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INWESTYCJE

Znajdziesz nas 
na portalu 

społecznościo-
wym

 Facebook 

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

czewska

KONDOLENCJE

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

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

Beacie Brymorze
z powodu śmierci

TATY
szczere wyrazy żalu i współczucia 

przekazują 

Beacie Okrasce-Ćwiek
byłemu dyrektorowi Miejskiego Przedszkola nr 4 

oraz naczelnikowi Wydziału Edukacji UM
z powodu śmierci

TATY
słowa otuchy i wsparcia 

w tych trudnych chwilach
przekazują

Burmistrz Sochaczewa
Piotr Osiecki

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego

Burmistrz 
Sochaczewa
Piotr Osiecki

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Sylwester Kaczmarek

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Ulica 15 Sierpnia ma w So-
chaczewie dwóch zarząd-
ców. Remontowanym wła-
śnie odcinkiem - od Kozłowa 
do obwodnicy - opiekuje się 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich, z kolei fragmen-
tem od obwodnicy do LO im. 
F. Chopina, urząd miasta. 

Jest podpis premiera
W połowie lipca wojewoda ma-
zowiecki przesłał do ratusza pi-
smo z informacją, że złożony 
przez burmistrza w marcu br. 
wniosek o dotację na pierw-
szy etap przebudowy ulicy 15 
Sierpnia (od liceum do ulicy 
Broniewskiego) został zareko-
mendowany do dofi nansowa-
nia. Zastrzegł jednak, że osta-
teczną listę musi zatwierdzić 
premier. Stało się to 30 sierpnia. 

- To bardzo dobra wiado-
mość, bo jesteśmy o krok do 
przodu w staraniach o grun-
towny remont tej drogi. Cieszy 
przede wszystkim wysokość 
przypisanej nam dotacji, która 
ma pokryć aż 70 procent kosz-
tów kwalifi kowanych – mówi 
burmistrz Piotr Osiecki.

Od liceum 
do Broniewskiego
W pierwszym etapie remonto-
wany będzie odcinek 593 me-
trów między Liceum Ogólno-
kształcących im. F. Chopina a 

ulicą Broniewskiego. Plan za-
kłada przebudowę drogi, uło-
żenie chodników o łącznej 
długości ponad 750 m (158 m 
po lewej i 593 m po prawej stro-
nie), wydzielenie dwustronnej 
ścieżki rowerowej o długości 
prawie 1200 m (1,5-metrowe 
pasy dla rowerów po obydwu 
stronach jezdni), przebudowę 
kanalizacji deszczowej na całej 
długości oraz czterech skrzy-
żowań. Wartość robót osza-
cowano na prawie 3,9 mln zł. 

Rząd wyłoży 2,7 mln, a wkład 
własny miasta wyniesie prawie 
1,2 mln złotych. 

Od Broniewskiego 
do obwodnicy
Pod koniec sierpnia mia-
sto złożyło wniosek o dota-
cję również na drugi etap - 
od ulicy Broniewskiego do 
obwodnicy. To aż 935 me-
trów drogi. Burmistrz pla-
nuje tam budowę szerokie-
go na 2-2,5 metra chodnika 

dla pieszych, półtorame-
trowego pasa rowerowego 
po obydwu stronach jezd-
ni, przebudowę prawie 350 
metrów kanalizacji desz-
czowej, wykonanie zatok 
dla autobusów oraz miejsc 
postojow ych.   Te   ostat-
nie zaprojektowano przed 
sklepami w rejonie ulicy 
Łuszczewskich. Miejsc ma 
być trzynaście, w tym jed-
no dla kierowców niepełno-
sprawnych. 

- Chcemy przebudować 
też skrzyżowania 15 Sierp-
nia z Okrzei oraz z ulicą 
Łuszczewskich. W Łusz-
czewskich prace będą mia-
ły szerszy zakres, gdyż tam 
w połowie pasów zaprojek-
towano poprawiającą bez-
pieczeństwo wysepkę dla 
pieszych – informuje Piotr 
Osiecki. 

Całość w trzy lata?
- Jeśli drugi wniosek także 
zyska uznanie komisji, tra-
fi  na listę projektów do do-
fi nansowania, cała ulica 15 
Sierpnia zostanie przebu-
dowana w trzy lata. A mó-
wimy o dwóch miejskich 
odcinkach mających łącz-
nie 1,5 kilometra oraz jed-
nym wojewódzkim, który 
w tej chwili, kosztem prawie 
3,8 mln, remontuje fi rma 
Prima. Prace przy 900 me-
trach tej ulicy, zlecone przez 
MZDW, mają się zakończyć 
jesienią tego roku – przypo-
mina burmistrz. 

Warto też dodać, że w 
ramach FDS remontowana 
będzie też ulica Głowac-
kiego, biegnąca przy parku 
Garbolewskiego, jej prawie 
650-metrowy odcinek. Po-
wiat otrzymał na ten cel 
2,22 mln dofinansowania, 
a środki rządowe pokry-
ją aż 80 procent kosztów 
(wkład własny powiatu to 
556 tys. zł). 

3 mln na pierwszy etap
W ramach nowego, utworzonego przez rząd Funduszu Dróg Samorządowych, burmistrz chce 
kompleksowo przebudować ulicę 15 Sierpnia – wymienić nawierzchnię, chodniki, dobudować 
deszczówkę, do dyspozycji rowerzystów oddać ścieżki. Miasto liczy, że prace przeprowadzi w dwóch 
etapach. Już wiadomo, że na pierwszy udało się pozyskać prawie trzymilionową dotację.

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) zastąpił „Program rozwoju gminnej i powiato-
wej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W ramach tej edycji FDS pomiędzy 
mazowieckie gminy, miasta i powiaty rozdzielono ponad 538 mln zł. Program zakłada, 
że w ramach jednego naboru miasta i gminy mogą złożyć po dwa wnioski, a powiaty 
trzy. Minimalna kwota rządowego dofi nansowania wybranych do realizacji projektów 
to 50 procent, a maksymalna aż 80 proc. 
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WIEŚCI Z RATUSZA
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daniel.wachowski@sochaczew.pl

W ub. roku miasto przystąpi-
ło do ogłoszonego przez mar-
szałka Mazowsza konkursu, w 
którym można było uzyskać 
dotację na wymianę urządzeń 
grzewczych. Pod tym hasłem 
kryła się np. wymiana kotłów i 
pieców wykorzystujących pali-
wa stałe na źródła ciepła spala-
jące biomasę lub wykorzystują-
ce paliwa gazowe, podłączenie 
budynku do sieci ciepłowni-
czej, a także termomoderniza-
cja domu. Program obejmował 
tylko indywidulane gospodar-
stwa domowe. 

Podzielili 49 mln
Na likwidację tzw. kopciuchów 
Mazowiecka Jednostka Wdra-
żania Projektów Unijnych 
(MJWPU) chciała rozdzie-
lić 12,5 mln, ale chętnych było 
tylu, że na ostatecznej liście, po 
zwiększeniu alokacji, znalazły 
się zadania z kwotą dofi nan-
sowania sięgającą 49 mln. W 
imieniu MJWPU umowę pod-
pisał marszałek Adam Struzik. 
Ze strony miasta podpisy zło-
żyli Piotr Osiecki oraz skarb-
nik Jolanta Brzóska. Odbyło się 
to w obecności szefa komisji bu-
dżetu i fi nansów, wiceprzewod-
niczącego sejmiku, Mirosława 
Adama Orlińskiego. 

70 procent pokryje UE
Projekt pod nazwą „Poprawa 
jakości środowiska miejskie-
go poprzez wymianę urzą-
dzeń grzewczych w Sochacze-
wie” ma wartość 1.686.000 zł. 
Dofi nansowanie unijne w wy-
sokości 1.158.300 zł pokryje 
niemal 70 procent wydatków. 
Różnicę, czyli 529.000 zł, we-
zmą na siebie rodziny uczest-
niczące w projekcie, w ramach 
wymaganego wkładu wła-
snego. Piece węglowe zastą-
pione zostaną piecami na gaz 
w 57 budynkach oraz pieca-
mi na pelet w dwóch budyn-
kach. Zainstalowane zosta-
ną także czujniki czadu, a w 
ośmiu miejscach przewidzia-
ne jest także przeprowadzenie 
termomodernizacji budynku, 

która obejmie m.in. ocieple-
nie ścian zewnętrznych i stro-
pu pod poddaszem, wymianę 
drzwi i okien. 

Kolejny projekt 
proekologiczny
Likwidacja pieców, do których 
trafi a wszystko, łącznie z do-
mowymi odpadkami, to bar-
dzo ważny cel, do tego wpisu-
jący się w inne proekologiczne 
działania sochaczewskiego sa-
morządu.

- Mam na myśli choćby 
zakup pięciu nowych nisko-
emisyjnych autobusów, w tym 
trzech elektrycznych, a także 
odwiert geotermalny wspoma-
gający miejski system grzewczy. 
To czyste, niewyczerpalne źró-
dło energii. Trzeci z ekoprojek-
tów, jaki prowadzimy, to pro-
gram gromadzenia deszczówki 
w zbiornikach retencyjnych i 
wykorzystywania jej do podle-
wania trawników przy drogach 
oraz zieleni parkowej. Warto 
wspomnieć, że na każde z tych 

zadań zdobyliśmy wielomilio-
nowe dofi nansowanie unijne 
lub rządowe – wyliczał Piotr 
Osiecki. 

Gratulacje za odwagę
Tego dnia oprócz Sochacze-
wa umowy o przyjęciu dofi -
nansowania podpisali także re-
prezentanci gmin Nadarzyn i 
Chynów oraz miasta Grodzisk 
Mazowiecki. Wiceprzewodni-
czący sejmiku pogratulował sa-
morządowcom odwagi, bo, jak 
mówił, wdrożenie tych projek-
tów nie będzie łatwe, zwłaszcza 
na etapie poszukiwania wyko-
nawców i rozliczania poszcze-
gólnych elementów robót. 

- Nie jest tajemnicą, że wie-
le gmin w powiatach żyrardow-
skim i sochaczewskim wdraża 
właśnie projekty oparte na fo-
towoltaice, ekologicznych źró-
dłach ciepła. Firmy mają wie-
le zamówień i w związku z tym 
mogą być problemy z wyłonie-
niem dostawcy urządzeń czy 
ich profesjonalnym montażem. 

Takie są realia rynku, dlatego 
szczerze życzę, by ekoprojekty 
udało się wdrożyć szybko i bez 
problemów – mówił Adam Or-
liński. 

Dodał, że gdy dzie-
sięć lat temu spotykał się z 
mieszkańcami, temat jako-
ści powietrza niemal nie ist-
niał. Ważne były drogi, bo-
iska, remonty szkół. Dziś to 
jeden z głównych obszarów 
zainteresowania Polaków. 
Pytają o dotacje na wymia-
nę pieców węglowych, mon-
taż paneli słonecznych, ja-
kie ekologiczne rozwiązania 
zastosować w nowo budo-
wanych obiektach. 

Jeszcze więcej 
pieniędzy na ekologię
Spotkanie   podsumował 
marszałek   Adam   Struzik 
przypominając, że niska 
emisja i czyste powietrze to 
jeden z pięciu fi larów unij-
nego budżetu na lata 2021-
2027.

- Teraz zdobędą pań-
stwo doświadczenie nie-
zbędne do pozyskiwania 
dotacji z nowej perspektywy 
unijnej. Przygotowujcie ko-
lejne wnioski, korzystajcie 
z rozwiązań, jakie już nie-
długo, z pomocą środków 
wspólnotowych,   pozwo-
lą poprawić jakość powie-
trza w waszych miastach i 
gminach – zakończył Adam 
Struzik. 

Rusza wymiana pieców
W delegaturze urzędu marszałkowskiego, uruchomionej w pobliskim Żyrardowie, Piotr 
Osiecki podpisał umowę w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Poprawa jakości środowiska 
miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie”. Obejmie on 59 rodzin z 
terenu miasta, w imieniu których samorząd złożył wniosek o dofi nansowanie unijne.

Krótko z miasta
Budżet w dobrej kondycji
Skarbnik miasta Jolanta Brzóska podsumowała wynik fi nan-
sowy budżetu miasta w I półroczu 2019. Na koniec czerwca 
miasto zrealizowało dochody w 49,9 proc. planu a wydatki w 
45,5 proc. planu. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania 
budżetu radni będą analizowali na październikowej sesji. 
Na podstawie danych rządowych przyjęto też podstawowe 
założenia do budżetu miasta na 2020 rok (prace nad tym do-
kumentem ruszą pod koniec września). Infl acja w przyszłym 
roku ma wynieść 2,5 proc., a wzrost wynagrodzeń 6 procent.

Wyższe dochody, wyższy czynsz
Do 12 września potrwają konsultacje społeczne nowego 
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkanio-
wym Zasobem Gminy na lata 2019-2025. Opisuje on 
potrzeby remontowe, politykę mieszkaniową i czynszową 
samorządu, warunki obniżania czynszu itd. W programie, 
w porównaniu do poprzednich tego typu dokumentów, 
pojawia się jedna zasadnicza zmiana wynikająca z no-
welizacji ustawy o ochronie praw lokatorów.  Teraz mia-
sto będzie mogło cyklicznie, raz na trzy lata, weryfi kować 
dochody rodzin zajmujących mieszkania komunalne. 
Weryfi kacja dotyczyć ma tylko tych rodzin, które umowę 
najmu lokalu zawarły z miastem po 21 kwietnia br., czyli 
dniu wejścia w życie nowelizacji przywołanej ustawy. 
Mieszkania komunalne są dla rodzin niezamożnych, 
w trudnej sytuacji materialnej, dla najbardziej potrze-
bujących dachu nad głową. Dotychczas sprawdzenia 
dochodów rodziny można było dokonać tylko na etapie 
zawierania umowy najmu. Jeśli po kilku latach status 
materialny rodziny poprawił się, nawet znacznie, nie było 
podstawy prawnej do naliczenia wyższego czynszu. Te-
raz ustawa o ochronie praw lokatorów daje samorządom 
takie narzędzie. 

Pożegnanie z armią
Ppłk Andrzej Stachurzewski 
pożegnał się z armią i 
przeszedł na emeryturę. 
30 sierpnia dowódcę 37 
dywizjonu   rakietowego 
Obrony Powietrznej uroczy-
ście pożegnali gen. bryg. 
Andrzej Dąbrowski kierujący 
3 Brygadą Rakietowej OP 
wraz z żołnierzami oraz 
pracownikami cywilnymi jed-
nostki w Bielicach. Andrzej 
Stachurzewski dowódcą 37 
dywizjonu został pod koniec 
września 2014 roku. W tym czasie awansował na podpuł-
kownika, wspólnie z samorządami ziemi sochaczewskiej 
doprowadził do nadania dywizjonowi sztandaru.

Przeciw dopalaczom
24 września w kramnicach miejskich odbędzie się 
bezpłatne szkolenie skierowane do kadry kierowniczej 
szkół, pedagogów, psychologów i pielęgniarek szkolnych 
z terenu miasta. Jego organizatorem jest Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. Szkolenie 
dotyczyć będzie nowych substancji psychoaktywnych i ich 
wpływu na życie młodych ludzi. Temat omówi Radosław 
Gruss – kierownik Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, komendant 
policji Michał Safjański przybliży istotę problemów nar-
kotykowych występujących w powiecie sochaczewskim, 
a Danuta Radzanowska z Oddziału Higieny Pracy PSSE 
przypadki zatrucia środkami psychoaktywnymi w powie-
cie sochaczewskim w latach 2010 – 2019.



10 września 2019  nr 19 (1345)4
SOCHACZEWSKA

Z PIERWSZEJ RĘKI

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Wszystko wskazuje na to, że 
latem przyszłego roku so-
chaczewscy strażacy będą 
mogli pracować w lepszych 
warunkach. Przetarg na 
rozbudowę i modernizację 
ich siedziby zakończył się 
sukcesem i pozwolił wyło-
nić wykonawcę prac. 

5 września w  Komen-
dzie Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej pod-
pisa na   zosta ła    u mowa 
między   Komendą   Woje-
wódzką PSP w Warsza-
wie, którą reprezentował jej 
szef nadbryg. Bogdan Ła-
sica oraz Krystianem No-
wickim, współwłaścicielem 
fi rmy Soch-Bud. Nadbudo-
wa i modernizacja komen-
dy ma kosztować 2.077.000 
zł. Roboty potrwają do koń-
ca czerwca przyszłego roku. 

W uroczystym podpi-
saniu umowy wzięli udział 
poseł Maciej Małecki, ko-
mendant sochaczewskiej 
PSP st. bryg. Piotr Piąt-
kowski, burmistrz Piotr 
Osiecki oraz starosta Jolan-
ta Gonta. Rozbudowa ko-
mendy nie byłaby możliwa 
bez wsparcia samorządów 
miasta i powiatu (przezna-
czyły na ten cel po 200 tys. 
zł), a także wojewody ma-
zowieckiego (400 tys. zł), 
oraz Narodowego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej (652 
tys. zł). Do projektu dorzu-
ciła się też Komenda Głów-
na PSP (400 tys.) i Komen-
da Wojewódzka (346 tys.). 

Rozbudowa sochaczew-
skiej komendy ma polegać 
na przystosowaniu podda-
sza do celów użytkowych 
oraz dobudowaniu piętra 
po prawej stronie budyn-
ku patrząc od ulicy Staszica, 
co pozwoli na powiększenie 
części socjalnej dla załogi o 
szatnię oraz pomieszczenie 
konserwacji sprzętu. Przy 
budynku pojawi się również 
wieża z masztem. 

Dach nad częścią gara-
żową będzie dwuspadowy, 
co rozwiąże dotychczasowe 

problemy z jego przecieka-
niem podczas deszczu. Za-
montowane zostaną rów-
nież panele fotowoltaiczne, 
a oświetlenie w całym bu-
dynku zostanie wymie-
nione na energooszczęd-
ne. Zaplanowano również 
modernizację placu przed 
strażnicą. 

Za wsparcie planów roz-
budow y   sochaczewskiej 
strażnicy Komendant Wo-
jewódzki PSP Bogdan Łasi-
ca podziękował szczególnie 
posłowi Maciejowi Małec-
kiemu. Jak stwierdził, bez 
jego zaangażowania w zor-
ganizowanie fi nansowania 
tego przedsięwzięcia spo-
tkanie pewnie by się nie od-
było.

Z kolei Maciej Małec-
ki podkreślił, że strażakom, 
którzy niejednokrotnie ry-
zykując własnym życiem ra-
tują zdrowie i dobytek ludzi, 
należy się najwyższy szacu-
nek i tym szacunkiem od 
zawsze są obdarzani. Teraz 
jednak otrzymają coś bar-
dziej wymiernego, to jest 
godne warunki pracy.

- Ta inwestycja jest kolej-
nym dowodem, że rząd Prawa i 
Sprawiedliwości nie zapomina 
o mniejszych miejscowościach 
i stawia na równomierny roz-
wój kraju – kontynuował poseł 
Małecki. - Te potrzeby loka-
lowe nie pojawiły się przecież 
wczoraj i dopiero kiedy u wła-
dzy jest PiS udaje się je zaspo-
koić – podsumował.

Jest umowa na rozbudowę 
komendy straży pożarnej
Wyłoniono wykonawcę rozbudowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Sochaczewie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła fi rma Soch-Bud 
z naszego miasta. Prace mają potrwać do połowy przyszłego roku.

Na dzień przed 39 rocznicą 
działacze „Solidarności” oraz 
przedstawiciele władz miasta 
i powiatu uczcili podpisanie 
Porozumień Sierpniowych. 

Delegacje złożyły kwiaty pod ta-
blicą kapelana związku ks. Je-
rzego Popiełuszki, znajdującą 
się przy wejściu do kościoła św. 
Wawrzyńca, oraz pod pomni-
kiem-kamieniem ufundowanym 
z okazji 25 rocznicy utworzenia 
NSZZ Solidarność, znajdującym 
się przy urzędzie miejskim.

W przeddzień 39 rocz-
nicy tego przełomowego dla 
Polski wydarzenia, hołd bo-
haterom tamtych czasów od-
dali: burmistrz Piotr Osiecki, 
jego zastępcy Marek Fergiń-
ski oraz Dariusz Dobrowol-
ski, przewodniczący rady 
miasta Sylwester Kaczmarek, 
wicestarosta Tadeusz Głu-
chowski,   przewodniczący 
rady powiatu Andrzej Kierz-
kowski wraz z delegatami za-
kładowych struktur związku.

Pamiętamy o Porozumieniach Sierpniowych

Burmistrz Miasta Socha-
czew zaprasza na bezpłat-
ne konsultacje dotyczące 
funduszy europejskich. Je-
śli chcesz się dowiedzieć, 
czy masz szansę uzyskać 
pieniądze na realizację 
swojego innowacyjnego po-
mysłu, jak należy stworzyć 
projekt i uniknąć błędów 
przy wypełnianiu wniosku 
o do� nansowanie, skorzy-
staj z bezpłatnej pomocy 
ekspertów z Mobilnego 
Punktu   Informacyjnego 
Funduszy Europejskich.

