
Działają czujniki 
stanu powietrza
Na bieżąco możemy sprawdzać 
jakość powietrza na terenie 
naszego miasta. Wystarczy 
aplikacja na komórkę
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Rusza nabór 
wniosków
W pierwszym etapie
- od 15 czerwca - miasto 
czeka na propozycje 
mieszkańców 
do tegorocznego SBO
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Minister Jurgiel 
odwiedził powiat
Spotkanie z ministrem 
rolnictwa odbyło się 
w Młodzieszynie. Jednym 
z głównych tematów był 
centralny port lotniczy 
w Stanisławowie
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UTW ma 10 lat
Swój jubileusz uniwersytet 
świętował wspólnie z 
władzami samorządowymi 
oraz studentami. Na 
obchody w hotelu „Chopin” 
przygotowano bogaty 
program 
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Święto mieszkańców 
miasta już od piątku

Będą chwile podniosłe i uroczyste, honorujące dokonania wielu instytucji, organizacji i mieszkańców. 
Będzie dużo radości i imprez w różnych dzielnicach miasta, a także gwiazdy polskiej estrady. 
Wśród propozycji nadchodzącego weekendu każdy znajdzie coś dla siebie. Aby sochaczewianie 
nie przegapili żadnej z interesujących ich atrakcji, w tym wydaniu drukujemy szczegółowy 
program obchodów Święta Mieszkańców Strony 10-12

Radni wyrazili zgodę Magiczny Dzień Dziecka
Rada zgodziła się na utwo-
rzenie przy plaży miejsca do 
kąpieli, które będzie czynne 
przez całe wakacje, podzieliła 
też ubiegłoroczną nadwyżkę 
budżetową, dzięki czemu 
możliwe będzie podpisanie 
umów na renowację parku przy 
Traugutta, budowę bulwarów 
nad Bzurą i kawiarni w miejscu 
przystani kajakowej.Strona 4

W niedzielę 27 maja Integracyjny 
Ogród Zabaw i Sportu zamienił 
się w świat czarodziejskich krain. 
Na dzieci czekały atrakcje 
z różnych dziedzin - m. in. muzyki, 
plastyki, literatury, historii i sportu. 
Entuzjastyczne reakcje dzieciaków 
biorących udział w zabawie nie 
pozostawiają wątpliwości. Nowa 
formuła miejskiego Dnia Dziecka 
była strzałem w dziesiątkę.

Strony 6-7
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Panie burmistrzu, zaczy-
namy od nowych dróg, 
renowacji parków, mi-
lionów na inwestycje, 
bulwarów nad Bzurą, 
geotermii, mostu czy naj-
nowszego sukcesu, czyli 
projektu EkoBus?
O tym wszystkim na pew-
no warto rozmawiać, mamy 
się czym chwalić, ale ja wolał-
bym podzielić się wrażenia-
mi  po obejrzeniu musicalu „I 
iskra tylko”, który artyści z so-
chaczewskiego SCK zaprezen-
towali w przedostatnią sobotę. 

Fakt, były tłumy na wi-
downi, choć pogoda nie 
dopisała.
Publiczność rzeczywiście nie za-
wiodła. To było wielkie, kultu-
ralne wydarzenie przygotowa-
ne od A do Z w naszym mieście, 
przez naszych mieszkańców dla 
mieszkańców. Znów pokaza-
liśmy,  że w Sochaczewie i jego 
mieszkańcach drzemie niesa-
mowity potencjał. Że jak jeste-
śmy razem, to naprawdę wie-
le możemy. O tym bym bardzo 
chciał powiedzieć. 

Bardzo proszę...
Codziennie przyglądam się so-
chaczewianom i cieszę się z ich 
sukcesów i działań. Mam świe-
żo w pamięci dziesięciolecie 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Właśnie czytam o wielkich 
sukcesach � ghterów z Dragon 
Fight Club. A przecież dopiero 
co za nami stulecie Szkoły Pod-
stawowej nr 2. Niedawno wró-
ciłem z bardzo udanego pikni-
ku z okazji Dnia Dziecka. Zaraz 
ruszy kolejne letnie kino. Wszę-
dzie to są inicjatywy naszych 
mieszkańców.  To jest coś na-
prawdę wielkiego i o tym bym 
chciał porozmawiać. O współ-
pracy, o wspólnocie, bez której 
nie byłoby 100 lat temu niepod-
ległości, a która dziś nas łączy.

Bardzo podniośle się zro-
biło.

Nie wstydzę się tych wielkich 
słów. Czuję  wielką radość, że 
godnie, z rozmachem i różno-
rodnie obchodzimy stulecie od-
zyskania niepodległości, że w So-
chaczewie w listopadzie stanie 
pomnik marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Już w najbliższy piątek na 
placu Kościuszki zaśpiewają po-
łączone sochaczewskie chóry zło-
żone w sumie z 250 mieszkań-
ców naszego miasta i odśpiewają 
wszystkie polskie hymny. Ile jest 
takich miast w Polsce, które mogą 
wystawić 250-osobowy chór? 

No to jak już ma być tak 
podniośle, to z czego mo-
żemy być dumni w tej na-
szej wspólnocie?
Ze współpracy. Wiem, że czę-
sto to powtarzam. I może to 
dla niektórych  nudne. Mówi o 
niej poseł Maciej Małecki, sta-
rosta Jolanta Gonta, przewod-
niczący Rady Miasta Sylwester 
Kaczmarek, radny wojewódz-
ki Adam Orliński i wielu in-
nych samorządowców. To 
może mało medialne,  ale bar-
dzo ważne. Współpraca prze-
kłada się na konkretne efekty. 
Dzięki niej mamy nowy most 
na Pisi i wyremontowany na 
Bzurze. Zupełnie zmieniła się 
ulica Staszica, Chodakowska 
i Piłsudskiego, trwa moderni-
zacja Trojanowskiej i Licealnej, 
wkrótce zacznie się przebudo-
wa ulicy Chopina i ulic wokół 
dworca PKP. Kto śledzi lokal-
ną, sochaczewską politykę wie, 
że o taką samorządową współ-
pracę nigdy nie było łatwo. 
Wystarczy popatrzeć na po-
przednie kadencje. Wystarczy 
posłuchać, czy poczytać nie-
których lokalnych polityków, 
którym marzy się powrót do 
dawnych waśni. Jestem dum-
ny, że dziś tych waśni nie ma, 
że mamy jeden cel. 

Jakie jeszcze ma Pan po-
wody do satysfakcji?
Choćby to, że mieszkańcy oko-
licznych gmin zaczynają pytać, 

dlaczego oni nie mogą mieć 
Sochaczewskiej Karty Mie-
szańca, zapisać się na darmo-
we szczepienia przeciw grypie 
czy swego dziecka na bezpłat-
ne badania USG. Zaczyna-
ją dostrzegać realne korzyści 
z bycia mieszkańcem miasta. 
Dostęp do rekreacji, ośrodków 

kultury i sportu, oświaty, żłob-
ka, przedszkoli, od września 
darmowa komunikacja miej-
ska dla dzieci i młodzieży. A do 
tego ciągle poprawiająca się in-
frastruktura. Boom inwesty-
cyjny jest w samym szczycie. 
Nie da się nie zauważyć, jak 
miasto się zmienia. A wiele hi-
storycznych projektów dopiero 
przed nami. 

Choćby projekt geoter-
malny...
Dokładnie. Do tego nowy 
most, Centralny Port Komu-
nikacyjny dosłownie za mie-
dzą. To nasze wielkie szanse 
na rozwój, na lepsze życie. Je-

śli utrzymamy kurs na współ-
pracę, będziemy w stanie te 
szanse rozwojowe wykorzy-
stać, zrealizować wielkie in-
westycje, sięgnąć po kolejne 
miliony złotych, jeszcze bar-
dziej poprawić jakość życia w 
mieście, polepszyć przestrzeń 
publiczną. 

Schodzimy trochę na zie-
mię?
Ja zawsze twardo stąpam po 
ziemi. 
To teraz jednak trochę o 
inwestycjach. 
Jest o czym rozmawiać. 

Na ostatniej sesji radni 
na Pana wniosek zabez-
pieczyli dodatkowe środ-
ki na miejskie inwestycje 
- bulwary nad Bzurą, park 
w centrum miasta. Na 
2019 został przesunięty 
początek budowy amfi te-
atru, co to oznacza?
Że realizujemy wszystkie zapla-
nowane wcześniej inwestycje. Z 

żadnej się nie wycofujemy, ale 
też nie damy się wpędzić w śle-
pą uliczkę, w którą dziś wpada 
wiele samorządów. 

Co Pan ma na myśli?
Ceny usług budowalnych, co 
wiadomo od początku roku, 
poszybowały w górę, ba! wręcz 
w kosmos. Wiele samorządów 
staje przed bardzo poważny-
mi dylematami -  brać kredy-
ty, obligacje, czy zwracać po-
zyskane z zewnątrz pieniądze. 
Bo dziś na budowlanym ryn-
ku mamy ewidentnie do czy-
nienia z bańką, która w koń-
cu pęknie.  Dlatego, działając 
w interesie samorządu, zdecy-
dowaliśmy się przesunąć roz-
poczęcie budowy am� teatru 
na przyszły rok. Wierzę, że to 
szaleństwo przetargowe trochę 
osłabnie. Mamy czas na tę in-
westycję, pieniądze na nią po-
zyskane nie przepadną. Teraz 
zaś będziemy realizować te  za-
dania, na które udało się pozy-
skać wykonawców w rozsąd-
nych cenach. 

Ale jednak trochę wyż-
szych od zamierzonych...
Przy większości inwesty-
cji mieścimy się w 20-pro-
centowym wzroście warto-
ści przetargu w stosunku do 

kosztorysu. To jest poziom 
akceptowalny. Poza tym 
mogliśmy sobie pozwolić 
na realizację tych inwesty-
cji, bo mieliśmy wolne środ-
ki zaoszczędzone w zeszłym 
roku. To był już kolejny rok 
z rzędu, gdy udało nam się 
wypracować oszczędności. 
Tym razem w wysokości 5,7 
mln złotych. 

To dowód na to, że kon-
dycja fi nansowa miasta 
jest dobra.
Oczywiście. Miasto realizuje 
gigantyczne inwestycje. Przez 
ostatnie osiem lat wydaliśmy 
na nie grubo ponad 100 mln 
złotych.  Jeśli będziemy po-
trzebowali obligacji, by s� -
nansować wkład własny do 
kolejnego wielkiego projektu, 
na który pozyskaliśmy znów 
ogromne środki zewnętrzne  
- czyli niemal 10 mln na ko-
munikację miejską, bez pro-
blemu te obligacje będziemy 
mogli wyemitować. Miasto 
ma wszelkie wskaźniki � nan-
sowe na bardzo bezpiecznym, 
zgodnym ze wszystkimi nor-
mami poziomie. To nasz wiel-
ki, wspólny sukces. Inwe-
stujemy, dużo wydajemy na 
oświatę, kulturę, sport, po-
moc społeczną, wciąż przy-

Każdego dnia czuję dumę   z bycia sochaczewianinem
Z burmistrzem Piotrem Osieckim 
o wspólnocie mieszkańców, jaka rodzi się 
w Sochaczewie, ale też o inwestycjach, 
fi nansach, planach na rozwój miasta, 
rozmawia Robert Małolepszy 

Codziennie przyglądam się sochaczewianom i cie-
szę się z ich sukcesów i działań. Wspólnota, która 
nas łączy to jest coś naprawdę wielkiego. Odczu-
wam coraz większą satysfakcję, gdy mieszkańcy 
okolicznych gmin zaczynają pytać, dlaczego oni 
nie mogą mieć Sochaczewskiej Karty Mieszkańca
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bywa nam zadań zlecanych 
przez państwo, a mimo to bu-
dżet jest stabilny. 

Kiedy zatem rozpoczną 
się oczekiwane inwesty-
cje nad Bzurą oraz w ko-
lejny park - ten w cen-
trum?
Po decyzji Rady Miasta o za-
bezpieczeniu środków, cze-
ka nas już tylko podpisa-
nie umów z wykonawcami. 
Mam nadzieję, że dojdzie do 
tego w najbliższą środę. Po-
tem inwestorzy wchodzą do 
akcji - ruszamy z budową 
bulwarów, przystani oraz re-
nowacją parku w centrum. Z 
zaplanowanych na ten rok in-
westycji zostanie nam już tyl-
ko rozstrzygnięcie przetargu 
na wykonawcę rewitaliza-
cji terenów nad Utratą oraz 
podpisanie umowy przez pa-
nią starostę Jolantę Gontę na 
ulice sąsiadujące z dworcem 
PKP. Miasto ma w tej inwe-
stycji duży udział � nansowy. 

Czyli w zasadzie można 
powiedzieć, że przeszli-
śmy suchą nogą przez 
ten ogromny przetargo-
wy kryzys, jaki przeżywa-
ją teraz wszystkie polskie 
samorządy.

Na pewno mamy powody 
do zadowolenia. Jest to efekt 
przemyślanej strategii - już 
w styczniu byliśmy gotowi 
do ogłaszania przetargów. 
Większość okolicznych sa-
morządów ma kłopoty na-
wet ze znalezieniem wyko-
nawców. Jak już pojawiają 
się oferty, to są niebotycz-
nie drogie. U nas taka sytu-
acja miała miejsce tylko w 
jednym przypadku - am� -
teatru. Poczekamy rok, a w 
zasadzie pół roku, bo jesie-
nią spróbujemy znów ogło-
sić przetarg. Pewnie też bę-
dziemy musieli sięgnąć po 
wsparcie zewnętrzne, by do-

łożyć pieniędzy do remontu 
powiatowych ulic Sienkie-
wicza, ks. Janusza i Towaro-
wej, a także na wspomniany 
wkład własny do projek-
tu Eko-bus, ale to nie będą 
wielkie środki. Dziś z dumą 
i spokojem mogę powie-
dzieć, że Sochaczew wyko-

rzystuje swój czas -  na ten 
i przyszły rok pozyskaliśmy 
ponad 40 mln złotych na in-
westycje. I tych pieniędzy 
nie stracimy. To nasz wspól-
ny wielki sukces. Osiągnię-
ty dzięki współpracy, która 
jest znakiem rozpoznaw-
czym tej kadencji. 

Na co Pan liczy jeśli cho-
dzi o geotermię?
Na razie na udany odwiert 
badawczy. Nie chcę nicze-
go prorokować, lepiej się 
nie zawieść, a przyjemnie 
rozczarować. Prognozy na-
ukowców są optymistyczne. 
Teraz czas na ich sprawdze-

nie. Ważne, że miasto nie 
wykłada swoich pieniędzy 
na ten gigantyczny projekt, 
tylko pozyskało je z dotacji 
rządowej. 

Kiedy zobaczymy na uli-
cach miasta elektryczne 
autobusy?

Pewnie w przyszłym roku. Ich 
zakup to duże wyzwanie. Pro-
jekt EkoBus zaczniemy pewnie 
od postawienia 27 nowiutkich 
wiat przystankowych. 

Jak często wpada Pan na 
tereny inwestycji?
Dość często, ale jeszcze czę-
ściej robią to moi współpra-
cownicy, którzy regularnie 
składają mi z tych inwesty-
cji sprawozdania. 

Wszystko idzie zgodnie z 
planem?
Na dziś tak, ale nie mogę 
powiedzieć, że śpię spokoj-
nie. Nie chcę zapeszać, ale 
przy tylu inwestycjach za-
wsze może zdarzyć się coś 
nieprzewidzianego. 

Z programu Dni Socha-
czewa, czy raczej Świę-
ta Mieszkańców, co Pan 
szczególnie poleca?
Nazwa jest drugorzęd-
na. Niewątpliwe jest to 
święto mieszkańców ca-
łego miasta. To jest nasze  
święto. Polecam cały pro-
gram - od uroczystej sesji, 
po najmniejsze, towarzy-
szące imprezy. Bądźmy na 
nich wszyscy. Poczujmy tę 
wspólnotę.

Każdego dnia czuję dumę   z bycia sochaczewianinem

Dziś z dumą i spokojem mogę powiedzieć, że So-
chaczew wykorzystuje swój czas - na ten i przyszły 
rok pozyskaliśmy ponad 40 milionów złotych na 
inwestycje. I tych pieniędzy nie stracimy. To nasz 
wspólny sukces. Osiągnięty dzięki współpracy, 
która jest znakiem rozpoznawczym tej kadencji

Boom inwestycyjny trwa

Park Garbolewskiego zmieni się nie do poznania. 
Powstanie m.in. letnia scena

Ulica Zielona to najnowszy przykład postępu programu
 „Drogi zamiast błota”, który objął już blisko 200 miejskich ulic

Przebudowa ul. Licealnej jest największą inwestycja 
drogowa miasta w tym roku

Urząd Miasta wspiera finansowo remont powiatowej ul. Troja- 
nowskiej. To drugi etap prac rozpoczętych w ubiegłym roku

Budowa nowej trybuny to początek zmian kompleksu 
sportowego przy ul. Warszawskiej
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XXXV SESJA RADY MIASTA

WIEŚCI Z RATUSZA

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

29 maja odbyła się XXXV se-
sja sochaczewskiej rady miasta. 
W jej trakcie zapadły ważne de-
cyzje � nansowe obejmujące te-
goroczny budżet i Wieloletnią 
Prognozę Finansową. 

Są pieniądze na tereny 
rekreacyjne nad Bzurą
Po pierwsze, znając wyniki 
przetargów, zapewniono peł-
ne � nansowanie trzem dużym 
projektom. Chodzi o renowację 
parku u zbiegu ulic Warszaw-
skiej i Traugutta (2.098.000 zł - 
roboty wykona � rma Ziel-Bud), 
przebudowę sieci energetycznej 
w rejonie tego parku i ulicy Pod-
zamcze (117.500 zł - � rma Mil-
lsen z Sochaczewa) oraz budo-
wę bulwarów nad Bzurą wraz 
z kawiarnią w miejscu dawnej 
przystani kajakowej (13.776.000 
zł - Sochbud). Umowy z wyko-
nawcami mają być podpisane 6 
czerwca. Czwartą inwestycją w 
tym rejonie miasta miała być 
nowa scena plenerowa wraz z 
widownią, jednak w tym roku 
ich budowa nie ruszy. Inwesty-
cja została przeniesiona na przy-
szły rok. Ratusz szacował, że ro-
boty mogą pochłonąć 8,9 mln 
zł, tymczasem najtańszy oferent 
zażądał aż 16.728.000 zł.

- Nie rezygnujemy oczywi-
ście z budowy am� teatru, ale 
chcemy przeczekać ten szalony 
czas, jaki jest teraz na rynku bu-
dowlanym, zwłaszcza inwesty-
cji publicznych. Ceny poszybo-
wały w górę tak mocno, że dziś 
nie ma sensu ogłaszać kolejnych 
przetargów. Spróbujemy wrócić 
do tematu albo pod koniec tego 
roku, albo na początku przyszłe-
go. Liczmy, że fala wzrostu cen 
w końcu opadnie. Na razie cały 
czas rośnie. Do� nansowanie, 

jakie pozyskaliśmy na budo-
wę am� teatru nie przepadnie, 
mamy czas do końca 2019 roku - 
mówi odpowiedzialny za inwe-
stycje w mieście zastępca burmi-
strza Dariusz Dobrowolski. 

Kilka zmian wprowadzono 
w tegorocznym budżecie. Do-
datkowe 1.568.000 zł przezna-
czono na remonty dróg, 100.000 
na utrzymacie czystości w mie-
ście a 50.000 na utrzymanie zie-
leni. MOSiR otrzymał 260.000 zł 
na remont kotłowni gazowej w 
hali sportowej i budowę kotłow-
ni gazowej na pływalni Orka. 
Miasto wydzieliło także 65.000 
na dodatkowe patrole policyjne 
i 10.000 na nagrody dla wyróż-
niających się funkcjonariuszy. 

276.000 zł przeznaczono na 
projekty kulturalne, imprezy 
promocyjne oraz organizację 
wydarzeń związanych ze stu-
leciem niepodległości - w tym 
na I Sochaczewski Festiwal Jaz-
zowy i I Sochaczewski Festiwal 
Folklorystyczny. 

- Rada zgodziła się na uru-
chomienie miejsca do kąpieli 
przy plaży miejskiej nad Bzu-
rą. By takie miejsce, strzeżo-
ne przez ratowników WOPR, 
mogło działać cały sezon ko-
nieczne było przyjęcie trzech 
oddzielnych uchwał. Bur-
mistrz zaproponował, aby ką-
pielisko czynne było od soboty 
23 czerwca do niedzieli 2 wrze-
śnia. Tak jak rok temu plażą i 
miejscem do kąpieli opiekować 
ma się Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji.

Więcej na remont 
mostu w Chodakowie
- O niemal 15 tysięcy zwiększo-
no wydatki na wykonanie doku-
mentacji przebudowy mostu w 
Chodakowie, leżącego w śladzie 

ulic Mostowej i Brukowej, któ-
rego zarządcą jest starosta socha-
czewski. Powiat przymierza się 
do remontu przeprawy, a pierw-
szym krokiem ma być opracowa-
nie projektu robót i kosztorysów. 
Przypomnijmy, że kilka miesię-
cy temu Piotr Osiecki i Jolanta 
Gonta porozumieli się w sprawie 
wspólnego s� nansowania doku-

mentacji a radni miasta i powiatu 
zgodzili się pokryć koszty po po-
łowie, po 50 tysięcy od samorzą-
du. Zakładano, że komplet ma-
teriałów uda się wykonać za 100 
tysięcy, lecz ostatecznie koszty 
będą wyższe o około 30 procent. 
Zgoda radnych oznacza, że mia-
sto i powiat wyłożą na dokumen-
tację po 64,6 tys. zł.

- Od 1 czerwca z 2,85 do 3,25 
zł wzrośnie dopłata z budże-
tu miasta do każdego kilometra 
przejechanego przez autobusy 
Zakładu Komunikacji Miejskiej. 
Jak oszacowano, dodatkowe 40 
groszy do jednego kilometra do 
końca grudnia zapewni zakła-
dowi dodatkowe 100 tys. zł.

ZWiK na swoich gruntach
- Jednogłośnie zgodzono się 
na podwyższenie kapitału za-
kładowego spółki ZWiK po-
przez przekazanie jej dwudzie-
stu miejskich działek o łącznej 
powierzchni 8,6 hektara. Za-
kład Wodociągów i Kanaliza-
cji stanie się właścicielem, a nie 
jak dotychczas użytkownikiem 
wieczystym, działek na terenie 
miasta, na których od lat prowa-
dzi swą statutową działalność. 
To grunty m.in. przy ul. Wo-
dociągowej, Wyszogrodzkiej, 
600-lecia, Płockiej i Łowickiej.

- Bez uwag zatwierdzo-
no wyniki kontroli przepro-
wadzonej przez komisję re-
wizyjną w Sochaczewskim 
Centrum Kultury. Komisja 
nie wskazała żadnych niepra-
widłowości, nie wydała żad-
nych zaleceń.

