał 
dwa ostatnie spotkania. Do koń-
ca rundy pozostał tylko jeszcze 
jeden mecz na wyjeździe. 

Ekipę Zjednoczonych Bulko-
wo Orkan podejmował w sobo-
tę 11 maja na bocznym boisku 
stadionu przy ul. Warszawskiej. 
Goście od pierwszych minut 
narzucili swój styl gry. Raz na-
wet zdołali tra� ć w poprzecz-
kę bramki strzeżonej przez Da-
wida Kuśmidra, który zagrał 
dobry mecz, zachowując czy-
ste konto. Orkan nie uginał się 
pod naporem Bulkowa i rów-
nież atakował, tylko że z więk-
szą skutecznością. Do przerwy 
dwie bramki strzelił Adrian 
Rzeźniczek. W drugiej poło-
wie, przy pewnym prowadze-
niu spadło tempo gry. Kolejne 
tra� enie zdołał dołożyć jeszcze 
Przemysław Bardziński i ustalił 
wynik spotkania na 3:0.

To zwycięstwo, na dwie ko-
lejki przed końcem, zapewniło 
już drużynie Orkana awans do 
wyższej ligi w przyszłym sezonie. 
Kolejny mecz drużyna z War-
szawskiej rozegrała w niedzie-
lę 19 maja na wyjeździe z drugą 
ekipą Unii Czermno. Po kwa-
dransie od pierwszego gwizd-
ka sędziego prowadzenie Or-
kanowi dał Cezary Czarnecki, 
a na chwilę przed przerwą rzut 
karny wykorzystał Patryk Mali-
nowski. Dziesięć minut po roz-
poczęciu drugiej połowy trzecie 
tra� enie dołożył Grzegorz A� ek 
i było praktycznie po meczu. Or-
kan chronił swoje tyły i prawie 
udało się wygrać do zera. Jednak 
gospodarze w 81. minucie zdołali 
zdobyć honorowego gola. 

Tabela po XV kolejce
1. KS Orkan Sochaczew 49-10 36

2. Sparta Mochowo 48-13 30

3. Huragan Bodzanów 36-12 30

4. Zjednoczeni Bulkowo 31-19 25

5. Unia II Czermno 20-38 15

6. Lwówianka Lwówek 17-33 13

Pozostał jeden mecz

KS Orkan - Zjednoczeni Bulkowo 3:0 (2:0)
Bramki: Adrian Rzeźniczek (2), Przemysław Bardziński

Unia II Czermno – KS Orkan 1:3 (0:2)
Bramki: Cezary Czarnecki, Patryk Malinowski, Grzegorz Affek

Sześciu zawodników z dwóch 
sochaczewskich sekcji wzię-
ło udział w sobotę 18 maja w 
Otwartych Mistrzostwach 
Warszawy Dzieci w Judo im. 
Jana Ślawskiego. Zdobyli trzy 
medale. 

UKS Orkan-Judo wystawił 
trzech reprezentantów w ka-
tegorii młodzik. Jan Jesio-
łowski w wadze do 60 kg wy-
walczył srebro, Maksymilian 
Żakowski zdobył brązowy 

medal w kategorii do 66 kg, z 
kolei Eryk Osiński, po dwóch 
wygranych i dwóch przegra-
nych walkach uplasował się 
na piątym miejscu w katego-
rii do 55 kg.

Podobnie trzech zawodni-
ków wystawiło Sochaczewskie 
Centrum Sportów Walki. Złoty 
medal, w kategorii do 33 kg wy-
walczył Konrad Zdanowski. Na 
piątym miejscu zawody ukoń-
czyli Igor Sierociński (36 kg) i 
Aleksander Fabiańczyk (39 kg).

JUDO

Warszawska Olimpiada 
Młodzieży - Judo
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RUGBY

Przed sobotnim meczem bilans 
spotkań ligowych pomiędzy 
Orkanem i Lechią wyraźnie 
wskazywał, że faworytem spo-
tkania powinna być drużyna 
gospodarzy. Na 57 rozegranych 
do tej pory meczów 45 razy wy-
grywała Lechia, 11 razy Orkan 
i tylko raz padł remis. Na wy-
jeździe sochaczewska drużyna 
wygrała raz – w 2006 roku, na 
inaugurację rozgrywek – 21:0. 

Spotkanie odbyło się tym 
razem w Pruszczu Gdańskim. 
Stadion Lechii przy ul. Grun-
waldzkiej został bowiem wy-
najęty przez miasto Gdańsk na 
potrzeby rozpoczynających się 
niebawem w Polsce mistrzostw 
świata do lat 20 w piłce nożnej. 

Mecz na wodzie
Tuż przed spotkaniem nad 
Pruszczem doszło do oberwa-
nia chmury. Pół boiska było za-
lane wodą, zawodnicy brodzili 
po kostki, co mocno utrudniło 
grę obu zespołom, choć Orka-
nowi zapewne bardziej. Socha-
czewianie ze swym lotnym ata-
kiem na pewno mogli pokazać 
jeszcze więcej fajnych akcji, gdy-
by było sucho, co tylko podkre-
śla skalę zwycięstwa odniesio-
nego w Pruszczu. 