Kiedy i gdzie?
25 września w Urzędzie 
Miejskim w Sochaczewie, 
przy ul. 1 Maja 16, I pię-
tro, mała sala konferencyj-
na (pok. 221), w godzinach 
10:00 - 13:00.

Na konsultacje zaprasza-
my przedsiębiorców, przedsta-
wicieli jednostek samorządu 
terytorialnego, osoby fi zyczne 
oraz wszystkich zainteresowa-
nych tematyką funduszy euro-
pejskich.

Zapisy przyjmuje Referat 
Obsługi Inwestora i Działalno-
ści Gospodarczej Urzędu Miej-
skiego w Sochaczewie, pokój 
424, III piętro. Godzinę spotka-
nia można umówić też telefo-
nicznie pod nr tel. 46 862 22 35 
wew. 307.

Organizator spotkania
Główny Punkt Informacyj-
ny Funduszy Europejskich, 
ul. Jagiellońska 74, 03-301 
Warszawa, tel. 22 542 27 
11, 22 542 20 38, e-mail: 
punkt_kontaktowy@mazo-
wia.eu

Indywidualne konsultacje 
dotyczące środków UE

Na rynek tra� ł kolejny 
autorski projekt Łukasza 
Kucińskiego. Tym razem 
mamy do czynienia z ko-
miksem poruszającym pro-
blemy, z którymi czytelni-
kom pomoże zmierzyć się 
dzielny sierżant Socho.

Lekturę polecić można szcze-
gólnie dzieciom i młodzieży. 
Seria docelowo będzie się skła-
dać z trzech barwnych części:. 
„Pomaga, ratuje i radzi”,  „Qu-
izy i ćwiczenia nawet dla le-
nia” oraz gry planszowej. Au-
tor tak mówi o swoim tryptyku:  
Chciałbym, aby czytający ten 
komiks młodzi ludzie znaleź-
li w sobie wystarczająco siły, by 

powiedzieć zdecydowane „nie” 
narkotykom, dopalaczom, kra-
dzieży, przemocy czy innym 
zagrożeniom. Jeśli dzięki lek-
turze naszej książeczki choćby 
jeden młody człowiek nie weź-
mie narkotyków, to już będzie 
wielki sukces. 

Projekt powstał przy współ-
pracy z Komendą Powiatową 
Policji. Gminy z terenu naszego 
powiatu, które do niego dołą-
czyły, liczyć mogą na spersona-
lizowane wydawnictwa. W tle 
każdego z albumów będą wy-
stępowały miejsca, zabytki, czy 
inne lokalne skojarzenia. Na 
końcu znajdą się również in-
formacje o każdej z gmin, która 
wzięła udział w projekcie.

Na kłopoty 
Sierżant Socho
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Z brakiem terminowej zapłaty 
zetknął się praktycznie każdy 
przedsiębiorca, w tym rów-
nież ZWiK Sochaczew, który 
prowadzi szeroko zakrojoną 
akcję windykacyjną i wykorzy-
stuje wszystkie możliwości, 
jakie daje ustawa o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i odpro-
wadzaniu ścieków oraz inne 
przepisy prawa. 

Dlatego też, chcąc usprawnić i 
przyspieszyć proces windykacji, 
a zarazem być skuteczniejszym 
w ściąganiu swych należności, 
ZWiK nawiązał współpracę z 
Krajowym Rejestrem Długów. 
Firma ta zajmuje się zbieraniem 
danych dotyczących kondycji 
fi nansowej fi rm i konsumen-
tów. Dłużnika może zgłosić do 
KRD przedsiębiorca, gmina 
lub jej jednostka organizacyjna, 
ewentualnie osoba fi zyczna, le-
gitymująca się tytułem wyko-
nawczym. Minimalna wartość 
długu to 200 zł.

Do rejestru trafi ają oso-
by, które unikają regulowania 

swoich zobowiązań. W przy-
padku naszej spółki dłużni-
kami są użytkownicy miej-
skiej sieci, którzy nie płacą za 
pobór wody lub odprowadza-
nie ścieków.

Dzięki umowie z Krajo-
wym Rejestrem Długów zyska-
ją wszyscy mieszkańcy, którzy 
uczciwie i terminowo regulu-
ją swoje zobowiązania wobec 
ZWIK. Pozostałe osoby mu-
szą się liczyć z konsekwencjami, 
gdyż dłużnik notowany w KRD 
ma utrudniony dostęp do kre-
dytów, pożyczek, abonamen-
tów i zakupów na raty. 

Brak terminowej płatno-
ści ze strony nierzetelnych kon-
trahentów jest przyczyną ro-
snących kosztów związanych z 
windykacją, które często koń-
czą się postępowaniem ko-
morniczym.  Działania naszej 
spółki są podyktowane troską 
o dobro całej społeczności lo-
kalnej korzystającej z urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych 
na terenie miasta. 

ZWiK Sochaczew 

Nie płacisz, tra� sz 
do rejestru dłużników

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Jeszcze kilka lat temu o łapa-
niu deszczówki myśleli jedy-
nie działkowcy i właściciele 
domów troszczący się o swo-
je ogrody. Dziś o zatrzyma-
niu wody, jej gospodarczym 
wykorzystaniu muszą my-
śleć wszyscy. Od kilku sezo-
nów lato mamy suche, upalne, 
a opady, jeśli są, to niewiel-
kie. Zimy są krótkie, ciepłe i 
bez śniegu. Jeśli taka pogoda 
utrzyma się w kolejnych la-
tach, samorządy staną przed 
problemem braku wody. Bo-
leśnie odczuli to mieszkańcy 
pobliskich Skierniewic, gdy w 
czerwcu woda w kranach wy-
schła i trzeba ją było dowozić. 

Darmowe podlewanie
- Niczym nieograniczony do-
stęp do czystej wody może się 
już niedługo okazać luksusem, 
dlatego nasz samorząd prowa-
dzi dwa duże projekty zabez-
pieczające nas na przyszłość. 
Pierwszy z nich to odwiert geo-
termalny. Naukowcy wstępnie 
ocenili, że z tego źródła, z głębo-
kości 1500 metrów, na jaką do-
tarło wiertło, możemy pozyskać 
nawet 190 m3 słodkiej wody na 
godzinę. Drugi projekt zakła-
da gromadzenie deszczówki na 
potrzeby gospodarki komunal-
nej. Nie trzeba podlewać par-
ków uzdatnioną wodą pobiera-
ną z sieci wodociągowej, skoro 
można to robić deszczówką, 
którą mamy za darmo – mówi 
burmistrz Piotr Osiecki. 

Tuż przed wakacjami w 
siedzibie Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Warsza-
wie burmistrz podpisał umowę 
w sprawie przyjęcia niemal 10 
mln dofi nansowania na wdro-
żenie – składającego się z ośmiu 
elementów - projektu zagospo-
darowania wód opadowych. 
Dotyczy on obszaru dawnego 
Chemitexu, terenów w rejonie 
ulic Grunwaldzkiej, Parkowej i 
Ogrodowej oraz Płockiej i Ło-
wickiej. 

Zbiorniki retencyjne 
Za kilka tygodni ratusz ogło-
si przetargi na trzy pierwsze z 
ośmiu części tego projektu, tj. 
budowę zbiorników retencyj-
nych oraz dostawę samocho-
du dla działu zieleni Zakładu 
Gospodarki Komunalnej. W 
Chodakowie powstanie za-
mknięty zbiornik zbierają-
cy wody opadowe i roztopo-
we płynące rozbudowaną i 
wyremontowaną kanalizacją 
deszczową w ulicach Parko-
wej, Ogrodowej, Topolowej i 
Grunwaldzkiej. Ma mieć 
577,8 m3 pojemności. To kon-

strukcja o głębokości od 3,8 
do 5,4 m.

Drugi zbiornik reten-
cyjny znajdzie się na tere-
nie stacji uzdatniania wody 
przy ul. Płockiej.  Ma od-
bierać wodę z ulic Płockiej i 
Łowickiej. To schowana pod 
ziemią żelbetowa konstruk-
cja o wymiarach 14 na 9 me-
trów i pojemności 334,1 m3. 

Wjadą do parków
Jeszcze w tym roku mia-
sto chce kupić nowy pojazd 
służący utrzymaniu zieleni 
miejskiej.

- W dwa lata gruntow-
nie przebudowaliśmy pięć 
hektarów terenów zielo-
nych. Mam na myśli par-
ki w Chodakowie, przy uli-
cy Traugutta oraz szkole 
muzycznej. Zieleń wyma-
ga stałej dbałości, a automa-
tyczny system nawadniania 
jest tylko w trzyhektaro-
wym parku Garbolewskie-
go. Pozostałe tereny trzeba 
podlewać ręcznie i między 

innymi po to kupujemy spe-
cjalny samochód pozwala-
jący ekipom ZGK wjechać 
między drzewa, dotrzeć do 
najdalszych zakątków alej-
kami parkowymi – infor-
muje burmistrz.

Zakup specjalnie wypo-
sażonego pojazdu to wyda-
tek około 220 tys. zł. 

1,5 km ażurowych dróg
Wodę można zatrzymywać 
na terenach miejskich na 
różne sposoby, dlatego mia-
sto chce tak przebudować 
drogi na terenie Chemitexu, 
by jak najwięcej deszczów-
ki trafi ło do gruntu, a nie 
kanalizacją do Utraty. Ma 
temu służyć nowa ażurowa 
nawierzchnia ulic Wisko-
zowej, Chemicznej i Włó-
kienniczej. Po większym 
deszczu woda wsiąknie w 
ziemię, a jedynie jej nad-
miar trafi  do kanalizacji. 
Przetarg na te prace ogło-
szony zostanie w przyszłym 
roku.

Skutecznie zatrzymać wodę
Miasto będzie gromadziło wodę deszczową w dwóch dużych zbiornikach retencyjnych, 
wykorzystywało ją do podlewania parków i mycia ulic, dodatkowo kupi specjalny 
samochód do utrzymania zieleni. Nazwy fi rm, które zajmą się budową zbiorników 
oraz dostawą pojazdu dla ZGK, powinniśmy poznać w tym roku.

Burmistrz miasta Sochaczew ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie nr V/15/11 z dnia 4.02.2011 r. 
Lp. Nr ewidencyjny 

nieruchomości
Oznaczenie w księdze wieczystej 
KW Nr 

Powierzchnia 
w ha

Położenie nieruchomości ul. Opis nieruchomości Przeznaczenie 
w planie  miejscowym

Postąpienie na przetargu Wadium Cena wywoławcza 
(brutto)

1. 169/1 PL1O/00018099/3 1,5512 Gawłowska Działka niezabudowana Brak planu 5 000,00zł  20 000,00zł 383 000,00zł

Przetarg  odbędzie się 10.10.2019 r. o godz. 10.00 (sala konferencyjna, I piętro) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić do 7.10.2019 r. na konto 
sum depozytowych  Gminy Miasta Sochaczew: Bank PeKaO S.A. I Oddział Sochaczew Nr 23 1240 1822 1111 0000 0719 8469. Wadium ulega przepadkowi gdy osoba, która przetarg wygrała, 
uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu,  o których informacji udziela Wydział Mienia 
i Nadzoru Właścicielskiego. Gmina Miasta Sochaczew nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie.

 Burmistrz Miasta Sochaczew

OGŁOSZENIE
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Pierwsza usługa dotyczy 
osób, które planują zagra-
niczny wyjazd na teren Unii 
Europejskiej i w razie po-
trzeby chciałyby korzystać ze 
świadczeń zdrowotnych fi -
nansowanych przez NFZ. W 
tym celu niezbędna jest  Eu-
ropejska Karta Ubezpiecze-
nia Zdrowotnego. Na mocy 
porozumienia miasta z od-
działem mazowieckim NFZ, 
w cztery środy września kar-
tę będzie można wyrobić na 
miejscu w ratuszu. Możli-
wość taka dotyczy tylko osób 
ubezpieczonych. Na miejscu 
wypełnia się specjalny wnio-
sek i to właściwie wszystkie 
formalności.

Druga możliwość sko-
rzystania z mobilnego sto-
iska NFZ jest ważna dla osób 
objętych pomocą w zakre-
sie wyrobów medycznych fi -
nansowanych przez fundusz, 
takich jak pieluchomajtki, 
wózki inwalidzkie, sprzęt re-
habilitacyjny. Co prawda zle-
cenie wypisuje lekarz, ale 
należy je potwierdzić w Na-
rodowym Funduszu Zdro-
wia. Dopiero wtedy wyroby 
możemy odebrać w specja-
listycznym sklepie. Niektóre 
placówki handlowe potwier-
dzenie załatwiają za nas, ale 

trwa to zwykle ponad dwa 
tygodnie. We wrześniu zro-
bimy to na miejscu i od ręki.

W mobilnym stoisku 
otrzymamy także informacje 
o placówkach z najkrótszy-
mi terminami oczekiwania 
na badania lub planowe ope-
racje, np. tomografi ę kom-
puterową, rezonans magne-
tyczny czy zabieg usuwania 
jaskry. Osobom zaintereso-
wanym wglądem we własną 
dokumentację medyczną, 
NFZ zaproponuje założenie 
Internetowego Konta Pacjen-
ta. Dzięki niemu możemy 

sprawdzić wypisane na na-
sze nazwisko recepty, histo-
rię wizyt lekarskich (od 2008 
r.) opłacanych przez fundusz, 
czy  dane medyczne dzieci.

Pierwsza wizyta miała 
miejsce 4 września i zaintere-
sowanie akcją przerosło ocze-
kiwania. Punkt odwiedziło 
około 40 osób, a z pracowni-
kami NFZ spotkali się m.in. 
poseł Maciej Małecki oraz 
burmistrz Piotr Osiecki. 

- Usługi publiczne po-
winny być jak najbliżej oby-
watela. Mobilny punkt to 
świetne rozwiązanie, bo np. 

po Europejską Kartę Ubez-
pieczenia Zdrowotnego nie 
trzeba jechać do Warszawy. 
Wszystkie formalności NFZ 
załatwia na miejscu, w mo-
bilnym punkcie. Ten na ra-
zie odwiedza miasta, ale już 
myślimy o rozszerzeniu akcji 
także na gminy – mówi poseł 
Maciej Małecki. 

Z usług mobilnego stano-
wiska skorzystamy jeszcze 11, 
18 i 25 września w godz. 9.30 
-14.00. Uruchamiane jest w 
Biurze Obsługi Klienta na 
parterze Urzędu Miasta przy 
ul. 1 Maja 16. 

NFZ w ratuszu co środę
W Urzędzie Miejskim w Sochaczewie w każdą środę września stanie mobilne stoisko 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Będzie w nim można wyrobić Europejską Kartę 
Ubezpieczenia Zdrowotnego,  potwierdzić zlecenie na zaopatrzenie medyczne, uzyskać 
informacje o najkrótszych terminach leczenia, założyć Internetowe Konto Pacjenta.

Obecnie punkt informacyjny NFZ odwiedza miasta. Wkrótce akcja ma objąć także gminy

MOPS uruchomił w swej sie-
dzibie wypożyczalnię sprzętu 
wspomagającego i rehabilita-
cyjnego. Powstała ona na ba-
zie urządzeń podarowanych 
miastu przez Mazowiecki Od-
dział Polskiego Czerwonego 
Krzyża. 

PCK to najstarsza polska or-
ganizacja humanitarna zna-
na m.in. z udzielania pomocy 
w czasie klęsk i wojen oraz pro-
pagowaniem idei honorowe-
go krwiodawstwa. Ale to tyl-
ko część jej zadań, bo PCK to 
także opieka nad ludźmi star-
szymi, samotnymi, niepełno-
sprawnymi. Właśnie z myślą o 
tych ostatnich Polski Czerwony 
Krzyż pozyskuje z różnych źró-
deł pieniądze na zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego, poprawiają-
cego komfort życia, pozwalają-
cego seniorom wyjść z przysło-
wiowych czterech ścian. 

Sochaczewski ratusz, w 
porozumieniu z PCK, pozy-
skał dla naszych mieszkańców 
sprzęt wspomagający i rehabili-
tacyjny o wartości około 21 tys. 
zł. Trafi  on do wypożyczalni 
otwartej w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej mieszczą-
cym się w alei 600-lecia 90. 

- Wypożyczalnia dysponu-
je sześcioma rowerami rehabi-

litacyjnymi trójkołowymi, sze-
ścioma wózkami inwalidzkimi, 
ośmioma balkonikami ortope-
dycznymi i taką samą liczbą kul 
ortopedycznych. Zdecydowali-
śmy o przekazaniu tego sprzętu 
ośrodkowi pomocy społecznej, 
który najlepiej wie, kto z pod-
opiecznych potrzebuje wózka 
czy balkonika. Dla wielu rodzin 
taki zakup byłby fi nansowym 
wyzwaniem, a tak potrzebny 
sprzęt wypożyczą za darmo – 
mówi wiceburmistrz Marek 
Fergiński. 

Jak czytamy w regulami-
nie, wypożyczalnia jest czyn-
na od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8.00-16.00. Mogą z 
niej korzystać tylko mieszkań-
cy miasta, którzy posiadają za-
świadczenie lekarskie wskazu-
jące na konieczność korzystania 
z określonego typu urządzeń. 
Sprzęt można użytkować mak-
symalnie rok. Wypożyczal-
nia nie pobiera żadnych opłat, 
wymaga jedynie, by zwracane 
przedmioty wróciły w niepo-
gorszonym stanie. Każdy zain-
teresowany podpisze z MOPS 
stosowną umowę zawierającą 
zobowiązanie do dbania o po-
wierzone przedmioty, pokrycia 
ewentualnych kosztów napraw, 
gdyby okazało się, że doszło do 
ich uszkodzenia. (daw)

Rusza wypożyczalnia 
sprzętu rehabilitacyjnego

Dziewiąta akcja szczepień
W poprzednich ośmiu edycjach ratusz zakupił, i za po-
średnictwem aptek wydał niemal 3,5 tysiąca bezpłatnych 
szczepionek przeciw grypie. Przed nami dziewiąta tego 
typu akcja skierowana do sochaczewskich seniorów. 
Urząd Miejski sfi nansuje zakup szczepionek przeciw gry-
pie dla osób powyżej 60 roku życia, mieszkańców Socha-
czewa. Ich wydawanie ma się rozpocząć 1 października. 
Do rozdysponowania będzie 500 ampułek szczepionki. Po 
rozstrzygnięciu przetargu na ich dostawę i wskazaniu kon-
kretnej apteki (lub aptek) mieszkańcy będą mogli zgłaszać 
się po nie aż do wyczerpania zapasów. Do apteki trzeba 
będzie przyjść z dowodem osobistym i receptą od lekarza 
rodzinnego. Akcję od lat koordynuje Wydział Polityki Spo-
łecznej i Ochrony Zdrowia UM. 

Organizowane od 1999 roku 
Mazowieckie Przeglądy Twór-
czości Artystycznej Środowi-
skowych Domów Samopomo-
cy integrują środowiska osób 
niepełnosprawnych intelek-
tualnie oraz z zaburzeniami 
psychicznymi z terenu całe-
go województwa. Przez lata 
przegląd stał się jedną z naj-
większych tego typu imprez 
w centralnej Polsce. Kolejny 
odbędzie się już 19 września. 

Uczestnicy będą mieli szan-
sę zaprezentować swoje ta-
lenty przed szeroką publicz-
nością, nie tylko widzami 

niepełnosprawnymi. Ma-
zowieckie Przeglądy Twór-
czości Artystycznej stały 
się miejscem, gdzie spoty-
kają się teatr, śpiew, perfor-
mance, malarstwo, rzeźba i 

rękodzieło. Zobaczyć moż-
na w ich trakcie rzeczy zu-
pełnie unikalne i dotyczy to 
zarówno emocji panujących 
na scenie, jak i tego, co pre-
zentowane jest na towarzy-

szącej wydarzeniu ekspozy-
cji. 

X V I I I     M a z ow ie c k i 
Przegląd Twórczości Arty-
stycznej ŚDS rozpocznie się 
w czwartek 19 września o 
godz. 10:00, tradycyjnie w 
Sochaczewskim Centrum 
Kultury przy ul. Chopina 
101. Jego hasło brzmi „Siła 
jest w nas - od zależności ku 
samodzielności”. Potrwa on 
do godz. 18:00 i zakończy go 
wspólna zabawa taneczna. 

Organizatorem wyda-
rzenia jest Środowiskowy 
Dom Samopomocy w So-
chaczewie. (ap)

W nich tkwi siła - przegląd ŚDS
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Fundacja Pomocy Osobom z 
Chorobą Alzheimera zapra-
sza na obchody Światowego 
Dnia Choroby Alzheimera. 
Odbędą się one we wtorek 
17 września w Sochaczew-
skim Centrum Kultury 
w Boryszewie przy ul. 15 
Sierpnia. 