Na koniec dobra wiado-
mość dla każdego, kto ko-
rzysta z miejskiej wody i od-
prowadza ścieki do sieci 
sanitarnej ZWiK. Zgodnie 
z nowymi przepisami spół-
ka złożyła do Wód Polskich 
wniosek o zatwierdzenie no-
wej taryfy wodno-ściekowej. 
Jak powiedział z-ca burmi-
strza Dariusz Dobrowolski, 
ZWiK przygotował cennik 
obowiązujący przez najbliż-
sze trzy lata i został on za-
twierdzony przez Wody Pol-
skie. Przez 3 lata stawki opłat 
mają pozostać na niezmie-
nionym poziomie. 

„Tak” dla parków, 
bulwarów i kawiarni
Rada zgodziła się na utworzenie przy plaży miejsca do kąpieli, które będzie czynne przez całe wakacje, podzieliła 
też ubiegłoroczną nadwyżkę budżetową, dzięki czemu możliwe będzie podpisanie umów na renowację parku 
przy Traugutta, budowę bulwarów nad Bzurą i kawiarni w miejscu przystani kajakowej. 

5,7 mln
Taką tzw. nadwyżkę 

budżetową wypracował 
nasz samorząd 

w roku 2017. Teraz 
te pieniądze zostały 

przeznaczone na 
inwestycje

Dzięki jednomyślnej decyzji radnych, wkrótce ruszy budowa 
bulwarów i kawiarni nad Bzurą
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Na bierząco możemy spraw-
dzić wskazania z czterech 
czujników monitorujących 
jakość powietrza zamontowa-
nych na terenie miasta. Zrobić 
może to każdy z nas – wystar-
czy wejść na główną stronę 
portalu Sochaczew.pl i, w jej 
dolnej części, kliknąć na baner  
„Sprawdź jakość powietrza w 
Sochaczewie”. 

Do tej pory ustalenie, czym do-
kładnie oddychamy w naszym 
mieście, było praktycznie nie-
możliwe. Najbliższe czujni-
ki znajdowały się w Żyrardo-
wie oraz Kampinoskim Parku 
Narodowym. Sprawiało to, że 
dane udostępnianie przez In-
spekcję Ochrony Środowi-
ska nie były dla nas do końca 
miarodajne. Obecnie Socha-
czew korzysta z czujników 
Airly, które podają informa-
cję przez 24 godziny 365 dni 
w roku. Stosuje je wiele pol-
skich miast, w tym np. Kra-
ków. System Airly jest w pełni 
zintegrowany – na poziomie 
od urządzeń do oprogramo-
wania. Poprzez sensory moż-
liwe jest zbieranie, przetwarza-
nie i interpretowanie danych w 
czasie rzeczywistym. W opar-
ciu o te dane, na mapie online 

oznaczane są m.in. informacje 
o jakości powietrza. Sensory 
Airly mierzą bowiem poziom 
stężenia pyłów zawieszonych 
PM2.5 oraz PM10. Wskazania 
obrazują kolory: od zielonego 
(bardzo dobry stan powietrza) 
do ciemnoczerwonego (powie-
trze ekstremalnie zanieczysz-
czone). 

Możemy odczytać dokład-
ne dane z ulicy Staszica (Szko-
ła Podstawowa nr 4), 15 Sierp-
nia (Szkoła Podstawowa nr 
2), Zamkowa (Środowisko-
wy Dom Samopomocy), Cho-
pina (Szkoła Podstawowa nr 
7).  Klikając w dowolny punkt 
na mapie miasta, zamieszczo-
nej na stronie internetowej, 
możemy poznać odczyt nawet 
dla konkretnej ulicy. Zdecydo-
wana większość sochaczew-
skich dróg jest bowiem obję-
ta systemem Airly. Co więcej, 
korzystając z funkcji „anima-
cja”, możemy sprawdzić, jak 
jakość powietrza kształtowała 
się przez ostatnią dobę.  Warto 
podkreślić, że strona poda nam 
też szczegółowe dane dotyczące 
aktualnej temperatury, wilgot-
ności powietrza czy ciśnienia.  
Aplikację Airly można ściągnąć 
też na telefony z systemem An-
droid oraz iPhony. (ap)

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Wnioskodawcą projektu do 
SBO 2019 może być każ-
dy mieszkaniec Sochaczewa, 
który w 2018 roku kończy 16 
lat, a także organizacje poza-
rządowe działające na terenie 
miasta. Regulamin oraz for-
mularz zgłaszania projektów 
dostępny jest na stronie inter-
netowej Sochaczew.pl, w  Biu-
rze Obsługi Klienta UM, na 
pływalni „Orka” oraz w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej i jej 
� liach. Należy pamiętać, że 
wnioskodawca musi dołączyć 
do projektu 25 kart poparcia 
z podpisami mieszkańców So-
chaczewa. Dotychczas podpi-
sy można było składać na jed-
nej karcie, ale z uwagi na nowe 
przepisy unijne (RODO), za-
ostrzające ochronę danych 
osobowych, jest to już niemoż-
liwe. Teraz każdy głos z popar-
ciem musi być umieszczony na 
oddzielnej karcie. Wypełnio-
ne formularze należy składać 
w wersji papierowej w Biurze 
Obsługi Klienta lub w formie 
elektronicznej za pośrednic-
twem platformy internetowej - 
budzet.sochaczew.pl.

Propozycje można zgła-
szać do 15 sierpnia, jest za-
tem sporo czasu, by wspólnie 
z przyjaciółmi czy sąsiadami 

pomyśleć, czego brakuje na na-
szej ulicy lub osiedlu. Po tym 
terminie zbierze się zespół 
opiniujący, który zwery� kuje 
wnioski mieszkańców i usta-
li ostateczną listę projektów do 
głosowania. Wskazywać swo-
ich faworytów będzie można 
od 1 do 19 października. Po-
dobnie jak w poprzednich la-
tach głosowanie przebiegać bę-
dzie dwutorowo. Wypełnione 
ankiety będzie można wrzucać 
do urn w wybranych punktach 
na terenie miasta lub oddać 
głos w formie elektronicznej na 
platformie internetowej. Każ-
dy będzie mógł wybrać mak-
symalnie dwa projekty z listy. 

Wyniki głosowania poznamy 
7 listopada, a zwycięskie pro-
jekty zostaną zrealizowane z 
przyszłorocznego budżetu.

Dzięki SBO dotychczas 
udało się pomyślnie prze-
prowadzić wiele projektów. 
Szkoła Podstawowa nr 7 tak 
aktywnie angażowała spo-
łeczność Chodakowa, że jej 
projekty przez trzy lata znaj-
dowały się w czołówce. Dzię-
ki temu udało się m.in. wybu-
dować przy szkole dwa boiska 
sportowe a parking utwardzić 
kostką. Boiska zyskały także 
Szkoła Podstawowa nr 2 oraz 
„trójka” i „jedynka”. W całym 
mieście działają siłownie ze-

wnętrzne, na terenie MOSiR 
przy ulicy Chopina funkcjo-
nuje boisko do plażówki, so-
chaczewianie za darmo uczą 
się angielskiego, a od pięciu 
lat, w każde wakacje, dzia-
ła kino plenerowe, w którym 
nikt nie musi kupować bile-
tów. 

To tylko niektóre przy-
kłady z bogatej listy przed-
sięwzięć zrealizowanych w 
ramach SBO. Do rozdyspo-
nowania w ramach szóstej 
już edycji miejskiego budżetu 
obywatelskiego jest 1.200.000 
zł, na projekty małe (od 20 tys. 
zł do 100 tys. zł) i duże (od 100 
tys. zł do 870 tys. zł). 

Sprawdzają powietrze 
w SochaczewieRusza nabór wniosków 

do SBO 2019
Sochaczewianie zdecydują na co ratusz przeznaczy w przyszłym roku 
1.200.000 zł. Urząd miejski 15 czerwca rozpocznie przyjmowanie 
projektów do Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Pomysły 
można zgłaszać elektronicznie lub w wersji papierowej.

Jeden ze zwycięskich projektów zeszłorocznej edycji SBO już czeka na małych użytkowników 

Na specjalnie uruchomionej 
platformie kino.sochaczew.
pl można już oddawać głosy 
na � lmy, które będą wyświe-
tlane w ramach tegorocznej 
edycji Sochaczewskiego Kina 
Letniego. Do wyboru mamy aż 
116 � lmów - zarówno klasyki 
sprzed lat, jak i pozycje, które 
niedawno gościły na dużym 
ekranie. 

Jedna osoba może wskazać 
maksymalnie cztery z nich. 

Głosowanie potrwa do półno-
cy 10 czerwca. 

Przypomnijmy, że kino ple-
nerowe to jeden z projektów So-
chaczewskiego Budżetu Oby-
watelskiego, którego historia 

sięga 2013 roku. Projekcje od-
bywały się najpierw na pod-
zamczu, a potem na plaży miej-
skiej. Ponieważ kino plenerowe 
od samego początku cieszyło 
się olbrzymią popularnością, 

władze miasta postanowiły, że 
SKL na stałe wpisze się do wa-
kacyjnego kalendarza wyda-
rzeń kulturalnych.

Tego, ile osób skorzysta-
ło z dotychczasowych projek-
cji, nikt nie jest chyba w stanie 
policzyć. Zainteresowanie po-
kazami � lmowymi przeszło 
najśmielsze oczekiwania or-
ganizatorów.  Kino letnie gro-
madzi za każdym razem setki 
mieszkańców i wszystko wska-
zuje, że tak będzie i w tym roku.

Wraca kino letnie na plaży miejskiej
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Magiczne krainy otworzy-
ły swoje podwoje dla gości 
już o godz. 11:00. Dziecia-
ki witały � lmowe postacie 
- bohaterowie bajek „Psi Pa-
trol” i „Kraina Lodu”. Teren 
podzielony został na kilka 
stref z przeróżnymi atrak-
cjami, które można było od-
wiedzać, posiłkując się spe-
cjalnie przygotowaną mapą. 

Od muzyków 
do odkrywców
W Krainie Muzycznej dzie-
ci mogły przenieść się na 
Wyspę Pacynek lub do Kra-
iny Cukierków oraz wziąć 
udział w animacjach „Pan 
Marcepan i Madame Lu-
kier”, wysłuchać koncertu 
na wesoło w wykonaniu or-
kiestry Państwowej Szkoły 
Muzycznej, obejrzeć wystę-
py dzieciaków z sochaczew-
skich szkół i przedszko-
li. Dla zebranych zatańczył 
też zespół „Carbo Dance”. Z 
entuzjastyczną reakcją dzie-
cięcej i dorosłej publiczno-
ści spotkało się przezabaw-
ne przedstawienie teatralne 
pt. „Kopciuszek” w wyko-
naniu nauczycieli ze Szkoły 
Podstawowej nr 4.  Okazu-
je się, że teatr nie potrzebu-
je słów, aby przekazać to, co 
ważne.

W Krainie Malucha na 
najmłodszych czekały m. 
in.  zajęcia umuzykalniające 
„MeloMaluchy MeloBrzu-
chy”, a także „Plastusiowa 
kraina”.  Jedną z najbardziej 
nowatorskich propozycji 
była Orkiestra Recyklingo-
wa - każde dziecko mogło 
zostać muzykiem podczas 
zajęć dźwiękowych prowa-
dzonych przez Katarzynę 
Orlińską. Z kolei w Krainie 
Plastycznej, razem z Łuka-
szem Kucińskim, maluchy 
przeniosły się do świata ko-
miksu. Dzieci mogły rów-
nież stworzyć piękne kartki 
oraz dekoracje z origami. W 
Krainie Gier i Zabaw  na go-

ści czekały popularne plan-
szówki  w formacie XXL 
oraz drewniane klocki Ma-
ple. Było też malowanie bu-
ziek, skręcanie baloników i 
bańki mydlane. W Krainie 
Odkrywcy, podczas poka-
zów Centrum Nauki Koper-
nik, można było dowiedzieć 
się wszystkiego o dźwięku. 

Dzieciaki z paszportami
Kraina Książki zorgani-
zowana przez Miejską Bi-
bliotekę Publiczną w So-
chaczewie zabrała dzieci 
do magicznego świata ba-
jek. Były też zabawy z chus-
tą animacyjną, fotookienko 
z książką oraz akcja gło-
śnego czytania bajek i wier-
szy przez miejskich samo-
rządowców, pracowników 
MBP oraz rodziców i ich 
pociechy. W Krainie Histo-
rycznej, razem z instruk-
torami ze Stowarzyszenia 
Muzealna Grupa Historycz-
na, najmłodsi mogli poznać 
życie w wojskowym obozie i  
kilka zasad survivalu. 

W prężnie działają-
cej Krainie Sportowej dzie-
ci wzięły  udział w konku-
rencjach, grach i zabawach 
przygotowanych wspól-
nie z partnerami: MOSiR, 
Rugby Club Orkan Socha-
czew, TPD, Sochaczewskim 
Centrum Sportów Wal-
ki, UKS Dragon Fight Club 
oraz Uniwersytetem Trze-
ciego Wieku. Każde dziec-
ko wspólnie z rodzicem mo-
gło pokonać tor przeszkód, 
otrzymując przy każdym ze 
stanowisk wpis do „Pasz-
portu rodzinnej aktywności 
sportowej”. Zwieńczeniem 
rywalizacji było przejście 
całej trasy gry planszowej, 
której mały wzór znajduje 
się w wydanej przez ratusz 
książeczce „Sochaczew na 
sportowo”. Ci, którzy wy-
konali wszystkie zadania, 
wzięli udział w losowaniu 
atrakcyjnych nagród. 

W Krainie Zdrowia  
można było spróbować zdro-
wych soków z Gospodarstwa 

Magiczny Dzień Dziecka
W niedzielę 27 maja Integracyjny Ogród Zabaw i Sportu zamienił się w świat czarodziejskich krain. Na dzieci czekały 
atrakcje z różnych dziedzin - m. in. muzyki, plastyki, literatury, historii i sportu. Entuzjastyczne reakcje dzieciaków biorących 
udział w zabawie nie pozostawiają wątpliwości. Nowa formuła miejskiego Dnia Dziecka była strzałem w dziesiątkę. 

Przedstawienie w wykonaniu nauczycieli z SP nr 4 rozbawiło publiczność do łez

Gry w formacie XXL cieszyły się ogromnym zainteresowaniem

Z mieszkańcami czas spędzali burmistrz Piotr Osiecki 
i przewodniczący Rady Miasta Sylwester Kaczmarek

Teatr „Pod Orzełkiem” w akcji

Niezależnie od wieku, każde dziecko mogło znaleźć coś dla siebie

Popis swoich umiejętności dali uczniowie szkoły muzycznej
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To już tradycja, że ostatni 
przed wakacjami koncert 
Chopinowski odbywa się 
w czasie festiwalu akorde-
onowego. W tym roku Pań-
stwowa Szkoła Muzyczna 
w Sochaczewie zorganizo-
wała festiwal w dniach 23-
24 maja, a koncert w hotelu 
Chopin odbył się na zakoń-
czenie pierwszego dnia im-
prezy.

Prowadząca koncert, dy-
rektor sochaczewskiej szkoły 
muzycznej, Anna Wróblew-
ska, szczególne podziękowa-
nia skierowała do burmistrza 
Piotra Osieckiego, główne-
go sponsora tego i wszyst-
kich cyklicznych koncer-
tów, do Danuty Jurek, żony 
śp. Jerzego Jurka, patronują-
cej temu wydarzeniu, do dy-
rektora Festiwalu „Harmonia 
Espressiva” Ludwika Skrzyp-
ka oraz do współorganiza-
torów „spotkań”: właścicie-
li hotelu Chopin, Wydziału 
Kultury, Turystyki i Promo-
cji UM oraz Narodowego In-
stytutu Fryderyka Chopina.

Po powitaniach i po-
dziękowaniach zabrzmia-
ły pierwsze dźwięki muzy-
ki, po których wiadomo już 

było, że na scenie znalazł się 
fenomenalny zespół. Bester 
Quartet zachwycał wirtu-
ozerią, zaskakiwał pomy-
słami muzycznymi i czaro-
wał różnorodnością stylów, 
wśród których, oprócz kla-
syki i jazzu, pobrzmiewały 
rytmy orientalne, a nawet 
etno. Nic więc dziwnego, że 
kwartet ma na swoim kon-
cie wiele sukcesów muzycz-
nych w kraju i zagranicą, a 
każdy utwór wykonany na 
scenie hotelu Chopin wy-
woływał burzę braw. O at-
mosferze panującej podczas 
koncertu najlepiej świad-
czy fakt, że publiczność nie 
chciała wypuścić artystów 
ze sceny, a ci dziękowali za 
gorące przyjęcie.

- Duża różnorodność 
stylistyczna,   wirtuozeria 
każdego instrumentalisty, a 

jednocześnie precyzja i ze-
spolenie kwartetu, olbrzy-
mie walory kolorystyczne, 
improwizacja na najwyż-
szym poziomie - takimi 
wrażeniami tuż po koncer-
cie Bester Quartet podzie-
liła się z nami Joanna Nie-
wiadomska-Kocik,   była 
dyrektor   sochaczewskiej 
PSM, a obecnie naczelnik 
Wydziału Kultury, Turysty-
ki i Promocji UM. - Muzy-
cy bawili się swoją grą, spra-
wiając, że publiczność, jak 
zaczarowana, przenosiła się 
w przedstawianą przestrzeń 
muzyki ilustrowanej. Nie-
konwencjonalny repertuar 
zaaranżowany na ten skład 
instrumentalistów sprawia, 
że publiczność nie odczu-
wa trudności w zrozumie-
niu pomysłów muzycznych 
- dodała szefowa miejskiej 

kultury, także będąca mu-
zykiem. 

A skład zespołu to grun-
townie wykształceni instru-
mentaliści: Jarosław Bester - 
akordeon, Dawid Lubowicz 
- skrzypce, Oleg Dyyak - 
instrumenty   perkusyjne, 
akordeon, klarnet, duduk, 
Maciej Adamczak - kontra-
bas. W tym składzie muzy-
cy nagrali dziewięć płyt i 
niezliczoną liczbę wykonań 
dla stacji telewizyjnych i ra-
diowych. A w środę 23 maja 
wielką przyjemność po-
słuchania ich miała socha-
czewska publiczność.

Tuż po wakacjach po-
znamy terminy „Spotkań 
z Chopinem” na kolej-
ny sezon muzyczny. Z wy-
przedzeniem będzie o tym 
informować „Ziemia So-
chaczewska”.

Na dzieci spadł deszcz baniek mydlanych

Różnorodne występy prezentowali najmłodsi

Sadowniczego „Tęczowy 
Ogród”. Dodatkowo  rodzi-
ce i dziadkowie mogli sko-
rzystać z bezpłatnych badań 
poziomu cukru we krwi i ci-
śnienia tętniczego. Na zgłod-
niałych, którzy nie chcie-
li tracić czasu na domowy 
obiad, czekała Strefa Caterin-
gu, z jedzeniem i napojami.

Co za rok?
Na wszystkie dzieci czeka-
ły upominki - słodycze oraz 
miejskie gadżety: odblasko-
we opaski, breloczki, wia-
traczki. Zwłaszcza kilkaset 
tych ostatnich rozeszło się 
w mgnieniu oka. Rozdawa-
li je przy wejściu burmistrz 
Piotr Osiecki i przewodni-
czący rady miejskiej Sylwe-
ster Kaczmarek. Naczelnik 
Wydziału Kultury, Tury-
styki i Promocji w Urzędzie 
Miejskim, Joanna Niewia-
domska-Kocik, zachęcona 
zainteresowaniem z jakim 
spotkało się wydarzenie, 
powiedziała nam, że nowa 
formuła Dnia Dziecka do-
czeka się nie tylko kontynu-
acji, ale i rozwinięcia.

- W ogródku jorda-
nowskim jest jeszcze tro-
chę miejsca, więc niewy-
kluczone, że w przyszłym 
roku pojawią się tam nowe 
krainy. Wstępnie myśleli-
śmy np. o krainie iluzji, ale 
też o wprowadzeniu moty-
wu przewodniego dla ca-
łej imprezy - mówi Joan-
na Niewiadomska-Kocik. 
- W tym miejscu chciała-

bym podziękować wszyst-
kim - i starszym i młod-
szym, dzieciom, rodzicom, 
a także dziadkom, którzy 
gościli na miejskim Dniu 
Dziecka. Było nam nie-
zmiernie miło słyszeć po-
zytywne komentarze i 
opinie ze strony sochacze-
wian, a jeszcze milej robi-
ło nam się gdy mieszkańcy, 
którzy przyszli na począ-
tek imprezy, wracali do 
nas np. po przerwie na zje-
dzenie obiadu. 

Joanna   Niewiadomska-
-Kocik podkreśla, że to była 
właśnie główna myśl towa-
rzysząca przygotowaniom, 
które, o czym warto wspo-
mnieć, trwały kilka miesię-
cy i wymagały zjednoczenia 
sił nie tylko pracowników 
ratusza, ale i miejskich jed-
nostek oraz organizacji. 

- Chcieliśmy zapropo-
nować sochaczewianom ca-
łodniową ofertę, z której 
mogłyby skorzystać dzie-
ci w różnym wieku. Inspira-
cją były dla nas Artystyczne 
Kramnice i panująca na nich 
frekwencja. Dzieci chętnie 
angażowały się w kreatywne 
i twórcze warsztaty a także 
w odbywające się teatrzyki i 
koncerty. Przy okazji posze-
rzały wiedzę, uczyły się no-
wych umiejętności - dodaje 
pani naczelnik. 

Pozostaje nam więc tyl-
ko czekać, czym urząd za-
skoczy maluchy podczas 
przyszłorocznego   Dnia 
Dziecka. 

Koncert z festiwalem w tle
Wyśmienity występ Bester Quartet zakończył sezon Sochaczewskich Spotkań 
z Chopinem. Zespół tak zauroczył publiczność, że dwukrotnie bisował. 
Koncert towarzyszył VII Festiwalowi Muzyki Akordeonowej „Harmonia 
Espressiva” im. prof. Jerzego Jurka, którego organizatorem jest szkoła muzyczna.

Po raz ósmy do miasta 
przyjedzie nowoczesny 
ambulans Fundacji Ronal-
da Mc’Donalda. Przez trzy 
dni, od 8 do 10 czerwca, w 
ramach ogólnopolskiego 
programu pro� laktyczne-
go „Nie” nowotworom u 
dzieci” lekarze radiolodzy 
przyjmą ok. 200 małych 
pacjentów - mieszkańców 
Sochaczewa.

Zapisy trwają do 7 czerwca 
pod numerem telefonu 46 
862 22 35 wew. 440 .

- Mobilna stacja me-
dyczna zatrzyma się na pla-
cu Kościuszki. Zapisywać 
można małych pacjentów z 
grupy wiekowej od 9 miesię-

cy do 6 lat. Listę jak zawsze 
sporządzi telefonicznie nasz 
wydział - informuje Joanna 
Kamińska, naczelnik Wy-
działu Polityki Społecznej i 
Ochrony Zdrowia.