Lechia tuż przed wyjściem 
na boisko dowiedziała się, że 
została ukarana walkowerem 
za mecz z KS Budowlanymi 
Łódź. Tydzień temu nie doje-
chała do Pruszcza zamówiona 
przez gdańskich działaczy ka-
retka pogotowia. Regulamin 
Ekstraligi mówi zaś jasno, że za-
pewnienie karetki i dwóch ra-
towników medycznych to obo-
wiązek gospodarzy. 

Warto w tym miejscu do-
dać, że prawo nie zawsze jest 
równe dla wszystkich w pol-
skim rugby. Podczas meczu 
Skry z Orkanem w Warsza-

wie gospodarze nie zapewnili 
karetki i mieli jednego ratow-
nika, co sochaczewscy działa-
cze i zawodnicy kilkukrotnie 
zgłaszali do sędziego prowa-
dzącego zawody. Bez skutku i 
bez echa zarówno ze strony ar-
bitra, jak i przedstawicieli naj-
wyższych władz PZR, które 
były obecne wówczas na try-
bunach. 

Trener Lechii 
chwali Orkan
- Informacja o walkowerze tro-
chę podcięła skrzydła moim 
chłopakom. Walkower ozna-
czał, że nie będziemy się już li-
czyć w walce o czwórkę, a to 
był nasz cel na ten sezon. Nie 
umniejsza to jednak sukcesu 
waszej drużyny. Graliście na-
prawdę dobrze. Byliście ekipą 
lepszą, mieliście lepszych za-
wodników. Życzę wam awansu 

do czwórki i skutecznej walki 
o medal – powiedział po me-
czu trener gospodarzy Jurij Bu-
chajło. 

Było tak, jak powiedział 
gdański szkoleniowiec. Or-
kan był w tym meczu dru-
żyną o klasę lepszą. Postawił 
się silnej gdańskiej formacji 
młyna, w formacji ataku był 
zdecydowanie szybszy, sku-
teczniejszy, lepiej zorgani-
zowany. Pierwsze punkty z 
przyłożenia już w trzeciej mi-
nucie spotkania zdobył Mar-
cin Krześniak po modelowej 
akcji naszej drużyny. War-
to dodać, że jedno z później-
szych przyłożeń Giorgiego 
Sulashvili, które dało nam 
prowadzenie 26:5, sprawiło, 
że Orkan przekroczył barierę 
8 000 pkt. zdobytych w roz-
grywkach ligowych. Po me-
czu nasz dorobek wzrósł do 

8014 „oczek”. 
– Moja drużyna zagrała re-

welacyjnie. Kiedy trzeba było 
postawić się Lechii w młynie, 
postawiliśmy się. Potra� liśmy 
wykorzystać swoje atuty, czy-
li szybki atak. Nie chcę wyróż-
niać nikogo, bo wszyscy zagrali 
świetnie. Gdybyśmy prezento-
wali się tak we wcześniejszych 
meczach, dziś bylibyśmy już 
pewni gry o medal, a tak nie 
wszystko zależy od nas – mówi 
trener Andrzej Kopyt. 

Nie wszystko 
zależy od nas 
Do zakończenia rozgrywek 
fazy zasadniczej pozostała jed-
na kolejka. 1 czerwca Orkan 
podejmie w Chodakowie na 
stadionie Bzury - KS Budow-
lanych Łódź. Musi wygrać za 
pięć punktów i czekać na wy-
niki w dwóch innych spotka-

niach. O czwórkę biją się z nami 
jeszcze warszawska Skra, która 
w ten weekend przegrała w So-
pocie z Ogniwem 26:45 (bonus 
dla Skry za cztery przyłożenia), 
oraz Budowlani Lublin, którym 
udało się zremisować na wy-
jeździe 20:20 z Pogonią Siedl-
ce. Zwłaszcza ten drugi wynik 
to mega sensacja. 

Poziom, jaki siedlecka eki-
pa zaprezentowała na własnym 
stadionie, mógł szokować. To 
był cień drużyny, która ledwie 
tydzień wcześniej w Choda-
kowie, w historycznym meczu 
z Orkanem, zaprezentowała, 
zwłaszcza w pierwszej połowie, 
chyba najlepsze rugby, jakie w 
tym sezonie można było obej-
rzeć na stadionach Ekstraligi 
(zwycięstwo gości 39:19). 

W ostatnią sobotę, grając 
przed własną publicznością, do 
przerwy podopieczni Krzysz-
tofa Folca przegrywali 7:15, pre-
zentując się wyjątkowo słabo. 
Remis jest idealny dla obu ekip. 
Pogoni praktycznie zapewnia 
udział w grze o medal w roli go-
spodarza. Budowlanym Lublin 
otwiera dość szeroką drogę do 
czwórki. 