Tego dnia od 16.00 do 18.00 
wykonywane będą badania 
poziomu cukru we krwi i 
ciśnienia tętniczego. Prelek-
cję na temat choroby Alzhe-
imera wygłosi lekarz neu-
rolog Joanna Obrębska ze 
szpitala w Płocku, goście 

wysłuchają informacji na 
temat pracy ośrodka poby-
tu dziennego oraz działań 
zarządu Fundacji Pomocy 
Osobom z Chorobą Alzhe-
imera, zostaną zaprosze-
ni na słodki poczęstunek. 
Kulminacja obchodów to 
koncert wybitnego krakow-
skiego artysty, Jacka Wój-
cickiego (godz. 18.00). 

Bilety, jak dotychczas, w 
cenie 20 zł od osoby, moż-
na kupić w Centrum Kultu-
ry w Boryszewie, w siedzibie 
fundacji (Kuznocin 67), za-
rezerwować pod numerem 
telefonu 501-629-983.

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Impreza nieprzerwanie cieszy 
się wielkim powodzeniem, 
stąd przez trzy dni przez stre-
fę przewinęło się mnóstwo 
gości spragnionych egzotycz-
nych, ale też swojskich sma-
ków. Można było spróbować 
m.in. dań kuchni japońskiej, 
amerykańskich   burgerów, 
różnych odmian tacos, wy-
jątkowych dań z ziemniaków, 
lodów o zaskakujących sma-
kach, naturalnej lemoniady, a 
także lokalnego piwa powsta-
jącego w Browarze Socho. Na 
terenie MOSiR stanęło dwa-
naście kuchni na kołach: Ja-
pan Udon, Tasty American 
Burger, Sowia Zwija, Fry-
truck, SmakoBao - Food 
Truck, Lángos Food Truck, 
Jadło na kółkach, Sami Tacos, 
Słodki Smak Azji, Tradycyjne 
Kołacze Węgierskie, Ale bul-
wa Foodtruck, Złote Paluchy 
Churros.

Odbyły się też dwa wy-
darzenia towarzyszące fe-
stiwalowi. Na parkingu 
MOSiR na cztery godziny 
zatrzymał się autokar sto-
łecznego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa, 
a każdy oddający krew (30 
osób) otrzymał lody ufun-
dowane przez fi rmę Unile-
ver. Drugiego dnia festiwa-
lu odbyło się święto kolorów 
„Holi Festival”. Przyciągnęło 
ono głównie młodzież, która 
z pasją bawiła się, posypując 
kolorowymi proszkami.

- Food trucki, które 
przyjechały do Sochaczewa 

wyróżniła jakość, staran-
ność przygotowywania po-
traw, świeże składniki, au-
torskie dodatki, a przede 
wszystkim pasja i oryginal-
ny pomysł na menu oraz 
wygląd stoisk. Dania przy-
rządzane były na miejscu, 
a goście mogli obserwować 
cały proces przygotowywa-
nia. Pogoda dopisała, a so-
chaczewianie zdecydowanie 
polubili się z food truckami, 
o czym świadczy ogrom-
ne zainteresowanie naszym 
festiwalem. Wydarzenie to 
zostało bardzo pozytywnie 
przyjęte, a to dodaje nam 
sił przy organizacji kolejnej 
edycji – mówi jeden z orga-
nizatorów festiwalu, Daniel 
Janiak. 

IV Sochaczewski Fe-
stiwal Food Trucków zor-
ganizowali: Karol Słoma 
(Browar Socho), Marcin 
Ostrowski, Unilever, OSK 
Strażak, grupa miłośników 
Fiatów 126p, Urząd Miejski 
w Sochaczewie oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Jak już informowaliśmy, 
burmistrz zdecydował o 
ponownym powołaniu Ar-
tura Komorowskiego na 
stanowisko dyrektora So-
chaczewskiego Centrum 
Kultury. 

Artur Komorowski dy-
rektorem centrum został 
1 września 2015 roku, wy-
grał konkurs na to stanowi-

sko, funkcję objął wówczas 
na cztery lata. Nowa umowa 
obejmuje okres trzech lat. 

27 sierpnia w ratuszu 
Piotr Osiecki wręczył sze-
fowi SCK nominację na 
nową kadencję. Jak mówił, 
decyzja o dalszej współ-
pracy nie była trudna, bo 
zmianę w szeroko poję-
tej kulturze widać każde-
go dnia i bez wątpienia jest 

to zmiana na lepsze. Po-
dziękował za już wdrożone 
projekty i życzył kolejnych, 
równie udanych. Jak pod-
kreślił, szczególnym wy-
zwaniem dla kadry SCK był 
ubiegły rok, gdy świętowa-
no stulecie niepodległości i 
w mieście odbyło się ponad 
sto różnego rodzaju wyda-
rzeń, a większość z nich z 
dziedziny kultury. 

Z kolei Artur Komorow-
ski podziękował za zaufa-
nie i docenienie starań ca-
łego zespołu SCK, bo - jak 
zaznaczył - na sukces pla-
cówki pracują wszyscy. Za 
dobrą współpracę podzię-
kował także obecnej na tym 
spotkaniu szefowej Wydzia-
łu Kultury, Turystyki i Pro-
mocji Miasta Joannie Nie-
wiadomskiej-Kocik. (dw)

Polubiliśmy smaki świata 
Przez trzy dni na terenie MOSiR przy ul. Olimpijskiej można było spróbować 
„ulicznego jedzenia”. Na parkingu zatrzymało się kilkanaście restauracji na kołach, 
a to wszystko w ramach IV Sochaczewskiego Festiwalu Food Trucków.

Dyrektor z kolejną nominacją

Wieczór z Jackiem Wójcickim

W sobotę 21 września w 
godzinach 10.00-19:30 
na terenie Muzeum Kolei 
Wąskotorowej odbędzie 
się kolejna edycja imprezy 
charytatywnej „Motoser-
ce”. Jej organizatorem jest 
Klub Motocyklowy Boruta 
MC Poland.

Dzięki zaangażowaniu so-
chaczewian w poprzednich 
edycjach imprezy zebra-
no ponad 650 litrów krwi, a 
sama idea Motoserca prze-
rodziła się w akcję chary-
tatywną o dużo szerszym 
zakresie. W sobotę 21 wrze-
śnia krew będzie można od-
dać w godz. 10.00-14.00 w 
mobilnym krwiobusie, któ-
ry podstawi Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w War-
szawie Oddział Terenowy 

w Płocku. Dawcy krwi będą 
brali udział w losowaniu 
atrakcyjnych nagród.

Zawsze przy okazji so-
chaczewskiego Motoser-
ca zbierane są również pie-
niądze na pomoc komuś 
potrzebującemu, i tak bę-
dzie tym razem. Sochacze-
wianie pomagali już Mo-
nice Wielgus, Mateuszowi 
Piskorowskiemu, Rafało-
wi Kunickiemu, Michał-
kowi Flakowskiemu i dzie-
ciakom z Erminowa, a w 
zeszłym roku prowadzona 
była zbiórka na leczenie To-
masza Sołdaczuka. 

Szczegółowe informacje 
na temat tegorocznej impre-
zy, jej programu, celu zbiór-
ki charytatywnej, artystów, 
którzy wystąpią na scenie 
podamy wkrótce na portalu 
Sochaczew.pl.

Motoserce już 21 września
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Od niedzieli, 1 września 
można oddawać głosy na 17 
projektów wybranych spo-
śród 21 zgłoszonych do II 
edycji Powiatowego Budżetu 
Obywatelskiego. Głosowa-
nie potrwa do 30 września a 
zwycięskie przedsięwzięcia 
będą realizowane w 2020 
roku.

Zgłoszone przez mieszkań-
ców naszego powiatu projekty 
w ramach aktualnie realizo-
wanego Powiatowego Budże-
tu Obywatelskiego zostały 
poddane dogłębnej analizie 
przez wydziały i jednostki 

Starostwa Powiatowego w So-
chaczewie. Weryfi kacja pro-
jektów odbywała się na pod-
stawie informacji podanych 
przez pomysłodawców w for-
mularzach zgłoszenia projek-
tu oraz na podstawie dodatko-
wych załączników i wyjaśnień 
niezbędnych do weryfi kacji 
formalno-prawnej oraz kosz-
towej projektu. Analiza zgło-
szonych projektów odbywała 
się zgodnie z procedurami za-
wartymi w regulaminie PBO. 

Na tej podstawie Zespół 
Opiniujący ds. PBO doko-
nał wyboru projektów, które 
poddane są pod głosowanie 

mieszkańców powiatu so-
chaczewskiego. „Lista projek-
tów przyjętych do głosowania 
w ramach Powiatowego Bu-
dżetu Obywatelskiego na rok 
2020” oraz „Lista projektów 
odrzuconych wraz z uzasad-
nieniem w ramach Powiato-
wego Budżetu Obywatelskie-
go na rok 2020” umieszczona 
jest na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w So-
chaczewie tj. www.powiatso-
chaczew.pl w zakładce BU-
DŻET OBYWATELSKI oraz 
dostępna jest w wersji papie-
rowej na tablicy przy Kance-
larii Ogólnej Starostwa Po-

wiatowego w Sochaczewie 
oraz na tablicach ogłoszeń w 
gminach powiatu sochaczew-
skiego.   

Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców powiatu do za-
poznania się z projektami 
przyjętymi do głosowania w 
ramach PBO oraz do udzia-
łu w głosowaniu nad pro-
jektami. Potrwa ono do 30 
września 2019 r. Realizacją 
Powiatowego Budżetu Oby-
watelskiego zajmuje się Sta-
rostwo Powiatowe w Socha-
czewie.

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Święto Plonów Powiatu So-
chaczewskiego odbędzie się 
w niedzielę, 15 września w 
gminie Iłów - w miejsco-
wości Giżyce. Do udziału 
w dożynkach powiatowych 
zapraszają: para� a pw. 
Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła w Giżycach, Staro-
stwo Powiatowe w Socha-
czewie oraz Urząd Gminy w 
Iłowie. 

Uroczystości odbędą się w Giży-
cach a rozpocznie je tradycyjnie 
msza święta o godz. 12.00 od-
prawiona w intencji rolników. 
Tu delegacje z gmin złożą na oł-
tarzu wieńce dożynkowe oraz 
bochny chleba wypieczone z te-
gorocznego zebranego zboża. 

Następnie dożynki prze-
niosą się na pobliski teren para-
fi alny, gdzie na wszystkich cze-
kać będzie festyn rodzinny z 
atrakcjami. Rozpocznie się on 
tradycyjnie od obrzędu dzie-
lenia chlebem i złożenia po-
dziękowań delegacjom wień-
cowym. Ponadto, w programie 
przewidziano m.in. występ So-
chaczewskiej Orkiestry Dętej 
a także przedstawicieli miesz-
kańców gminy Iłów. Swoje ta-
lenty muzyczne zaprezentu-
ją m.in. podopieczni GOK w 
Iłowie. W rytmach disco polo 
do tanecznej zabawy zachę-
cać będą zespoły Bravo i Exell. 
Nowością na dożynkach bę-
dzie z pewnością występ ze-
społu Cygańskie Czary i Eleny 
Rutkowskiej. Zespół wykona 
m.in.: „Czarne oczy”, „Szurja-
ki”, „Graj piękny cyganie”. 

Organizatorzy dożynek 
zaplanowali dla uczestników 
także wiele innych atrakcji, w 
tym darmową watę cukrową, 
malowanie twarzy oraz foto-
budkę. Będą konkursy, we-
sołe miasteczko dla najmłod-
szych, stoiska z rękodziełem, 
zabawkami czy wyrobami 
pszczelarskimi. Na wszyst-
kich czekać będzie ogródek 
gastronomiczny oraz darmo-
wa grochówka. 

Partnerami Dożynek Po-
wiatowych są: Rada Powiato-
wa MIR oraz MODR oddział w 
Bielicach, zaś Partnerem Strate-
gicznym jest PGNiG Obrót De-
taliczny.

Sponsorami wydarzenia 
są: Sochaczewskie Centrum 
Kredytowe, Gospodarstwo Sa-
downicze „Tęczowy Ogród”, 
Sklepy ABP Market Adam i 
Bożena Papierowscy, Bank 
Spółdzielczy w Iłowie oraz Vi-
stula Bank Spółdzielczy - od-
dział w Iłowie.

W tym roku rolę starostów 
dożynkowych przyjęli Bogusła-
wa i Dariusz Orlińscy, miesz-
kańcy Piotrowa. Państwo Or-
lińscy wraz z pięciorgiem dzieci 
prowadzą rodzinne gospodar-
stwo rolne (warzywno-ogrod-
nicze) o powierzchni 10 ha. Spe-
cjalizują się w uprawie warzyw 
(brukselka, kapusta pekińska) 
oraz prowadzą sad czereśniowy. 

Jak zapewniał podczas spotka-
nia wicewojewoda Artur Stan-
dowicz, jest to program wie-
loletni, zatem w przyszłości 
można liczyć na kolejne nabo-
ry. W tegorocznym, aplikację 
na stworzenie połączeń autobu-
sowych złożyło 40 samorządów 
z terenu województwa mazo-
wieckiego, w tym 19 powiatów 
i 21 gmin. 

W regionie płocko-cie-
chanowskim, w którym poło-
żony jest powiat sochaczew-
ski wpłynęło 10 wniosków, w 
tym 6 wniosków gminnych i 4 
powiatowe - w sumie na 36 li-
nii komunikacyjnych o łącznej 
długości 875 km. Mazowieckie 
wnioski opiewające na szacun-
kową kwotę ponad 2,6 mln zł 
objęły 240 lokalnych połączeń 
o łącznej długości 7 420,8 km. 
Łączna liczba wozokilometrów 
na tych liniach to 2 mln 503 tys. 
Kwota wsparcia dla powiatu so-
chaczewskiego to 88 197,70 zł. 

W wyniku pozyskanego 
przez starostę dofi nansowa-
nia mieszkańcy powiatu socha-
czewskiego zyskają od wrze-
śnia trzy linie w transporcie 
publicznym. Wyłoniono prze-
woźnika na powiatowych li-
niach autobusowych w gmi-
nach: Brochów, Iłów i Rybno. 
W gminie Brochów trasa bę-
dzie wiodła przez Tułowice, 

Śladów, Kamion, Gorzewnicę, 
Miszory, Brochów; w gminie 
Rybno przez Erminów, Ryb-
no, Koszajec, Wieniec i Ostrow-
ce; natomiast w stronę Iłowa 
przez Ruszki, Wężyki, Giżyce, 
Brzozów, Iłów, Łady, do Bienie-
wa. Na każdej z tych linii będzie 
kilka kursów dziennie i co naj-
istotniejsze starostwo zapew-
nia dojazd autobusów na tych 
liniach (po dwa kursy) także w 
soboty, czego dotychczas bar-
dzo brakowało mieszkańcom. 
Wszystkie te działania mają za-
pewnić dostęp do komunikacji 
publicznej na terenie naszego 
powiatu i wpisują się w realizo-
wany przez rząd na terenie ca-
łego kraju program tzw. nowej 
piątki PiS, podejmujący walkę 

z wykluczeniem komunikacyj-
nym.

W spotkaniu, podczas 
którego podpisano umowy, 
uczestniczyli m.in. wicewo-
jewoda mazowiecki Artur 
Standowicz, senator RP Ma-
rek Martynowski, poseł na 
Sejm RP ziemi sochaczew-
skiej Maciej Małecki - od po-
czątku zaangażowany w pro-
jekt przywracania połączeń 
autobusowych w naszym po-
wiecie, kierownik delegatury 
Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Płocku Marle-
na Mazurska oraz wicestarosta 
Tadeusz Głuchowski.

Jak zapewnia starosta so-
chaczewski Jolanta Gonta, 
stworzenie tych pierwszych 

trzech kursów autobusowych 
jest początkiem podjętej ini-
cjatywy mającej na celu dalszy 
rozwój komunikacji publicz-
nej na terenie powiatu socha-
czewskiego. Przypomnijmy, 
iż w tym celu na ostatniej sesji 
Rada Powiatu w Sochaczewie 
przyjęła uchwałę intencyjną w 
sprawie zamiaru utworzenia 
związku powiatowo-gminne-
go do realizacji zadań w za-
kresie transportu zbiorowego. 
Formuła związku daje więk-
sze możliwości realizacji tego 
zadania oraz stwarza więk-
szą możliwość pozyskiwa-
nia środków zewnętrznych na 
jego realizację.

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Trzy nowe linie
Wicestarosta sochaczewski Tadeusz Głuchowski we wtorek, 27 sierpnia br. w płockiej 
delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego podpisał umowę na dofi nansowanie ze 
środków rządowych połączeń lokalnych w ramach naboru na Fundusz Rozwoju Przewozów 
Autobusowych. Oznacza to, że już od września w powiecie sochaczewskim zostaną uruchomione 
nowe bądź przedłużone połączenia autobusowe.

Głosujemy na projekty PBO

W tym roku dożynki 
w cygańskich rytmach

Program:
11.45 - zbiórka delegacji wieńcowych przed kościołem 
12.00 - uroczysta Msza Święta Dziękczynna
13.20 - przemarsz korowodu dożynkowego z wieńcami 
na pobliski teren parafi alny 
13.30 - ofi cjalne rozpoczęcie uroczystości dożynko-
wych: powitanie i przemówienia, ceremoniał dożynkowy
14.20 - rozstrzygnięcie konkursów w ramach projektu: 
„Ziemia Giżycka dawniej i dziś w 780. rocznicę miej-
scowości”
15.00 - występ Sochaczewskiej Orkiestry Dętej
15.50 - rozstrzygnięcie konkursu „Miodowe przysmaki 
Ziemi Sochaczewskiej”
16.20 - występy iłowskie: folkowo - na ludowo, czyli 
muzyczna prezentacja Gminnego Ośrodka Kultury,  
Zespół Koła Emerytów i Rencistów „Iłowiacy”, zespół 
„Teraz My”; Angelika Orzeszek i Joanna Rolewska
17.20 - konkurs Radia Sochaczew
17.40 - występ zespołu BRAVO
19.00 - występ zespołu CYGAŃSKIE CZARY
20.00 - koncert zespołu EXELL
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ZA BARIERĄ PRAWA

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Przypomnijmy - 21 stycznia 2014 
r. opinią publiczną w Sochacze-
wie i w całym kraju wstrząsnę-
ły doniesienia, że funkcjonariu-
sze Komendy Wojewódzkiej w 
Radomiu wraz z policjantami 
z naszego miasta dokonali za-
trzymania pięciu pracowników 
placówki. W kolejnych dniach 
jedną z tych osób zwolniono, za-
trzymano natomiast dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie Barbarę B., a na jaw 
zaczęły wychodzić bulwersujące 
ustalenia prokuratury w tej spra-
wie. W toku policyjnych działań 
przeszukano pomieszczenia biu-
rowe, zabezpieczając dokumen-
tację, a także mieszkania zatrzy-
manych osób, gdzie znaleziono 
odzież i żywność pochodzące z 
przestępstwa. Tyle historii. 

Już na początku rozprawy 
29 sierpnia br. Łukasz P., który 
zdaniem prokuratury był fi k-
cyjnie zatrudniony w DPS, przy-
znał się do całości zarzucanych 
mu czynów i złożył wniosek o 
dobrowolne poddanie się karze, 
w którym zobowiązał się do na-
prawienia wyrządzonej szkody 
na prawie 15 tys. zł. Jeszcze na 
sali sądowej zaznaczył jednak, 
że „dużą część z tych pieniędzy 
wzięła pani dyrektor”, wskazu-
jąc na oskarżoną Justynę N. Roz-
patrzeniem wniosku Łukasza P. 
zajmie się sąd w innym składzie.

Materiał dowodowy zgro-
madzony przez prokuratu-
rę jest ogromny. Przekaza-
ne do sądu akta z trwającego 
pięć lat śledztwa zajmują blisko 
100 tomów! W procesie prze-
słuchanych ma zostać ponad 
400 świadków. Akt oskarżenia 
ma blisko 1100 stron i odno-
si się również do nieprawidło-
wości przy rozliczaniu delegacji 
służbowych i przy wdrażaniu 
programów fi nansowanych z 
funduszy unijnych, przywłasz-
czania środków z depozytów 
pensjonariuszy DPS, zatrud-
niania ludzi „na słupa”, przy-
właszczania środków przezna-
czonych na imprezy kulturalne 
dla pensjonariuszy DPS itd., itp. 