Przypomina jedno-
cześnie, że badania są 
bezpłatne, gdyż wszyst-
kie koszty bierze na sie-

bie UM. W gabinecie na 
kołach lekarze wykony-
wać będą USG narządów 
wewnętrznych, czyli jamy 
brzusznej, szyi oraz jąder 
u chłopców.

- W czasie ubiegło-
rocznej akcji przez trzy 
dni lekarze przebadali no-
woczesnym sprzętem ultra-

sonogra� cznym w sumie 
230 dzieci, wykonali bli-
sko 600 prześwietleń USG. 
Udzielili 61 porad, 47 ma-
łym pacjentom zlecono 
przeprowadzenie konsulta-
cji specjalistycznych, a dal-
szą diagnostykę zapropono-
wano 52 rodzicom - wylicza 
naczelnik Kamińska.

Zapisz dziecko na bezpłatne USG
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Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Głównymi tematami roz-
mów były oczywiście spra-
wy polskiej wsi oraz kwestie 
związane z budową Central-
nego Portu Komunikacyj-
nego w Stanisławowie. W 
spotkaniu, poza ministrem 
Jurgielem, uczestniczyli m.in. 
poseł Maciej Małecki, sena-
tor Marek Martynowski, sta-
rosta Jolanta Gonta oraz wójt 
Młodzieszyna Monika Pie-
trzyk.

- Cieszę się, że wizyta mi-
nistra spotkała się z dużym za-
interesowaniem   mieszkań-
ców naszego powiatu, a przede 
wszystkim naszych rolników  
- powiedział nam poseł Ma-
ciej Małecki. - W czasie spotka-
nia zostały poruszone sprawy 
ważne dla polskiej wsi. Minister 
Jurgiel przedstawił konkretne 
działania rządu, mające na celu 
poprawienie sytuacji polskich 
rolników. Korzystając z okazji 
dziękuję pani wójt Monice Pie-
trzyk za profesjonalną pomoc w 
przygotowaniu wizyty.

Spotkanie, w którym 
udział wzięło ponad 150 
osób, miało formę rozmo-
wy ministra z rolnikami. 
Krzysztof Jurgiel odpowiadał 
na pytania uczestników i no-
tował padające uwagi. 

- Prawo i Sprawiedliwość 
zawsze słuchało Polaków, bo 
politykę postrzegamy jako 
służbę obywatelom - wycho-
dzimy naprzeciw oczekiwa-
niom i potrzebom - i wła-

śnie po to są takie spotkania. 
Chcemy dyskutować nasze 
propozycje w jak najszerszym 
gronie. Dlatego, po kwiet-
niowej konwencji, na któ-
rej zaprezentowaliśmy nowe 
pomysły programowe, spo-
tykamy się i rozmawiamy z 
Polakami - dodał Maciej Ma-
łecki, który także  jest w gru-
pie polityków PiS zaangażo-
wanych w spotkania w całej 
Polsce.

Przyjazd szefa resortu 
rolnictwa do Młodzieszyna 
to kolejna w tym roku wizy-
ta członka rządu na ziemi so-
chaczewskiej. Przypomnij-
my, że od stycznia powiat 
sochaczewski odwiedzili: szef 
gabinetu premiera Mateusza 
Morawieckiego minister Ma-
rek Suski i szef Komitetu Sta-
łego Rady Ministrów Jacek 
Sasin.

W Domu Pomocy Społecz-
nej odbyło się drugie spo-
tkanie z cyklu „Nasza Hi-
storia”.

Zaproszonym gościem był 
Marek Orzechowski, nauczy-
ciel historii w Szkole Podsta-
wowej w Młodzieszynie, po-
pularyzator historii ziemi 
młodzieszyńskiej i dzienni-
karz radiowy.

W niezwykle barwny 
sposób opowiedział histo-
rię ziemi młodzieszyńskiej 
i jej mieszkańców. Mówił o 

nieistniejących budowlach 
i zabytkach, a także o za-
pomnianych miejscach pa-
mięci. Dzięki zachowa-
nym zdjęciom archiwalnym, 
uczestnicy spotkania mogli 
zobaczyć te miejsca.

Mieszkańcy byli pełni 
uznania dla gościa, z zain-
teresowaniem uczestniczy-
li w spotkaniu. Wspomnie-
nia o ziemi młodzieszyńskiej 
zostały utrwalone i opubli-
kowane w wydawnictwach: 
„Pocztówki z Młodzieszyna” 
i „Kapliczki z Młodzieszyna”. 

Przypominamy, iż 1 czerwca 
ruszył nabór propozycji pro-
jektów do Powiatowego Bu-
dżetu Obywatelskiego na rok 
2019. Do dyspozycji mieszkań-
ców powiatu sochaczewskiego 
jest kwota 1 miliona złotych. 

Zapraszamy mieszkańców po-
wiatu sochaczewskiego, którzy 
ukończyli 18 lat do zgłaszania 
swoich pomysłów na projekt w 
ramach PBO. Formularz zgło-
szenia projektu wraz z listą po-
parcia należy wypełnić i złożyć 
w kopercie z dopiskiem „Po-
wiatowy Budżet Obywatelski” 
w Kancelarii Ogólnej Staro-
stwa Powiatowego w Sochacze-
wie lub przesłać scan oryginału 
w wersji elektronicznej na adres: 
budzetobywatelski@powiatso-
chaczew.pl. 

Zgłaszana propozycja projek-
tu powinna być zgodna z zada-
niami własnymi powiatu, wedle 
ustawy o samorządzie powiato-
wym oraz służyć mieszkańcom 
całego powiatu sochaczewskiego. 
Oznacza to, że � nansowane z nie-
go zadania dotyczyć mają potrzeb 
więcej niż jednej gminy. 

Zadania własne powiatu 
w ramach budżetu obywatel-

skiego są dzielone na: projek-
ty „twarde” (np. budowa, prze-
budowa dróg powiatowych, 
chodnika, mała infrastruktu-
ra oraz inne zadania inwesty-
cyjne) oraz projekty „miękkie” 
(np. koncert, zawody sportowe, 
warsztaty, festyny, szkolenia). 
Kwota przeznaczona na projek-
ty „twarde” to 800.000 złotych, 
kwota przeznaczona na projek-

ty „miękkie” to 200.000 zł. Po-
mysły można zgłaszać do 30 
czerwca 2018 roku.

Wszelkie dodatkowe infor-
macje oraz niezbędne formula-
rze do pobrania można uzyskać 
na stronie www.powiatsocha-
czew.pl w zakładce „Budżet 
Obywatelski”. 

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

W ostatnich dniach na-
stąpiła zmiana miejsca, w 
którym będą przeprowa-
dzane kontrole autokarów. 
Teraz odbywać się będą na 
parkingu pływalni „Orka”, 
przy ul. Olimpijskiej 3.

Wszyscy wyjeżdżający na 
zorganizowane formy wy-
poczynku pojazdami prze-
znaczonymi do przewo-

zu dużej liczby osób mogą 
prosić o sprawdzenie stanu 
technicznego autokaru. Pi-
semne wnioski w tej sprawie 
należy składać w sekreta-
riacie Komendy Powiatowej 
Policji w Sochaczewie, mi-
nimum tydzień przed plano-
wanym wyjazdem. Kontrola 
na parkingu przy pływalni 
jest możliwa w godz. 6:00 - 
21:30. 

Zmiana miejsca 
kontroli autokarów

O Młodzieszynie dawniej

Minister Jurgiel spotkał się 
z mieszkańcami powiatu
W podsochaczewskim Młodzieszynie odbyło się spotkanie z ministrem rolnictwa 
Krzysztofem Jurgielem. Był to element prowadzonej przez polityków Prawa 
i Sprawiedliwości akcji informacyjnej „Polska Jest Jedna - Słuchamy Polaków”.

Trwa nabór projektów do PBO
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ZA BARIERĄ PRAWA

Wieczorem 28 maja, 28-let-
ni kierowca volkswagena 
nie wyhamował przed ron-
dem i jego pojazd zawisł na 
wyspie środkowej. Przy-
byli na miejsce wypadku 
policjanci podejrzewali, że 
mężczyzna może być pija-
ny, i nie mylili się. 

Badanie na zawartość alko-
holu wykazało, że 28–latek 
ma prawie 2,5 promila w or-
ganizmie. Szybko okazało 
się jednak, że rozbity samo-
chód i zarzut prowadzenia 
pojazdu w stanie nietrzeź-
wości, to tylko część jego 

problemów. Młody socha-
czewianin miał w kiesze-
ni torebkę z marihuaną, a z 
policyjnych baz danych wy-
nikało, że nie posiada nawet 
prawa jazdy.

Mężczyzna został osadzo-
ny w areszcie. Gdy wytrzeź-
wiał, ukarano go mandatem 
za jazdę bez uprawnień i spo-
wodowanie kolizji. Następnie 
usłyszał zarzuty posiadania 
środków odurzających oraz 
kierowania pojazdem w sta-
nie nietrzeźwości. Za popeł-
nione przestępstwa grozi mu 
teraz do 3 lat pozbawienia 
wolności. (seb)

Nie zauważył ronda

W środę 23 maja funkcjona-
riusze Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego i Urzę-
du Celnego zlikwidowali w 
podsochaczewskim Żuko-
wie nielegalną wytwórnię 
papierosów.

Z ustaleń ABW i Urzędu Cel-
nego wynika, że w Żukowie 
od lat produkowane były nie-
legalne papierosy. Funkcjo-
nariusze przez kilka tygodni 
obserwowali „fabrykę” zbie-
rając materiał dowodowy. 23 
maja wkroczyli do budynku, 
w którym zatrzymali czterech 
mężczyzn. Jeszcze tego same-
go dnia zostali oni doprowa-
dzeni do sochaczewskiej pro-
kuratury.

- Jeden z zatrzymanych 
przyznał się do zarzucanych 
mu czynów, pozostali nie - 
mówi szefowa prokuratury Jo-

anna Szymaniak. - Mężczyźni 
złożyli za to wyjaśnienia, nie-
stety w wielu miejscach są one 
ze sobą sprzeczne. Teraz na-
szym zadaniem jest ustalenie 
stanu faktycznego.

Zdaniem sochaczewskich 
prokuratorów, wytwórnia w 
Żukowie jest tylko niewielką 
częścią trwającego być może 
na terenie całego kraju pro-
cederu. Dlatego śledczy chcą 
ustalić, kto dostarczał do Żu-
kowa materiały konieczne do 
produkcji papierosów.

Z wyliczeń funkcjonariuszy 
Urzędu Celnego wynika, że z 
powodu działalności podsocha-
czewskiej wytwórni wyrobów 
tytoniowych, skarb państwa 
stracił około trzech milionów 
złotych. Sąd przychylił się do 
wniosku prokuratury i zdecy-
dował o tymczasowym areszto-
waniu podejrzanych. (seb)

W Żukowie produkowali 
nielegalne papierosy

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Przypomnijmy, że 29 listopa-
da 2013 roku Rada Powiatu So-
chaczewskiego podjęła uchwałę 
w sprawie nieodpłatnego prze-
kazania nieruchomości stano-
wiącej własność powiatu na 
rzecz skarbu państwa. Budy-
nek przejęła płocka prokura-
tura i rozpoczęły się procedu-
ry przetargowe, zmierzające do 
zaadaptowania dawnych wy-
działów starostwa i przychod-
ni lekarskiej na potrzeby socha-
czewskiej „rejonówki”. Prace 
budowlane trwały do końca 
2017 roku. 24 maja tego roku 
prokuraturze udało się dopeł-
nić wszystkich niezbędnych 
formalności, a przeprowadz-
ka rozpoczęła się już następne-
go dnia.

Nowa siedziba sochaczew-
skiej prokuratury przy ul. Zie-
mowita 10 przeszła gruntowny 
remont i  ponowną aranżację 
pomieszczeń. Wykonana zo-
stała nowa kotłownia gazowa 
o mocy 180 kW oraz instalacja 
grzewcza w całym budynku. 
Wymieniono wszystkie pozo-
stałe instalacje, a do tego budy-
nek zyskał klimatyzację. Poja-
wiła się też winda na potrzeby 
osób niepełnosprawnych.

W piwnicach obiektu znaj-
duje się pokój zatrzymań wy-
posażony w dwie cele. Do dys-
pozycji śledczych powstały 
także pokoje przesłuchań, w 
tym tzw. „niebieski”, przystoso-
wany do przesłuchiwania dzie-
ci oraz osób niepełnospraw-
nych intelektualnie. W pokoju 
okazań zamontowano wenec-
kie lustro, które pozwala świad-
kom widzieć podejrzanego, jed-
nocześnie nie będąc przez niego 
widzianymi.

Szefowa sochaczewskiej 
prokuratury, Joanna Szyma-
niak, nie kryje zadowolenia z 

przeprowadzki. Do tej pory jej 
pracownicy ledwo mieścili się 
na niecałych 200 mkw. wynaj-
mowanych od sochaczewskie-
go sądu w budynku przy ul. 1 
Maja 7. Teraz do zagospodaro-
wania mają aż 1800 mkw.

- Przeprowadzka w przy-
padku takiej instytucji to dość 
skomplikowane przedsięwzię-
cie - mówi Joanna Szymaniak. 
- Ciągle coś jest przenoszone, 
pakowane,   rozpakowywane, 
czy podłączane, ale nie może-
my pozwolić sobie na przestoje, 
więc jednocześnie przeprowa-
dzane są zwyczajne dla naszego 
zawodu czynności, jak przesłu-
chiwanie świadków, czy podej-
rzanych. Pomijając zamiesza-
nie, warunki pracy już teraz 
znacznie się poprawiły. Zazna-
czam przy tym, że od ponie-
działku 28 maja interesantów 
przyjmujemy już w budynku 
przy Ziemowita 10.

Jak dowiedzieliśmy się od 
prokuratora okręgowego Prze-
mysława Tarczyńskiego, prze-
prowadzka potrwa do połowy 
czerwca.

- Trwa przenoszenie do-
kumentów, głównie archi-
wum - mówi prokurator Tar-
czyński. - Kiedy tylko się z 

tym uporamy, zostanie jedy-
nie dopełnienie formalności 
związanych z wypowiedze-
niem umowy najmu i przeka-
zaniem kluczy do opuszczo-
nych pomieszczeń.

Odzyskanie piętra na pew-
no poprawi sytuację lokalową 
sochaczewskiego sądu, ale jak 
zaznacza jego prezes, Beata Tur-
czyn-Topyła, na pewno nie roz-
wiąże problemu.

- Na tą chwilę nasze wa-
runki lokalowe należy ocenić 
jako bardzo złe - mówi prezes 
Turczyn-Topyła. - Dodatkowe 
200 mkw sprawi, że zmienią 
się na nadal niewystarczające. 
Oczywiście cieszy nas uzyska-
nie tych kilku dodatkowych 
pomieszczeń, ale nie pozwoli 
to na stworzenie dodatkowych 
sal rozpraw. Z trudem udaje 
nam się przystosowywać budy-
nek, w którym się mieścimy, do 
obecnych realiów. Na przykład 
„stróżówka” została przeniesio-
na na korytarz, gdyż pomiesz-
czenia w których na rozprawę 
czekali oskarżeni nie mogą już 
być koedukacyjne. 

Nie jest to jedyne utrudnie-
nie, z jakim na co dzień bory-
ka się sochaczewski sąd. Zdarza 
się, że na ławie oskarżonych ma 

zasiąść kilkadziesiąt osób, a nie-
które sprawy wymagają prze-
słuchania kilkuset świadków.

Od lat trwają starania roz-
poczęte jeszcze przez poprzed-
niego prezesa sochaczew-
skiego sądu, sędziego Jacka 
Woźnicę, które mają dopro-
wadzić do naprawienia tej sy-
tuacji. Jeśli wszystko znajdzie 
pozytywny � nał, miasto przej-
mie od skarbu państwa budy-
nek przy 1 Maja, a w zamian 
przekaże działkę na polach 
czerwonkowiskich, na której 
powstanie nowy gmach sądu. 
28 kwietnia 2015 roku, w trak-
cie sesji, radni miejscy jedno-
głośnie poparli pomysł tej za-
miany nieruchomości i podjęli 
uchwałę intencyjną, pozwala-
jącą burmistrzowi i prezeso-
wi sądu rozpocząć konkretne 
działania związane np. z przy-
gotowaniem stosownych poro-
zumień, czy uzyskaniem przez 
sąd decyzji o budowie nowego 
gmachu.

Tymczasem prokuratura 
szykuje się już do symbolicz-
nego, uroczystego otwarcia. Jak 
się dowiedzieliśmy, trwa jeszcze 
ustalanie terminu, ale na pew-
no nastąpi ono między 18 a 21 
czerwca.

Prokuratura już działa
w nowej siedzibie
Sochaczewscy prokuratorzy od poniedziałku 28 maja zajmują już nową siedzibę 
przy Ziemowita 10. Jak ocenia nadzorujący przenosiny podległej sobie jednostki, 
prokurator okręgowy Przemysław Tarczyński, przeprowadzka potrwa jeszcze 
do połowy czerwca. Tymczasem śledczy zachowują ciągłość pracy, tak aby 
trudniejsze warunki nie miały wpływu na działanie prokuratury.

Nowa siedziba przy ul. Ziemowita prezentuje się bardzo okazale
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WYDARZENIA

Piątek 8 czerwca
Otwarcie galerii Honorowych Obywateli 
Sochaczewa

Uroczysta sesja Rady Miejskiej 
Sochaczewa
Prezentacja hejnału Sochaczewa, pod-
niesienie fl agi miasta na maszt, koncert  
250-osobowego Chóru Niepodległa 
„Od Bogurodzicy do Mazurka Dąbrow-
skiego”

Sochaczewskie impresje muzyczno 
-literackie
- Uroczysty koncert orkiestry kameralnej 
Camerata Mazovia (Anna Spychalska - 
mezzosopran, Romuald Spychalski - tenor, 
Artur Komorowski - dyrygent)
- Prezentacja dorobku sochaczewskich 
literatów (prowadzenie aktor Tadeusz 
Chudecki)

Festiwal Teatrów Ulicznych 
- Teatr Ognia Avatar z Legnicy
(prowadzenie - Iza Goryniak)

Sobota 9 czerwca
Otwarcie IX Zlotu Zabytkowej Motoryzacji 
i Rajdu im. Ks. Władysława Druckiego-
-Lubeckiego. 
Wystawa pojazdów zabytkowych na 
parkingu przy ul. Władysława Grabskiego 
(ok. godz. 11.00 start pierwszej załogi do 
I etapu rajdu, godz. 10:45 - 11.30 próby 
sprawnościowe pojazdów na parkingu 
przy Starostwie Powiatowym w Socha-
czewie)

Turniej siatkówki plażowej (zapisy od  
godz.  8.30)

Sportowe potyczki rodzinne z UTW - 
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego 
Wieku
Rodzinna gra planszowa „Sochaczew  
na sportowo”  
„Szachy pod chmurką” - sekcja 
szachowa SCK
IV Otwarte Mistrzostwa Sochaczewa 
w Podciąganiu na Drążku i Pompkach 
(zapisy od godz. 11.30)
Mecz ligowy - grają U12 Akademia 
Piłkarska Sochaczew -  FEA Łąck
Gry i zabawy dla dzieci z udziałem 
Sochaczewskiego Centrum Sportów 
Walki i Stowarzyszenia Wolontariuszy

Program obchodów 

Święto Mieszkańców Miasta
15.00
Urząd Miejski 
w Sochaczewie, 
ul. 1 Maja 16

9.00
Parking przed 
Urzędem 
Skarbowym

9.00
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji
ul Chopina 101

9:30 -11:30

10:00

11:00

12:00

14:00 - 16:00

16.00
Plac Tadeusza 
Kościuszki

20.00
Sochaczewskie 
Centrum Kultury 
ul. 15 Sierpnia 83

22.00
Plac Tadeusza 
Kościuszki

Uhonorowani obywatele i uroczysta sesja
Trzydniowe święto miesz-
kańców rozpocznie otwarcie 
galerii Honorowych Obywa-
teli Sochaczewa. W sekreta-
riacie ratusza na pierwszym 
piętrze upamiętnione zosta-
ną wszystkie osoby, które otrzymały ten tytuł, począwszy 
od marszałka Józefa Piłsudskiego, po współcześnie utytu-
łowanych zasłużonych mieszkańców. 
Uroczystość odbędzie się w piątek, 8 czerwca o godz. 15 w 
ratuszu, skąd zebrani udadzą się na plac Kościuszki na okolicz-

nościową sesję Rady Miejskiej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 
16.00 od niepodległościowego wykładu pt. „Wpływ Wielkiej Woj-
ny na losy Sochaczewa”, który wygłosi dyrektor Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Paweł Rozdżestwieński.
Następnie odbędzie się podniesienie fl agi na maszt i premie-
rowe wykonanie hejnału Sochaczewa. Kompozycję, na cztery 
strony świata, zagra trębacz, a potem kwintet instrumentów 
dętych blaszanych. Hejnał wybrano w drodze konkursu, 
na który nadesłano z całej Polski dwadzieścia kompozycji. 
Autorem najlepszej okazał się Piotr Flis, pierwszy fl ecista 
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 

Uroczystą sesję uświetni wyjątkowy koncert polskich hym-
nów „Od Bogurodzicy do Mazurka Dąbrowskiego”. Wyjątko-
wy, gdyż na jednej scenie staną wszystkie sochaczewskie 
chóry - szkoły muzycznej, Vivace, Towarzystwa Śpiewacze-
go Ziemi Sochaczewskiej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i 
Patria. Usłyszymy „Bogurodzicę”, „Gaude Mater Polonia”, 
„Warszawiankę”, „Boże coś Polskę”, „Rotę”, „Hymn Legio-
nów” a na koniec „Mazurka Dąbrowskiego”.
W imieniu władz miasta zachęcamy sochaczewian do udzia-
łu w tej podniosłej uroczystość, na którą zaproszeni zostali 
także przedstawiciele zaprzyjaźnionych samorządów. 
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Uroczystość nadania sztandaru 
37. Sochaczewskiemu Dywizjonowi 
Rakietowemu Obrony Powietrznej

Msza św. w kościele p.w. Matki Bożej 
Różańcowej w parafi i św. Wawrzyńca

Uroczysty apel i wręczenie 
sztandaru

Defi lada pododdziałów Wojska 
Polskiego

Malowanie poloneza - SCK
Występy grup:
- Grupa teatralna „Rekwizyt” (pod kie-
runkiem Damiana Jaworskiego)
- Studio Piosenki (pod kierunkiem Piotra 
Milczarka)
- Grupa taneczna „Step up”  (pod kierun-
kiem Lidii Kowalik)
- „Folklorek”  - (pod kierunkiem Katarzy-
ny Proch, Kingi Przybylskiej)
Wspólne wykonanie poloneza

Festiwal Orkiestr Dętych Ochotni-
czych Straży Pożarnych - w hołdzie 
bohaterskim strażakom w 100 rocznicę 
odzyskania niepodległości
- Musztra paradna w wykonaniu or-
kiestr z Nadarzyna, Mykanowa i Kask 
(prowadzenie - Magdalena Franaszek-
-Niewiadomska)

Formowanie pochodu i przemarsz 
ulicami miasta (ul. Warszawską w 
kierunku MOSiR) - Parada Biało-
-Czerwona z udziałem strażaków, 
orkiestr dętych, zespołów SCK, 
mieszkańców Sochaczewa i zapro-
szonych gości

- Jarmark Sochaczewski - prezentacja 
dorobku sochaczewskich rękodzielników 
- Prezentacja dorobku uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy, 
Dziennego Domu Pomocy Społecznej i 
Warsztatu Terapii Zajęciowej
- Strefa sztuki - prezentacja dorobku 
sochaczewskich twórców
- Strefa NGO - prezentacja dorobku 
sochaczewskich organizacji pozarządo-
wych
- Strefa rodzinna - pokazy Centrum 
Nauki Kopernik, edukacja z Muzeum II 
Wojny Światowej w Gdańsku, planszów-
ki, animacje dla dzieci, Przedszkole pod 
chmurką

- Miasteczko Harcerskie
- Wesołe miasteczko, strefa catteringowa, 
strefa handlowa

Koncert orkiestr dętych z Nadarzyna, 
Mykanowa i Kask

Konkurs radia Sochaczew

Koncert zespołu Brathanki

Koncert zespołu Boney M.

