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Premier w Sochaczewie

Strony 2

Wyrok po czterech latach

W poniedziałek 17 września Sochaczew odwiedził premier Mateusz Morawiecki. Pierwszym punktem jego wizyty 
był Energop. Następnie złożył kwiaty pod pomnikiem poległych znajdującym się na cmentarzu wojennym w Troja-
nowie, skąd udał się na plac Kościuszki, by spotkać się z mieszkańcami Sochaczewa

Złożeniem kwiatów pod Po-
mnikiem Pamięci przy kościele 
w Trojanowie rozpoczęły się 
uroczystości przypominające 
o 79. rocznicy Bitwy nad Bzurą, 
a jednocześnie o napaści ZSRR 
na Polskę 17 września 1939 r.
Dalsza część obchodów 
odbyła się w samo południe 
na cmentarzu wojennym w 
Trojanowie. Kilka dni później 
odbyła się uroczystość ku czci 
50 rozstrzelanych żołnierzy z 
Bydgoskiego Batalionu Obrony 
Narodowej Strony 11, 15 Strona 9

W poniedziałek 10 września odbyła się pierwsza rozprawa, w której 
oskarżonymi są: była dyrektor DPS w Młodzieszynie Justyna N-S., była 
główna księgowa tej placówki Elżbieta G. oraz była kasjerka Barbara P. 
Proces zakończył się już następnego dnia, gdyż oskarżone przyznały 
się do winy i dobrowolnie poddały karze
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W MIEŚCIE

Znajdziesz nas 
na portalu 

społecznościo-
wym

 Facebook 

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

czewska

WAŻNE TELEFONY
MOSiR 
46 862-77-59
Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą
46 862-33-09, 
PEC 
46 862-92-00, 
telefony alarmowe 24h 604-206-
108, 602-789-111
Pogotowie 
energetyczne 991
Pogotowie gazowe 
(Sime Polska) 
602-343-343, 792-008-866
Pogotowie 999
Policja 
997, 46 863-72-00
PKP 19-757
Koleje Mazowieckie
22 364-44-44
PKS Grodzisk Mazowiecki, baza 
w Sochaczewie 
46 862-55-12
Sąd Rejonowy 
46 862-32-64
Fundacja „Nero” 
502-156-186
Starostwo Powiatowe 
46 864-18-40, 46 864-18-73
Straż pożarna 
998, 46 862-23-70
Szpital 
46 864-95-00, 46 864-96-00
MPT Taxi 191-91
Taxi 
46 862-28-42
Taxi Nowa całodobowa 
888-766-600
USC 
46 862-23-02
Urząd Miejski 
46 862-27-30, 46 862-22-35
Urząd Skarbowy 
46 862-26-04
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
ZUS 46 862-64-33
Zgłaszanie awarii 
sieci oświetlenia 
ulicznego
698-088-755, 606-663-186
Całodobowy telefon 
alarmowy Urzędu Miasta
46 862-36-82

KONDOLENCJE

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

O przyjazd premiera Mora-
wieckiego do Sochaczewa za-
biegał poseł Maciej Małecki. 
Okazją do spotkania było pod-
pisanie w Energopie umowy na 
udzielenie rządowej dotacji dla 
tego zakładu. Firma otrzyma z 
Funduszu Rozwoju Przedsię-
biorczości 16 mln zł na zwięk-
szenie swojej konkurencyjno-
ści na rynku. Łączny budżet 
projektu pod nazwą „Rozbu-
dowa oddziału rurociągowe-
go oraz inwestycja w ciąg pro-
dukcji konstrukcji stalowych” 
to  23 mln zł. Jego wdrożenie 
pozwoli spółce na zwiększenie 
kompetencji technologicznych 
i konstruowanie komplekso-
wych ofert, obejmujących pre-
fabrykację i montaż. Energop 
produkuje głównie rurociągi 
stalowe różnego przeznacze-
nia. Głównymi odbiorcami 
spółki są � rmy energetyczne, 
petrochemiczne, morskie plat-
formy wiertnicze, zakłady bu-
downictwa przemysłowego.