Do tej pory udało się przed 
sądem odebrać zeznania od 
dwojga oskarżonych, byłej dy-
rektor PCPR Barbary B. i byłej 
księgowej DPS Elżbiety G. Dy-
rektorka PCPR przyznała się 
do zarzucanych jej czynów w 
części dotyczącej nieprawidło-
wości przy rozliczaniu delega-
cji służbowych, a także w części 
do pozostałych zarzucanych jej 
czynów. Jak twierdzi, sprzecz-
ne z ustaleniami prokuratury 
jest to, że podczas rozliczania 
programów unijnych „Czas na 
samodzielność” (fi nansowany 
ze środków unijnych program 
skierowany do dzieci wywo-
dzących się z “trudnych” śro-
dowisk - przyp. red.) działała w 
porozumieniu z Justyną N. i Ja-
nuszem C. Barbara B. nie przy-
znaje się do tego, że była z N. w 
zmowie. Jak stwierdziła, była 
mobbingowana i nie działała 
z nastawieniem uzyskania ko-
rzyści fi nansowej. Nie zgłosiła 
tych spraw na policję z obawy o 
utratę pracy. 

- Gdybym straciła pracę, 
to nie mielibyśmy za co żyć. 
Wówczas mieliśmy w domu 
trudną sytuację fi nansową. C. 
i N., kiedy ja się postawiłam, 
że nie będę tolerować takich 
sytuacji, roześmiali się tylko, 
mówiąc, że nawet jakbym coś 
powiedziała, to będzie to tyl-
ko słowo przeciwko słowu - 
twierdzi Barbara B. 

Oskarżona na potwierdze-
nie, że była zastraszana, przy-
toczyła historię, jakoby przed 
2014 rokiem doszło do wyda-

rzenia, w którym Jarosław S. 
(w tamtym czasie dyrektor wy-
działu architektury i budow-
nictwa w starostwie - przyp. 
red.) zagroził jej rozbiórką 
domu, bo nie chciała podpisać 
faktury, do której nie było do-
łączonej dokumentacji, z któ-
rej by wynikało, że Justyna N. 
przeprowadziła zajęcia eduka-
cyjne z dziećmi. W odczuciu B. 
faktycznie to była dyrektor DPS 
rządziła w starostwie i podej-
mowała wszystkie decyzje. 

- To była chora sytuacja, 
bo w projektach fi gurowa-
ła jako mój pracownik, a jak ja 
jej na coś zwracałam uwagę, to 
mi mówiła: „co ty możesz, nie 
podskakuj”. Justyna N. i Janusz 
C. dawali mi do zrozumienia, 
że mogę być zwolniona ze sta-
nowiska – twierdzi Barbara B.

Z kolei była księgowa, Elż-
bieta G. nie przyznaje się do sta-
wianych jej zarzutów, czyli do 
doprowadzenia do zatrudnienia 
w DPS swojego syna ze świado-
mością, że nie będzie on świad-
czył pracy, a pobierał tylko pen-
sję. Inne zarzuty to: wystawianie 
fi kcyjnych umów o pracę, doko-
nywanie z depozytów pensjona-
riuszy DPS wypłat niezgodnych 
z ich wolą, rozliczanie fi kcyj-
nych wyjazdów służbowych, 
poświadczanie nieprawdy w do-
kumentach odnoszących się do 
wyjazdów pensjonariuszy na 
wycieczki, do teatru itp. (zda-
niem prokuratury w tych wy-
jazdach nie uczestniczyli pensjo-
nariusze, a wybrana kadra DPS i 
starostwa - red.). Księgowa przy-

znała się za to w części do zarzu-
tów dotyczących robienia zaku-
pów na konto DPS, ale w skali 
zdecydowanie mniejszej, niż za-
rzucana jej przez prokuraturę. 

Jak zeznała G., Elżbieta R. 
(była kierownik działu opie-
kuńczo-terapeutycznego   w 
DPS - red.) i Barbara P. (była 
księgowa i kasjerka w DPS – 
red.) przynosiły jej rachun-
ki wypisane ręką Barbary P., z 
których pieniądze były już wy-
płacone z kont pensjonariuszy 
zanim zdążyła je zatwierdzić 
do wypłaty. Z zeznań G. moż-
na wywnioskować, że zanie-
pokoiły ją rachunki ze sklepu z 
ekskluzywną odzieżą przy uli-
cy Żeromskiego, jak też faktu-
ry z Ikei. 

-  Zwróciłam uwagę na te 
faktury, ponieważ były to rze-
czy drogie i nic nie wskazywa-
ło, żeby były przeznaczone dla 
mieszkańców DPS – zezna-
ła Elżbieta G. - Fizycznie tych 
rzeczy nigdy nie widziałam w 
ośrodku i nie mogę powiedzieć, 
czy trafi ły do mieszkańców.

Oskarżoną zaniepoko-
iły również faktury odno-
szące się do ubrań i butów za 
kilkaset złotych, szczególnie, 
że wszystko wskazywało na 
to, że rzeczy te nie trafi ały do 
pensjonariuszy DPS. 

- Te zakupy, które ja przyję-
łam na DPS (przedmioty rozpi-
sane na faktury opłacone przez 
dom pomocy - red.), to mi je 
proponowała pani dyrektor. Ja 
nie chciałam uczestniczyć w 
tym - przekonywała oskarżona.

Z kolei z ujawnionych przez 
prowadzącego rozprawę sędzie-
go Mariusza Królikowskiego 
wyjaśnień Janusza C. wynika, 
że nie przyznaje się on do zarzu-
canych mu czynów. Jak twierdzi 
były wicestarosta, do niczego nie 
zmuszał Barbary B. Mógł mieć 
jedynie drobne sugestie. Według 
C. Barbara B. była bardzo zado-
wolona z pracy, jaką wykonywa-
ła Justyna N. w ramach projektu 
„Czas na samodzielność”. Cho-
ciaż mogło tak być, że B. wspo-
mniała coś, że N. nie wypraco-
wuje całości powierzonych jej 
zadań. Miał wtedy prosić, żeby 
B. dopilnowała, aby takie sytu-
acje nie miały miejsca. Jak twier-
dzi C. nigdy nie interweniował, 
żeby dyrektorka PCPR wypłaci-
ła N. wynagrodzenie. C. odmó-
wił składania jakichkolwiek in-
nych wyjaśnień. 

Z kolei z ujawnionych przez 
sąd wyjaśnień Justyny N. wy-
nika, że początkowo nie przy-
znawała się do zarzucanych jej 
czynów. Powoływała się na kon-
trole, które nigdy nie wykazały 
jakichkolwiek nieprawidłowości 
w kierowanej przez nią placów-
ce. W kolejnych wyjaśnieniach 
odpowiedzialnością   zaczęła 
obarczać Elżbietę G. i Elżbietę R. 
Twierdziła, że to te panie namó-
wiły ją do robienia zakupów na 
konto DPS, by potem grozić jej, 
że wyjawią proceder, jeśli się im 
nie podporządkuje. Co do przy-
właszczania pieniędzy z depozy-
tów pensjonariuszy N. stwierdzi-
ła, że domyślała się, iż R. może 
przywłaszczać te pieniądze. W 

zakresie dotyczącym zatrudnia-
nia osób, które nie świadczyły 
pracy na rzecz DPS, N. odpowie-
dzialnością obarczyła Elżbietę G. 
Według byłej dyrektor, to wła-
śnie G., mając wiedzę o niepra-
widłowościach, których dopu-
ściła się jej szefowa, dyktowała 
kto i w jakim zakresie ma być za-
trudniony. Justyna N. twierdziła 
też, że to dyrektor PCPR Barba-
ra B. kazała jej sporządzać doku-
mentację zajęć w zakresie pro-
gramu „Czas na samodzielność”, 
które to faktycznie się nie odbyły. 

Dopiero pod koniec 2016 
roku była dyrektor DPS zaczę-
ła brać odpowiedzialność za 
popełnione przez siebie czy-
ny i w zeznaniach dokładnie 
opisywać, co działo się w DPS 
i PCPR. Przyznała przy tym, 
że wpływ na jej postępowanie 
miał były wicestarosta, Janusz 
C., z którym, jak mówiła, łączy-
ły ją więcej niż przyjacielskie re-
lacje. Twierdzi również, że część 
z pozyskiwanych nieprawnie 
pieniędzy przekazywała wła-
śnie wicestaroście. Co do pry-
watnych zakupów na rachunek 
DPS oskarżona stwierdziła, że 
„każdy kupował to, co akurat 
było mu potrzebne”. Według 
relacji oskarżonej w zakupach 
takich Janusz C. nie brał osobi-
ście udziału, jednak mówił N., 
czego potrzebuje, albo sama N. 
decydowała, co akurat może 
mu się przydać.

Kolejny termin w sprawie 
DPS sąd wyznaczył na 3 paź-
dziernika. Zgodnie z założe-
niami, do marca przyszłego 
roku przesłuchanych ma zo-
stać pierwszych 120 świadków. 

Należy przy tym pamiętać, 
że jeden z wątków afery DPS, 
odnoszący się do nieprawidło-
wości przy wypłacaniu premii i 
nagród, znalazł już na początku 
tego roku fi nał w sądzie. Zapa-
dły w nim wyroki bezwzględ-
nego pozbawienia wolności dla 
byłej dyrektor, księgowej oraz 
kasjerki domu pomocy w Mło-
dzieszynie. Skazane pracowni-
ce są również zobowiązane do 
solidarnego naprawienia wy-
rządzonej szkody w kwocie bli-
sko 300.000 zł.

Ruszył główny proces w aferze DPS
W czwartek 29 i w piątek 30 sierpnia na ławie oskarżonych płockiego sądu zasiadło kolejnych dziewięć osób, w tym była dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, Justyna N. i były wicestarosta powiatu sochaczewskiego Janusz C. Prokuratura w Płocku przekazała do 
sądu materiał dowodowy, który dokumentuje np. wyprowadzenie z DPS prawie pół miliona złotych - tylko w postaci zakupów mebli, ubrań, 
sprzętu AGD i RTV, czy żywności, które to przedmioty nigdy nie trafi ły do dyspozycji pensjonariuszy. Była dyrektor jest oskarżona o ponad 
150 czynów na szkodę DPS i ponad 60 na szkodę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, placówki teoretycznie nadzorującej DPS.

Prokuratura zgromadziła w tej sprawie blisko sto tomów akt, a sam akt oskarżenia ma prawie 1100 stron
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OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie ogłasza:
III (trzeci) ustny przetarg nieograniczony (licytację) na najem lokalu użytkowego położone-
go w Sochaczewie przy ul. Staszica 50 o powierzchni 18,02 m2, usytuowanego na parterze 
w/w budynku.
Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan.
·   Cena wywoławcza (stawka czynszu) - 26,00 zł za 1 m2 pow. użytk. +  23% VAT
·   Wadium uprawniające do przystąpienia do przetargu - 93,00 zł 
Przetarg odbędzie się w dniu 1.10.2019 roku (wtorek) o godz. 11:00 w siedzibie  zakładu, al. 
600-lecia 90 w Sochaczewie.
Wadium należy wpłacić do dnia 26.09.2019 r. na konto ZGK w Banku  Pekao S.A. I Odział w 
Sochaczewie 77 1240 1822 1111 0010 5511 2650.
Wadium osoby, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu, natomiast po-
zostałym uczestnikom - zwrócone bezpośrednio po przetargu. Wadium przepada na rzecz 
organizatora jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg/licytację, uchyla się od zawarcia umowy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie przed rozpoczęciem przetargu oświad-
czenia wraz z dowodem wpłaty wadium.
Z przetargu zostaną wykluczone osoby fi zyczne/podmioty gospodarcze, które mają zobowią-
zania fi nansowe wobec Gminy Miasto Sochaczew i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto 
Sochaczew.
Bliższe informacje można uzyskać w godz. 7:00 - 15:00 pod numerem telefonu 46 862 81 06 
wew. 29. Ogłoszenie wraz z oświadczeniem, wzorem umowy najmu dostępne jest na stronie 
internetowej: zgk.sochaczew.pl.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie ogłasza:
II (drugi) ustny przetarg nieograniczony (licytację) na najem lokalu użytkowego położonego 
w Sochaczewie przy ul. Staszica 50 o powierzchni 46,83 m2, usytuowanego na parterze 
w/w budynku.
Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan.
·   Cena wywoławcza (stawka czynszu) - 26,00 zł za 1 m2 pow. użytk. +  23% VAT
·   Wadium uprawniające do przystąpienia do przetargu - 240,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 1.10.2019 roku (wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie  zakładu, al. 
600-lecia 90 w Sochaczewie.
Wadium należy wpłacić do dnia 26.09.2019 r. na konto ZGK w Banku  Pekao S.A. I Odział w 
Sochaczewie 77 1240 1822 1111 0010 5511 2650.
Wadium osoby, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu, natomiast po-
zostałym uczestnikom - zwrócone bezpośrednio po przetargu. Wadium przepada na rzecz 
organizatora jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg/licytację, uchyla się od zawarcia umowy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie przed rozpoczęciem przetargu oświad-
czenia wraz z dowodem wpłaty wadium.
Z przetargu zostaną wykluczone osoby fi zyczne/podmioty gospodarcze, które mają zobowią-
zania fi nansowe wobec Gminy Miasto Sochaczew i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto 
Sochaczew.
Bliższe informacje można uzyskać w godz. 7:00 - 15:00 pod numerem telefonu 
46 862 81 06 wew. 29. Ogłoszenie wraz z oświadczeniem, wzorem umowy najmu dostępne 
jest na stronie internetowej: zgk.sochaczew.pl.

Uroczystość   inaugurują-
ca nowy rok szkolny w miej-
skiej „jedynce” rozpoczęła 
się nietypowo, bo od uczcze-
nia minutą ciszy pamięci na-
uczyciela fi zyki Jarosława 
Franczuka, który zmarł nagle 
podczas przerwy wakacyjnej. 
Następnie dyrektor Małgo-
rzata Gorgis w krótkim wy-
stąpieniu przypomniała o 
wydarzeniach sprzed 80 lat 
i niemieckiej agresji na Pol-
skę. W odniesieniu do tych 
wydarzeń zwróciła uwagę 
na szczęście, jakie mają dziś 
dzieci, że wojnę znają tylko z 
przekazów. 

W „czwórce” w tym 
roku uczyć się będzie pra-
wie 660 uczniów, w tym 
trzy klasy pierwsze i dwa 
oddziały zerowe. Jak mó-
wiła dyrektor Anna Kuliś, 
teraz nauczyciele i ucznio-
wie mają dziesięć miesięcy 
na to, by wzajemnie się od 
siebie uczyć i inspirować. 
Dodała, że „czwórka” sta-
le się modernizuje, nieba-
wem założona zostanie sieć 
światłowodowa, placówka 
otrzymała 80 tys. dofi nan-
sowania na remont kuchni. 

Dyrektor „szóstki” Ja-
dwiga Sikorska szczególnie 
ciepło przywitała nowych 
uczniów, którzy pierwszy 
raz przekroczyli szkolne 
progi. To dwie klasy zero-

we oraz cztery klasy pierw-
sze. Przedstawiła wycho-
wawców klas, nauczycieli 
poszczególnych przedmio-
tów. Był też krótki pro-
gram artystyczny. W in-
auguracji roku szkolnego 
wziął udział przewodniczą-
cy rady miejskiej Sylwester 
Kaczmarek. 

1 września naukę w Pań-
stwowej Szkole Muzycz-
nej rozpoczęło 285 uczniów. 
Stałym elementem inaugu-
racji nowego roku jest w tej 
placówce składanie ślubo-
wania przez uczniów klas I, 
tych kilkuletnich, dopiero 
rozpoczynających przygodę 
z muzyką, oraz nastolatków 

przyjętych do szkoły II stop-
nia. Dyrektor Anna Wró-
blewska odczytała list mini-
stra kultury skierowany do 
szkół artystycznych i przy-
pomniała, że w tym roku 
PSM kończy 45 lat, dlatego 
rok upłynie pod znakiem ju-
bileuszowych obchodów. 

t(ap, seb, mf)

Powrót do szkolnych ławek
W pierwszy poniedziałek września rozpoczął się nowy rok szkolny 2019/20. Łącznie 
w placówkach prowadzonych przez miasto Sochaczew naukę rozpoczęło ponad 2,9 tys. 
uczniów. Dodatkowo, do miejskich przedszkoli uczęszczać będzie prawie 1,8 tys. dzieci. 

Dziewięć pań, nauczycielek 
z sochaczewskich placówek 
oświatowych, odebrało w pią-
tek 30 sierpnia akty mianowa-
nia na wyższy stopień awansu 
zawodowego. W obecności 
władz miasta i swoich dyrek-
torów złożyły ślubowanie.

W czerwcu, przed zakończe-
niem roku szkolnego, następu-
jące panie stanęły do konkursu 
na stopień nauczyciela miano-
wanego: Wioletta Papierow-
ska (SP 6), Monika Małolepsza 
(SP 4), Paulina Solska (SP 4), Ju-
styna Pęsiek (SP 4), Agnieszka 
Pietrzak-Guźda (SP 4), Moni-
ka Lankiewicz (SP 4), Andże-

lika Sławińska-Woźniak (SP 
7), Katarzyna Hutkowska (SP 
7),  Kinga Przybylska (SP 7). 
Wszystkie zdały go pomyślnie, 
dlatego przed rozpoczęciem 
kolejnego roku edukacyjnego 
mogły przyjąć akty mianowa-
nia.

- Życzę Paniom, abyście 
miały dużo cierpliwości do 
swoich uczniów i dużo rado-
ści z wykonywanego zawodu, 
który, nie ma co ukrywać, sta-
je się coraz trudniejszy - mówił 
burmistrz Piotr Osiecki. - Ży-
czę wam również, abyście mia-
ły sprzymierzeńców nie tylko w 
osobach waszych dyrektorów, 
ale także rodziców. (sos)

Nauczycielki mianowane

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Sochaczewie na 
zakończenie wakacji zor-
ganizowała wycieczkę do 
Warszawy, w tym na Mul-
timedialny Pokaz Fontann. 

Podczas spaceru poznaliśmy 
historie i ciekawostki związane 
z Warszawą. Nasza wycieczka 
obejmowała Ogród Saski, Grób 
Nieznanego Żołnierza, Pałac 
Prezydencki, Stare Miasto, Bar-

bakan, Pomnik Małego Po-
wstańca a także Rynek Nowego 
Miasta. O godzinie 21.00 byli-
śmy na Multimedialnym Poka-
zie Fontann. Tegoroczny spek-
takl nosił tytuł „Wars i Sawa”.

Dziękujemy uczestnikom 
za wspólnie spędzoną sobotę. 
Zachęcamy również do obser-
wowania naszej strony, gdzie 
pojawią się informacje o następ-
nych wyjazdach.

MBP

Fontanny i nie tylko

Choć pierwszy dzwonek zabrzmiał zaledwie kilka dni temu, już rozpoczęło się odliczanie 
do następnych wakacji oraz planowanie długich weekendów. Zajęcia nie odbędą się 
w piątek 1 listopada (Wszystkich Świętych) oraz w poniedziałek 11 listopada (Święto 
Niepodległości). Pierwszą dłuższą przerwę uczniowie będą mieli w okolicach Bożego 
Narodzenia i Sylwestra (23 grudnia - 1 stycznia). Z kolei 6 stycznia, w poniedziałek, 
wypada Święto Trzech Króli. Ferie zimowe przypadają wyjątkowo późno, w terminie 10-
23 lutego. Kolejna, tym razem wiosenna przerwa świąteczna potrwa od 9 do 14 kwietnia. 
W 2020 roku majówka niestety będzie krótsza, ponieważ 1 maja to piątek, a, co za 
tym idzie, obchody trzeciomajowe wypadną w niedzielę. 11 czerwca lekcji nie będzie 
z uwagi na Boże Ciało. Do tego zestawu dni wolnych trzeba też doliczyć sześć tzw. 
dni dyrektorskich. W szkołach nie ma wtedy zajęć dydaktycznych, ale uczniowie mogą 
przebywać w tym czasie np. na świetlicy. Rok szkolny zakończy się 26 czerwca 2020 r. 
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Major Kozubowski miał pogrzeb godny bohatera

Agnieszka Poryszewska 
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Trumny ze szczątkami ma-
jora oraz dwóch nieznanych 
poległych wystawione zosta-
ły w Muzeum Ziemi Socha-
czewskiej i Pola Bitwy nad 
Bzurą na godzinę przed na-
bożeństwem. To rozpoczęło 
się o godz. 10.00. Mszę żałob-
ną odprawiał proboszcz Piotr 
Żądło wraz z dwoma kape-
lanami wojskowymi. Wzię-
li w niej udział potomkowie 
dowódcy - rodzina Korul-
skich, przedstawiciele władz 
miejskich, powiatowych i 
gminnych, parlamentarzy-
ści, przedstawiciele wojska, 
policji, straży pożarnej, or-
ganizacji pozarządowych, 
uczniowie oraz licznie przy-
byli mieszkańcy. W homilii 
ks. Piotr Żądło nawiązał do 
bohaterskich czynów majo-
ra oraz jego żołnierzy, którzy 
za ojczyznę oddali swoje ży-
cie. Podkreślał ich patriotyzm 
i poświęcenie na polu walki 
oraz odwagę, na którą niewie-
lu byłoby stać. 