W ostatniej kolejce Lublin 
podejmie Lechię. Będzie fawo-
rytem. Jeśli wygra z bonusem, 
zakończy sezon z 25 punktami 
na koncie. Taki sam dorobek 
będzie miał Orkan, jeśli wy-
gra za pięć punktów z KS Bu-
dowlani Łódź, ale wówczas o 
lokacie w tabeli zdecyduje bez-
pośrednie starcie między so-
chaczewianami i lubliniaka-
mi, a przypomnijmy górą byli 
w nim zawodnicy z Budowla-
nych 22:20. 

W grze jest też war-
szawska Skra, która podej-
mie siedlczan. W normalnej 
dyspozycji i przy pełnym za-
angażowaniu Pogoń powinna 

wysoko wygrać mecz w War-
szawie, ale patrząc na starcie z 
Budowlanymi Lublin można 
się spodziewać wszystkiego. 
Ewentualna sensacja w stoli-
cy i zwycięstwo Skry premiu-
je tę drużynę do czwórki bez 
względu na wyniki w Choda-
kowie i Lublinie. 

- My musimy zrobić swoje, 
czyli wygrać za pięć punktów z 
KS Budowlani Łódź, ale to wca-
le nie będzie łatwe. Wierzę też w 
sportową i honorową postawię 
pozostałych drużyn walczą-
cych o czwórkę oraz ich prze-
ciwników. Niech wygra rugby i 
najlepsza z naszych trzech ekip. 
Wierzę, że będziemy to my, ale 
zadanie jest piekielnie trudne. 
Już dziś zapraszam na mecz z 
Budowlanymi. Gramy w sobo-
tę 1 czerwca o godz. 15 – mówi 
prezes RC Orkan Mieczysław 
Głuchowski. 

RC Orkan Sochaczew jest 
wspierany przez:  sponsora 

strategicznego - Miasto Socha-
czew, sponsorów generalnych 

- PKN ORLEN i Murapol; 
sponsorzy główni - SochBud, 

Żywiec Zdrój, Gardenia, 
PatioColor, G-Shock, BingoSpa, 

Prima, Fast Service, Zdzisław 
Kośmider; sponsorów - Dru-
karnią Chrzczany, Cukiernią 

Lukrecja, BVG, Media Planet. 

Tabela po VIII kolejce
1. Ogniwo Sopot 306-90 37

2. Budowlani SA Łódź 352-108 34

3. Pogoń Siedlce 256-118 28

4. Skra Warszawa 232-210 23

5. Budowlani Lublin 203-172 20

6. Orkan Sochaczew 229-173 20

7. Juvenia Kraków 123-318 12

8. KS Budowlani Łódź 101-229 12

9. Lechia Gdańsk 155-222 11

10. Arka Gdynia 96-413 1

Orkan gromi Lechię Gdańsk 
i wciąż walczy o miejsce w czwórce 
To jeden z największych sukcesów w całej historii sochaczewskiego rugby. W przedostatniej kolejce rundy zasadniczej Ekstraligi Orkan pokonał 
na wyjeździe 40:15 Lechię Gdańsk. To najwyższa w historii wygrana naszej drużyny nad gdańskim potentatem, która przedłuża nasze szanse 
walki o medal. W sobotę 1 czerwca kolejny mecz w Chodakowie. Orkan podejmie KS Budowlanych Łódź. Musi wygrać za pięć punktów. 

RC Orkan Sochaczew – MKS Pogoń Siedlce 19:39 (0:24)
Punkty: Bartłomiej Sadowski 5, Adrian Niemiec 5, Mateusz Pawłowski 5 Giorgi Suluashvili 4.

Orkan: George Joglidze, Bartłomiej Sadowski (Wojciech Krześniak), Jakub Młyńczak (Adrian Niemiec), Artur Fursenko, Marcin Krześniak, 
Michał Kępa, Adrian Pętlak, Giorgi Suluashvili, Maciej Brażuk (Kamil Kościelewski), Russell Upton, Mateusz Pawłowski, Daniel Niemyjski 

(Daniel Woźniak), Razhdeni Bagaturia (Michał Polakowski), Michał Gadomski (Antoni Gołębiowski), Adrian Potrykus (Tomasz Markiewicz). 

RC Lechia Gdańsk - RC Orkan Sochaczew 15:40 (5:26)
Punkty: George Joglidze 8, Marcin Krześniak 5, Artur Fursenko 5, Adrian Pętlak 5, Zurab Albutashvili 5, 

Mateusz Pawłowski 5, Wojciech Krześniak 5, Michał Kępa 2.
Orkan: George Joglidze (Wojciech Krześniak, Jakub Młyńczak), Bartłomiej Sadowski (Adrian Niemiec), Pierre López, Artur Fursenko, 

Marcin Krześniak, Michał Kępa, Adrian Pętlak, Giorgi Suluashvili (Michał Polakowski), Daniel Woźniak (Zurab Albutashvili), Russell Upton 
(Daniel Niemyjski), Maciej Brażuk, Mateusz Pawłowski, Razhdeni Bagaturia, Michał Gadomski (Antoni Gołębiowski), Adrian Potrykus.