Potańcówka z Piaskiem

Niedziela 10 czerwca
Otwarty Ratusz - burmistrz zaprasza 
do odwiedzenia siedziby władz miasta

Zwiedzanie siedziby władz miasta

Konferencja prasowa poświęcona 
aplikacji na komórki z atrakcjami
turystycznymi Sochaczewa

Prezentacja publikacji dedykowanych 
mieszkańcom Sochaczewa - spotkanie 
autorskie z Barbarą Sobkowicz - 
„Sochonostalgia”, literatami stowarzyszenia 
„Atut” - Antologia Poezji Sochaczewskiej 2

II Mistrzostwa Karate o Puchar Burmi-
strza Miasta Sochaczew (organizator 
Karate Klub Sochaczew) 

II Turniej Rodzinny (organizator Karate 
Klub Sochaczew)

Teatry uliczne i nie tylko
W tym roku, oprócz wydarzeń na stadionie, warto bacznie obser-
wować plac Kościuszki. Po raz pierwszy święto miasta wzbogaci 
dwudniowy Festiwal Teatrów Ulicznych i  Katarynek. Odbędzie 
się on w piątek i sobotę właśnie na placu Kościuszki. 
Otwarcie festiwalu zaplanowano na godz. 22:00 w piątek. Dla 
sochaczewian wystąpi Teatr Ognia Avatar z Legnicy. Aktorzy w 
swym artystycznym dorobku, mają występy na światowej scenie 
festiwalowej m. in.  w Dubaju, podczas EURO 2012 oraz podczas 
Ceremonii Otwarcia Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. 
Następnie teatry i katarynki powrócą w niedzielne popo-
łudnie  (13.45 - 15.45). Drugą odsłonę festiwalu rozpoczną 

katarynki i „Motyle” Teatru Akt 
z Warszawy, którego korzenie 
sięgają tradycji „polskiej szkoły 
pantomimy”. Jego znakami 
rozpoznawczymi są elementy 
cyrkowe i humor operujący  

absurdem. O godz. 14.30 wszyscy będą mogli spróbować  
Mazurka Chopina, a o 15.00 zaprezentuje się teatr dla dzieci 
Bajlandia. Aktorzy zajmujący się od blisko 20 lat teatrem 
dziecięcym przedstawią  „Awanturkę z leśnego podwórka”. 

Wokół tanga
„W kręgu tanga” to spektakl łączący stylową 
muzykę sochaczewskich akordeonistów i ogni-
ste tanga pokazane we współczesnym stylu. 
Zostanie zaprezentowany przez Sochaczewską 
Orkiestrę Akordeonową, prowadzona przez Lu-
dwika Skrzypka oraz zespół taneczny Abstrakt 
pod kierunkiem Moniki Osieckiej-Jaworskiej. 
Orkiestra Akordeonowa zagra najbardziej znane 
tanga we własnych aranżacjach. Tancerki z Abs-
traktu zaprezentują swoje unikatowe, taneczne 
improwizacje.

10.00
Plac Tadeusza 
Kościuszki

12.00

9.00
Urząd Miejski 
w Sochaczewie, 
ul. 1 Maja 16

12.00 - 19:00
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 
ul. Warszawska 80
(prowadzenie 
Jakub Milewski 
i Daniel Janiak

13.30

9.30 i 10:30

10:00

11:00

10:00
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji
ul Chopina 101

10:00 - 16:00

15.00

16.00

17.00 - 19.00

19.00

19.15

20.45

21.45

10.00

11.00

Z komórką na zwiedzanie
Muzea, ruiny zamku, Żelazowa Wola, to najbardziej znane 
obiekty w Sochaczewie. Możemy się jednak założyć, że histo-
ria tych miejsc i wielu innych atrakcji na naszym terenie nie 
jest powszechnie znana. Wkrótce jednak może się to zmienić 
za sprawą specjalnej aplikacji na telefony komórkowe. 
Na zlecenie Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta 
mieszkańcy oraz goście odwiedzający nasze miasto 
otrzymają możliwość skorzystania z pięciu tras z opisami 
ciekawych miejsc w Sochaczewie i okolicy. Propozycje te 
otwiera trasa biegnąca Traktem pamięci bohaterów bitwy 
nad Bzurą i obejmuje 12 obiektów związanych z wydarze-
niami największej bitwy wojny obronnej 1939 r. Kolejna 
trasa wiedzie śladami Fryderyka Chopina i prowadzi nas 
nie tylko do miejsc historycznych, ale także obiektów 
gastronomicznych przywołujących pamięć kompozytora.  
Ciekawie zapowiada się także rowerowo-kajakowy szlak 
Jagiełły, mający swój początek na przystani miejskiej, a 
kończący się smacznym posiłkiem w Osadzie Puszczań-
skiej w Tułowicach. 
Nie zdradzając wszystkich szczegółów, zapraszamy na kon-
ferencję prasową poświęconą aplikacji. Odbędzie się ona w 
niedzielę, 10 czerwca o godz. 10, oczywiście w ratuszu. 
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Msza święta w intencji mieszkańców 
Sochaczewa. Oprawa muzyczna: ze-
spół Art Cameral

Festiwal Teatrów Ulicznych i Katarynek 
(prowadzenie Iza Goryniak)

Koncert kataryniarzy i „Motyle” 
Teatru Akt z Warszawy 
Mazurek Chopina - słodki symbol 
Chopinowskiego Sochaczewa - poczę-
stunek, na który burmistrz zaprasza 
wszystkich mieszkańców i gości
Teatr dla dzieci Bajlandia - „Awanturka 
z leśnego podwórka”

- Jarmark Sochaczewski - prezentacja 
dorobku sochaczewskich rękodzielników
- Prezentacja dorobku uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy, 
Dziennego Domu Pomocy Społecznej i 
Warsztatu Terapii Zajęciowej
- Strefa sztuki - prezentacja dorobku 
sochaczewskich twórców
- Strefa NGO - prezentacja dorobku 
sochaczewskich organizacji pozarządo-
wych
- Strefa rodzinna - pokazy Centrum Na-
uki Kopernik, eksperymenty z Juniorem 
Odkrywcą, planszówki, animacje dla 
dzieci, Przedszkole pod chmurką 
- Miasteczko Harcerskie
- Wesołe miasteczko, strefa catteringo-
wa, strefa  handlowa

występy zespołów z SCK
Smile Crew - „Taniec w czasochodzie” 
(opiekun grupy Karolina Słojewska)

Dziecięcy Zespół Wokalny (pod kie-
runkiem Piotra Milczarka)

Teatr Maska (reżyser Dawid Żakowski)

Sochaczewska Orkiestra Akordeonowa 
pod dyrekcją Ludwika Skrzypka i zespół 
taneczny Abstrakt pod kierunkiem 
Moniki Osieckiej- Jaworskiej - „W kręgu 
tanga”

Koncert sochaczewskich zespołów
Infected Dreams
Daniel Kosmita Janiak
Tajm

Koncert Dawida Kwiatkowskiego
Koncert zespołu Wilki

Koncert laureatów Międzynarodowe-
go Festiwalu Chopinowskiego na Ma-
zowszu w Domu Urodzenia Fryderyka 
Chopina - Państwowa Szkoła Muzyczna 
I i II st. w Sochaczewie

12.30
Kościół p.w. Matki 
Bożej Różańcowej 
w parafi i św. 
Wawrzyńca

13.45 - 15.45
Plac Tadeusza 
Kościuszki

18:00
Żelazowa Wola

13.45

13.45

15.00

12.00 - 19:00
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 
ul. Warszawska 80
(prowadzenie 
Jakub Milewski 
i Daniel Janiak

16.00 - 18:00

21:45
20.15

16.00 

16.40 

17.00 

17.20 

18.00 
18.00 
18.40 
19.20 

Literatura w urzędzie
„Sochonostalgia” Barbary Sobkowicz oraz „Antologia poezji so-
chaczewskiej 2” to jeszcze świeżutkie pozycje książkowe wydane 
przez ratusz. Ich promocja odbędzie się w niedzielę. Jest to jeden 
z pomysłów na zaproszenie mieszkańców do urzędu, który na ten 
czas otwiera swoje podwoje. 
Odwiedzając ratusz będzie się można zapoznać z pracą lokalnej 
administracji, odwiedzić biuro rady miejskiej lub zasiąść w fote-
lu burmistrza. Ratusz, po kolejnych remontach, bardzo zmienił 
swoje oblicze. W niczym nie przypomina już magistratu sprzed 
lat, w którym uginały się podłogi, przez okna wpadał deszcz, a 
klatka schodowa straszyła wyglądem. Dzisiaj jest to w środku 

nowoczesny budynek, który na zewnątrz zachował przedwojen-
ny charakter. 
Wizyta w urzędzie będzie dobrą okazją do spotkania z autorami i 
ich publikacjami - Barbarą Sobkowicz, autorką wspomnień o po-
wojennym Sochaczewie, która utrwaliła swoje opowieści w książce 
„Sochonostalgia”, oraz naszymi rodzimymi poetami. Ich wiersze 
ukazały się w drugim tomie „Antologii Poezji Sochaczewskiej”. 
W imieniu organizatorów zapraszamy w niedzielne przedpołudnie 
10 czerwca do siedziby Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul 1 
Maja 16. Zwiedzanie ratusza odbędzie się w dwóch turach: o 9.30 i 
10.30. O godzinie 11.00 rozpocznie się spotkanie z twórcami. 

Piątek z muzyką i poezją
W piątek, 8 czerwca o godz. 20.00 w SCK przy ul. 15 Sierpnia 83 odbę-
dzie się koncert „Sochaczewskie impresje muzyczno-literackie”. W 
programie przewidziano występ Orkiestry Kameralnej CAMERATA 
MAZOVIA pod dyrekcją Artura Komorowskiego. W programie znajdą 
się utwory klasyczne z lat 30. XX w. Zaśpiewają: Anna Spychalska 
- mezzosopran i Romuald Spychalski - tenor. Koncert będzie też oka-
zją do dwóch premierowych wykonań. Swoje utwory zaprezentują 
klarnecista Robert Szczepański i pianista Adam Manijak.
W trakcie koncertu nastąpi prezentacja dorobku lokalnych 
literatów pod hasłem „Sochaczewskie Impresje”, które popro-
wadzi znany aktor Tadeusz Chudecki.
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Towarzystwo Miłośników 
Malarstwa   W ładysława 
Ślewińskiego oraz Miej-
ska Biblioteka Publiczna 
w Sochaczewie, zapraszają 
7 czerwca o godz. 11.00 do 
patio kramnic miejskich, 
gdzie odbędzie się VIII Wy-
darzenie Artystyczne „Ko-
cham Polskę...”  Władysław 
Ślewiński. 

W programie uroczystości:
- koncert Chóru Młodzieżo-

wego Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I i II stopnia im. Fryde-
ryka Chopina w Sochaczewie 
pod dyrekcją Iwony Niemyjskiej

- uroczysta Gala wręczenia 
nagród Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudy

- wystawa pokonkurso-
wa nagrodzonych prac: Ko-
cham Polskę ...Niepodległa  

Januszowi Kłonieckiemu 
wieloletniemu nauczycielowi Liceum 
Ogólnokształcącego im. F. Chopina

oraz Szkoły Podstawowej nr 7 w Sochaczewie, 
harcmistrzowi, animatorowi kultury

słowa otuchy i szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

ŻONY
przekazują 

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

W krótkich wystąpieniach ko-
mendant wojewódzki PSP st. 
bryg. Bogdan Łasica, szef socha-
czewskiej PSP st. bryg. Piotr Piąt-
kowski i starosta Jolanta Gonta 
dziękowali strażakom za ich co-
dzienną pracę, poświęcenie, go-
towość do ratowania ludzkiego 
mienia i życia. List do uczestni-
ków uroczystości skierował tak-
że poseł ziemi sochaczewskiej 
Maciej Małecki. Wszyscy przy-
pominali, że w tym roku apel ma 
szczególny charakter z uwagi na 
setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

Z tej okazji na budynku ko-
mendy odsłonięto tablicę ze sło-
wami „Bogu na chwałę, ludziom 
na pożytek, 1918-2018. W setną 
rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości strażakom 
sochaczewskiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej, którzy czyn-
nie uczestniczyli w wyzwalaniu 
miasta Sochaczew i organizowa-
niu struktur administracyjnych 
niepodległej Rzeczypospolitej 
hołd oddają strażacy Komendy 
Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Sochaczewie i 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
powiatu sochaczewskiego”.

Tradycyjnie wyróżniają-
cym się strażakom wręczono 
odznaczenia resortowe, związ-
kowe oraz awanse na wyższe 
stopnie służbowe. Szef MSWiA 
awansował czterech o� ce-
rów, Komendant Główny PSP 
dwóch, a Mazowiecki Komen-
dant Wojewódzki czternastu 
podo� cerów. 

Kilkudziesięciu strażaków 
odebrało odznaczenia resorto-
we i związkowe. Brązowy Me-
dal za Długoletnią Służbę pre-
zydent RP przyznał mł. bryg. 
Maciejowi Bieńczykowi. Z ko-
lei Srebrną Odznakę „Zasłużo-
ny dla Ochrony Przeciwpoża-
rowej” szef MSWiA przyznał st. 
bryg. Wiesławowi Gorzkiemu, 
który kilka dni wcześniej, pod-
czas wojewódzkich obchodów 

Dnia Strażaka odebrał awans 
na stopień starszego brygadiera. 

Pięć osób odebrało złote 
medale za Zasługi dla Pożarnic-
twa, siedem srebrne, a dziewięć 
brązowe. Jednym z wyróżnio-
nych był przewodniczący rady 
miejskiej Sylwester Kaczmarek. 
Mazowiecki Komendant Wo-
jewódzki za wzorowe wykony-
wanie obowiązków służbowych 
wyróżnił dwóch: Tomasza 
Dekę i Tomasza Drabińskiego.

Tytuł Strażaka Roku 2018 
Powiatu Sochaczewskiego tra-
� ł do rąk kpt. Kamila Duplic-
kiego, który w czasie urlopu we 
Włoszech był świadkiem to-
nięcia pięcioletniego chłopca. 
Strażak udzielił mu pierwszej 
pomocy. Po kilkunastu minu-
tach walki o jego życie powróci-
ło tętno oraz oddech. Po dwóch 
dniach pobytu w szpitalu dziec-
ko odzyskało świadomość i 
wróciło do pełnego zdrowia. 
Kapitan podobnie zachował się 
na basenie w Warszawie, gdzie 
przed utonięciem ratował inną 
osobę. 

Starosta Jolanta Gonta wy-
różniła za bohaterską postawę 
dwóch strażaków z jednostki 
OSP Śladów: Radosława Kwiet-
nia i Kamila Wilamowskiego. 
Druhowie podczas wyprawy 
nad Wisłę napotkali człowie-
ka z objawami ostrego zatru-
cia mającego trudności z oddy-
chaniem. Udzielili mu pomocy 
przedmedycznej, wezwali le-
karzy, a poszkodowany został 
przetransportowany do szpi-
tala śmigłowcem LPR. Z kolei 
burmistrz wyróżnił za wzoro-
we wykonywanie obowiązków 
służbowych dwóch strażaków: 
kpt. Michała Jakubiaka i st. ogn. 
Marka Owczarka. 

Komenda straży odwdzię-
czyła się pamiątkowymi sta-
tuetkami tym samorządow-
com, którzy do� nansowali 
zakup quada i specjalistycznych 
ubrań. Odebrali je Jolanta Gon-
ta, Piotr Osiecki oraz wójtowie 
gmin Młodzieszyn, Teresin i 
Nowa Sucha.

Strażacy uhonorowani
Z okazji Dnia Strażaka przed komendą powiatową PSP odbył się uroczysty apel, 
odsłonięto pamiątkową tablicę przypominającą o aktywnym udziale druhów 
w wyzwalaniu miasta sto lat temu, strażacy odebrali awanse na wyższe stopnie 
i medale, a także kluczyki od nowego pojazdu - quada służącego do prowadzenia 
akcji ratowniczych w szczególnie trudnym terenie. Ogłoszono wyniki plebiscytu 
na Strażaka Roku 2018. Został nim Kamil Duplicki. 

Burmistrz Sochaczewa
Piotr Osiecki 

wraz z pracownikami 
Urzędu Miasta

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Sylwester Kaczmarek 
wraz z radnymi Rady Miejskiej

KONDOLENCJE

Finał „Kocham Polskę...”

Komenda wzbogaciła się o nowy pojazd do akcji w trudnym terenie

Pamiątkowa tablica zawisła na siedzibie KP PSP

Strażakiem Roku 2018 został Kamil Duplicki (drugi od prawej)

Podziękowania za do� nansowanie zakupu quada 
odebrał m.in. burmistrz Piotr Osiecki

W Dniu Matki w Państwowej 
Szkole Muzycznej I i II st. 
im. Fryderyka Chopina w So-
chaczewie, odbył się wieczór 
poetycko-muzyczny. Jego 
organizatorem było Stowa-
rzyszenie   Sochaczewskie 
Wieczory Literackie ,,Atut”.

W programie wieczoru zna-
lazły się pieśni kompozytora 
Józefa Grawińskiego do słów 
m.in. sochaczewskich po-
etów Apolonii Lato i Moniki 
Kosowiec- Placek w wykona-
niu Patrycji Krzeszowskiej-
-Kubit - sopran, Agnieszki 
Kaźmierczak - fortepian. 

Pierwszą muzyczną część 
poprowadził Radosław Żu-
rawski, usłyszeliśmy w niej 
jedenaście utworów, m.in.: 
Ave Maria, Arię na strunie g, 

Modlitwę , Chustę Weroniki.  
W części poetyckiej pro-

wadzonej przez prezesa Sto-
warzyszenia Sochaczewskie 
Wieczory Literackie ,,Atut”, 
Stanisławę Podgórską, swo-
je wiersze prezentowali: Apo-
lonia Lato, Krystyna Klat, 
Wiktoria Paul, Edward Ki-
joch, Monika Kosowiec-Pla-
cek, Tadeusz Hutkowski, 
Janusz Budnik, Jan Sot, Gra-
żyna Grobelska, Anna Cy-
wińska, Mirona Miklaszew-
ska, Stanisława Podgórska . 
Poetom na saksofonie towa-
rzyszył Fabian Filipiak. 

Organizatorzy dziękują 
dyrektor PSM, Annie Wró-
blewskiej za udostępnienie 
szkoły oraz harcerkom z Huf-
ca ZHP Sochaczew za pomoc 
w trakcie spotkania. 

Poeci na scenie
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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 77.2018 z dnia 10.04.2018 r. (działka gruntu nr 951/69, 
położona przy ul. Żeromskiego) 
Nr 99.2018 z dnia 16.05.2018 r. (działka gruntu nr 299, poło-
żona przy ul. Smolnej) 

2. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę
Nr 78.2018 z dnia 10.04.2018 r. (działka gruntu nr 776/37, 
położona przy ul. Senatorskiej) 

Nr 100.2018 z dnia 16.05.2018 r. (działka gruntu nr 3366/2, 
położona przy ul. Bojowników) 
Nr 101.2018 z dnia 16.05.2018 r. (działka gruntu nr 2656/3, 
położona przy ul. Fabrycznej) 

2. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia
Nr 87.2018 z dnia 24.04.2018 r. (działka gruntu nr 284/2, 
położona przy ul. Rybnej) 
Nr 102.2018 z dnia 16.05.2018 r. (działki gruntu nr 1909/24, 
1909/25, 1909/27, położone przy ul. Olimpijskiej) 

KOMUNIKAT

ZKM informuje, że od 1 czerwca czas pracy kasy 
zakładowej zostaje skrócony do 16.30 (z godz. 17.30).

Powyższe spowodowane jest ograniczeniem 
pracy banku do godz. 17.00.

Przypominamy, że wydłużony czas pracy kasy ZKM 
przypada od 26 dnia każdego miesiąca do drugiego 

dnia roboczego miesiąca następnego.

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Uniwersytet zainaugurował 
swoją działalność w roku 
2008 i, jak wtedy wyjaśnia-
ła Alicja Ozimek, był prze-
znaczony dla słuchaczy 50+. 
Szybko się okazało, że stu-
dentów nie trzeba było dłu-
go szukać. Już w pierwszym 
roku działalności wydano 
80 indeksów, a do tej pory 
ponad 400. Ten rok akade-
micki ukończy 140 słucha-
czy.

Uczestnicy zajęć uczą 
się języków obcych i ob-
sługi   komputera,   korzy-
stają z wykładów, roz-
w ijają   za interesowa nia 
artystyczne   i   umiejętności 
rękodzielnicze,   regularnie 
odwiedzają basen i uprawia-
ją inne formy rekreacji. Swo-
je osiągnięcia prezentują na 
wystawach i podczas imprez 
miejskich, aktywnie uczest-
niczą w życiu społecznym i 
kulturalnym Sochaczewa.

O tej różnorodnej dzia-
łalności w ciągu minionego 
10-lecia opowiedzieli uczest-
nikom spotkania za pomo-
cą przygotowanej przez siebie 
prezentacji multimedialnej. 
Po jej obejrzeniu burmistrz 
Piotr Osiecki pytał retorycz-
nie, czy Sochaczew może nie 
mieć uniwersytetu? 

- Wyobraźmy sobie, że go 
nie ma, że nie ma dzisiejszego 
spotkania, że nie zaistniało 
to wszystko, co przed chwi-
lą zobaczyliśmy na ekranie. 