Po mszy kondukt żałobny 
przeszedł z kościoła na cmen-
tarz przy ul. Traugutta, gdzie 
odbyło się złożenie trumien 
do grobu. Zebrani oddali się 
modlitwie za poległych. Ich 
pamięć uczczono także salwą 
honorową. 

Na uroczystości nie uda-
ło się dotrzeć Ministrowi 
Obrony Narodowej Mariu-
szowi Błaszczakowi, wysto-
sował on jednak do zebra-
nych list. Oto jego treść: „W 
roku 80 rocznicy wybuchu 
II wojny światowej w spo-
sób szczególny wspomina-
my bohaterów, w tym pol-
skich żołnierzy, którzy we 
wrześniu 1939 roku stanęli 
do walki w obronie ojczyzny. 
Jednym z nich był mjr Feliks 
Kozubowski, dowódca II ba-
talionu 18 pułku piechoty. 

Ten bohaterski obrońca So-
chaczewa, który poległ 15 
września podczas przepra-
wy przez Bzurę, dziś został 
uhonorowany uroczystym 
pochówkiem. Gratuluje 
wszystkim zaangażowanym 
w inicjatywę tego symbolicz-
nego upamiętnienia majora 
Kozubowskiego i jego pod-
komendnych. Wszystkim 
mieszkańcom Sochaczewa i 
okolic dziękuję za pamięć o 
naszych żołnierzach, boha-
terach kampanii wrześnio-
wej. Dziękuję również za to 
że żołnierze 38. sochaczew-
skiego dywizjonu zabezpie-
czenia Obrony Powietrz-
nej mają dziś możliwość 
oddania honoru patrono-
wi i odprowadzenia śp. ma-
jora Feliksa Kozubowskiego 
w godne miejsce wiecznego 
spoczynku. Cześć jego pa-
mięci”.  

Jakub Wojewoda z 
MZSiPnB przybliżył sylwetkę 
bohaterskiego obrońcy mia-
sta. Przypomniał, że Feliks 
Kozubowski  w 1919 wstąpił 
do Wojska Polskiego, w latach 
1924-1928 pełnił służbę w 42. 
Pułku Piechoty w Białymsto-
ku. W 1930 roku został awan-
sowany na majora, a trzy lata 
później objął dowództwo nad 
II batalionem 18. Pułku Pie-
choty.  W trakcie  Bitwy nad 
Bzurą, walk o Sochaczew, 
jego batalion stracił 80 proc. 
stanu osobowego. Kierują-
cy przeprawą pontonową Ko-
zubowski zginął po przeszło 
dwóch dniach walk, w czasie 
odwrotu. Trafiony serią poci-
sków, poniósł śmierć, a wraz 
z nim czterech usiłujących go 
ratować żołnierzy. Feliks Ko-
zubowski odznaczony został 
m.in. Krzyżem Niepodległo-
ści, Krzyżem Walecznych, 
Złotym Krzyżem Zasługi. 
Tytułem Honorowego Oby-
watela Miasta Sochaczewa 
uhonorowany został 26 maja 

2009 r.,  w uznaniu szczegól-
nych zasług dla miasta oraz 
wielkiej odwagi, bohaterstwa 
i determinacji. 

Przypomnijmy, że w tym 
roku, z okazji 80. rocznicy Bi-
twy nad Bzurą, kwatery żoł-
nierskie na cmentarzu para-
fialnym zostały kompleksowo 
wyremontowane. Postawiono 
nowe krzyże, zamontowano 
nowe tabliczki, przebudowa-

no chodniki i otoczenie zbio-
rowych mogił. Zadanie pod 
nazwą „Remont i przebudo-
wa kwater wojennych 400 
żołnierzy Wojska Polskiego 
z 1939 roku - Sochaczew uli-
ca Traugutta” dofinansowano 
ze środków Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowe-
go. Prace wsparli członkowie 
Muzealnej Grupy Historycz-
nej im. II batalionu 18. pp.

W piątek 6 września na cmentarzu parafialnym odbył się pogrzeb mjr. Feliksa Kozubowskiego, dowodzącego 
obroną miasta podczas kampanii wrześniowej. Po 80 latach Honorowy Obywatel Sochaczewa doczekał się woj-
skowego pochówku z wszelkimi honorami. Obok niego w mogile, zgodnie z ceremoniałem, spoczęły także prochy 
dwóch nieznanych żołnierzy września. Uroczystości były hołdem dla wszystkich, którzy walcząc za ojczyznę, od-
dali swoje życie podczas Bitwy nad Bzurą. 



Major Kozubowski miał pogrzeb godny bohatera
80 13

Nad grobem swego wielkiego 
poprzednika głos zabrał wnuk 
majora Krzysztof Korulski. 

Polska to kraj bohaterów, lecz 
bardzo często bohaterów nie-
szczęśliwych. Jestem dumny, 
że mój dziadek, dowódca II 
batalionu 18. pułku piechoty, też 
zalicza się do tego grona. Jego 
tragiczna śmierć w pierwszych 
dniach wojny, w trakcie walk 
o Sochaczew, oddaje wiersz 
porucznika Andrzeja Doroszew-
skiego, dowódcy 5. baterii w 

II dywizjonie 26. pułku artylerii lekkiej, uczestnika i świadka 
tych tragicznych wydarzeń. Napisał go dziesięć dni po śmierci 
mojego dziadka. Oto jego fragment: „Myśmy obaj wiedzieli, 
że nikt nie pomoże. Błądziliśmy wśród granatów wycia. Jam 
wyszedł z tego piekła, wróciłem do życia. A ty pozostałeś, 
poległeś majorze. Dwójkami ustawiłeś poległych żołnierzy, 
by wprowadzić do nieba swój batalion duchów”. Bohaterskiej 
śmierci m.in. tak wielu obrońców Sochaczewa zawdzięczamy 
tak długi okres pokoju w Polsce i Europie. Dzisiejsza uro-
czystość złożenia szczątków poległych w nowej, okazałej 
kwaterze, z zachowaniem pełnego ceremoniału wojskowego, 
jest wyrazem szczególnego hołdu dla walczących. Jest dla 
mnie wielkim zaszczytem, że mogę, jako reprezentant rodziny 
majora, uczestniczyć w tym wydarzeniu. Chcę jednocześnie 
podziękować wszystkim osobom z urzędów i instytucji, którzy 
przyczynili się od jego organizacji. Szczególne podziękowania 
składam na ręce władz samorządowych, przedstawicieli 
kościoła, wojska, mieszkańców Sochaczewa. Jestem pełen 
podziwu i uznania dla wszystkich, którzy, również w ubie-
głych latach, zrobili tyle dla zachowania pamięci o majorze 
Feliksie Kozubowskim. Mam nadzieję, że te działania lokalnej 
społeczności zbudują patriotyczne postawy w przyszłych po-
koleniach. Cześć twojej pamięci majorze. Spoczywaj w pokoju 
mój dziadku.

Poseł Maciej Małecki:
Narody, które tracą pamięć, 
nie mają przyszłości. Nie mają 
na czym jej budować. Polska 
historia jest bardzo trudna. 
Nasze położenie na mapie Eu-
ropy powoduje, że nie miał by 
tu racji bytu naród słaby. Taki 
dawno zniknąłby z mapy świa-
ta. To, że możemy teraz stać 
tu, w wolnej Polsce, i oddawać 
cześć naszym bohaterom, jest 
to zasługa wszystkich tych, 

którzy zdawali najtrudniejszy egzamin z wierności ojczyźnie. 
Był on pisany krwią i pieczętowany życiem. Wśród nich w 
pierwszym szeregu stoi mjr Feliks Kozubowski. Jesteśmy 
wdzięczni za taki wzór. Dowodząc obroną Sochaczewa 
podjął się zadania niewykonalnego, nie ze względu na brak 
męstwa, ale z uwagi na przeważające siły wroga. Polacy bili 
się najdzielniej. Dopełnieniem tego była śmierć ich dowódcy 
15 września. Dzisiejsza uroczystość to lekcja historii dla 
naszego pokolenia i wszystkich tych, którzy będą tu po nas. 
Jeśli chcemy budować wolną Polskę i chronić jej niepodle-
głość musimy dawać czytelne wzory wszystkim, którzy będą 
jej bronić. W obecnym wojsku wielokrotnie odwołujemy się 
do tradycji żołnierzy II Rzeczypospolitej. My, sochaczewia-
nie, mamy zaszczyt mieć swojego żołnierza – mjr. Feliksa 
Kozubowskiego i jego druhów. Cześć i chwała bohaterom. 
Majorze spoczywaj w pokoju. 

Burmistrz Piotr Osiecki:
We wspomnieniach tych, którzy przetrwali sochaczewski bój, pojawiają się straszliwe obrazy. Są to wizje 
krwawiącego, konającego miasta i jego obrońców pod dowództwem bohaterskiego majora Feliksa Kozu-
bowskiego. Oni wszyscy wiedzieli, że pomoc nie nadejdzie, a przygniatająca przewaga wroga zostawiam 
im coraz mniejsze szanse na przeżycie. Wiedzieli też, że od ich bohaterstwa zależy los żołnierzy armii 
„Pomorze” i „Poznań”, przedzierających się na pomoc walczącej Warszawie. Dlatego trwali do końca i do 
końca pozostał z nimi ich dowódca. Mija 80 lat od tych straszliwych wydarzeń. Dzisiejszy Sochaczew w 
niczym nie przypomina wymarłego miasta z września 1939 roku. Wysiłkiem kilku pokoleń sochaczewian 
ten pradawny gród nad Bzurą został ponownie odbudowany. Żyjemy w wolnej Polsce, wspólnie cieszymy 
się wolnością, wspólnie sprawiamy, że nasze ukochane miasto z każdym dniem staje się coraz piękniejsze. 
Wspólnie snujemy plany na przyszłość. Wiemy, że musimy zbudować ją na trwałych fundamentach i nie 
chodzi tu tylko o fundamenty materialne, ale duchowe. Mam tu na myśli wartości, które, jak spoiwo, od wieków 

łączą nas w naród i pozwalają przetrwać nawet największe kataklizmy dziejowe. Tym wartościom wierni byli również obrońcy Sochaczewa. 
Zobaczyć możemy je na wojskowych sztandarach – „Bóg, Honor, Ojczyna”. Dzisiejsza uroczystość to nie tylko oddanie hołdu Honorowemu 
Obywatelowi Miasta. Wkładając do mogiły doczesne szczątki dowódcy i jego dwóch podkomendnych przywołujemy pamięć i oddajemy hołd 
wszystkim obrońcom Sochaczewa, wszystkim bohaterom września, którzy w 1939 roku do końca starali się wykonać rozkaz. Nie z ich winy był 
on rozkazem niewykonalnym. Przywołujemy tych, którzy testament dla dalszych pokoleń pisali własną krwią. Zawarli w nim jedno przesłanie: 
Polska jest naszym wspólnym dobrem, mamy obowiązek wspólnie na jej rzecz pracować, a w chwilach zagrożenie stanąć ramię w ramię w jej 
obronie. Wierni temu przesłaniu stajemy się godnymi spadkobiercami tych, których odprowadzamy dziś na wieczną wartę. 
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Imponująca pirotechnika, 
odwzorowanie sceny nalo-
tu niemieckiego samolotu, 
widowiskowe ataki czołga-
mi i wozami pancernymi - 
to wszytko pozwoliło oddać 
atmosferę pola bitwy i tra-
gizm tamtych wydarzeń. 

Goście z całej Polski
- Już od wczesnych godzin 
popołudniowych w Socha-
czewie pojawiło się wie-
le osób, które przyjechały 
tu specjalnie na piknik i re-
konstrukcję. Byli to ludzie 
z najróżniejszych rejonów 
kraju, co pokazuje, że tego 
typu wydarzenia mają swo-
ją wierną publiczność. Po-
wodzeniem cieszyła się więc 
nie tylko sama bitwa, ale 
też część edukacyjna, poka-
zy. Wielu gości skorzysta-
ło z możliwości porozma-
wiania z rekonstruktorami 
i dowiedzenia się jak wy-
gląda ruch rekonstruktor-
ski „od kuchni”, obejrzało 
poprzedzające bitwę dyna-
miczne pokazy sprzętu bo-
jowego, pobrało materiały 
promocyjne z działającego 
tego dnia na polach Socha-
czewskiego Centrum Infor-
macji Turystycznej – mówi 
Joanna Niewiadomska-Ko-
cik, naczelnik Wydziału 
Kultury, Turystyki i Promo-
cji Urzędu Miejskiego.

Miesiące przygotowań
Przedsięwzięcie organi-
zowane było od początku 
roku. Dbałość o szczegó-
ły, a także zgranie ekip re-
konstrukcyjnych, pozwoli-
ły wynieść to widowisko na 
najwyższy poziom. Wzię-
li w nim udział pasjonaci 
odtwarzania żywej historii 
m.in. z Mławy, Torunia, Ło-
wicza, Warszawy, Żyrardo-
wa, Mszczonowa, Poznania, 
Kampinosu, Płońska, a tak-
że z Białorusi. Nie zabrakło 

oczywiście sochaczewskiej 
Muzealnej Grupy Histo-
rycznej II/18 pp. Reżyserią 
widowiska zajął się Sławo-
mir Cisowski, a Jacek Haber 
odpowiadał za pole bitwy. 

- Przy tego typu pro-
jekcie pierwszą kwestią jest 
jego finansowanie. Dzięki 
życzliwości dr Karola Na-
wrockiego z Muzeum II 
Wojny Światowej udało nam 
się pozyskać na ten cel 150 
tys. zł. Środki te pochodzi-
ły z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 
Dysponując odpowiednim 
budżetem mogliśmy przy-
gotować widowisko na od-

powiednim poziomie – po-
wiedział nam dyrektor 
Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzurą 
Paweł Rozdżestwieński. 

Warto zwrócić uwagę, 
że unikatowość przedsię-
wzięcia dotyczyła nie tyl-
ko liczebnego rozmachu, ale 
również ram czasowych. Do 
tej pory rekonstruowano fi-
nał walk. W niedzielne po-
południe odwzorowano 
pierwszą fazę batalii. 

Przeprosiny, to za mało
- Mimo, że żadna armia nie 
miałaby wtedy szans z ta-
kim najeźdźcą, polski żoł-

80 lat od najbardziej krwawej bitwy kampanii wrześniowej na polach czerwonkowskich obejrzeć można było 
inscenizację początkowej fazy jej przebiegu. W teatrze historii udział wzięło ćwierć tysiąca rekonstruktorów,  
w tym 45 osób ludności cywilnej. Oprócz tego wykorzystano 30 koni, 22 pojazdy, 130 sztuk broni. 
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Rekonstrukcja rozpoczę-
ła się o 17.30, ale już o 
14.00 wystartował dzie-
wiąty piknik historyczny 
z cyklu „Sochaczew - sie-
dem wieków historii”. 
Tym razem w całości po-
święcony był 80. rocznicy 
Bitwy nad Bzurą. 

Na polach czerwonkow-
skich otwarto muzeum ple-
nerowe, gdzie widzowie 
mogli obejrzeć m.in. re-
pliki niemieckich czołgów, 
samochody pancerne wy-
posażone w karabiny ma-
szynowe i działka, sym-
bol polskiej motoryzacji 
tamtych czasów tj. moto-
cykl Sokół z motokoszem, 
moździerze, broń maszy-
nową, armaty i tankietki – 
polskie pojazdy pancerne 
z tamtego okresu. Wszyst-
kie pojazdy można było po-
tem ujrzeć w ruchu, na polu 
bitwy. W  oddzielnym na-
miocie można było poznać 
historię i dokonania wo-
jenne 57 Pułku Piechoty 
Karola II Króla Rumunii, 
wchodzącego w skład armii 
Poznań, walczącego w Bi-
twie nad Bzurą.  

Jak na imprezę plenero-
wą przystało, organizatorzy 
zadbali o dodatkowe atrak-
cje. Była strzelnica, wojsko-
we jedzenie, na licznych sto-
iskach można było kupić 
repliki broni, umunduro-
wania, wyposażenia armii 
polskiej, pamiątki z okresu 
II wojny światowej. Swój au-
torski projekt odnowienia 
i udostępnienia zwiedzają-
cym sochaczewskich bun-
krów prezentowała Fun-
dacja Ochrony Zabytków 
Mazowsza. (dw)

nierz bił się dzielnie. Niem-
cy płacili słoną cenę za 
każdy kilometr ziemi. Na-
sze wojska miały za zadnie 
spowolnić marsz wroga, li-
cząc na mobilizację Anglii 
i Francji. Jak wiemy tak się 
nie stało. Przypominamy o 
tym rekonstrukcją, by moc-
no zaakcentować, kto roz-
pętał II wojnę światową, 
podczas której wymordo-
wano sześć milionów pol-
skich obywateli. Zrówna-
ne z ziemią miasta, spalone 
wsie, obozy koncentracyj-
ne, łapanki, roboty przymu-
sowe, egzekucje uliczne – to 
była rzeczywistość sześciu 

wojennych lat. W Wieluniu, 
zbombardowanym w nocy 
z 30 sierpnia na 1 września 
1939 roku, niemiecki pre-
zydent Frank-Walter Ste-
inmeier przepraszał i pro-
sił Polaków o przebaczenie. 
To dobry, lecz jedynie sym-
boliczny gest. Nie jest on w 
stanie w pełni zrekompen-
sować tego, co przeszedł 
nasz naród. Podczas tej re-
konstrukcji, przypomina-
jąc naszych żołnierzy z 1939 
roku mamy prawo podnieść 
wysoko głowę  i być dum-
ni z ich waleczności. Niech 
pamięć o nich płynie przez 
kolejne pokolenia – powie-

dział otwierając insceniza-
cję poseł Maciej Małecki. 

Determinacja  
polskiego żołnierza
Obrońcy walczyli do ostatnie-
go naboju, lecz w czasie rekon-
strukcji dużą uwagę poświęco-
no również cywilom. Pamiętać 
należy, że podczas II wojny 
światowej pierwszy raz byli oni 
atakowani niemal na równi z 
żołnierzami, co odwzorowa-
no na polu walki, gdy ucieka-
jący cywile zostali osaczeni 
przez niemiecki oddział.  Jak 
można było usłyszeć w trak-
cie rekonstrukcyjnej narracji, 
wróg, który dysponował prze-
ważającymi siłami i nowocze-
snym sprzętem, nie mógł zro-
zumieć determinacji polskiego 
żołnierza. Nie rozumiał, że tak 
zaciekle można bić się w imię 
honoru. Bitwa, choć skazana 
na klęskę, stanowiła dowód 
męstwa polskiej armii.  Gdy 
Niemcy byli przekonani, że 
droga do Warszawy jest dla 
nich otwarta, ruszyło uderze-
nie armii „Poznań” i „Pomo-
rze”. Atak kawalerii, natarcie 
niemieckich czołgów, huk wy-
buchających bomb przeplata-
ny seriami z karabinów spra-
wiały, że można było poczuć 
dramatyzm wrześniowych 
walk. 

Rodzina majora 
wdzięczna sochacze-
wianom
Wśród publiczności znaleź-
li się potomkowie dowódcy 
obrony Sochaczewa, majo-
ra Feliksa Kozubowskiego. 
Jak mówili, udział w obcho-
dach jest dla nich   olbrzy-
mim przeżyciem.

- Muszę przyznać, że do-
piero z wiekiem dojrzewa się 
do pewnych przemyśleń i do-
cenia to, kim był mój dziadek 
i na jakie poświęcenie zde-
cydował się on oraz podle-
gli mu podkomendni. To, że 
sochaczewianie zdecydowa-
li się zorganizować mu po-
chówek z wojskowymi ho-
norami, a także zaprosili nas 
do udziału w rocznicowych 
obchodach, jest dla nas nie 
do przecenienia - powiedział 
nam wnuk majora, Krzysztof 
Korulski. 

Sochaczew - siedem wieków historii
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Pomnik chwały i pamięci

Daniel Wachowski 
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Na początku uroczystości zgro-
madzeni odśpiewali Mazurka 
Dąbrowskiego, po czym pro-
wadzący uroczystość dyrektor 
Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzurą 
Paweł Rozdżestwieński przy-
pomniał, że pomnik przebył 
długą drogę. Do 1969 roku stał 
na cmentarzu wojennym w 
Trojanowie. Potem, po wybu-
dowaniu nowego obelisku na 
trojanowskiej nekropolii, sta-
raniem mieszkańców Socha-
czewa przeniesiony został na 
nowe miejsce, przy ul. Trau-
gutta. Miało to miejsce wiosną 
2019 roku. 

Pomnik upamiętnia nie tyl-
ko mieszkańców Sochaczewa, 
ofiary niemieckiego terroru, ale 
również partyzantów i żołnie-
rzy Wojska Polskiego, którzy 
w tym miejscu, w dniach 13-
15 września przebijali się przez 
Bzurę, by bronić Sochaczewa.

- Ten pomnik jest wyra-
zem godnościowego podej-
ścia mieszkańców Sochacze-
wa do swojej historii, bo nigdy 
na terenie miasta nie było 
żadnego pomnika wdzięcz-
ności żadnemu okupantowi. 
Był pomnik poświęcony pole-
głym mieszkańcom ziemi so-

chaczewskiej. Jestem wdzięcz-
ny wszystkim pokoleniom 
sochaczewian, że pamiętają 
o poległych i jednocześnie z 
tak wielką godnością zacho-
wywali pamięć o przeszłości 
– zakończył Paweł Rozdże-
stwieński. 

W krótkim wystąpieniu 
burmistrz Piotr Osiecki przy-
pomniał, że obecne bulwary re-
kreacyjne 80 lat temu były miej-
scem niewyobrażalnej tragedii. 

- W tym miejscu działy się 
rzeczy straszne. Ziemia, po któ-
rej spacerujemy, spłynęła krwią 
polskiego żołnierza. Bzura w 
tych strasznych dniach barwiła 
się na czerwono – mówił. 

Wspomniał też ofiarę krwi, 
jaką zapłaciła nasza społecz-
ność w latach wojny i prowa-
dzoną z rozmysłem ekstermi-
nację naszego narodu, w tym 
najlepszych synów i córek ziemi 
sochaczewskiej.

- To miejsce, tak bardzo 
osadzone w naszej tragicznej 
historii, musi się stać ważne 
nie tylko dla współcześnie ży-
jących ale i przyszłych poko-
leń. Mamy obowiązek przy-
prowadzać tu swoje dzieci 
i wnuki. Mamy obowiązek 
opowiadać tę historię. Mamy 
im przypominać, że byli tacy 
wśród nas, którzy gotowi byli 
za nas oddać życie. Bo jeśli o 

nich zapomnimy, to tak jak 
napisał nasz wieszcz, ty Boże 
na niebie zapomnij o nas – za-
kończył burmistrz.    

- Nasze miasto pamię-
ta o tych, którzy w tym miej-
scu przelewali swoją krew, 
żeby Polska była wolna – po-

wiedział poseł Maciej Małec-
ki. - Wiemy, że 80 lat temu ten 
rozkaz był niemożliwy do wy-
konania, nie dlatego że w ser-
cach polskiego żołnierza bra-
kowało męstwa, ale dlatego, 
że wróg by zbyt silny. Żadna 
europejska armia nie była w 

stanie sama przeciwstawić się 
Niemcom. Żołnierze polskiej 
armii Poznań i Pomorze nie 
mieli za zadanie rozbić wro-
ga, mieli zatrzymać Niemców 
do czasu, gdy nasi sojusznicy, 
Francja i Anglia, przyjdą z po-
mocą. Alianci nie dotrzymali 

swoich przyrzeczeń, okłama-
li nas – dodał Maciej Małecki. 

Chwilę później poświęce-
nia pomnika dokonał ks. Łu-
kasz Warzyński z parafii św. 
Wawrzyńca, a delegacje parla-
mentarno-samorządowa, woj-
skowa i strażacka złożyły pod 
nim kwiaty. 

W uroczystości wzięli 
udział m.in. poseł Maciej Ma-
łecki – przewodniczący Ko-
mitetu Organizacyjnego Ob-
chodów 75. rocznicy Wybuchu 
Powstania Warszawskiego i 
80. rocznicy Bitwy nad Bzu-
rą, wiceprzewodniczący sej-
miku mazowieckiego Adam 
Orliński, Honorowy Obywa-
tel Sochaczewa harcmistrz 
Krzysztof   Wasilewski,   bur-
mistrz Piotr Osiecki wraz z 
zastępcami, starosta Jolan-
ta Gonta wraz z wicestaro-
stą Tadeuszem Głuchowskim, 
przewodniczący rady miasta 
Sylwester Kaczmarek, radni, 
reprezentanci wojska z ppłk. 
Wiesławem Żbikowskim do-
wodzącym 38. Sochaczew-
skim Dywizjonem Zabezpie-
czenia Obrony Powietrznej 
im. majora Feliksa Kozubow-
skiego, przedstawiciele straży 
pożarnej z jej komendantem 
powiatowym Piotrem Piąt-
kowskim, harcerze, mieszkań-
cy Sochaczewa.

W ramach obchodów 80. rocznicy Bitwy nad Bzurą oraz bohaterskiej obrony miasta przed niemieckim najeźdźcą, 
7 września na bulwarach poświęcono pomnik upamiętniający żołnierzy, partyzantów i cywilne ofiary II wojny 
światowej, mieszkańców ziemi sochaczewskiej. Stanął on w miejscu przeprawy przez rzekę żołnierzy Wojska 
Polskiego, którzy w 1939 roku bronili Sochaczewa.

Od 1 września na pl. Ko-
ściuszki dostępna jest wy-
stawa „Dowódcy i żołnierze 
Bitwy nad Bzurą 1939”. Pre-
zentuje ona sylwetki osób 
biorących udział w walkach. 
Warto poświęcić choć chwi-
lę na zapoznanie się z tą eks-
pozycją. Oprócz postaci ta-
kich jak generał Wład czy 
Skotnicki, przywołuje ona 
losy tych mniej znanych - 
majora Stanisława Molendy, 
porucznika Władysława Po-
pielawskiego i innych.  Wy-
stawa dostępna będzie do 
końca września.  (ap)

8 września, od 10.00 do 12.00 
można było zwiedzać socha-
czewskie bunkry - odnowio-
ne i oddane do użytku w ra-
mach ścieżki edukacyjnej 
pod nazwą „Sochaczewskie 
Fortyfikacje”. Ścieżka po-
wstała z inicjatywy Fundacji 
Ochrony Zabytków Mazow-
sza. Mimo złej pogody nową 
atrakcję turystyczną odwie-
dziło wielu mieszkańców 
miasta, jak również przyjezd-
ni. Na miejscu członkowie 
FOZM przybliżali historię 
powstania i funkcjonowania 
militarnej instalacji. (seb)

Bohaterowie pola bitwy Sochaczewskie bunkry
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Patria uczciła rocznicę września

W sobotę 14 września na de-
skach Sochaczewskiego Cen-
trum Kultury przy ul. Chopina 
wystąpi Reprezentacyjny Ze-
spół Artystyczny Wojska Pol-
skiego. Artyści, którzy zyskali 
światową renomę, zaprezen-
tują program będący połącze-
niem fragmentów ich koncer-
tów o tematyce patriotycznej. 
To kolejny element obchodów 
80. rocznicy Bitwy nad Bzurą w 
naszym mieście. 

Zespół kultywuje m. in.  tra-
dycje grup artystycznych 
działających przy legionach w 
czasach I wojny światowej, te-
atrów przy Domach Żołnierza 
Polskiego z czasów dwudzie-

stolecia   międzywojennego 
czy Teatru Polowego „Czo-
łówka Rewiowa” działającego 
w 2. Korpusie Polskim w la-
tach 1941-1946. Wystawiane 
przez niego widowiska cha-
rakteryzują się wielkim roz-
machem. Koncerty i przed-
stawienia w kraju, jak i poza 
jego granicami, przyjmowane 
są z aplauzem. Widzowie do-
ceniają  profesjonalizm, talent 
i elegancję artystów. Uznanie 
dla nich wielokrotnie wyraża-
li wielcy tego świata – prezy-
denci, premierzy, koronowane 
głowy i hierarchowie Kościo-
ła. Oprócz dawnych pieśni 
wojennych i wojskowych w 
programach znajdują się rów-

nież nowe utwory, także z ga-
tunku muzyki pop. 

- Nasz gość daje około 240 
koncertów rocznie, występu-
je w najdalszych zakątkach 

świata. W repertuarze ma po-
nad 600 pieśni i piosenek pa-
triotycznych, w magazynach 
1500 kostiumów z różnych 
epok, a do dyspozycji ponad 

300 instrumentów muzycz-
nych. Naprawdę warto przyjść,  
posłuchać i popatrzeć na mi-
strzowskie wykonania pol-
skich pieśni i tańców – zachęca 

naczelnik Wydziału Kultury, 
Turystyki i Promocji Miasta 
Joanna Niewiadomska-Kocik.  

W aktualnym repertuarze 
RZAWP znajdują się wido-
wiska takie jak „Z polską pie-
śnią i tańcem przez wieki”, „W 
drodze do niepodległości”, „O 
wolną Polskę”, „Ojczyzno ma”, 
„Bóg, honor, ojczyzna”. Ich ele-
menty stworzą program, który 
obejrzeć można będzie w cho-
dakowskim SCK. Zespół wy-
stąpi pod batutą mjr. Marcina 
Ślązaka, z udziałem pięciu soli-
stów. 

Godzinny koncert roz-
pocznie się o 18:00. Wstęp 
na wydarzenie jest bezpłat-
ny. (ap)

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny WP w Sochaczewie

Sebastian Stępień 
sebastian.stepien@sochaczew.pl

6 września poza Patrią wystąpi-
li goście specjalni – Lena Stoch-
mal, prawnuczka bohatera Bi-
twy nad Bzurą Michała Trućko, 
uczennica szkoły muzycznej w 
Tarnowie w klasie fortepianu; 
poetka Krystyna Kozieradzka 
oraz Zespół Śpiewaczy „Canta-
bile” z Nowej Suchej.

Jako pierwsza na scenie po-
jawiła się Lena Stochmal. Za-
grała Inwencję trzygłosową J.S. 
Bacha oraz Walca nr 1 op. 69 F. 
Chopina. Piękne wykonanie, 
szczególnie tej drugiej kompo-
zycji, nie pozostawia wątpliwo-
ści, że młoda pianistka zasłu-
żenie zdobyła wyróżnienie w 
międzynarodowym konkur-
sie pianistycznym Lato z Cho-
pinem im. Krystiana Tkaczew-
skiego.

Po tym krótkim recita-
lu scena należała już do pro-
wadzonego przez Arkadiusza 
Mamcarza Mundurowego Ze-
spłu Wokalno-Instrumental-
nego „Patria”. W pierwszym 
wykonanym utworze „Dnia 
pierwszego września” świetnie 
zaprezentowała się wokalistka 
Julia Matczak. W niczym nie 
ustępował jej Mateusz Targa-

szewski, który zaśpiewał „War-
szawo ma”. Znakomicie wypa-
dła Marysia Stasiak, a jej solowe 
wykonania „Czerwone maki 
na Monte Casino” i „Już mi raz 
zabrali Wilno” z pewnością na 
długo pozostaną w pamięci pu-
bliczności. W części utworów 
Patrię wsparł chór „Cantabile”, 
a wykonania muzyczne prze-
platane były z recytacjami po-
etki Krystyny Kosieradzkiej, 
która zaprezentowała napisane 
przez siebie wiersze inspirowa-
ne tematem niemieckiej napa-
ści na Polskę. 

Patria przyzwyczaiła już 
publiczność do znakomitego 
poziomu swoich koncertów. 
Nie bez powodu w sobotę wi-
dzowie długimi oklaskami do-
magali się bisu. Koncert pięknie 
wpisał się w obchody 80. rocz-
nicy wybuchu II wojny świato-
wej. 

Występ spotkał się z dużym 
zainteresowaniem publiczno-
ści. Na widowni zasiedli m.in. 
burmistrz Piotr Osiecki wraz 
ze swoimi zastępcami Mar-
kiem Fergińskim i Dariuszem 
Dobrowolskim, starosta Jolan-
ta Gonta i wicestarosta Tadeusz 
Głuchowski, przewodniczą-
cy rady miasta Sylwester Kacz-
marek. 

Mundurowy Zespół Wokalno-Instrumentalny Patria zaprezentował się na scenie SCK w Boryszewie z koncertem 
upamiętniającym wydarzenia września 1939 roku. Grupa wykonała najbardziej znane piosenki wojskowe i po-
wstańcze, a wiele z nich, wraz z publicznością. 
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Trwają nabory na nowy sezonPatriotyczna inauguracja

W sobotę 7 września w SCK w 
Boryszewie odbyła się inau-
guracja sezonu artystycznego  
2019/2020 Sochaczewskiego 
Centrum Kultury. W trak-
cie uroczystego otwarcia no-
wego sezonu, z repertuarem 
pieśni patriotycznych i woj-
skowych wystąpił Munduro-
wy Zespół Wokalno-Instru-
mentalny Patria. Publiczność 
usłyszała dobrze wszystkim 
znane „zakazane piosenki”, 
a także nowe utwory w cie-
kawych aranżacjach. Z uwa-
gi na bliskość sochaczew-
skich obchodów września '39, 

utwory J.S. Bacha i F. Chopi-
na zagrała na fortepianie pra-
wnuczka bohatera Bitwy nad 
Bzurą Michała Trućko, Lena 
Stochmal. W trakcie koncer-
tu swoje wiersze zaprezento-
wała Krystyna Kosieradzka, 
pensjonariuszka Dziennego 
Domu Pomocy Społecznej. 
Finałowy utwór „Taki kraj” 
„Patria” wykonała razem z 
„Cantabile” - zespołem śpie-
waczym z Nowej Suchej. A na 
koniec, jak zawsze, nie obyło 
się bez bisu (więcej na temat 
koncertu na str. 17)

SCK przy ul. 15 Sierpnia 83, 
zapisy i bliższe informacje 
pod nr tel. (46) 863-07-68
Grupa Teatralna „Maska” - zajęcia 
prowadzone przez Dawida Żakowskiego 
w czwartki i piątki w godz. 15.00 – 20.00 
Dziecięcy Teatr „Konik” - zajęcia 
prowadzone przez Jolantę Kawczyńską 
w piątki od godz. 17.00 
Scena Seniora - zajęcia prowadzone przez 
Jolantę Kawczyńską we wtorki 
od godz. 16.00 
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Folklorek” 
– zajęcia prowadzone przez Katarzynę 
Proch i Kingę Przybylską we wtorki i czwartki 
w godz. 16.30 – 19.30 
Studio Tańca „Smile Crew” – termin 
ustalany z instruktorem
Indywidualne zajęcia wokalne prowadzo-
ne przez Jolantę Kawczyńską – terminy 
ustalane indywidualnie 
Pracownia plastyczna „Wytwórnia” – 
zajęcia prowadzone przez Ewę Kubeł-Zielińską 
w poniedziałki i wtorki, w godzinach 
ustalonych przez instruktora 
Studio Rysunku - dla osób dorosłych 
Pracownia Eksperymentów Audiowi-
zualnych – zajęcia prowadzone przez 
Gamida Ibadullayeva w poniedziałki w godz. 
16.00 – 20.00
Pracownia ceramiki – zajęcia prowadzone 
przez Maję Ryż. Termin zajęć do ustalenia z 
instruktorem

SCK przy ul. Chopina 101, 
zapisy i bliższe informacje 
pod nr tel. (46) 863-25-72
Pracownia plastyczna dla dzieci Plastek – 
zajęcia prowadzone 
przez Monikę Boruta–Sałacińską 
w poniedziałek, wtorek i środę 
w godz. 15.00 – 19.30 
Pracownia plastyczna dla dorosłych 
„Przestrzeń otwarta” – zajęcia prowadzo-
ne przez Monikę Boruta-Sałacińską 
w czwartek w godz. 15.00-20.00
Zespół Taneczny Abstrakt – zajęcia 
prowadzone przez Monikę Osiecką-Jawor-
ską w poniedziałki w godz. 14.30-21.30; 
wtorki w godz. 15.00-20.00; środy w godz. 
17.30-20.30; czwartki w godz. 15.00-20.00 
i piątki w godz. 15.00-21.30 

Zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży 
prowadzone przez Piotra Milczarka.
Projekt „Open Day Junior - Estrada 
dziecięca” – Jolanta Kawczyńska i Piotr 
Milczarek zapraszają na pierwsze spotkanie 
26.09.2019 o godzinie 16.30 

SCK przy ul. Pr. R. Kaczorowskiego 5, 
zapisy i bliższe informacje 
pod nr tel. (46) 862-71-48
Pracownia Rękodziełą Artystycznego- 
zajęcia prowadzone przez Jadwigę 
Orczyk-Miziołek w poniedziałki i środy 
w godz. 13.30 – 16.00 
Zajęcia szachowe prowadzone 
przez Stanisława Osieckiego w piątki 
w godz. 10.00 – 16.00 
Grupowe i indywidualne zajęcia wokalne 
dla dzieci i młodzieży prowadzone przez 
Piotra Milczarka we wtorki w godzinach 
12.00 – 20.00 i środy w godzi. 12.00 – 17.30. 
Grupowe zajęcia wokalne dla dorosłych 
Chór Nauczycielski VIVACE - prowadzone 
przez Piotra Milczarka w środy 17.30-21.00
Indywidualne zajęcia nauki gry na gitarze 
prowadzone przez Andrzeja Kopę we wtorki 
i środy od godz. 16.00 
Język angielski dla dzieci – poniedziałek i 
wtorek w godz. 8.00-15.30, środa 8.00-13.30, 
piątek w godz. 8.00-10.00

W ofercie programowej Sochaczewskie-
go Centrum Kultury są także nowości:
Poranki muzyczno - teatralne dla dzieci 
i młodzieży - koncerty Orkiestry Kameralnej 
Camerata Mazovia i spektakle teatralne 
w wykonaniu grup teatralnych SCK
Akademia musicalowa - otwarte warsztaty 
artystyczne z zakresu muzyki, teatru 

i tańca, zakończone wystawieniem musicalu 
„Dorotka, czyli czarnoksiężnik z Krainy Oz” 
(połączenie grup SCK: Orkiestry Kameralnej 
„Camerata Mazovia”, Grupy Teatralnej 
„Maska”, Zespołu Tanecznego „Abstrakt”)
Premiera spektaklu teatralnego „Dziady” 
Adama Mickiewicza w wykonaniu Teatru 
„Maska”
Wieczorki przy gramofonie z Maciejem 
Klucińskim w Klubie Kontrast
Warsztaty pieśni pasyjnej zwieńczone 
koncertem
River Harmony - plenerowy zlot zespołów 
i kapel ulicznych
Klub MAMATATAJA - cykl spotkań ze 
specjalistami, skierowany do mam z małymi 
dziećmi
Fuzja Tańca - otwarte warsztaty taneczne 
dla wszystkich grup SCK
Wieczorki taneczne - cykliczne spotkania 
dla osób dorosłych, w ramach których 
instruktorzy poprowadzą warsztaty z różnych 
stylów tańca
Solowy turniej taneczny - improwizacje 
solowe w formie konkursowej
ZLOTFOLK - przegląd twórczości dziecię-
cych zespołów folklorystycznych
II edycja Międzynarodowego Festiwalu 
Teatralnego Unity
Projekt „Góra Błogosławieństw”

Szczegóły orgaizacyjno – fi nansowe  
zajęć i projektów już wkrótce 
dostępne będą na stronie 
internetowej Sochaczewskiego Centrum 
Kultury: sck.sochaczew.pl, 
na facebooku oraz pod numerami 
telefonu: (46) 8630768, (46) 863-25-72, 
(46) 862-71-48

W Sochaczewskim Centrum Kultury trwa nabór na zajęcia w nowym sezonie artystycznym. Zapraszamy do zapisów na znane 
i lubiane spotkania artystyczne pod okiem sprawdzonych instruktorów.
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Festiwalowy sukces

Zaczynamy od bluesa

W Sochaczewskim Centrum 
Kultury w Boryszewie, 25 sierp-
nia publiczność zobaczyła dwa 
spektakle taneczne. Pierwszy 
to „2 brown to be Polish”, opar-
ty na solowym tańcu Magdale-
ny Agaty Wójcik, która zachwy-
cała każdą minutą obecności 
na scenie. Spektakl poruszał te-
mat stereotypów wynikających 
z odmiennych przynależności 
rasowych. Okazało się, że ste-
reotypy takie wiążą się z całym 
spektrum emocji. Od złości i po-
czucia niesprawiedliwości, przez 
bunt, aż po smutek pełen reflek-
sji. Była to półgodzinna wędrów-
ka przez świat pełen uprzedzeń 
odnoszących się do odmiennych 
narodowości. Bohaterka spek-
taklu w piękny sposób wyraziła 
tańcem swój sprzeciw wobec za-
chowań rasistowskich. 

Zbliżony wydźwięk miał 
drugi zaprezentowany tego dnia 
spektakl - „Cappuccino”. Dwie 
tancerki - Magdalena Agata 
Wójcik i Ewelina Sobieraj, ubra-
ne w stroje kolorystycznie na-
wiązujące do kawy i mleka, za-
serwowały publiczności swym 
tańcem smaczne, momentami 
mocno spienione emocjami, me-
taforyczne cappuccino. Tu rów-
nież można było odnaleźć wąt-
ki nawiązujące do odmienności 
rasowej. Bohaterki pokazały, że 
mimo różnego koloru skóry i 
wielu różnic kulturowych, moż-
na żyć w pełnej symbiozie. Reży-
serką obydwu spektakli jest so-
chaczewianka Ewelina Sobieraj.