I mnie i zapewne Państwu 
wydaje się to niemożliwe, bo 
uniwersytet wrósł w socha-
czewską rzeczywistość. Cie-
szę się, że tak wiele osób do-
cenia rolę pani Alicji Ozimek 
w powstaniu i funkcjono-
waniu stowarzyszenia. Dzi-
siaj na ręce nowej pani prezes 
składam życzenia kolejnych 
udanych lat działalności - 
mówił burmistrz, po czym 
wspólnie z przewodniczą-
cym rady miejskiej, Sylwe-
strem Kaczmarkiem wręczył 
dyplomy i nagrody dziewięt-
nastu paniom obchodzącym 
jubileusz razem z UTW. Z 
uśmiechem zachęcał przy 
tym panów, aby brali przy-
kład z płci pięknej i korzy-
stali z parytetu, bo przecież 
uniwersytet nie musi być sfe-
minizowaną organizacją.

Życzenia składała także 
starosta Jolanta Gonta, przy-
pominając, że idea Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku 
gromadzi coraz więcej osób. 
Że seniorzy ucząc się od sie-
bie nawzajem, stają się jedno-
cześnie skarbnicą wiedzy dla 
młodszych. Cieszyła się, że w 
Sochaczewie możemy czer-
pać z  wiedzy i doświadczeń 
innych.

Nawiązaniem do tych 
słów był krótki wykład Jo-
anny Niewiadomskiej-Kocik, 
naczelnik Wydziału Kultu-
ry, Turystyki i Promocji UM, 
która przypomniała o po-
czątkach UTW na świecie, o 
ich modelach w różnych kra-
jach i prekursorach. Idea ta 

powstała we Francji i zrodzi-
ła się podczas badania przez 
lekarzy potrzeb osób star-
szych. Okazało się, że wiedza 
i samokształcenie jest jedną z 
bardzo pożądanych dziedzin. 
Polska była jednym z liderów, 
bo trzecim krajem (po Fran-
cji i Belgii), w którym zaczęły 
działać UTW. Pierwszy taki 
uniwersytet w roku 1975 po-
wstał w Warszawie, następ-
ne we Wrocławiu, Opolu i 
Szczecinie. Na przełomie lat 
70. i 80. pojawiały się już jak 
grzyby po deszczu.

Działalność uniwersyte-
tów, w tym sochaczewskiego, 
zdaje się potwierdzać motto 
UTW, które mówi, że „Mło-
dość nie jest etapem życia, 
jest stanem ducha”. Joanna 
Niewiadomska-Kocik oraz 

pozostali goście życzyli za-
rządowi i słuchaczom uczel-
ni ciągłej fascynacji kształce-
niem, radości ze zdobywania 
wiedzy i satysfakcji z dziele-
nia się nią z innymi.

Prezes sochaczewskie-
go stowarzyszenia, Jadwiga 
Urbaniak, dziękowała przy-
byłym, a przede wszystkim 
władzom miasta za wsparcie 
� nansowe, rzeczowe i lokalo-
we (UTW ma siedzibę w po-
mieszczeniach UM w kram-
nicach). Zapewniała również, 
że wszystkie gratulacje i do-
bre słowa skierowane do Ali-
cji Ozimek, dotrą do niej nie-
zwłocznie.

Jubileusz UTW uświet-
nił wokalny zespół uni-
wersytecki pod kierun-
kiem Jolanty Kawczyńskiej, 
otwierając uroczystość hym-
nem „Gaude Mater Polo-
nia”, a później kończąc spo-
tkanie kilkoma pieśniami. 
Wystąpiła także Sochaczew-
ska Orkiestra Akordeono-
wa pod kierunkiem Ludwi-
ka Skrzypka. Zagrała m.in. 
tango „La Cumparsita” oraz 
„Libertango” w opracowa-
niu szefa zespołu. Swój wy-
stęp muzycy zakończyli wy-
konaniem niezapomnianego 
przeboju Wojciecha Młynar-
skiego „Jesteśmy na wcza-
sach” (śpiew Piotr Milcza-
rek), który z orkiestrą nuciła 
cała sala.

Na � nał urodzinowe-
go spotkania na salę wjechał 
tort i zabrzmiało gromkie sto 
lat dla jubilata.

OGŁOSZENIA

Uniwersytet ma dziesięć lat
Wyjątkowo bogaty program przygotował zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku z okazji swojego 
dziesięciolecia. Goście uroczystości mieli okazję poznać dorobek uniwersytetu i osoby najbardziej zaangażowane 
w jego powstanie i działalność. Tę pracę wysoko oceniły władze miasta, przyznając listy gratulacyjne i nagrody. 
Specjalnie uhonorowana została Alicja Ozimek, jedna z założycielek i pierwsza prezes SUTW.

Osoby wyróżnione przez burmistrza: Bożena Baczyńska, 
Genowefa Barańska, Romana Borecka, Irena Dobosz, 

Anna Iglewska, Danuta Kłos, Janina Kowalska, Ewa Kubiak, Anna 
Kuligowska, Apolonia Lato, Władysława Młynarczuk, Janina Nalbert, 
Izabela Nalej, Alicja Ozimek, Halina Sobieszek, Barbara Szymaniak, 

Jadwiga Urbaniak, Barbara Wołoszyn, Teresa Kalinowska. 

19 pań otrzymało dyplomy i nagrody burmistrza
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Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Celem turnieju jest kształ-
cenie i utrwalanie zdo-
bytych w czasie szkoleń 
uczniów klas I-III umiejęt-
ności, będących realizacją 
ogólnopolskiego projektu 
Fundacji Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy 
Jurka Owsiaka „Ratujemy 
i Uczymy Ratować”. Tur-
niej przygotowały i prze-
prowadziły instruktorki 
ze Szkoły Podstawowej nr 
3 - Krystyna Stańkowska i 
Zo� a Szydełko. W otwar-
ciu zawodów uczestniczy-
li dyrektor SP 3, Krzysz-
tof Werłaty oraz naczelnik 
Wydziału Zdrowia i Opieki 
Społecznej UM. Joanna Ka-
mińska.

Turniej składał się z 
trzech etapów. W pierw-
s z y m    (t e o r e t y c z n y m) 
uczniowie mieli do wyko-
nania cztery zadania: uło-
żyć obrazki przedstawia-
jące kolejność udzielania 
pierwszej pomocy, z przy-
gotowanych zbiorów cyfr 
wybrać cztery numery tele-
fonów służb ratowniczych, 
wymienić pięć podstawo-
wych informacji podczas 
wzywania karetki pogoto-
wia. Czwarte zadanie po-
legało na podaniu nazw 
siedmiu medykamentów 
znajdujących się w aptecz-
ce. 

W drugiej (sportowej) 
części uczniowie, podczas 
biegu, musieli podnosić i 
układać fantomy. W trzeciej 
(praktycznej) części młodzi 
ratownicy wykazywali się 
umiejętnościami w zakre-
sie bezpieczeństwa. Była to 
konkurencja, w której na-
leżało zastosować trójkąt 
ostrzegawczy, kamizelkę, 
rękawiczki, sprawdzić czy 
wokół poszkodowanego nie 
ma żadnych ostrych przed-
miotów, a następnie przejść 
do udzielania pierwszej po-
mocy. Zastosować ułożenie 
poszkodowanego w pozy-
cji bocznej, z zachowaniem 
wcześniejsz ych   e tapów 
udzielania pierwszej po-
mocy czyli resuscytacji (30 
ucisków serca, i dwa wde-
chy ratownicze). Ostatnim 
zadaniem było dmucha-
nie balonów. Jest to ćwicze-
nie sprawności oddechowej 
i sposób na zwiększenie po-
jemności płuc. 

Z awo d y    s ę d z iow a l i 
funkcjonariusze drogów-
ki z Komendy Powiato-
wej Policji w Sochaczewie. 
Wszystkie biorące udział 
w zmaganiach drużyny 
- SP 2, SP 3, SP 4 zdobyły 
tyle samo punktów i zaję-
ły pierwsze miejsce. Każda 
szkoła otrzymała dyplom 
oraz zestaw trzech fanto-
mów „mini Ania”, ufundo-
wanych przez Urząd Miej-
ski w Sochaczewie. 

„Mama, Tata i Ja to Rodzi-
na” to coroczny festyn od-
bywający się w Miejskim 
Żłobku Integracyjnym w 
Sochaczewie. 25 maja na te-
renie placówki spotkali się 
rodzice, dzieci i przyjaciele 
żłobka, by wspólnie wziąć 
udział w  wydarzeniu będą-
cym elementem miejskich 
obchodów „Dni Rodziny”. 

Gości powitali dyrektor Ewa 
Lembke oraz zastępca bur-
mistrza Marek Fergiński. Ten 
ostatni złożył przy okazji ży-

czenia wszystkim mamom, 
których święto przypada-
ło następnego dnia. Później 
przyszedł czas na wspólną 
zabawę, animacje, zdrowy 
poczęstunek i spotkanie ze 
strażakami, których wóz był 
jedną z najbardziej oblega-
nych przez dzieciaki atrakcji. 
W trakcie festynu rozstrzy-
gnięto konkurs na najsmacz-
niejsze ciasto przygotowane 
przez rodziców. Na zebra-
nych czekały drobne upo-
minki wykonane przez ma-
luchy. (ap)

Wszyscy wygrali
W Szkole Podstawowej nr 3 odbył się IV Międzyszkolny Turniej Sprawności 
Ratowniczych. W zawodach wystartowały reprezentacje trzech szkół. 

Rodzinnie i na wesoło w żłobku miejskim

Turniej sędziowali funkcjonariusze KPP w Sochaczewie

Jedną z konkurencji była resuscytacja 

Grono czytających fragmenty „Krzyżaków” H. Sienkiewicza

Dzieci zaprezentowały inscenizację fragmentów „Pana Tadeusza”Elementem wydarzenia były pokazy artystyczne

Szkoła Podstawowa nr 4 po 
raz kolejny wzięła udział 
w „Narodowym Czytaniu”. 
Wydarzenie odbyło się w 
piątek 25 maja na placu Ko-
ściuszki i nie można odmó-
wić mu rozmachu.

Lekturą, która tra� ła w ręce 
czytających, był w tym roku 
opis bitwy z „Krzyżaków” 
Henryka Sienkiewicza. Po-
jawiły się też fragmenty 
„Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza. Wśród czyta-
jących znaleźli się burmistrz 
Piotr Osiecki, dyrektor biu-
ra poselskiego Macieja Ma-
łeckiego, Łukasz Gołębiew-
ski, naczelnik Wydziału 
Kultury, Turystyki i Promo-
cji Miasta Joanna Niewia-
domska-Kocik, dyrektor SP 
4  Anna Kuliś, pedagodzy i 
dziennikarze, czy przedsta-
wiciele sochaczewskich śro-
dowisk seniorskich.

Czytanie książki zosta-
ło urozmaicone efektownymi 
scenkami. Nie zabrakło też 
odpowiedniej oprawy mu-
zycznej i dźwiękowej. Całość 
przeprowadzona została z 
profesjonalnym rozmachem 
i zwróciła uwagę licznych 
przechodniów. Bezpośrednio 
po fragmencie „Krzyżaków”, 
uczniowie SP 4 przedstawili 
też interpretację fragmentów 
„Pana Tadeusza”.

W każdym z zaprezen-
towanych elementów widać 
było ogrom przygotowań. 
Dopracowane kostiumy i 
choreogra� a, podkład mu-
zyczny grany „na żywo” 
sprawiły, że tegoroczne 
„Narodowe Czytanie” w So-
chaczewie przerodziło się 
w inscenizację historyczną. 
Wydarzenie zakończyło się, 
podobnie jak epopeja Ada-
ma Mickiewicza, odtańcze-
niem poloneza. (seb)

Widowiskowe czytanie
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Jolanta Gonta

BURMISTRZ
Piotr Osiecki

To zaszczyt mieć za wzór bohatera
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Generał Stanisław Grzmot-
-Skotnicki to postać urodzo-
nego żołnierza, zajmująca 
poczesne miejsce w tradycji 
narodu i oręża polskiego. 
Wielokrotnie w czasie swej 
służby ojczyźnie wykazał się 
męstwem, odwagą oraz wie-
loma bohaterskimi czynami 
w walce zbrojnej. 9 czerwca 
jego imię przyjmie 37. Dy-
wizjon Rakietowy Obrony 
Powietrznej stacjonujący w 
Bielicach.

Stanisław Grzmot-Skotnicki, 
generał brygady Wojska Pol-
skiego, urodzony 13 stycznia 
1894 r. w majątku Skotniki (po-
wiat Sandomierz), był synem 
Maksymiliana i Wandy z Rus-
sockich. Od 1906 r. uczęszczał 
do szkoły handlowej w Rado-
miu. Należał do Związku Strze-
leckiego, następnie był słucha-
czem Akademii Handlowej w 
St. Gallen w Szwajcarii, gdzie 
działał również jako komen-
dant oddziału Związku Strze-
leckiego.

Przed wybuchem I woj-
ny światowej został skierowa-
ny na kurs o� cerski w Kra-
kowie.  2 sierpnia 1914 r., jako 
ochotnik, pseudonim Grzmot 
(Grzmocik), uzyskał przydział 
do siedmioosobowego patro-
lu kawaleryjskiego Władysława 
Beliny-Prażmowskiego  („Sió-
demki Beliny”), w którym jako 
adiutant Beliny brał udział w 
walkach na Kielecczyźnie. 9 
października Skotnicki został 
awansowany do stopnia pod-
porucznika i objął funkcję ko-
mendanta plutonu w oddziale 
kawalerii Beliny. W początkach 
października, dowodząc pluto-
nem, walczył na wschodnich 
przedpolach Łodzi, następnie 
na Podhalu. 1 stycznia 1915 r. 
przejął dowodzenie 2. szwadro-
nu w I dywizjonie ułanów i zo-
stał awansowany do stopnia po-
rucznika. W okresie od maja do 
czerwca brał udział w bojach le-
gionowych nad Nidą. 1 czerw-
ca został mianowany dowód-
cą 1. szwadronu w I dywizjonie 

ułanów. Na czele tego oddzia-
łu 30 lipca uczestniczył w za-
jęciu Lublina przez kawalerię I 
Brygady Legionów, następnie 6 
października 1916 r., walczył na 
Wołyniu. Po kryzysie przysię-
gowym w lipcu 1917 r. porucz-
nik Skotnicki został interno-
wany w Szczypiornie, zaś od 20 
lipca 1917 r., przebywał w obo-
zach Hawelberg, Rastatt i Werl.

W październiku 1918 r. 
wrócił z internowania i wstą-
pił do Polskiej Organiza-
cji Wojskowej. W listopadzie 
tego roku odtwarzał macie-
rzysty 1 Pułk Szwoleżerów Jó-
zefa Piłsudskiego, z którym 
brał udział w wojnie polsko-
-ukraińskiej. 18 lipca 1920 r., 
został mianowany podpuł-
kownikiem i dowódcą VIII 
Brygady Jazdy. Na czele bry-
gady walczył  we wrześniu 
1920 r. z cofającymi się od-
działami kawalerii Budion-
nego. Następnie w latach 
1921-1924 pełnił stanowisko 
głównego instruktora w Cen-
trum Wyszkolenia Kawale-
rii w Grudziądzu. 1 lipca 1923 
r. otrzymał awans na stopień 
pułkownika. W latach 1924-
1927 dowodził 15 Pułkiem 
Ułanów Poznańskich. W cza-
sie przewrotu majowego 1926 
r. opowiedział się po stronie 
rządowej. Od 1927 r. dowódca 
9. Samodzielnej Brygady Ka-
walerii, w 1932 r. przemiano-
wanej na Brygadę Kawalerii 
„Baranowicze”.

24 grudnia 1929 r. pre-
zydent RP Ignacy Mościcki 
awansował go do stopnia ge-
nerała brygady. W 1937 r. objął 
dowództwo Pomorskiej Bryga-
dy Kawalerii, którą w 1938 r. do-
wodził w akcji na Zaolziu.

Podczas kampanii wrze-
śniowej 1939 r. od 3 września 
pełnił funkcję dowódcy Grupy 
Osłonowej „Czersk” i kierował 
głównie działaniami obronny-
mi nad Wisłą od strony Prus 
Wschodnich w składzie Ar-
mii „Pomorze”. Oddziały te to-
czyły ciężkie walki m.in. pod 
Krojantami i Franciszkowem. 

Następnie jako dowódca Gru-
py Kawalerii w składzie Armii 
„Poznań” wziął udział w Bitwie 
nad Bzurą, w walkach o Unie-
jów i Wartkowice. Od 14 wrze-
śnia generał Skotnicki na czele 
swych oddziałów osłaniał od-
wrót Armii „Pomorze”, która 
podejmowała próby przeprawy 
przez Bzurę pod Brochowem i 

Witkowicami, aby przez Pusz-
czę Kampinoską przedostać się 
do Warszawy.

18 września, po odprawie 
z generałem Mikołajem Boł-
tuciem w leśniczówce Budy 
Stare, generał Skotnicki zbie-
rał żołnierzy z rozbitych od-
działów Armii „Poznań” i 
„Pomorze”. Formowanie od-

działów nastąpiło w lasach 
młodzieszyńskich, w rejonie 
wsi Rokicina, gdzie dziś znaj-
duje się mały wojskowy cmen-
tarzyk skrywający szczątki 
300 żołnierzy WP.

W nocy z 18 na 19 wrze-
śnia generał Skotnicki stanął 
na czele oddziałów liczących 
ok. 400 żołnierzy i rozpo-
czął marsz szturmowy przez 
linie niemieckie. Po przej-
ściu wpław Bzury, przebi-
jał się koło Tułowic do Pusz-
czy Kampinoskiej, próbując 
forsować linię nieprzyjacie-
la. Oto, jak relacjonuje ostatni 
bój generała por. Roman Ro-
gowski.

(...) Na zabezpieczone ta-
bory Niemcy otworzyli sil-
ny ogień karabinowy i rzu-
cili kilka ręcznych granatów. 
W pewnej chwili na przedpo-
lu rozległo się wołanie: „Nich 
schiessen, hier Liege ein ver-
wuindeter polnischer Gene-
ral!” (Nie strzelać, tu leży ran-
ny polski generał!). Niemcy 
wystrzelili świetlną rakietę 
w stóg stojący około 50 m od 
drogi. Ranny generał leżał pod 
stogiem. Polski podporucznik 
niewiadomego nazwiska, któ-
ry został przy nim, po niemiec-
ku wołał o ratunek. Tyraliera 
polska poszła dalej... Niemcy 
zebrali paru polskich o� cerów 
i około 20 szeregowych przy 
namiocie, w którym niemiec-
ki lekarz opatrywał rannych. 
Gen. Skotnicki był operowany 
i po zabiegu doktor niemiec-
ki wyrażał podziw dla męskiej 
postawy generała. Był ranny w 
lewą nogę i w podbrzusze. O 
godzinie 8 rano (19 IX 1939 r.) 
zmarł.

Generał Skotnicki zo-
stał pochowany początko-
wo w miejscu śmierci, w bezi-
miennej mogile w Tułowicach 
i, mimo poszukiwań rodziny, 
słuch o nim zaginął. Dopie-
ro w 1941 r., jego ciało zostało 
odnalezione przez sołtysa wsi 
Janówek, Lucjana Kacprzaka. 
Generał spoczął wśród swoich 
podkomendnych na tworzo-

nym przez Kacprzaka cmenta-
rzu wojennym w Janówku. W 
1952 r., w okresie likwidacji tego 
cmentarza, szczątki generała 
zostały ekshumowane i prze-
niesione na Cmentarz Wojsko-
wy na Powązkach w Warsza-
wie.

Warto wymienić liczne od-
znaczenia, które posiadał ge-
nerał Grzmot-Skotnicki. Były 
to: Krzyż Złoty Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari, Krzyż 
Komandorski Orderu Odro-
dzenia Polski, Krzyż Niepodle-
głości, Krzyż Walecznych (czte-
rokrotnie), Złoty Krzyż Zasługi 
(dwukrotnie), Medal Pamiąt-
kowy za Wojnę 1918-1921 „Pol-
ska Swemu Obrońcy”, Me-
dal Dziesięciolecia Odzyskanej 
Niepodległości, Medal za Dłu-
goletnią Służbę, Odznaka „Za 
wierną służbę”, Order Krzy-
ża z Orłem II klasy (Estonia), 
Komandor Legii Honorowej 
(Francja), Kawaler Legii Hono-
rowej (Francja).

Pamięć o generale Stanisła-
wie Grzmot-Skotnickim na zie-
mi sochaczewskiej, przetrwała 
dzięki staraniom kolejnych po-
koleń. W Muzeum Ziemi So-
chaczewskiej i Pola Bitwy nad 
Bzurą w Sochaczewie, wśród 
wielu cennych eksponatów 
związanych z bitwą nad Bzurą, 
na honorowym miejscu zna-
lazły się pamiątki przekazane 
przez syna generała, Stanisława 
Skotnickiego, także żołnierza 
Bitwy nad Bzurą, który pieczo-
łowicie dokumentował żołnier-
ską służbę swego ojca. 

W zbiorach muzeum znaj-
dują się m.in. odznaczenia ge-
nerała, w tym Krzyż Orderu 
Virtuti Militari, naramiennik 
od munduru i medalik z Mat-
ką Boską Częstochowską. Zo-
baczyć też możemy wpis gen. 
Skotnickiego w księdze pamiąt-
kowej 2 Pułku Szwoleżerów 
Rokitniańskich ze Starogardu.

We wrześniu 1980 r. od-
słonięto w Tułowicach tablicę 
pamiątkową w pobliżu miej-
sca śmierci generała Skotnic-
kiego. W trakcie uroczysto-

Generał Grzmot-Skotnicki w mundurze wieczorowym ze wszystkimi 
posiadanymi odznaczeniami. Koloryzacja Mirosław Szponar

W 2012 r. na teren jednostki w Bielicach pod Socha-
czewem przebazowano część pododdziałów 3. War-
szawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Od 
tej pory stacjonują tu 37. Dywizjon Rakietowy Obrony 
Powietrznej oraz 38. Dywizjon Zabezpieczenia Obrony 
Powietrznej. 
W 2017 r. 38. DzOP otrzymał sztandar oraz nazwę 
wyróżniającą „sochaczewski”. Patronem jednostki, z 
inicjatywy Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą, został bohater bitwy, obrońca Sochaczewa w 
1939 r. - major Feliks Kozubowski d-ca II/18 pp.  
W 2016 r. o sztandar i nadanie patrona wystąpił też 37. 
Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej. Na prośbę do-
wódcy 37. DROP, podpułkownika A. Stachurzewskiego, 
muzeum podjęło działania na rzecz wyboru przyszłego 
patrona jednostki. Dokonując szerokiej kwerendy źródeł, 
ostatecznie historycy zaproponowali postać generała 
brygady Stanisława Grzmota-Skotnickiego. 
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ści mecenas Siła-Nowicki, 
były podkomendny gene-
rała, powiedział: „Może jest 
to symboliczne, że ten czło-
wiek, który swoją błyskotliwą 
i wspaniałą karierę zaczynał 
niosąc w sierpniu 1914 roku 
siodło ułańskie na plecach, 
zakończył ją nie na koniu, ale 
na czele oddziału maszeru-
jącego pieszo, z żołnierskim 
karabinem w ręku. Widać w 
tym jakieś uogólnienie, że jest 
on przedstawicielem - i w tym 
symbolem - całej armii pol-
skiej, każdego Polaka walczą-
cego o wolność ojczyzny”. 