30 sierpnia zaprezentowa-
ny został „River show” – spek-
takl podsumowujący labolato-
ria ruchu i tańca Eco Campus. 
Jego premiera odbyła się na Bul-
warach nad Bzurą. Performerzy 
i tancerze zaprosili licznie zgro-
madzonych widzów na arty-
styczny spacer wzdłuż rzeki. Wy-
darzenie znakomicie oddawało 
naturę wody, czasem płynącej 
nieśpiesznie, a czasem szybkiej 
o wręcz niebezpiecznym, wart-
kim nurcie. Takie właśnie było 
całe przedstawienie. Performe-
rzy w kilku miejscach zatrzymy-
wali się, a każdy taki przystanek 
był minispektaklem. Niezwy-
kle poruszająco zaprezentowa-
li wątek zanieczyszczenia rzeki, 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Unity dobiegł końca. Za nami 10 intensywnych dni, wypełnionych ruchem, muzyką i tańcem, które sochaczewska 
publiczność obserwowała w spektaklach, improwizacjach tanecznych oraz akcjach performatywnych. Większość odbywała się w Sochaczewskim 

Centrum Kultury w Boryszewie, ale performerzy i tancerze zaistnieli także w przestrzeni publicznej naszego miasta. W trakcie całego festiwalu odbyło 
się kilkanaście wydarzeń artystycznych, przybliżających sztukę performatywną oraz teatr fizyczny. Dziesięciodniowe Laboratoria Ruchu i Tańca "Eco 
Campus" zaowocowały pięknym finałowym spektaklem "River show", który zaprezentowany został na terenie bulwarów nad Bzurą. A po drodze do 

finału można było obejrzeć jeszcze kilka innych spektakli, które spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem widzów.
mającego katastrofalne skutki 
dla żyjących w niej ryb i roślin. 
Tancerze wyznaczali sobie drogę 
podświetlanymi plastikowymi 
butelkami, co nasuwało skoja-
rzenie, że w dzisiejszych czasach 
plastik jest wszechobecny, mimo 
że tak odległy od natury. Było 
to symboliczne podsumowanie 
laboratoriów Eco Campus, w 
trakcie których uczestnicy festi-
walu mieli funkcjonować w nur-
cie ekologicznym. Spektaklem 
tym wyrazili swoje poparcie dla 
życia w bliskości z naturą. 

W ramach „Unity”, 31 
sierpnia zaprezentowany został 
także spektakl teatru tańca skie-
rowany do najmłodszych - „Ju-
mika”. Odtwórczynią głównej (i 
jedynej) roli, była Kat Rampac-
kova ze Słowacji, jedna z liderek 
festiwalu. Tancerka, zarówno 
dzieci jak i dorosłych obecnych 
na sali, w mgnieniu oka wpro-
wadziła w bajkowy świat. Bez 
słów, jedynie za pomocą ruchu, 
tańca i własnego ciała, stworzy-
ła magiczną rzeczywistość, któ-
rej nie sposób było się oprzeć. 

Ciekawy i nowatorski w for-
mie był z kolei zaprezentowa-
ny również 31 sierpnia w Klubie 
Kontrast „Black SQR” kolek-
tywu Sztuka Nowa. To perfor-
matywno - muzyczna instala-
cja, której inspiracją był obraz 
„Czarny kwadrat na białym tle” 
Kazimierza Malewicza. Mno-
gość interpretacji malarskie-
go dzieła, przełożyła się na treść 
tego wielowymiarowego spek-
taklu. Performerzy „kierowa-
ni” głosem reżysera Dawida Ża-
kowskiego, reagowali ruchem 
ciała na wygłaszane przez nie-
go kwestie. Mocny przekaz nie 
pozwalał zostać widzom obojęt-
nym wobec wydarzeń na scenie. 
Była to niezwykle emocjonalna 
podróż nie tylko przez ostatnie 
stulecie (od czasu powstania ob-
razu), ale też wgłąb samego sie-
bie. Całość uzupełniona została 
muzyką improwizowaną w wy-
konaniu Gamida Ibadullayeva.

Międzynarodowy Festiwal Teatralny 
Unity był współfinansowany przez 
Miasto Sochaczew i przez Rządy 
Czech, Słowacji, Węgier, Polski w 

ramach Visegrad Grants ze środków 
International Visegrad Fund.

2 brown to be Polish

Cappuccino

Jumika

Black SQR

River Show

Zapraszamy do Klubu Kontrast 
na pierwszy powakacyjny kon-
cert, który odbędzie się w sobo-
tę 21 września o godz. 19.00. Na 
scenie „Kontrastu” w Sochaczew-
skim Centrum Kultury w Bory-
szewie wystąpi zespół Forsal. Jest 
to bluesowa formacja, założona w 
2013 roku przez grupę przyjaciół, 
którzy za misję obrali sobie pre-
zentowanie słuchaczom ambit-
nej, autorskiej muzyki, okraszo-
nej dużą dawką improwizacji. 

Początkowo twórczość ze-
społu oparta była na amerykań-
skich utworach bluesowych w 
stylistyce West Coast. Z czasem 
przerodziła się we własny pomysł 
na autorską muzykę. W efek-
cie, podczas koncertów "Forsalu", 
usłyszeć można utwory głównie 
o charakterze bluesowym, ale też 
blues-swingowym, funky, rock a 
nawet jazz. Twórczość ta wzboga-
cona jest nietuzinkowymi polski-
mi tekstami.

- Perfekcyjna sekcja rytmicz-
na, intrygująca gitara elektrycz-
na, świetnie brzmiące organy 

Hammonda i harmonijka ust-
na, to wizytówka naszego zespo-
łu. Wszystko to, w połączeniu z 
charakterystycznym pomysłem 
na śpiew, daje niepowtarzalne i 
unikatowe brzmienie w skali ca-
łego kraju – zapewniają muzycy 
Forsalu.

Zespół można było usłyszeć 
na najważniejszych festiwalach w 
kraju i zagranicą, m.in.:

Blues Alive 2018, Jimyway 
Blues Festival, Rawa Blues Fe-
stival, Suwałki Blues Festival 
czy Olsztyńskie Noce Bluesow. 
„Forsal” występuje w składzie: 
Jakub Konieczko (śpiew, har-
monijka ustna), Adrian Lewan-
dowski (gitara elektryczna), Da-
riusz Drążkiewicz (instrumenty 
klawiszowe), Wojciech Pachuta 
(gitara basowa), Damian Smoliń-
ski (perkusja).

WSTĘP: 15 zł
Bilety do nabycia w Klubie 
Kontrast w dniu koncertu.
Rezerwacje stolików 
telefonicznie pod nr:  
(46) 863-07-68
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ROZMAITOŚCI

Demi 
To jeszcze psi 
dziecia k,    ma 
ok. 10 miesię-
cy. Jest bardzo 
ciekawa świata, 
który jest poza 
s c h r o n i s k o -
wym murem. 
Na spacerach 
jest bardzo ży-
wiołowa, chęt-
na do zabawy i wesoła. Uwielbia pieszczoty, przytulanie i 
głaskanie. Jest w trakcie nauki chodzenia na smyczy. Sunia 
jest bardzo łagodna, całkowicie pozbawiona agresji. Demi 
sięga pod kolano i dużo już nie urośnie. Kocha ludzi i bar-
dzo lubi inne psy, na spacerach zaczepia je aby się bawić. Z 
kotem  również powinna się dogadać. Zaszczepiona i zachi-
powana, a przed adopcją zostanie wysterylizowana .

Ptyś
Ptyś ma ok. 3 
lat, sięga do po-
łowy łydki. Jest 
bardzo łagod-
ny, uległy, po-
wala się brać na 
ręce. Niestety, 
zdążył już do-
świadczyć ludz-
k i e g o    o k r u -
cieństwa. Trafi ł 
do schroniska z kawałkiem „krowiego łańcucha”. Ptyś kuli 
się na widok podniesionej nad nim ręki, natychmiast przy-
wiera do ziemi i chowa głowę jak najniżej. Bardzo możliwe, 
że był bity. Wolontariusze szukają dla niego kochającego, 
czułego i ciepłego domu, który wynagrodzi mu wszystko, 
co przeszedł do tej pory. Ptyś jest zaszczepiony, zachipowa-
ny, a przed adopcją zostanie wykastrowany.

Lisiczka
Została porzu-
cona pod jed-
nym z super-
m a r k e t ó w . 
Szukano   wła-
ściciela, z na-
dzieją że się tyl-
ko zgubiła, ale 
n i k t    s i ę    n ie 
zgłosił. Lisicz-
ka ma ok. 1,5 
roku, jest mała, ma krótkie łapki, sięga do połowy łydki. 
Potrafi  chodzić na smyczy. Bardzo kocha ludzi i okazu-
je to na każdym kroku, prosząc o głaskanie i drapanie po 
brzuszku. Lisiczka jest łagodną sunią, daje się brać na ręce. 
Może zamieszkać w domu, w którym są dzieci. Akceptuje i 
lubi inne psy. Z kotem też powinna się dogadać. Suczka jest 
wysterylizowana, zaszczepiona i zachipowana.

Baton
Uwielbia być 
głaskany, bar-
dzo lubi wtu-
lać głowę w ko-
lana człowieka. 
M ł o d z i u t k i , 
piękny,   ener-
giczny   psiak, 
ma ok. dwóch 
lat. Pełen miło-
ści do człowie-
ka, łagodny. Baton jest średnim psem, sięgającym do kolan, 
gdy się wybiega, posłusznie sam podchodzi do człowieka. 
Akceptuje sunie bez problemu, z samcami bywa różnie, 
jedne lubi, inne nie. Wolontariusze szukają dla niego od-
powiedzialnego domu i proszą o przemyślane decyzje, gdyż 
Baton już raz wrócił z adopcji. Pies jest wykastrowany, za-
szczepiony i zaczipowany. Potrafi  chodzić na smyczy.

Skoczek
Jeżeli   szukasz 
psa   wesołego, 
energicznego, 
pozytywnie na-
stawionego do 
życia i jedno-
cześnie takiego, 
który uwielbia 
pieszczoty i w 
człowieka wpa-
trzony jest jak 
w obrazek, to spójrz na niego. Skoczek swoje imię zawdzię-
cza temu, że na komendę pokazaną ruchem ręki skacze do 
góry jak piłeczka. Kochany, bardzo łagodny pies. Idealny 
przyjaciel domu, w którym są dzieci w wieku szkolnym, bo 
fajny z niego kompan do wspólnych gonitw i zabaw. Sko-
czek jest młody, ma ok. trzech lat, średni, sięga do kolan. 
Wykastrowany, zaszczepiony i zachipowany.

Krakers
Psiak do kocha-
nia i przytula-
nia, prawdziwy 
przyjaciel. Spo-
kojny i łagodny, 
szuka kontaktu 
z człowiekiem. 
K r a ker s    j e s t 
średnim   psia-
kiem, sięga do 
kolan, ma ok. 6 
lat, a bawi się jak szczeniak. Może zamieszkać w domu, w 
którym są dzieci. Spokojnie może też zamieszkać w domu 
z innym psem, dogaduje się zarówno z samcami jak i sucz-
kami. Potrafi  chodzić na smyczy, uwielbia głaskanie i spa-
cery po parku. Krakers jest bardzo spokojny w obyciu. Jest 
zaszczepiony, wykastrowany i zachipowany.

Adoptuj przyjaciela
Wspólnie z wolontariuszami prowadzimy akcję mającą na celu poszukiwanie nowych domów dla podopiecznych schroniska Azorek. Apelujemy, nie 

kupujcie rasowych psów, ale dajcie dom mądrym i wiernym kundelkom. Poniżej prezentujemy kilka psiaków czekających na swoich nowych właścicieli. 
Szczegółowe informacje na temat prezentowanych psów i procedury adopcyjnej można uzyskać pod numerami telefonów: 505-110-564, 737-636-273. 

Zachęcamy też do odwiedzania fanpaga Azorka prowadzonego na Facebooku: www.facebook.com/schroniskoazorek

Burmistrz Miasta Sochaczew podaje do publicznej wiadomości wykaz 
tablic i słupów ogłoszeniowych przeznaczonych na bezpłat-

ne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i 
plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP 

i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Tablice przeszklone zamykane 
- na urzędowe obwieszczenia wyborcze
1. pl. Kościuszki (ul. Wyszyńskiego - muzeum)
2. pl. Kościuszki (przy przystanku PKS)
3. ul. Żeromskiego (przy byłym SCK)
4. ul. Stadionowa (róg 15 Sierpnia przy SCK)
5. ul. Traugutta (park - przystanek ZKM)
6. ul. 1 Maja (przy banku)
7. ul. Sienkiewicza (przy PKP, róg ul. ks. Janusza)
8. al. 600-lecia (przy targowisku)
9. ul. Chabrowa (przy placu zabaw)
10. ul. 1 Maja (przy Urzędzie Miejskim)
11. ul. Chodakowska (przy Szkole Podstawowej nr 7)

Tablice zwykłe niezamykane 
- na urzędowe obwieszczenia wyborcze
1. ul. Staszica (przy przystanku ZKM - Szkoła Podstawowa nr 4)
2. ul. Żwirki i Wigury (przy sklepie spożywczo-przemysłowym)
Tablice zwykłe niezamykane 
- na plakaty komitetów wyborczych 
1. ul. Żeromskiego (przed postojem taxi)
2. ul. Traugutta (przy parku Chopina)
3. droga osiedlowa od Al. 600-lecia (bloki 22, 23, 25)
4. ul. Sienkiewicza (przy PKS)

Słupy ogłoszeniowe - na urzędowe obwieszczenia wyborcze
1. ul. Chopina (klub Bzura)
2. ul. Kochanowskiego (vis a vis dawnego sklepu Merkury)

Słupy ogłoszeniowe - na plakaty komitetów wyborczych 
1. ul. Gawłowska (róg ul. Rycerskiej)
2. ul. Reymonta (przy banku)
3. ul. Żeromskiego (róg ul. Senatorskiej)
4. ul. Chopina (kino)
5. ul. 1 Maja 5 (przed sklepem spożywczo-przemysłowym)

Tablice zwykłe niezamykane na urzędowe obwieszcze-
nia wyborcze oraz plakaty komitetów wyborczych
1. ul. Fabryczna 4
2. ul. Lotników (przy dawnym Klubie Garnizonowym) 
3. ul. Grunwaldzka 10
4. ul. Chopina (kino)

Słupy na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz 
plakaty komitetów wyborczych
1. ul. Sienkiewicza (przy PKP)
2. ul. Żeromskiego (przy studiu fotografi cznym)
3. ul. Staszica 1 (przy bloku)

Podstawa prawna: art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
„Kodeks wyborczy” (Dz.U. z 2019, poz.684 tj.).

Beacie Brymorze
wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa otuchy 
z powodu śmierci

TATY
składają

Starosta Sochaczewski Jolanta Gonta
wraz z Zarządem i Radą Powiatu 

w Sochaczewie

KONDOLENCJE
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SPORT
RUGBY

Orkan zainaugurował nowy 
sezon w niedzielę 1 września na 
stadionie w Chodakowie, po-
dejmując Budowalnych Lublin. 
Mecz ten był transmitowany na 
żywo na kanale Polsat Sport Fi-
ght. Przed rozpoczęciem spo-
tkania uczczono 80. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. 
Drużyny wyszły na środek bo-
iska na czele z fl agą Polski, przy 
asyście członków Muzealnej 
Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej im. II batalionu 18 puł-
ku piechoty. Rugbiści, razem z 
ponad tysiącem kibiców zgro-
madzonych na stadionie przy 
ul. Chopina, wspólnie odśpie-
wali Mazurka Dąbrowskiego.

Pierwsza połowa należa-
ła do zespołu z Lublina. Go-
ście otworzyli wynik w 27. mi-
nucie, po celnym kopie na słupy 
z rzutu karnego. Pod koniec 
pierwszej połowy lubliniacy 
dwukrotnie przyłożyli i po 40. 
minutach było 15:0 dla Budo-
walnych.

W przerwie prezes RC Or-
kan Sochaczew Mieczysław 
Głuchowski oraz jego zastęp-
ca Andrzej Misiak wręczyli po-
dziękowanie za prowadzenie 
pierwszej drużyny trenerowi 
Andrzejowi Kopytowi. W tym 
samym czasie rugbiści korzy-
stając z chwili oddechu mobili-
zowali się przed drugą częścią 
gry.

W drugiej części gry so-
chaczewscy rycerze odrobili 
straty i to z nawiązką. Począt-
kowo rugbiści Orkana spędzi-
li dokładnie 12 minut pod po-
lem punktowym rywali, lecz 
nie przełożyło się to na zmiany 
na tablicy wyników. Dopiero w 
58. minucie pięć punktów dla 
Orkana zdobył Adrian Pętlak. 
10 minut później, po wygra-
nym młynie, kolejne przyłoże-
nie dla sochaczewian wywal-
czył Mateusz Pawłowski. Po 
celnych kopach Michała Kępy z 
podwyższeń i jednym karnym 
z ponad 40. metrów gospodarze 
wyszli na prowadzenie 17:15. 
Budowalni rzucili się do ataku, 
lecz to zawodnicy Orkana za-
chowali zimną krew. W ostat-
nich trzech minutach spotka-

nia zdobyli jeszcze 10 punktów. 
Trzecie przyłożenie należało do 
Jakuba Młyńczaka i dwukrot-
nie celnie na bramkę (z karnego 
i podwyższenia) kopnął wspo-
mniany już Michał Kępa, który 
miał 100-procentową skutecz-
ność w tym elemencie gry.

Po meczu odbyła się 
konferencja prasowa z 
udziałem m.in. trenerów i 
kapitanów obu drużyn.

- W pierwszej połowie 
moja drużyna nie trzymała 
dyscypliny taktycznej, nie 
robiła tego co ćwiczyliśmy 

na treningach. Za to w dru-
giej części gry zawodnicy 
młyna przejęli na siebie cię-
żar gry i dzięki temu udało 
się wygrać ten mecz – ko-
mentował trener RCO, Mi-
chaił Czaczua.

- Dziękuję bardzo ki-
bicom, którzy tak licznie 
przyszli wspierać nas na 
stadionie w Chodakowie. 
Przyznaję, że upał nam 
nie sprzyjał. Po pierwszej 
połowie mieliśmy niezłą 
„zadyszkę fi zyczną”. Wy-
nikało to z tego, że dużo 

graliśmy nogą, w związ-
ku z tym młyn przemiesz-
czał się praktycznie po 
całym boisku. Kilkuminu-
towy oddech podczas prze-
rwy był nam bardzo po-
trzebny.   Wiedzieliśmy, że 
jedyną szansą na podjęcie 
wyrównanej walki z Bu-
dowlanymi była dominacja 
w młynie. Bardzo pomogły 
nam zmiany w drugiej po-
łowie. Szczególnie za dobrą 
grę w młynie należy wyróż-
nić Michała Polakowskie-
go, który wniósł orzeźwie-

nie w tej formacji, wyraźnie 
zdominował swojego bez-
pośredniego rywala z Lu-
blina – mówił kapitan Or-
kana, Maciej Brażuk.

- W meczu z Lublinem 
wystąpiło czterech zawod-
ników, którzy jeszcze w po-
przednim sezonie grali w 
drużynie juniorów. Na bo-
isko wyszli: Jan Mroziński, 
Michał Szwarc, Sebastian 
Misiak i Alan Dutkowski. 
Bardzo dobrze „zaaklimaty-
zowali się” na murawie i do-
brze wpisali w grę całego ze-
społu. To dobry prognostyk, 
że w kolejnych latach będzie-
my mogli bazować na grze 
wychowanków naszego klu-
bu – podkreślał wiceprezes 
RC Orkan, Andrzej Misiak.

W II kolejce Orkan poje-
chał do Trójmiasta, aby zmie-
rzyć się w niedzielę 8 września 
z gdyńską Arką. Sochaczewia-
nie po dwóch przyłożeniach - 
Daniela Niemyjskiego i Mar-
cina Krześniaka oraz celnych 
kopach Michała Kępy, prowa-
dzili do przerwy 18:0. W dru-
giej połowie Arce udało się 
cztery razy przyłożyć, lecz nie 
wystarczyło to, aby dogonić 
Orkana. Duża zasługa w tym 
Michała Kępy, który dzię-
ki skutecznym kopom (pięć 
celnych prób z rzutów kar-
nych w tym spotkaniu) trzy-
mał gospodarzy w bezpiecz-
nym dystansie punktowym 
do ostatniego gwizdka sędzie-
go. Ostatecznie Orkan zwy-
ciężył pięcioma punktami, a 
gdyńskim „Buldogom” został 
na pocieszenie defensywny 
punkt bonusowy.

- Wygrana przyszła w 
wielkim trudem, ale wie-
dzieliśmy, że tutaj w Gdyni 
jest zawsze bardzo ciężko. 
O zwycięstwie zadecydowa-
ła super dyspozycja naszego 
kopacza, który w kolejnym 
meczu wykazał się świet-
ną skutecznością w tym ele-
mencie gry. Odnieśliśmy 
zasłużone zwycięstwo, ale 
po dużej walce na boisku – 
komentuje II trener Orkana, 
Jakub Seklecki.

- Mieliśmy przewagę w 
formacji młyna zwartego, jed-
nak nie udało nam się do koń-
ca to wykorzystać. Niestety, 
kolejny raz przegrywaliśmy 
auty. Musimy jeszcze popra-
cować nad tym na najbliż-
szych treningach. Zdobyliśmy 
przewagę w pierwszej poło-
wie i cała drużyna dała z sie-
bie wszystko, aby utrzymać ją 
do końca spotkania. Niestety, 
nie wystrzegaliśmy się kilku 
błędów. W ostatnich minu-
tach Arka dogoniła nas punk-
towo i prawie wyrwała nam 
zwycięstwo. Cieszy mnie, że 
Orkan po dwóch kolejkach 
ma na koncie dwie wygrane 
i osiem punktów. Teraz mu-
simy bardzo ciężko przepra-
cować nadchodzący tydzień 
przed sobotnim meczem z Ju-
venią Kraków, aby znów móc 
cieszyć się zwycięstwem – 
mówił po meczu w Gdyni ka-
pitan RCO, Maciej Brażuk. 

- Juvenia to zupełnie inny 
zespół niż wiosną. Właśnie 
rozbili 29:14 Budowlanych Lu-
blin. Na mecz z nami ściąga-
ją dwóch zawodników z RPA. 
Szykuje się naprawdę twarde, 
trudne i wyrównane widowi-
sko. Ale o to właśnie chodzi. 
Po takim meczu, jeśli uda się 
go wygrać, satysfakcja i kibi-
ców i zawodników jest dużo 
większa. Dlatego zapraszamy 
na to spotkanie. Prosimy na-
szych wspaniałych kibiców 
- pomóżcie nam wygrać, zo-
stańcie znów naszym 16. za-
wodnikiem - apeluje wice-
prezes RC Orkan, Robert 
Małolepszy.

RC Orkan jest wspierany 
przez Miasto Sochaczew 
oraz fi rmy:
Sponsorzy generalni: 
Polski Koncern Naftowy 
Orlen, Murapol
Sponsorzy główni: 
SochBud, Żywiec Zdrój, 
Gardenia, PatioColor, 
G-Shock, BingoSpa, Prima, 
Fast Service, Tamex-Obiekty 
Sportowe, PEC Sochaczew, 
ZWiK Sochaczew.
Sponsorzy: Drukarnia 
Chrzczany, Cukiernia 
Lukrecja, BVG, Media Planet.

Dwa mecze, dwa zwycięstwa
Rugbiści sochaczewskiego Orkana wyśmienicie zaczęli sezon. W I kolejce Ekstraligi 1 września w Sochaczewie pokonali 
ekipę Budowlanych Lublin 27:15. W minioną niedzielę wygrali na wyjeździe z gdyńską Arką 27:22. Przed Orkanem kolejny 
ważny mecz. 14 września zmierzą się na stadionie w Chodakowie z Juvenią Kraków. Początek spotkania o godzinie 15.00.

Na stadionie w Chodakowie rugbistów wspierało ponad tysiąc kibiców

Przed meczem uczczono 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Andrzej Kopyt odebrał 
podziękowania za prowadzenie 
drużyny w minionym sezonie

Orkan Sochaczew - Budowlani Lublin 27:15 (0:15)
Punkty: Michał Kępa 12, Adrian Pętlak 5, Mateusz Pawłowski 5, Jakub Młyńczak 5

Arka Gdynia – Orkan Sochaczew 22:27 (0:18)
Punkty: Michał Kępa 17, Daniel Niemyjski 5, Marcin Krześniak 5
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Tradycyjnie w wycieczce rowe-
rowej uczestniczyły wielopoko-
leniowe rodziny. W pętlę po po-
wiecie sochaczewskim wybrali 
się nie tylko mieszkańcy nasze-
go miasta i powiatu ale również 
cykliści m.in. z Łowicza, Żyrar-
dowa, Siedlec i Warszawy. Wcze-
śniej delegacja udała się na cmen-
tarz przy ul. Traugutta, by złożyć 
kwiaty na grobie patronów rajdu 
– Anny i Tadeusza Krawczyków. 

Rowerzyści zaczęli zjeż-
dżać się na plac Kościuszki po 
godz. 8.00. Tam w biurze za-
wodów mogli odbierać pakie-
ty startowe. Ofi cjalnego otwar-
cia imprezy dokonali: główny 
organizator rajdu poseł Maciej 
Małecki, burmistrz Piotr Osiec-
ki, starosta Jolanta Gonta oraz 
członkowie rodziny patronów 
rajdu, w tym córka państwa 
Krawczyków, Dorota Borek.

- Po konsultacji z rodzi-
ną naszych patronów rajd nosi 
imię Anny i Tadeusza Kraw-
czyków. Po raz pierwszy poje-
chaliśmy w 2000 roku. Wte-
dy ogromnie pomógł nam pan 
Tadeusz Krawczyk. Zmarł trzy 
miesiące później. Druga edycja 
rodzinnego rajdu rowerowe-
go nosiła już jego imię. Przez te 
wszystkie lata mogliśmy liczyć 
na ogromne wsparcie rodzi-
ny pana Tadeusza. Jego żona, 
Anna była obecna na każdej 
edycji naszego rajdu, stała obok 

nas, była naszym dobrym anio-
łem, zawsze otwierała tę impre-
zę. Niestety, zginęła w wypadku 
samochodowym 26 maja tego 
roku – mówił na starcie rajdu 
poseł Maciej Małecki.

Ksiądz Tomasz Staszew-
ski odmówił modlitwę oraz po-

błogosławił rowerzystów przed 
wyruszeniem z placu Kościusz-
ki. Uczczono także minutą ci-
szy Annę i Tadeusza Krawczy-
ków, pierwszego komandora 
rajdu Franciszka Wilczkowskie-
go oraz Kazimierza Kwiatkow-
skiego, który dokumentował ko-

lejne edycje wydarzenia, a także 
wszystkich tych którzy jeździli w 
przeszłości na szlaki rajdu rowe-
rowego i nie ma już ich wśród nas.

Komandorem rajdu był Ja-
cek Spilaszek. To za nim po 
godz. 9.00 peleton wyruszył w 
ponad 40-kilometrową trasę, 
która wiodła z placu Kościuszki 
przez Rybno, Giżyce do Starych 
Bud w gminie Młodzieszyn, 
gdzie przygotowano piknik ro-
dzinny. Można było m.in. posi-
lić się, jedząc kiełbaskę upieczo-
ną przy ognisku, wziąć udział w 
konkursach zorganizowanych 
przez Dragon Fight Club So-
chaczew (strzelanie w wiatrów-
ki i slalom rowerowy na czas), 
czy obejrzeć wystawę pamiątek 
rodziny Krawczyków. Po połu-
dniu uczestnicy wycieczki ro-
werowej przez Młodzieszyn i 
Żuków powrócili do Sochacze-
wa, gdzie miało miejsce rozwią-
zanie rajdu. 

Głównym organizatorem 
rajdu był poseł Maciej Małec-
ki wraz ze Stowarzyszeniem 
Odnowy Sochaczewa „Za-
mek” i burmistrzem Piotrem 
Osieckim. Partnerami wyda-
rzenia było Starostwo Powiato-
we w Sochaczewie, Dragon Fi-
ght Club Sochaczew, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Sochaczewie, gmina Młodzie-
szyn oraz Klub Wolontariusza 
MOPS.

Rodzinnie i jubileuszowo
Wspaniała pogoda, malownicza trasa, a na niej ponad 700 rowerzystów 
w turkusowych koszulkach. W sobotę 31 sierpnia pojechał Jubileuszowy 20. Rodzinny 
Rajd Rowerowy im. Anny i Tadeusza Krawczyków po Ziemi Sochaczewskiej.
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Dokładnie 164 zawodników 
zapisało się do udziału w 
36. Półmaratonie Szlakiem 
Walk nad Bzurą. Najstarsza 
impreza biegowa w powiecie 
sochaczewskim odbędzie się 
15 września i będzie jednym z 
elementów miejskich obcho-
dów przypadającej w tym roku 
80. rocznicy Bitwy nad Bzurą.

Celem półmaratonu jest nie tyl-
ko upowszechnienie masowego 
biegania, ale przede wszystkim 
upamiętnienie bohaterskie-
go oporu żołnierzy Wojska 
Polskiego w walkach wrze-
śniowych w 1939 roku, a tak-

że uczczenie pamięci Jana Ce-
brzyńskiego – pomysłodawcy 
biegu.

W 36. edycji półmarato-
nu zawodnicy ponownie po-
biegną historyczną trasą z Ka-
miona do Sochaczewa, która 
posiada atest Polskiego Związ-
ku Lekkiej Atletyki. O godzi-
nie 9.40 na terenie MOSiR przy 
ul. Warszawskiej odbędzie się 
ofi cjalne otwarcie imprezy. Za-
wodnicy przebiegną rundę ho-
norową, po czym czeka ich po-
dróż autobusami do Kamiona. 
Tam spod szkoły podstawowej 
o godz. 11.00 odbędzie się start 
ostry.

W oczekiwaniu na pierw-
szych zawodników na me-
cie wiele będzie się działo na 
stadionie przy Warszawskiej. 
W tegorocznej edycji ponow-
nie pobiegną maluchy do lat 
7, które o godz. 11:30 poko-
nają symboliczny odcinek 
210,97 m na bocznym boisku 
MOSiR. Na stadionie odbę-
dzie się również szereg towa-

rzyszących biegowi wydarzeń 
- zawody sportowe dla dzieci, 
wystawy oraz prelekcje. Or-
ganizatorzy zachęcają rów-
nież do udziału w konkur-
sie na „Strefę kibica” na trasie 
półmaratonu. Do udziału za-
praszamy szkoły, przedszko-
la, fi rmy działające w pobli-
żu trasy, czy zwyczajne grupy 
znajomych, które chcą pokibi-
cować biegaczom i przy okazji 
wygrać nagrody.

Honorowy patronat nad 
imprezą objęli: poseł Maciej 
Małecki, burmistrz Sochacze-
wa Piotr Osiecki i starosta Jo-
lanta Gonta.

Pobiegną z Kamiona w 80. rocznicę

Po trzech dniach przyjmo-
wania zapisów zgłosił się 
komplet 12 drużyn. To będą 
bardzo emocjonujące zawo-
dy. 28 i 29 września, w dwóch 
halach MOSiR, rozegrany 
zostanie Turniej Siatkówki 
o Puchar Burmistrza Socha-
czewa. Będzie to rozgrzew-
ka przed kolejnym sezonem 
Amatorskiej Ligi Piłki Siat-
kowej, który wystartuje 20 
października.

Nagrodą dla drużyny za zaję-
cie pierwszego miejsca w tur-
nieju będzie możliwość startu 
w najbliższym XXVI sezonie 
rozgrywek ALPS bez wpłaty 
wpisowego. Ponadto cztery 
najlepsze drużyny otrzymają 
pamiątkowe puchary, orga-
nizatorzy przyznają także na-
grody indywidualne dla naj-
lepszych siatkarzy.

Wystarczyły trzy dni, 
aby to turnieju zgłosił się 
komplet 12 drużyn. W 
ostatni weekend września 
zagrają ekipy: Leszno, Ignis 

Skierniewice, MPC Riviera 
Warszawa, KPS Płock, UKS 
Olimpijczyk 2008 Mszczo-
nów, ZSR CKU Sochaczew, 
KS Piast Feliksów, MUKS 
Volley-PWSZ Płock, SRS 
Most Wyszogród, Full Set 
Kąty, VTP Paprotnia, Dopi-
ję i gramy.

Pierwszego dnia turnie-
ju, w sobotę, mecze od go-
dziny 9.00 rozgrywane będą 
w dwóch halach MOSiR, 
przy ul. Chopina 101 oraz 
Kusocińskiego 2. Do kolej-
nej, niedzielnej (29.09), fi -
nałowej fazy rozgrywek 
zakwalifi kuje się osiem naj-
lepszych zespołów - w tym 
dniu siatkarze zagrają w 
hali sportowej przy ul. Cho-
pina 101. Losowanie zespo-
łów odbędzie się 20 wrze-
śnia. Organizator turnieju, 
czyli Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji, przeprowadzi 
transmisje online z losowa-
nia. Następnie poda miejsca 
oraz godziny rozgrywania 
spotkań.

12 ekip powalczy 
o Puchar Burmistrza
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PIŁKA NOŻNA SZACHY

Tydzień wcześniej, w sobotę 
31 sierpnia, drużyna Paw-
ła Rzymskiego wyjecha-
ła do Gostynina, aby zmie-
rzyć się z tamtejszą drużyną 
Mazura. Do przerwy był 
bezbramkowy remis. „Wo-
rek bramek” rozwiązał się 
w drugiej części gry. W 54. 
minucie wynik otworzył 
Kamil Wojciechowski. Kil-
kanaście minut później na-
pastnik Bzury zaliczył ko-
lejne trafi enie i biało-zieloni 
prowadzili 2:0. W 74. mi-
nucie Kuba Kowalski pod-
wyższył na 3:0 i wydawa-
ło się, że jest już po meczu. 
Gospodarze jednak nie od-
puszczali. Na cztery minuty 
przed końcem regulamino-
wego czasu gry Mazur zdo-
był honorowe trafi enie. Nie 
zmniejszyło to jednak roz-
miarów ich porażki. W 89. 
minucie wynik spotkania 
na 4:1, po wykorzystaniu 
rzutu karnego, ustalił Ka-
mil Kacprzak. 

W niedzielę 8 wrze-
śnia biało-zieloni powróci-
li na stadion przy ul. Cho-
pina. Bzurę czekało starcie 
z kolejnym wymagającym 
rywalem. Drużyna Stocz-

niowca Płock rozgromi-
ła w III kolejce Pogoń Słu-
pia, wygrywając aż 11:1 i 
wiadomo było, że zdecydo-
wanie jest „na fali”. Rywale 
udowodnili to w Chodako-
wie. Już w 12. minucie wy-
szli na prowadzenie. Wynik 
1:0 dla płocczan utrzymał 
się do przerwy. W dru-
giej połowie goście zdoła-
li strzelić jeszcze dwa gole. 
Biało-zieloni nie potrafi -

li znaleźć sposobu na po-
konanie bramkarza go-
ści i musieli pogodzić się z 
pierwszą w tym sezonie po-
rażką. 

Po czterech kolejkach 
Bzura znajduje się w gro-
nie czterech zespołów z 
d z iew ię c ioma   pu n k t a-
mi na koncie. Biało-zieloni 
mają jednak najgorszy bi-
lans bramkowy, co sprawia, 
że zajmują obecnie czwarte 

miejsce w tabeli płockiej ligi 
okręgowej. 

Kolejne spotkanie pił-
karze Pawła Rzymskie-
go zagrają na wyjeździe w 
sobotę 14 września. O go-
dzinie 11.00 biało-zieloni 
rozpoczną mecz z druży-
ną Skrwa Łukomie i raczej 
będą w nim faworytem. Ko-
lejny mecz przy ul. Chopina 
Bzura zagra w niedzielę 22 
września ze Skrą Drobin.

Pierwsza porażka
Po trzech zwycięstwach piłkarze chodakowskiej Bzury zaznali pierwszej w tym 
sezonie goryczy porażki. Stoczniowiec Płock okazał się za mocny. Przyjezdni, 
w niedzielę 8 września, pokonali biało-zielonych przy ul. Chopina 3:0.

Mazur Gostynin – Bzura Chodków 1:4 (0:0)
Bramki: Kamil Wojciechowski 54’, 67’, Jakub Kowalski 74’, Kamil Kacprzak 89’ (k)

Bzura Chodaków – Stoczniowiec Płock 0:3 (0:1)

Drużyna seniorów KS Or-
kan Sochaczew w III kolejce 
płockiej A-klasy zremiso-
wała w meczu na wyjeździe 
z ekipą Błyskawicy Lucień – 
2:2. Spotkanie rozegrano w 
sobotę 7 września. 

Sochaczewski zespół, po 
bramce Cezarego Czarnec-
kiego prowadził do przerwy 
1:0. Na początku drugiej 
połowy najlepszy strzelec 
Orkana podwyższył wynik. 
Jednak gospodarze nie dali 

za wygraną. Dwukrotnie 
zdołali pokonać strzegące-
go bramki sochaczewskiej 
drużyny Dawida Kuśmi-
dra i mecz zakończył się po-
działem punktów. 

Orkan zagrał w skła-
dzie: Dawid Kuśmider, Ro-
bert Kołodziejczyk, Piotr 
Orliński, Łukasz Kobierec-
ki, Radosław Jaworski, Ra-
dosław Strzelczyk, Grzegorz 
Aff ek (Konrad Rogowski), 
Kamil Śmigiel (Kamil Je-
zanch), Adrian Rzeźniczek 

(Piotr Tomaszewski), Seba-
stian Wójcik (Karol Pisa-
rek), Cezary Czarnecki. 

Tydzień wcześniej, w so-
botę 31 sierpnia, na stadio-

nie przy ul. Warszawskiej 
Orkan miał podjąć druży-
nę Sparty Mochowo. Jednak 
na prośbę gości mecz został 
odwołany. Spotkanie roze-
grane zostanie w innym ter-
minie, który nie został jesz-
cze ustalony. Tymczasem w 
przyszły weekend do Socha-
czewa przyjedzie aktualny 
lider płockiej A-klasy – Wi-
cher Cieszewo. Mecz roze-
grany zostanie w sobotę 14 
września, początek o godz. 
17.00.

Podział punktów z Błyskawicą

Sochaczewski mistrz szacho-
wy Stanisław Osiecki zagra na 
mistrzostwach świata w sza-
chach klasycznych seniorów 
50, 65+. Zawody odbędą się w 
dniach 11-24 listopada w Bu-
kareszcie. W środę 28 sierpnia 
burmistrz Piotr Osiecki spo-
tkał się i wręczył list gratula-
cyjny mistrzowi, który będzie 
reprezentował nasze miasto 
wśród 300 najlepszych szachi-
stów na świecie. 

Możliwość udziału w turnie-
ju mistrzostw świata w Ru-
muni, Stanisław Osiecki wy-
walczył dzięki dobrej grze 
w III Mistrzostwach Pol-
ski Seniorów, które odbyły 
się w dniach 8-14 kwietnia 
tego roku, w miejscowości 
Ustroń-Jaszowiec. W turnie-
ju wzięło udział 171 szachi-
stów, był on rozgrywany na 
dystansie dziewięciu rund 

z tempem 60 minut na za-
wodnika. Stanisław Osiec-
ki zdobył w mistrzostwach 
sześć punktów. Jego bilans 
gier to pięć zwycięstw, dwa 
remisy i dwie porażki. Po-
zwoliło mu to na zajęcie 22 
miejsca w ogólnej klasyfi ka-
cji turniejowej, siódmej loka-
ty w kategorii wiekowej 66-
75 lat oraz trzeciego miejsca 
w najważniejszej klasyfi ka-
cji wszystkich zawodników 
uczestniczących w turnieju – 
osiągniętego międzynarodo-
wego rankingu FIDE (2174).

Stanisław Osiecki, jako 
trzeci zawodnik w kraju w 
grupie seniorów, w listopa-
dzie będzie reprezentował 
Polskę w Rumunii. W mi-
strzostwach świata, w turnie-
ju na dystansie 11 rund, po-
walczy o jak najlepsze miejsce 
w kategorii open oraz wśród 
zawodników 65+. 

W gronie najlepszych 
szachistów na świecie

W weekend 14 i 15 września 
halę sportową Szkoły Podsta-
wowej nr 4 opanują judocy. W 
sobotę odbędą się zawody XI 
Pucharu Polski Juniorek i Ju-
niorów im. Tadeusza Naskrę-
ta, następnego dnia rozegrany 
zostanie VI Międzynarodowy 
Turniej Judo Dzieci i Młodzi-
ków. Organizatorem wyda-
rzeń jest UKS Orkan-Judo So-
chaczew. 

Pierwszego dnia, w 11. 
edycji zawodów pucha-
ru Polski, powalczą judo-
cy z roczników 1999-2003. 
Otwarcie imprezy odbędzie 
się o godz. 11.00. W nie-

dzielę rywalizować będą z 
kolei młodsi zawodnicy, w 
dwóch kategoriach wieko-
wych: U-14 i U-12. Będzie 
to turniej międzynarodowy. 
Udział w nim potwierdzi-
ły ekipy zagraniczne m.in. z 
Azerbejdżanu, Ukrainy, Ło-
twy, Białorusi.

Dwa dni na tatami

FO
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