Tablica upamiętniająca 
postać generała Skotnickiego 
znajduje się także w koście-
le  para� alnym pw. św. Ro-
cha i Jana Chrzciciela w Bro-
chowie. Generał Stanisław 
Grzmot-Skotnicki jest patro-
nem Szkoły Podstawowej w 
Młodzieszynie oraz 7 Bry-

gady Obrony Wybrzeża ze 
Słupska.

Na rzecz zachowania pa-
mięci o bohaterskim genera-
le i jego związkach z ziemią 
sochaczewską działają człon-
kowie Stowarzyszenia Muze-
alna Grupa Historyczna im. 
II/18 pp. W 2012 r. wraz z Mu-
zeum ZSiPBnB Stowarzyszenie 
własnym sumptem rozpoczęło 
tworzenie Traktu Pamięci Bo-
haterów Bitwy nad Bzurą 1939 
r. Pierwszym opracowanym 
obiektem tego nowego szlaku 
historyczno-turystycznego był 
właśnie punkt poświęcony ge-
nerałowi Skotnickiemu na te-
renie Osady Puszczańskiej w 
Tułowicach. Dziś Trakt Pamię-
ci Bohaterów Bitwy nad Bzurą 
1939 r. liczy 14 obiektów i po-
dróżują nim liczni turyści z Pol-
ski i zagranicy. 

Kustosz MZSiPBnB
Jakub Wojewoda

37 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej uhonorowany 

Jak powstał sztandar 
dla 37. dywizjonu?
Powstawanie sztandaru jest procesem żmudnym, zwłaszcza, 
jeżeli wykonywany jest ręcznie, a tak jest w tym przypadku. 
Realizująca zamówienie fi rma Hero rocznie jest w stanie wy-
konać zaledwie od dwóch do sześciu sztandarów. Wszystko 
zależy od stopnie złożoności konkretnego projektu. Przyglą-
damy się temu procesowi.

Najszybciej powstają sztandary wykonywane techniką 
haftu komputerowego. Niewielu klientów może sobie 
pozwolić na haft ręczny. Dzieje się tak nie tylko z powodów 
ekonomicznych, ale też z uwagi na czas, jaki hafciarki muszą 
poświęcić na ukończenie zlecenia.

- Wykonanie sztandaru przeciętnie trwa około 4 - 5 mie-
sięcy. Wzór haftuje się na tkaninie atłasowej  przy użyciu tzw. 
bajorka. Z jego użyciem powstają najpiękniejsze, ale i najbar-
dziej pracochłonne hafty. Jest to rodzaj sprężynki o małej 
średnicy. Pocięte na odpowiedniej długości kawałki przyszy-
wa się do tkaniny, przewlekając przez ich środek nitkę. Nici 
stosowane w hafcie ręcznym są znacznie grubsze i bardziej 
różnorodne niż nici „maszynowe”, chociaż we współcześnie 
haftowanych ręcznie sztandarach, dla wzbogacenia faktury, 
stosowane są również nici do haftu maszynowego - mówi 
Damian Kołodziej, z działu historycznego fi rmy Hero.

Obydwie strony sztandaru (nazywane awersem i rewer-
sem, bądź stroną główną i odwrotną) są zszywane tak, by 
można było je połączyć z drzewcem. Łączenie to umożliwia 
zdejmowanie lub  może być umocowane na stałe. Najczęściej 
wybieranym surowcem na drzewce jest drewno brzozowe. 
Wynika to ze stosunkowo niskiej wagi tego drewna. Na jego 
zakończeniu znajduje się głowica, czyli odlewana, najczęściej 
z mosiądzu, górna, ozdobna część. Jest ona symbolem 
organizacji, której własnością jest sztandar. W przypadku 
organizacji państwowych, takich jak wojsko, policja, straż 
pożarna, kształt i dokładne wymiary głowicy określa odpo-
wiednia ustawa. (ap)

Odbywający się co roku 
w siedzibie Środowisko-
wego Domu Samopomo-
cy „Dzień dla Rodziny”, 
23 maja miał szczególną 
oprawę. Z okazji 100-le-
cia   odzyskania   przez 
Polskę   niepodległości, 
podopieczni   ŚDS   przy-
gotowali   przestawienie 
historyczne,   prezentują-
ce losy naszego kraju od 
1772 roku.

Zebranych gości przywita-
ły dyrektor Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w 
Sochaczewie Joanna Majew-
ska i prezes stowarzyszenia 
„Z Sercem Do Wszystkich” 
Agnieszka Parzydeł, któ-
ra podziękowała władzom 
miasta za współ� nansowa-
nie przedsięwzięcia. Głos za-
brał również zastępca bur-
mistrza Marek Fergiński. 
Zwrócił uwagę, że w cza-
sach, kiedy coraz częstsze 
są odstępstwa od tradycyj-
nego modelu rodziny, słowo 
„rodzina” nadal niesie w so-
bie ogromny pozytywny ła-
dunek i określa ludzi wza-
jemnie wspierających się w 
trudnych chwilach. Rodzi-

nie ŚDS życzył jak najmniej 
trosk, pogody ducha i jak 
najwięcej radosnych chwil.

Selena Majcher odczy-
tała list, przysłany przez po-
stał Macieja Małeckiego, któ-
ry nie mógł wziąć udziału w 
spotkaniu osobiście.

Najciekawsze, jak zawsze, 
działo się jednak na sce-
nie. Tym razem podopieczni 
ŚDS, w związku z obchoda-
mi 100-lecia odzyskania nie-
podległości, zaprezentowali 

widowisko słowno-muzycz-
ne pełne re� eksji nad losami 
naszej ojczyzny, a jednocze-
śnie wypełnione dumą z nie-
złomności polskiego narodu. 
Pieśni takie jak „Rota”, czy 
„Mazurek   Dąbrowskiego” 
widzowie odśpiewali razem 
z aktorami na stojąco. Całość 
przedstawienia, już tradycyj-
nie, była doskonale przemy-
ślana i dopracowana.

Kolejny rok, z korzy-
ścią dla widowiska, z pomo-

cą organizatorom pospieszył 
Piotr Milczarek i jego uzdol-
niona wokalnie młodzież 
z Sochaczewskiego Cen-
trum Kultury. Tym razem 
uczestniczka Studia Pio-
senki SCK, Aleksandra Pa-
nek, zaprezentowała utwory 
patriotyczne „Białe Róże” i 
„Mury”.

Po części o� cjalnej go-
ście, wraz z uczestnikami, za-
siedli do wspólnego grillowa-
nia. (seb)

Doroczny, organizowany 
z okazji Sochaczewskich 
Dni Rodziny, piknik w 
Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej, tym razem 
odbył się 24 maja pod ha-
słem 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległo-
ści. Biel i czerwień były 
barwami dominującymi, 
a podopieczni Pogotowia 
Lekcyjnego przygotowali 
wzruszające widowisko 
słowno-muzyczne.

Gości przybyłych tego dnia 
do MOPS przywitała dyrek-
tor tej instytucji Zo� a Be-
rent. Zaraz po niej głos zabrał 
zastępca burmistrza Marek 
Fergiński. Podkreślił rolę ro-
dziny w codziennym życiu. 

W imieniu posła Macieja 
Małeckiego wystąpił dyrek-
tor jego biura Łukasz Gołę-
biowski.

Dzieci z Pogotowia Lekcyj-
nego zaprezentowały widowi-
sko słowno-muzyczne, w któ-
rym poruszyły temat miłości 
do ojczyzny. Nie zabrakło ta-

kich klasyków, jak „Kto ty je-
steś? Polak mały” z Katechizmu 
Polskiego Dziecka napisanego 
przez Władysława Bełzę, czy 
„Elegia o” Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego. Program uzu-
pełniły piosenki żołnierskie.

Na uczestników pikni-
ku czekały liczne atrakcje i 

konkursy z nagrodami. Or-
ganizatorzy przygotowali 
„kącik patriotyczny”, gdzie 
można było się na chwilę 
przenieść w przeszłość i po-
dziwiać eksponaty sprzed 
100 lat. Członkowie Klubu 
Wolontariuszy umilali dzie-
ciom czas wspólnie tworząc 
bańki mydlane, organizują-
cy kolorowanki,  malowanie 
buziek.

Spotkanie było też okazją 
do rozstrzygnięcia konkur-
su plastycznego „Ojczyzna 
oczami dziecka”. Nagrody, 
dyplomy i podziękowania 
wręczał z-ca burmistrza Ma-
rek Fergiński.

Spotkanie   zakończyło 
się wspólnym grillowaniem. 
(seb)

Podniośle i patriotycznie w ŚDS

W MOPS o rodzinie i miłości do ojczyzny
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Musical „Niepodległa – I iskra 
tylko” to pierwsze, całkowicie 
autorskie przedsięwzięcie arty-
styczne Sochaczewskiego Cen-
trum Kultury, zrealizowane na 
tak dużą skalę. Przygotowania 
do premiery, która odbyła się 26 
maja na scenie letniej przy ul. 15 
Sierpnia 83, trwały kilka miesię-
cy. W spektaklu wzięły udział 
wszystkie sekcje SCK. Osią prze-
wodnią była muzyka Jakuba 
Krukowskiego, który skompo-
nował ją specjalnie na potrzeby 
musicalu. Realizacja całego pro-
jektu wymagała dużo pracy i 
wysiłku wszystkich tworzących 
go osób, ale było warto. Efekt za-
chwycił publiczność i wszystkich 
gości przybyłych na premierę. 

Muzyka w wykonaniu Or-
kiestry Kameralnej Camerata 
Mazovia, pod dyrekcją Artu-
ra Komorowskiego, poruszy-
ła tego wieczoru wszystkich. 
Dźwięki zabrały publiczność w 
metaforyczną podróż tropem 
walki o niepodległość naszego 
kraju. Orkiestra idealnie pod-
kreślała emocje towarzyszące 
aktorom i tancerzom na scenie. 
Razem z muzykami Camera-
ty Mazovii, aktorami z Teatru 
Maska, solistami, tancerzami 
z zespołu Abstrakt oraz człon-
kami Stowarzyszenia Muze-
alna Grupa Historyczna im. 
II/18 pp z Muzeum Ziemi So-
chaczewskiej i Pola Bitwy Nad 
Bzurą widzowie przeszli histo-
rycznym szlakiem przez nie-
łatwe losy Polski. Momentami 
było wzniośle i dramaturgicz-
nie, ale nie zabrakło też weso-
łych akcentów. Taki miał być 
wydźwięk całego przedstawie-
nia – pokazanie radości płyną-
cej z odzyskania przez Polskę 
niepodległości – i to się udało. 

- Jestem bardzo zadowolo-
ny z premiery. Zrealizowaliśmy 
wszystkie zamierzenia i cele, 
które postawiliśmy sobie two-

rząc ten musical. W przygoto-
wania zaangażowany był sztab 
ludzi, którzy włożyli ogrom 
pracy, by dopiąć cały ten pro-
jekt. Wszyscy stanęli na wyso-
kości zadania, za co serdecz-
nie dziękuję – powiedział Artur 
Komorowski dyrektor Socha-
czewskiego Centrum Kultury. 

Na widowni sceny letniej 
znalazło się wielu wyśmieni-
tych gości m.in. poseł Maciej 
Małecki, senator Marek Marty-
nowski, burmistrz Piotr Osiec-
ki, zastępcy burmistrza Marek 
Fergiński i Dariusz Dobrowol-
ski, przewodniczący Rady Mia-
sta Sylwester Kaczmarek oraz 
licznie przybyli mieszkań-
cy. Wszyscy byli zachwyceni 
przedstawieniem. Swoimi wra-
żeniami z premiery podzielił się 
burmistrz Piotr Osiecki. 

- Rozmach, profesjona-
lizm, piękno, wzruszenie. Tak 
w skrócie można opisać to, cze-
go byliśmy świadkami w so-
botni wieczór. Spektakl, który 
odbył się w niecodziennej sce-
nerii na długo zapadnie w pa-
mięć zarówno widzów jak i wy-
stępujących na scenie artystów. 
Dodatkową wartością jest fakt, 
że został przygotowany i zapre-
zentowany przez mieszkańców 
Sochaczewa i ludzi związanych 
z naszym miastem. To świad-
czy o wielkim potencjale jaki 
drzemie w naszej małej ojczyź-
nie - ocenił Piotr Osiecki.

Są już zaplanowane kolejne 
prezentacje musicalu: 9 wrze-
śnia na scenie letniej Socha-
czewskiego Centrum Kultury 
przy ul. 15 Sierpnia 83 oraz 10 
listopada w SCK przy ul. Cho-
pina 101, na które już teraz za-
praszamy.

Informacje na temat 
wszystkich twórców musica-
lu „Niepodległa – I iskra tylko” 
dostępne są na stronie interne-
towej: www.sck.sochaczew.pl.
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W piątek 8 czerwca o godz. 
12.00 w Sochaczewskim Cen-
trum Kultury przy ul. Chopi-
na 101 w Chodakowie odbę-
dzie się rozstrzygnięcie XXV 
Powiatowego Konkursu Pla-
stycznego PLASTEK. Temat 
tegorocznego konkursu to: 
„Mój wymarzony pluszak, 
moja ulubiona maskotka”. 
Laureatom wręczone zostaną 
nagrody, wyróżnienia i dy-
plomy. Ogłoszenie wyników 
„Plastka” połączone będzie z 
uroczystym otwarciem wy-
stawy w Galerii Trakt, gdzie 
będzie można oglądać wy-
brane prace dzieci, biorących 
udział w konkursie. Zapra-
szamy.

W SCK zbliża się też na-
stępny konkurs. 20 czerwca 
o godz. 10.00 w Boryszewie 
przy ul. 15 Sierpnia 83 odbę-
dzie się CHODACZEK - Po-
wiatowy Konkurs Piosenki 
Wakacyjnej. Jego celem jest 
integracja środowisk szkol-
nych oraz przedszkolnych 

poprzez popularyzowanie 
piosenek żeglarskich, harcer-
skich, turystycznych i ludo-
wych. Konkurs ma także na 
celu promowanie młodych 
talentów. Oceniane będą wa-
lory głosowe, interpretacja, 
muzykalność oraz ogólny 
wyraz artystyczny. Uczest-
nicy zostaną podzieleni na 
cztery kategorie wiekowe: 
przedszkola i klasy zerowe, 
klasy I-III (szkoła podstawo-
wa), klasy IV-VI (szkoła pod-
stawowa) oraz gimnazjum i 
klasy VII (szkoła podstawo-
wa). W każdej kategorii przy-
znane zostaną nagrody za 
trzy pierwsze miejsca i wy-
różnienia. 

Czekamy na zgłoszenia 
od solistów i zespołów wo-
kalnych (do 8 osób) do 15 
czerwca. Regulamin i karta 
uczestnictwa dostępne są na 
stronie internetowej Socha-
czewskiego Centrum Kultu-
ry: www.sck.sochaczew.pl

Czas na Plastka 
i Chodaczka

Roztańczony maj

Dziecięcymi oczami widziane

Taneczny czasochód

Dni Sochaczewa z SCK
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S e r d e c z n i e    z a p r a s z a -
my wszystkich mieszkań-
ców Sochaczewa i okolic do 
wzięcia udziału w obcho-
dach święta naszego mia-
sta razem z Sochaczewskim 
Centrum Kultury. 

W piątek 8 czerwca o 
godz. 20.00 w SCK w Bo-
ryszewie przy ul. 15 Sierp-
nia 83 odbędzie się koncert 
„Sochaczewskie impre-
sje muzyczno-literackie” 
w wykonaniu Orkiestry 
Kameralnej CAMERA-
TA MAZOVIA pod dyrek-
cją Artura Komorowskiego. 
Będzie to uroczysty kon-
cert z okazji Dni Sochacze-
wa. Usłyszymy m.in. dwa 
prawykonania zaaranżo-
wane przez Adama Mani-
jaka: wariacje nt. piosenki 
„Pierwszy znak” w wyko-
naniu klarnecisty Roberta 
Stefańskiego oraz Waria-
cje nt. piosenki „Prząśnicz-

ka” – solo na fortepianie: 
Radosław Stefański. Szereg 
znanych i lubianych utwo-
rów (m.in. „Ada to nie wy-
pada”, „Vabank”, „Brunet-
ki, blondynki”) zaśpiewają 
tego wieczoru Anna Spy-
chalska - mezzosopran i Ro-
muald Spychalski - tenor. 
W trakcie koncertu zapre-
zentowany zostanie również 
dorobek sochaczewskich li-
teratów. Wiersze wyrecy-
tuje znany aktor Tadeusz 
Chudecki.

W sobotę 9 czerwca o 
godz. 13.30 na placu Ko-
ściuszki odbędzie się wyda-
rzenie, które zrzeszy grupy 
działające w Sochaczewskim 
Centrum Kultury. Wystąpią: 
Grupa Teatralna Rekwizyt 
pod kierunkiem Damiana 
Jaworskiego; Studio Piosen-
ki pod kierunkiem Piotra 
Milczarka; grupa taneczna 
Step Up pod kierunkiem Li-

dii Kowalik oraz Dziecięco-
-Młodzieżowy Zespół Pieśni 
i Tańca Folklorek pod kie-
runkiem Katarzyny Proch i 
Kingi Przybylskiej. W trak-
cie artystycznych prezenta-
cji odbędzie się „Malowanie 
poloneza” pod okiem Ewy 
Kubeł-Zielińskiej. Zatań-
czymy też wspólny taniec - 
będzie to oczywiście Polo-
nez. 

Serdecznie zaprasza-
my do uczestnictwa w tym 
wydarzeniu.   Zachęcamy 
również do wzięcia udzia-
łu w uroczystym pochodzie, 
który uformowany zosta-
nie o godz. 16.00, a następ-
nie przemaszeruje ulicami 
miasta. Będzie to Parada 
Biało-Czerwona z udziałem 
strażaków, orkiestr dętych, 
mieszkańców Sochaczewa, 
zaproszonych gości i zespo-
łów Sochaczewskiego Cen-
trum Kultury. 

W niedzielę, 10 czerw-
ca na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekre-
acji, zaprezentują się ze-
społy SCK. O godz. 16.00 
ze swoim spektaklem „Ta-
niec w czasochodzie” wy-
stąpi grupa taneczna Smi-
le Crew pod kierunkiem 
instruktorki Karoliny Sło-
jewskiej; o godz. 16.40 za-
prezentuje się Dziecięcy 
Zespół Wokalny pod kie-
runkiem Piotra Milczar-
ka; o godz. 17.00 wystąpi 
Teatr Maska pod kierun-
kiem Dawida Żakowskie-
go; o 17.20 zostanie za-
prezentowany koncert „W 
kręgu tanga” w wykona-
niu Orkiestry Akordeono-
wej pod dyrekcją Ludwi-
ka Skrzypka oraz Zespołu 
Tanecznego Abstrakt, któ-
rego szefową jest Monika 
Osiecka-Jaworska.

Maj był totalnie roztańczony 
dla zespołu Abstrakt. Oprócz 
koncertów i musicalu, młod-
si podopieczni Moniki Osiec-
kiej-Jaworskiej i Agaty Koźbiał 
sprawdzali swoje umiejętno-
ści w trzech turniejach tanecz-
nych. Startowali w kategoriach: 
disco dance, disco freesty-
le, performing art improwi-
sation oraz jazz. Konkursowe 

zmagania tancerzy zakończy-
ły się wieloma sukcesami, za-
jęli czołowe miejsca w Ursy-
nowskim Turnieju Tańca oraz 
w Mistrzostwach Mokotowa w 
Tańcu Sportowym. Był to bar-
dzo udany miesiąc dla całego 
Abstraktu. Więcej informacji 
na stronie internetowej: www.
sck.sochaczew.pl

W dniach 11 maja – 4 czerw-
ca w Galerii ZeDeK w So-
chaczewskim Centrum Kul-
tury przy ul. 15 Sierpnia 83 
prezentowane były dwie wy-
stawy autorstwa uczestników 
zajęć pracowni WYTWÓR-
NIA Emilii Zielińskiej i DZIE-
CIĘCEJ KRAINY KOLORU 

prowadzonej przez Ewę Ku-
beł–Zielińską. Pierwsza wy-
stawa to „Piknikowe stoły”, a 
druga zatytułowana była „Dla 
mamy”. Mali artyści (w wie-
ku 5-14 lat) włożyli wiele serca 
w przygotowanie swoich prac, 
wykazując się przy tym dużą 
fantazją twórczą. 

Zapraszamy wszystkie szkoły 
19 czerwca o godz. 11.00 do So-
chaczewskiego Centrum Kul-
tury w Boryszewie na „Taniec 
w czasochodzie” w wykonaniu 
Studia Tańca Smile Crew, pro-
wadzonego przez instruktor-
kę Karolinę Słojewską. Spek-
takl opowiada historię Zuzi, 

która zbudowała wehikuł cza-
su. Publiczność wraz z dziew-
czynką wybierze się w muzycz-
no-taneczną podróż, a tancerze 
pokażą style tańca charakte-
rystyczne dla czasów, w które 
przeniesie się Zuzia. Bilety w ce-
nie 5 zł do nabycia w SCK przy 
ul. 15 Sierpnia 83. 

Przestrzeń otwarta
W dniach 10-31 maja w SCK 
przy ul. Chopina 101 w Gale-
rii Trakt można było oglądać 
obrazy i rysunki z Pracowni 
Artystycznej „PRZESTRZEŃ 
OTWARTA” działającej pod 
kierunkiem Moniki Boruty-
-Sałacińskiej. Była to pierw-
sza ekspozycja prac uczestni-
ków tej grupy. Na wystawie 

pokazano martwą naturę, 
studium przedmiotu i posta-
ci, portrety oraz pejzaże. Swo-
je prace zaprezentowali: T. Lu-
tyńska, N. Połeć, T. Matusiak, 
D. Sawa, B. Banasikowska, B. 
Oziemblewska,  A. Łopaciuk, 
P. Dajer, E. Kryczka, A. Połeć, 
Z. Ejsymont, Z. Sęk i B. Kuli-
gowska.
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BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr LIII/492/10 
z dnia 01.03.2010r.,  Nr XXIV/268/17 z dnia 24.03.2017r., Nr XLV/497/14 z dnia 23.09.2014r.

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.

2.

3.

2754

284/2

36

PL1O/00041889/8

PL1O/00047757/6

PL1O/00042044/0

0,0791

0,2094

0,0818

Reja

Rybna

Inżynierska

działka niezabudowana

działka niezabudowana

działka zabudowana
fundamentami budynku

- brak planu

- tereny zabudowy zagrodowej, 
- tereny rolne (ok. 1547m2)

- zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z dopuszczeniem 
nieuciążliwej produkcji i usług

1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

65 000,00 zł

 70 200,00 zł

78 000,00 zł

Przetarg  odbędzie się w dniu 06.07.2018r. o godz.10 oo ( sala konferencyjna, I piętro ) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Socha-
czewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić do dnia 03.07 .2018r. 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

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Główną ideą, jaka przyświe-
ca akcji, jest promocja insty-
tucji kulturalnych oraz zwró-
cenie uwagi podróżnych Kolei 
Mazowieckich na szeroki wa-
chlarz proponowanych przez 
nie wydarzeń. Zasady są pro-
ste - wystarczy okazać dowolny 
bilet na pociąg KM w placówce, 
która jest partnerem akcji. W 
ten prosty sposób można po-
znać historię, tradycję i przyro-
dę Mazowsza, obejrzeć spek-
takl, wystawę, pójść na koncert 
czy wziąć udział w wydarzeniu 
kulturalnym - i to z atrakcyj-
ną zniżką. Z takiej zniżki może 
skorzystać każdy, kto kupi bilet 
na pociąg KM - zarówno w ka-
sie biletowej, jak również u kie-
rownika pociągu. Bilet może 
być kartonikowy, zakodowa-
ny na Karcie Mazowieckiej lub 
zakupiony za pomocą systemu 
SkyCash. W dwóch ostatnich 
przypadkach należy zachować 
potwierdzenie zakupu biletu. 
Należy pamiętać, że ze zniżko-
wego biletu do instytucji kultu-
ry można skorzystać w ciągu 30 
dni po upływie terminu waż-
ności biletu na pociąg. Podsta-
wą do skorzystania ze zniżek 
jest każdy rodzaj biletu - jedno-

razowy, okresowy czy też zaku-
piony w ofercie specjalnej. 

W akcji bierze udział Mu-
zeum Kolei Wąskotorowej w 
Sochaczewie, oferujące nor-
malny bilet wstępu w cenie 
ulgowego. Ze zniżek skorzy-
stamy także w Muzeum Ma-
zowieckim i Teatrze Dra-
matycznym w Płocku - bilet 
normalny w cenie ulgowe-
go, oraz w Europejskim Cen-
trum Artystycznym im. Fry-

deryka Chopina w Sannikach 
oferującym 40 procent zniżki 
przy zakupie biletów normal-
nych.

Promocyjne ceny biletów 
oferują też m.in. warszaw-
skie muzea Sportu i Turysty-
ki, Niepodległości, Etnogra-
� czne, Państwowe Muzeum 
Archeologiczne, Stacja Mu-
zeum, a spoza stolicy także 
Muzeum Wsi Radomskiej, 
Wsi Mazowieckiej w Sierp-

cu, Szlachty Mazowieckiej w 
Ciechanowie, Romantyzmu 
w Opinogórze i Sił Powietrz-
nych w Dęblinie. Z biletem 
kolejowym taniej wejdzie-
my do Teatru Ochoty w War-
szawie i Warszawskiej Opery 
Kameralnej. 

Listę partnerów akcji oraz 
szczegóły oferowanych zni-
żek można znaleźć na stronie 
www.dokultury.mazowiec-
kie.com.pl

Dwa koncerty charytatywne 
na rzecz kilkuletniego Wik-
tora Salomona odbyły się w 
czwartek, 24 maja w Socha-
czewskim Centrum Kultury 
przy ul. Chopina 101. Chłopiec 
cierpi na ciężki, nieoperowal-
ny przypadek nowotworu.

Goście chodakowskiego SCK 
obejrzeli m. in. przedstawienie 
w wykonaniu rodziców dzieci z 
Miejskiego Przedszkola nr 6  pt. 
„Kot w butach”. Sztuka zosta-
ła przygotowana we współpra-
cy z Grupą Teatralną „Rekwi-
zyt” z SCK pod kierownictwem 
Damiana Jaworskiego. Dla go-
ści zatańczyły też przedszko-
laki, a zaśpiewała Monika Ry-
chwalska.  

Dochód z biletów i da-
rowizny zbierane do puszek 
- łącznie udało się zebrać 6 
tys. zł, zasilą leczenie Wikto-
ra. Suma, którą udało się zgro-
madzić zaledwie w ciągu jed-
nego dnia robi wrażenie, lecz 
nie zaspokaja ona wszystkich 
potrzeb rodziny. Chłopiec ma 
rodzeństwo, a jego bliscy znaj-
dują się w trudnej sytuacji � -
nansowej. Choroba Wiktora 
i jego ciągły pobyt w szpita-

lu uniemożliwia jego mamie 
podjęcie pracy, tata, opieku-
jąc się pozostałymi dziećmi, 
może utrzymywać się jedynie 
z prac dorywczych. Obecnie 
głównym źródłem utrzyma-
nia rodziny są zasiłki z pomo-
cy społecznej i program 500+. 
Dodatkowo borykają się oni z 
problemami   mieszkaniowymi 
- wszyscy zajmują skromne, 
jednopokojowe lokum. 

Jak powiedziała nam 
Anna Sobieraj, dyrektor 
Miejskiego Przedszkola nr 6, 
mimo ciągłego leczenia, za-
biegów radio- i chemiotera-
pii, stan Wiktora nie ulega 
znaczącej poprawie. Chło-
piec, który jeszcze w ubie-
głym roku uczęszczał do pro-
wadzonej przez nią placówki, 
obecnie więcej czasu spędza 
w szpitalach niż rodzinnym 
domu. 

Każdy, kto spotkał się z 
ciężką chorobą w rodzinie 
wie, że w takich przypadkach 
koszty życia zwielokrotniają 
się. Darowizny można wpła-
cać na konto nr 76 1240 1109 
1111 0010 1163 7630 (bank 
Pekao S.A.)  z dopiskiem 
WIKTOR SALAMON. (ap)

Pociągiem KM po kulturę
Do tegorocznej odsłony akcji „Koleją do Kultury” przyłączyły się 32 placówki 
kulturalne. Do 31 grudnia pasażerowie Kolei Mazowieckich znów mogą korzystać 
z atrakcyjnych zniżek na spektakle, wystawy i inne wydarzenia kulturalne - 
wystarczy, że okażą bilet na dowolny pociąg KM. 

OGŁOSZENIE

Podróżuj z aplikacją Play Mazovia!
Ciekawą propozycją dla turystów jest aplikacja samorządu Mazowsza Play Mazovia! Dzięki 
niej, z telefonem w ręku, można poznawać największe atrakcje turystyczne naszego regionu. 
Bezpłatna aplikacja pozwala na bieżąco śledzić ofertę instytucji kultury, wydarzenia kulturalne 
czy imprezy plenerowe. Korzystając z Play Mazovia! w prosty sposób można zaplanować trasę 
wycieczki i dowiedzieć się więcej o odwiedzanych miejscach. Dużym ułatwieniem jest brak 
konieczności rejestrowania. Aplikacja jest dostępna dla wszystkich systemów operacyjnych 
po polsku i po angielsku. Jedyne wymaganie to aktywne połączenie internetowe oraz GPS.

Razem dla Wiktora

KOMUNIKAT ZKM
W związku z nowym rozkładem jazdy pociągów, który będzie obowiązywał 

od 10.06.2018 r. do 1.09.2018 r. nastąpi pięciominutowa korekta 
w popołudniowym kursowaniu autobusu linii nr 6.

w dni robocze:
- Energomontaż - kierunek 
Centrum z godz. 18.05 na 18.10 i 
22.10 na 22.15

- PKP - kierunek Centrum z 
godz. 18.15 na 18.20 i 22.20 na 
22.25

- Żelazowa Wola - kierunek 
Centrum z godz. 18.50 na 18.55

w dni świąteczne:
- Energomontaż - kierunek 
Centrum z godz. 22.10 na 22.15 

- PKP - kierunek Centrum z 
godz. 22.20 na 22.25

Korekta rozkładu jazdy Kolei 
Mazowieckich wejdzie w życie 10 
czerwca. Jest ona związana z pra-
cami modernizacyjnymi.

Pociągi będą kursować według 
zmienionego rozkładu jazdy, łącz-
nie na dziewięciu liniach, w tym na 
linii nr R3 Warszawa- Łowicz. Wy-
nika to z faktu, że w dalszym ciągu 
będą prowadzone prace związane 

z remontem stacji Łowicz Główny. 
Część pociągów skończy bieg na 
stacji Bednary, natomiast na odcin-
ku Bednary – Łowicz Główny bę-
dzie kursowała zastępcza komu-
nikacja autobusowa. Ponadto, w 
związku z remontami przejazdów, 
ruch pociągów w weekendy będzie 
prowadzony jednotorowo na szla-
kach: Błonie – Teresin, Teresin – 
Sochaczew i Sochaczew – Bednary. 

Zmiany w rozkładzie KM
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Swoje reprezentacje wysta-
wiły miejskie placówki: SP 
1, SP 2, SP 3, SP 6, SP 7 oraz 
Szkoła Podstawowa im, Fry-
deryka Chopina w Sanni-
kach. W ramach zawodów 
rozegrano w sumie 36 kon-
kurencji. Starty na 300, 600 i 
1000 metrów miały charak-
ter Biegów Chopina, a ich 
zwycięzcy otrzymali okaza-
łe puchary. 

Dekoracji najlepszych 
zawodniczek i zawodników 
na podium dokonywali or-
ganizatorzy imprezy: bur-
mistrz Piotr Osiecki (Urząd 
Miejski w Sochaczewie), 
Agata Kalińska (Stowarzy-
szenie „Rodzina Szkół Cho-
pinowskich”),   Zbigniew 
Pakuła (dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 7). Sę-
dzią głównym zawodów był 
Emanuel Zimny.

Medaliści mistrzostw Sochaczewa
Rzut piłeczką palantową dziewcząt kl. V-VI:
 1. Julia Skomiał – 35,5 m (SP 3) 
2. Katarzyna Andrzejewska – 35 m (SP 7) 
3. Lisa Nagaoka – 34 m (SP 7)

40 metrów dziewcząt kl. IV: 
1. Marta Kochańska – 7,03 s (SP 7) 
2. Aleksandra Janolczyk – 7,04 s (SP 3) 
3. Karolina Kuracka – 7,28 s (SP 2)

40 metrów chłopców kl. IV: 
1. Kamil Jażdzyk – 6,35 s (SP 3) 
2. Kacper Bieńczyk – 6,65 s (SP 2),
3. Kacper Kacprzak – 6,68 s (SP 3)

Rzut piłeczką palantową chłopcy kl. VII: 
1. Patryk Olejniczak – 70 m (SP 6)
2. Wiktor Kowalik – 52 m (SP Sanniki)
3. Kajetan Młynarski – 46 m (SP 2)

60 metrów dziewczynki kl. V-VI: 
1. Julia Skomiał – 8,95 s (SP 3)
2. Urszula Walisiewicz – 9,20 s (SP 3)
3. Katarzyna Porodko – 9,72 s (SP 2)

Rzut piłeczką palantową dziewcząt kl. VII: 
1. Klaudia Kowalska – 52,5 m (SP Sanniki)
2. Liwia Szymańska – 35 m (SP 1)
3. Weronika Pawlak – 33,5 m (SP 2)

Skok w dal dziewcząt kl. V-VI: 
1. Dominika Czubak – 4,16 m (SP 3)
2. Michalina Gosik – 4,10 m (SP 3)
3. Patrycja Pręgowska – 4,09 m (SP 7)

Skok w dal dziewcząt kl. IV: 
1. Aleksandra Jażdzyk – 3,90 m (SP 3)
2. Marta Kochańska – 3,40 m (SP 7)
3. Julia Krzyżaniak – 3,32 m (SP 3)  

Skok w dal chłopców kl. IV: 
1. Kamil Jażdzyk – 4,50 m (SP 3)
2. Ernest Tyl – 4,30 m (SP 7)
3. Antonii Bieńczyk – 4,00 m (SP 2) 

100 metrów dziewcząt kl. VII: 
1. Jagoda Szustkiewicz – 14,55 s (SP 7)
2. Maja Kuczyńska – 15,20 s (SP 1)
3. Zofia Sęk – 15,89 s (SP 2)

100 metrów dziewcząt gimnazjum: 
1. Kinga Burzyńska - 13,74 s (SP 7)
2. Julia Sadowska – 13,81 s (SP 1)
3. Natalia Targaszewska – 14,03 s (SP 6) 

100 metrów chłopców kl. VII: 
1. Patryk Olejniczak – 12,06 s (SP 6)
2. Maksymilian Awtuch – 12,26 s (SP 1)
3. Kacper Zygmunciak – 12,64 s (SP 1) 

100 metrów chłopców gimnazjum: 
1. Michał Gąsior – 11,68 s (SP 7)
2. Michał Połeć – 12,00 s (SP 7)
3. Kacper Stencel – 12,09 s (SP 7) 

Rzut piłeczką palantową chłopcy kl. V-VI: 
1. Cezary Sokołowski – 52,5 m (SP 3)
2. Krystian Kowalski – 50 m (SP Sanniki)
3. Jakub Gawron - 48,5 m (SP 7) 

Skok w dal chłopcy kl. V-VI: 
1. Eryk Tyl – 4,65 m (SP 7)
2. Filip Kordialewski – 4,58 m (SP 2)
3. Mateusz Krupa – 4,43 m (SP 2)

60 metrów chłopców kl. V-VI: 
1. Maksymilian Nowakowski – 8,30 s (SP 2)
2. Wiktor Wróblewski – 8,62 s (SP 2)

3. Bartłomiej Żurawski – 8,64 s (SP 3) 
300 metrów dziewczynki kl. IV: 
1. Julia Serafin – 54,83 s (SP 3)
2. Karolina Kuracka – 56,22 s (SP 2)
3. Daria Boda – 56,30 s (SP 2)

Rzut piłeczką palantową chłopcy gimnazjum: 
1. Łukasz Łukaszyk - 57 (54) m (SP 7)
2. Dawid Strzelczyk - 57 (50) m (SP 6)
3. Mateusz Kordzi – 56 m (SP 1)

300 metrów chłopcy kl. IV: 
1. Ernest Tyl – 47,98 s (SP 7)
 2. Szymon Bartosiewicz – 50,02 s (SP 2)
3. Jakub Rosłoniak – 52,17 s (SP 7)

Rzut piłeczką palantową dziewczęta gimnazjum: 
1. Wiktoria Zięcina – 38 m (SP 7)
2. Daria Pakoca – 33 m (SP 6)
3. Olga Walczak – 30 m (SP 6)

Skok w dal chłopcy kl. VII: 
1. Kacper Zygmunciak – 5,80 m (SP 1)
2. Hubert Radzio – 4,92 m (SP 7)
3. Damian Krawczyk – 4,69 m (SP 1)

300 metrów dziewczęta kl. V-VI: 
1. Lisa Nagaoka – 47,80 s (SP 7)
2. Michalina Gosik – 49,02 s (SP 3)
3. Eliza Baranowska – 51,33 s (SP Sanniki)

Skok w dal chłopcy gimnazjum: 
1. Jakub Kasza – 5,74 m (SP 7)
2. Bartłomiej Janowski – 5,60 m (SP 7)
3. Mikołaj Walczak – 5,55 m (SP 7)

300 metrów chłopców kl. V-VI: 
1. Michał Nowakowski – 42,47 s (SP 2)
2. Wiktor Wróblewski – 42,84 s (SP 2)
3. Eryk Tyl – 43,79 s (SP 7)

600 metrów dziewczęta gimnazjum: 
1. Weronika Wilczek – 1.54.44 (SP 7)
2. Malwina Szwarc - 2.00.25 (SP 7)
3. Justyna Karczewska - 2.00.26 (SP 7)

Skok w dal dziewczęta kl. VII: 
1. Maja Kuczyńska – 4,13 m (SP 1)
2. Aleksandra Lachowicz – 4,00 m (SP Sanniki) 
3. Aleksandra Przanowska – 3,92 m (SP 7)

600 metrów dziewcząt kl. VII: 
1. Aleksandra Starbała - 2.02.28 (SP 2)
2. Jagoda Szustkiewicz- 2.02.31 (SP 7)
3. Wiktoria Sobolik - 2.06.53 (SP 1)

Skok w dal dziewcząt gimnazjum: 
1. Kinga Burzyńska – 4,87 m (SP 7)

2. Dominika Jagiełło – 4,85 m (SP 6)
3. Julia Sadowska – 4,50 m (SP 1) 

Rzut piłeczką palantową dziewcząt kl. IV: 
1. Zofia Mikołajczyk – 24,5 m (SP 3)
2. Julia Wojtczak – 23 m (SP 7)
3. Alicja Nowak - 21 m (SP 7)

Rzut piłeczką palantową chłopcy kl. IV: 
1. Oliwier Mikulski – 37,5 m (SP 7)
2. Adam Szymański – 33 m (SP 7)
3. Dawid Jarosz – 32 m (SP 7)

1000 metrów chłopców kl. VII: 
1. Oliwier Szczerbik - 3.22.68 (SP 1)
2. Damian Rogowski - 3.25.17 (SP 1)
3. Piotr Kubiak - 3.30.54 (SP Sanniki) 

1000 metrów chłopców gimnazjum: 
1. Bartosz Zakościelny - 3.06.06 (SP 7)
2. Jakub Kasza - 3.11.11 (SP 7)
3. Mateusz Szwarc - 3.15.00 (SP 7)

Sztafeta dziewcząt 4x300 metrów SP: 
1. SP 3 (3.21.90), 2. SP 7 (3.29.55), 
3. SP 2 (3.40.50)

Sztafeta chłopcy 4x300 metrów SP: 
1. SP 2 (3.02.30), 2. SP 7 (3.15.21), 
3. SP 3 (3.20.98)

Sztafeta dziewcząt 4x300 metrów gimnazja: 
1. SP 7 (3.10.70), 2. SP 1 (3.31.55)

Sztafeta chłopcy 4x300 metrów gimnazja: 
1. SP 7 (2.42.88), 2. SP 6 (2.55.21)

Najlepsi szkolni lekkoatleci
W środę 30 maja na obiekcie sportowym Szkoły Podstawowej nr 7 odbyły się IV 
Międzyszkolne Zawody Lekkoatletyczne o Puchar Burmistrza Sochaczewa połączone 
z IX edycją Biegów Chopina. W konkurencjach rzutu piłeczką palantową, skoku w dal 
i biegach na różnych dystansach rywalizowało w sumie 270 uczniów z sześciu szkół. 

Ponad sto osób wzięło udział 
w sobotę 2 czerwca w Spły-
wie dla Biało-Czerwonej. 
Kajakarze wyruszyli z plaży 
miejskiej i trasą liczącą 9 km 
dotarli do MotoPrzystani w 
Plecewicach. 

W spływie wzięło udział blisko 
50 dwuosobowych kajaków, 10 
kajaków z ratownikami Socha-
czewskiego WOPR oraz łódź 
motorowa i ponton. Jednym 
z uczestników spływu był 
burmistrz Piotr Osiecki. 

Spływowicze wyposażeni 
w czapkę „Sochaczew bądź w 
centrum sportu”, wodę, jabłka 
i certy� kat uczestnictwa, żwa-
wo pokonali trasę z plaży miej-
skiej do MotoPrzystani. Zaję-
ło im to niecałe dwie godziny. 
Na miejscu, w gościnnych pro-
gach przystani Michała Ści-
gockiego, czekały przygotowa-
ne miejsca biwakowe, każdy 
uczestnik mógł zjeść kiełbaskę 
i nabrać sił. 

- Po wcześniejszym zgło-
szeniu w wydarzeniu mógł 
wziąć udział każdy zainte-
resowany, a liczba chętnych 
przeszła nasze wyobrażenia. 
Szybko wyczerpaliśmy limit 
miejsc (50 kajaków) – mówi-
ła organizująca spływ naczel-
nik Wydziału Sportu i Orga-
nizacji Pozarządowych UM, 
Agata Kalińska. - Pomysł oka-
zał się strzałem w dziesiątkę, w 

związku z tym w przyszłym 
roku miasto planuje zorgani-
zować dwie tego typu impre-
zy, na podobną, bądź jeszcze 
większą skalę – dodaje Agata 
Kalińska.

Organizatorzy po dotar-
ciu do MotoPrzystani przy-
gotowali loterię, w której była 
możliwość wygrania koszu-
lek, kubków, a wszystkie dzieci 
zostały obdarowane słodycza-
mi. Podczas pikniku odbył się 
instruktaż z udzielania pod-
stawowej pierwszej pomocy. 
Ostatnią atrakcją czekającą na 
uczestników był quiz, w któ-
rym najmłodsi mogli wygrać 
zabawki przekazane przez � r-
mę Mattel.

Spływ Kajakowy dla Bia-
ło-Czerwonej był jedną z cyklu 
miejskich imprez organizowa-
nych w ramach roku 100-lecia 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Organizatorami 
wydarzenia byli Urząd Miejski 
w Sochaczewie, sochaczewski 
WOPR i MOSiR. Ponadto po-
dziękowania należą się Hufco-
wi ZHP w Sochaczewie za nie-
odpłatne użyczenie kajaków, 
MOPS Sochaczew za zaanga-
żowanie wolontariuszy oraz 
stowarzyszeniu Planszówki w 
Sochaczewie. Sponsorami wy-
darzenia byli: PKN ORLEN, 
Cegielnia Plecewice, Mattel, 
Mars Polska, Tęczowy Ogród, 
Tymwod.

Spływ stulecia

Nowe godziny pracy wypożyczalni kajaków
Od 1 czerwca obowiązują nowe godziny pracy wypożyczalni kajaków 

przy plaży miejskiej. Sprzęt wypożyczać można codziennie od 
poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00 oraz w soboty i niedziele 

w godz. 13.00-20.00. Cena pozostaje bez zmian i wynosi 10 zł/h.
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Otwarcie zawodów będzie mia-
ło charakter olimpijski. Zapla-
nowano je na godzinę 9:30. In-
auguracji imprezy tradycyjnie 
towarzyszyć będzie orkiestra 
wojskowa. Po ustawieniu się 
na placu apelowym poszcze-
gólnych reprezentacji nastą-
pi przemarsz bieżnią stadionu i 
ustawienie się na murawie. Re-
prezentacja każdej szkoły wcieli 
się w wybrany przez siebie kraj 
i będzie nieść jego � agę naro-
dową. Dodatkowo, zgodnie z 
motywem przewodnim XXVI 
edycji EBMO - „Biegniemy dla 
Biało-Czerwonej”, każda szko-
ła będzie niosła również � agę 
Polski. 

Szkoły uczestniczące w ce-
remonii otwarcia otrzymają 
pamiątkowe puchary lub sta-
tuetki, natomiast osiem najory-
ginalniej prezentujących się re-
prezentacji otrzyma dodatkowe 
nagrody.

Jak zapowiada główny or-
ganizator imprezy, prezes Sto-
warzyszenia Europejskie Biegi 
Młodych Olimpijczyków, Mie-
czysław Głuchowski, nie za-
braknie w tym roku gości spe-
cjalnych – medalistów igrzysk 
olimpijskich. 

- Swoją obecność pod-
czas otwarcia zapowiedział już 
mistrz olimpijski, panczeni-
sta, Zbigniew Bródka, który w 
przeszłości czterokrotnie star-
tował w naszych zawodach. 
Rozmawiałem też już z Andrzej 
Supronem (wicemistrz olim-
pijski w zapasach – Moskwa 
1980), który powiedział mi, że 
na pewno nie przegapi takiej 
imprezy – mówi Mieczysław 
Głuchowski.

W ramach zawodów roze-
grane zostaną w sumie 23 biegi. 
W pierwszym starcie 200 me-
trów pokonają osoby niepełno-
sprawne. Zawodniczki i zawod-
nicy ze szkół podstawowych i 
średnich, będą rywalizować na 
dystansach od 500 do 1500 me-
trów, w zależności od kategorii 

wiekowej. Na zakończenie za-
wodów, z okazji 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległo-
ści, odbędą się biegi open kobiet i 
mężczyzn na dystansie 3 000 m. 

Zwycięzcy biegów w każ-
dej kategorii, oprócz pucharów 
i medali, otrzymają tradycyjnie 
rowery górskie oraz „kosmety-
ki” do ich pielęgnacji. Wielka 
niespodzianka czeka zdobyw-
ców drugich miejsce, bowiem 
dla nich również przewidzia-
no rowery. Za miejsca trze-
cie i czwarte biegacze otrzy-
mają głośniki bluetooth 15V 
z ładowarką. Zdobywcy pią-
tych miejsc zostaną nagrodze-
ni sportowymi zegarkami, szó-
stych powerbankami.

Co istotne, zmienią się 
zasady punktacji zespołowej 

szkół. Zawodnicy zajmujący 
26 i dalsze miejsca w danym 
biegu otrzymają po jednym 
punkcie. W tegorocznej edy-
cji trzy najlepsze szkoły w po-
szczególnych rocznikach w 
punktacji zespołowej (łącz-
nej dziewcząt i chłopców) 
otrzymają puchary. Puchary 
otrzymają również wszystkie 
ekipy osób niepełnospraw-
nych.

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

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

Młodzi olimpijczycy 
wystartują 15 czerwca
XXVI edycja Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków odbędzie się w piątek 
15 czerwca na terenie 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej 
w Bielicach. Z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 
w tym roku dominować będą kolory biały i czerwony.

Trwają zapisy do udziału w 
ósmej edycji Rodzinnego Raj-
du Rowerowego „Od Juniora 
do Seniora”. Zgłoszenia przyj-
mowane są do najbliższego 
piątku 8 czerwca. Tegoroczny 
rajd odbędzie się w niedzielę 
17 czerwca, start przewidzia-
ny jest na godz. 9.30 z parkin-
gu starostwa przy ul. M.J. Pił-
sudskiego 65. 

30-kilometrowa trasa rajdu 
wiedzie z Sochaczewa ulica-
mi: 600-lecia, Długą, Świerko-
wą, Polną, Kochanowskiego, 
Trojanowską, Łąkową, Zacisz-
ną, Piaszczystą, Wypalenisko, 

Trojanowską, dalej przez miej-
scowości: Kożuszki Parcel, Zo-
sin, Kożuszki Parcel, Kaźmie-
rów, Nową Piasecznicą, Budki 
Piaseckie (tam zaplanowany jest 
krótki postój na terenie Szkoły 
Podstawowej), Witoldów, Miko-
łajew, Sielice, Bielice, Duranów, 
Andrzejów Duranowski, Roko-
tów, następnie przez Sochaczew: 
ul. Boryszewską, Kościńskiego, 
Kozłów Biskupi, ul. Północną. 
Meta rajdu zlokalizowana jest 
na terenie wypożyczalni kaja-
ków „Stodoła nad Bzurą”. Tam 
też na wszystkich uczestników 
czeka rodzinny piknik z wielo-
ma atrakcjami. Na miejscu bę-

dzie dostępne stoisko z gastro-
nomią i napojami, gdzie można 
kupić m.in. posiłek lub gotową 
przekąskę z grilla.

Formularze zgłoszeniowe 
i wszystkie szczegółowe infor-
macje na temat 8. Powiatowe-
go Rajdu Rowerowego dostępne 

są na stronie internetowej staro-
stwa: www.powiatsochaczew.
pl w zakładce „Rajd Rowero-
wy”. Zgłoszeń można dokony-
wać osobiście w godzinach 8:00 
- 16:00 w starostwie powiato-
wym (kancelaria ogólna - par-
ter) lub w Powiatowym Zespole 
Edukacji (wjazd od strony Szko-
ły Muzycznej, budynek dawne-
go internatu) ul. Piłsudskie-
go 65, bądź przesłać faksem: 46 
864-18-71, lub na adres e-mail: 
rajdrowerowy2018@wp.pl. 

Udział w rajdzie jest bez-
płatny i mogą w nim uczestni-
czyć osoby w każdym wieku. 
Rowerzyści poniżej 18 roku ży-

cia mogą być zapisani jedynie 
przez rodziców. Co ważne, w 
rajdzie na własnych rowerach 
mogą jechać dzieci powyżej 7 
roku życia, młodsze - jedynie w 
charakterze pasażera. Osoby do 
lat 14 mogą wziąć udział w raj-
dzie wyłącznie pod opieką do-
rosłych.

Na pierwsze 700 osób, które 
zapiszą się na rajd, czekają spe-
cjalne okolicznościowe bezpłat-
ne koszulki. 

Organizatorem rowerowej 
imprezy jest Starostwo Powiato-
we w Sochaczewie, Powiatowy 
Zespół Edukacji, Stowarzysze-
nie „Przez sport w przyszłość”.

Zapisy na rajd „Od juniora do seniora” do piątku 

To była roztańczona sobota w Szkole Podstawowej nr 4. W hali 
sportowej odbył się sochaczewski maraton � tness. Podczas wyda-
rzenia trwała zbiórka pieniędzy dla Tomasza Sołdaczuka. Impre-
zę poprowadził Zbyszek Piasecki. Uczestnicy maratonu tańczyli 
pod wodzą instruktorów zumby, którymi byli: Łukasz Grabow-
ski, Ewa Osińska, Monika Wicińska, Emilia Czarnota. Specjal-
ny program zaprezentowały również grupy taneczne Smile Crew, 
działające w Sochaczewskim Centrum Kultury.

Tańczyły dla Tomka

XVII kolejka - 27 maja
Zjednoczeni Bulkowo - Orkan Sochaczew 3:3 (2:3)
bramki: Jakub Sobieraj, Mariusz Mamcarz, Ernest Świstak. 

XVIII kolejka – 3 czerwca
Orkan Sochaczew - Unia II Czermno 4:0 (2:0)

bramki: Adam Majewski (2), Przemysław Adamiak, Grzegorz Affek

Remis i zwycięstwo

Sukces zawodnika Dragonów
Reprezentujący barwy Dragon Fight Club Sochaczew, Grze-
gorz Ciepliński wygrał zawodową walkę MMA. W piątek 25 
maja na gali FEN 21 (Fight Exclusive Night), która odbyła się 
we Wrocławiu, pokonał Marcina Sianosa. Sochaczewski za-
wodnik, po twardym, wyrównanym pojedynku głównie w 
stójce, wygrał na punkty. Decyzja sędziów było jednomyślna.
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PIŁKA NOŻNA BADMINTON

Czterdzieści zawodniczek 
i zawodników w czterech 
kategoriach rywalizowało 
w V edycji Indywidualnej 
Ligi Badmintona Powiatu 
Sochaczewskiego,   orga-
nizowanej przez stowa-
rzyszenie „Przez sport w 
przyszłość”. W sobotę 26 
maja w kramnicach miej-
skich odbyło się uroczyste 
podsumowanie minionego 
sezonu i wręczenie nagród.

Organizatorzy ligi wręczy-
li medale, puchary, dyplo-
my oraz podziękowania dla 
instytucji i osób, które pro-
mują i wspierają ILBPS. W 
zakończonym, piątym se-
zonie rywalizowano w czte-
rech kategoriach: liga junior, 
liga kobiet, liga open, super 
liga. Pojedynki toczyły się 
od września do kwietnia, w 
czwartki i soboty w hali spor-
towej ZSRCKU. W rozgryw-
kach wzięło udział 40 zawod-
ników i zawodniczek, w tym: 
12 kobiet, 22 mężczyzn oraz 
sześciu juniorów. Rozegrano 
386 pojedynków (817 setów), 
zdobyto 1146 punktów, zuży-
to 155 lotek.

Wśród przybyłych do 
kramnic gości byli m.in. To-
masz Obrączka - dyrektor 
Zespołu Szkół Rolnicze Cen-
trum Kształcenia Ustawicz-
nego, które udostępnia halę 
sportową na rozgrywki, oraz 
Tadeusz Głuchowski repre-
zentujący Starostwo Powiato-
we w Sochaczewie – główne-
go partnera sochaczewskiej 
ligi badmintona. 

- We wrześniu ruszy ko-
lejny, szósty sezon ligi i już 

dziś mogę zapewnić, że wes-
przemy ją nie tylko � nan-
sowo, ale również udostęp-
niając jak dotychczas salę 
gimnastyczną w ZS RCKU 
– mówił wicestarosta Tade-
usz Głuchowski, gratulując 
jednocześnie zawodnikom 
miejsc na podium.

Stowarzyszenie   „Przez 
sport w przyszłość” za ko-
rzystanie z hali ZS RCKU 
przekazało szkole upomi-
nek w postaci 12 sztuk wyso-
kiej klasy rakiet do gry oraz 
lotki. Zarząd stowarzysze-
nia wręczył też specjalne po-
dziękowania dla starostwa 
za wspieranie badmintona. 
Nagrodę specjalną otrzyma-
ła najmłodsza zawodnicz-
ka uczestnicząca w rozgryw-
kach – Łucja Wawer.

Klasyfikacja V sezonu ILBPS
Liga Kobiet: 1. Marcelina Wójcikowska, 
2. Katarzyna Kasprzycka, 3. Karolina Sałacińska, 
4. Milena Budnik, 5. Ewa Sztandur-Leszczyńska, 
6. Marta Wawer, 7. Renata Gutkowska-Boryczko, 
8. Natalia Wiśniewska, 9. Łucja Wawer, 
10. Justyna Nowak, 11. Aleksandra Piekarska

Super Liga Męska: 1. Rafał Tomaszkiewicz, 
2. Tadeusz Gala, 3. Dariusz Cierebiej, 
4. Konrad Chojnacki, 5. Grzegorz Jankowski, 
6. Michał Adamkiewicz, 7. Paweł Ignatowski, 
8. Janusz Stanowski, 9. Piotr Kotlarski, 
10. Łukasz Gołębiewski 

Liga Open: 1. Michał Nowak, 
2. Mateusz Jankowski, 3. Wiesław Sobczak, 
4. Wioletta Wójtowicz, 5. Krzysztof Wójcikowski, 
6. Przemysław Gutkowski, 7. Robert Dul, 
8. Marek Tomaszewski, 9. Romuald Orliński, 
10. Ryszard Kłonowski, 11. Marek Uczciwek, 
12. Maciej Wiśniewski, 13. Artiom Wójcicki 

Liga Junior: 1. Bartosz Ignatowski, 
2. Michał Zieliński, 3. Maciej Ignatowski, 
4. Wiktor Jankowski, 5. Mikołaj Orliński, 
6. Franciszek Bednarczyk 

Zakończyli piąty sezon

Zwycięzca Superligi Męskiej - Rafał Tomaszkiewicz

Sochaczewscy rugbiści po jed-
nym z najcenniejszych i naj-
wyższych zwycięstw w hi-
storii klubu, gdy na stadionie 
warszawskiej Polonii pokona-
li Arkę Gdynia 46:8, w swym 
kolejnym meczu ponieśli jed-
ną z boleśniejszych porażek. 28 
maja w Łodzi, na stadionie przy 
Alei Unii przegrali z mistrzami 
Polski MasterPharm Budowla-
nymi aż 0:80. W rugby zdarza-
ją się takie wyniki. W ostatnim 
meczu i to na wyjeździe łodzia-
nie roznieśli Arkę aż 112:6, ale 
to i tak nie usprawiedliwia tak 
wysokiego wyniku.

- Przegraliśmy wszyscy – 
zarząd, zawodnicy, trenerzy. 
Mogę tylko powiedzieć prze-
praszam i poprosić o wyro-
zumiałość naszych kibiców 
– mówi prezes Whizz Orkan 
Sochaczew, Robert Dłutek.

- Trudno sensownie wy-
tłumaczyć aż tak wysoką po-
rażkę. Mecz od początku nam 
się nie ułożył. Szybko, po wła-
snych, prostych błędach straci-
liśmy trzy przyłożenia. Potem 
doszły jeszcze kontuzje i jakaś 
dziwna niemoc. Ale to i tak da-
lej nie jest wytłumaczenie – do-
daje Dłutek.

Wśród kontuzjowanych 
jest niestety, Joshua Chisanga – 
czyli największa gwiazda Orka-

na. Reprezentant Kenii doznał 
zerwania wiązadeł w barku, 
przeszedł już operację, z gry jest 
wyłączony na dwa, trzy miesią-
ce.

- Szkoda Joshuy. Będzie-
my na niego czekali. Nie bali-
śmy się mówić, że jedziemy do 
Łodzi walczyć o dobry wynik, 
może nawet o zwycięstwo. Po 
naprawdę świetnym występie 
przeciwko Arce, solidnej grze 
przeciwko Lechii (porażka po 
walce 15:27), wydawało się, że 
idziemy w górę. Okazało sie, 
że jest inaczej, że wpadliśmy w 
dołek. Nie chcę nas usprawie-
dliwiać, ale trzeba pamiętać 
ciągle, że my tę drużynę dopie-

ro budujemy, że ten proces za-
czął się na początku roku i po-
trwa jeszcze co najmniej rok, 
jeśli nie dwa i nie zmienią tego 
od razu nawet mocni zawod-
nicy pozyskani z zagranicy. 
MasterPharm buduje ekipę od 
lat. Teraz musimy wyciągnąć 
wnioski z tej porażki. Najważ-
niejsze w sporcie jest właśnie 
reakcja na przegraną. Musimy 
się podnieść i znów stanąć do 
walki – komentuje grający me-
nedżer Whizz Orkan Maciej 
Brażuk.

Okazja do rehabilitacji 
nadarzy się już w najbliższą so-
botę o godzinie 15.00 Orkan 
podejmie na własnym stadio-

nie KS Budowlanych, a więc 
drugą, słabszą z łódzkich dru-
żyn. Sochaczewianie pokonali 
KS na wyjeździe 31:19, zdoby-
wając punkt bonusowy za czte-
ry przyłożenia. Teoretycznie 
Whizz Orkan jest więc fawo-
rytem starcia, ale zawodnicy na 
pewno będą mieli gdzieś w gło-
wach porażkę z MasterPharm.

- Dlatego bardzo prosimy 
kibiców o wsparcie. Chcemy 
wygrać, zmazać plamę i udo-
wodnić, że idziemy w dobrym 
kierunku. Zapraszamy na sta-
dion. Wstęp jest wolny, ale jeśli 
ktoś chce może wykupić cegieł-
kę na rozwój rugby w Sochacze-
wie – kończy Robert Dłutek.

Rugbiści wracają 
na Maracanę
Na stadionie przy ul. Warszawskiej trwa budowa, nie ma już głównej trybuny, 
ale wciąż można tam rozgrywać spotkania. W sobotę 9 czerwca o godz. 15.00 
rugbiści Whizz Orkan Sochaczew zapraszają na mecz z KS Budowlanymi Łódź. 
Nasi zawodnicy mają sobie i wszystkim kibicom sporo do udowodnienia.

Master Pharm Budowlani Łódź - Whizz Orkan Sochaczew 80:0 (42:0)
Orkan: Piotr Jurkowski, Marcin Krześniak (Mauro Kevin Lazzari), Krystian Mechecki (Wojciech Krześniak), 
Jakub Budnik, Adrian Niemiec, Michał Kępa, Adrian Pętlak (Mariusz Brodowski), Joshua Chisanga (Daniel 

Niemyjski), Givi Berishvili, Kamil Palasik, Paweł Poniatowski (Daniel Woźniak), Maciej Brażuk (Tomasz 
Markiewicz), Sandro Jelia, Jonathan Paatashvili, Michał Gadomski.
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Tegoroczny turniej o Puchar 
Stowarzyszenia Odnowy So-
chaczewa „Zamek” przeszedł 
już do historii. To jedna z naj-
większych tego typu imprez 
może i w całej Polsce, skupia-
jąca drużyny amatorskie, osie-
dlowe, podwórkowe. Zawodni-
cy i zawodniczki rywalizowali w 
pięciu kategoriach wiekowych, 
na pięciu placach gry, na obiek-
cie MOSiR przy ul Chopina 
oraz głównej płycie boiska Szko-
ły Podstawowej nr 7. Walczyli 
o zwycięstwo, o puchar, nagro-
dy i medale. Zarówno najmłod-
si, jak i starsi na boisku dali z sie-
bie wszystko i za to należą się im 
ogromne brawa.

- Serce się raduje, gdy patrzę 
na waszą grę, na to, jak rywali-
zujecie mimo niekorzystnych 
warunków atmosferycznych. Je-
stem dumny, że tak licznie sta-
nęliście na starcie kolejnej edy-
cji naszego turnieju. Dziękuję 
wszystkim za walkę w duchu fa-
ir-play, za to z jaką pasją gracie i 
za waszą radość. Dziękuję rów-
nież wszystkim, którzy zaanga-
żowali się w organizację 18 już 
zawodów, dziękuję też sędziom 
za ich pracę w ulewnym deszczu 
- mówił podczas ceremonii wrę-
czenia nagród Maciej Małecki, 
poseł na Sejm RP, a jednocze-
śnie pomysłodawca i główny or-
ganizator sochaczewskiego Tur-
nieju Dzikich Drużyn. 

Poza nim i licznie przyby-
łymi kibicami, piłkarskie zma-
gania obserwowali m.in. Piotr 
Osiecki, burmistrz Socha-
czewa, Andrzej Kierzkowski, 
przewodniczący rady powia-
tu, Anna Ulicka, członek za-
rządu powiatu i wicedyrektor 
MOSiR, Sylwester Kaczmarek, 
przewodniczący rady miej-
skiej, Arkadiusz Karaś, wice-
przewodniczący rady miej-
skiej, Agata Kalińska, radna 
powiatowa i szefowa wydzia-
łu sportu UM, a także rad-
ni miejscy - Selena Majcher i 
Sławomir Dorywalski. Sędzią 
głównym zawodów był Zenon 
Grąbczewski, a poszczególne 
mecze prowadzili sędziowie z 
WS Płock i WS Warszawa. 

Głównym organizatorem 
turnieju był poseł Maciej Ma-

łecki wraz ze Stowarzyszeniem 
Odnowy Sochaczewa „Za-
mek” i burmistrzem Piotrem 
Osieckim. Współorganizatora-
mi byli: Jolanta Gonta starosta 
sochaczewski, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, KS Bzu-

ra Chodaków, Płocki OZPN, SP 
nr 7 Sochaczew, Dragon Fight 
Club Sochaczew, Klub Wolon-
tariuszy MOPS Sochaczew. 

Imprezę wsparli sponso-
rzy: PKN Orlen, PZU Fun-
dacja, DMB Nieruchomości 

Dorota i Michał Bednarscy, 
Osada Puszczańska w Tu-
łowicach, Sklep Sportowo- 
Przemysłowy Jerzy Hołoś, 
Wojciech Kierzek Multiagen-
cja Ubezpieczeniowa Socha-
czew. 

PIŁKA NOŻNA

Real Madrit zwycięzcą XVIII turnieju
Wielkie emocje, zacięte pojedynki, znakomite akcje i piękne gole, a do tego wspaniała zabawa. Jedyne, czego zabrakło XVIII 
edycji Turnieju Dzikich Drużyn w Piłkę Nożną to słoneczna aura. Ponad 40 ekip rywalizowało podczas ulewnego deszczu. 
Najlepszą drużyną w kategorii open mężczyzn okazał się „Real Madrit”.

Wyniki XVIII Turnieju Dzikich Drużyn
U-10 „Skrzaty”
1. Łoszaki Brochów (Igor Fergin, Bartosz Jeznach, Bartosz Cybul-
ski, Stanisław Król, Antoni Sot, Mikołaj Kołodziejczyk, Filip Gronec-
ki, Kacper Bieguszewski), 2. Lobos Jówenes, 3. Pogoń Wiskitki
Król strzelców - Igor Fergin (Łoszaki Brochów)

U-13 „Orlik”
1.Unici (Mateusz Krupa, Kacper Gajda, Bartosz Kalota, Oli-
wier Dudek, Wiktor Wróblewski, Jakub Stankiewicz), 2.Dzikie 
Byki z Afryki, 3.OT Sochaczew
Król strzelców - Eryk Tyl (Dzikie Byki z Afryki)

U-16 „Junior”
1.EYJAFSALLAJAKUL (Antoni Rejman, Michał Wieczorek, 
Jakub Pawlak, Łukasz Ziółkowski, Wojciech Kryś, Wiktor 
Michurski, Piotr Stobecki, Mikołaj Staniak, Oktawian Pela, 
Kamil Kościg), 2.PSPTMKS, 3.FC Laga Teresin
Król strzelców - Jakub Kasza (PSPTMKS)

Kobiety Open
1.LKS Fenix Boczki Chełmońskie (Izabela Pawlina, Klaudia 
Wróbel, Maria Michalak, Alicja Łopata, Matylda Gajewska, 
Małgorzata Brzozowska, Magdalena Zwolińska, Katarzyna 
Siejka, Magdalena Burzyńska), 2.Queen, 3.Dzika Drużyna
Królowa strzelców - Milena Zakościelna (Queen)

Mężczyźni Open
1.Real Madrit (Szymon Kiewel, Kacper Kiewel, Dawid Szcze-
panik, Bartosz Zakościelny, Maciej Brdeja, Alex Zamawi), 
2.Chodaków I, 3.Legijny Żyrardów
Król strzelców - Mariusz Więch (Legijny Żyrardów)

W kategorii open mężczyzn rywalizowało 16 dzikich drużyn

Do tegorocznych rozgrywek zgłosiło się siedem żeńskich zespołów

Najmłodsi piłkarze grali na boisku ze sztuczną nawierzchnią 

W organizację turnieju włączył się m.in. urząd miejski

O� cjalne losowanie drużyn odbyło się w poniedziałek 21 maja w kramnicach miejskich