Podczas wizyty w Energo-
pie premier mówił, że to dzię-
ki zdecydowanemu działaniu 
rządu w walce z ma� ą vatow-
ską, skarb państwa stać na do-
tacje dla rodzimego przemysłu. 
Zapowiedział również, że doło-

ży wszelkich starań, by polskie 
produkty stały się konkuren-
cyjne wobec zagranicznych.

Z Energopu Mateusz Mo-
rawiecki udał się na cmen-
tarz w Trojanowie, gdzie złożył 
kwiaty pod pomnikiem pole-
głych. Jak podkreślał, było to 
dla niego bardzo ważne, gdyż 
w Bitwie nad Bzurą zginął 
członek jego najbliższej rodzi-
ny.

Z cmentarza w Trojanowie 
premier przejechał na plac Ko-
ściuszki, na spotkanie z miesz-
kańcami Sochaczewa. Podczas 
wizyty nie obyło się bez prote-
stów, m.in. mieszkańców Ba-
ranowa, którzy sprzeciwiają 
się budowie Centralnego Por-
tu Komunikacyjnego. Premier 
zapewniał, że jego rząd nadal 
będzie rozwijał politykę pro-
rodzinną, a także stawiał na 
prężny rozwój polskiego prze-
mysłu.

Podczas wizyty premiero-
wi towarzyszyli samorządow-
cy ziemi sochaczewskiej: sta-
rosta Jolanta Gonta, burmistrz 
Piotr Osiecki, przewodniczący 
rady miejskiej Sylwester Kacz-
marek oraz szef rady powiatu 
Andrzej Kierzkowski. Premier 
otrzymał od nich nietypowy 
prezent - piłkę do gry w rugby 
z podpisami zawodników Or-
kana Sochaczew.

Premier Morawiecki 
odwiedził Sochaczew
W poniedziałek 17 września Sochaczew odwiedził premier Mateusz Morawiecki. Pierwszym punktem jego 
wizyty był Energop. Następnie złożył kwiaty pod pomnikiem poległych znajdującym się na cmentarzu 
wojennym w Trojanowie, skąd udał się na plac Kościuszki, by spotkać się z mieszkańcami Sochaczewa.

Smutne wieści płyną do nas 
z Gródka, naszego miasta 
partnerskiego na Ukrainie. 
16 września zmarł nagle były 
burmistrz tego miasta, Wik-
tor Choptyniec. Miał 52 lata. 
Zostawił żonę i dwóch synów. 

Wiktor Choptyniec był burmi-
strzem Gródka w latach 2003-
2010, a po przegranych wy-
borach odszedł na kilka lat z 
polityki. Wrócił do niej w 2017 
roku, gdy wybrano go do rady 
miasta Gródka. W imieniu ca-
łej naszej społeczności, do żony 

byłego mera burmistrz Piotr 
Osiecki i przewodniczący rady 
miejskiej Sylwester Kaczmarek 
przesłali kondolencje. Podkre-
ślili w nich, że Wiktor Chopty-
niec był przyjacielem Sochacze-

wa i wspaniałym człowiekiem. 
To on w 2003 roku na nowo 
podjął współpracę między mia-
stami partnerskimi, aktywnie 
wspierał lokalną Polonię, a przez 
osiem lat dał się poznać jako do-
bry i sprawny gospodarz. 

Mer utrzymywał bardzo 
dobre relacje z Polakami miesz-
kającymi w Gródku, a to bar-
dzo liczna społeczność. Był sta-
łym gościem w Polskiej Szkole i 
Towarzystwie Dobroczynnym 
Polonia. Nasi rodacy szanowali 
go za otwartość i pomoc, jakiej 
im udzielał.  (daw)

Nie żyje Wiktor Choptyniec Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Izabeli Bednarskiej
Pracownika Wydziału Komunikacji i Transportu

w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie

Wyrazy głębokiego współczucia najbliższym

składają

Jolanta Gonta starosta sochaczewski 
wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego,
koledzy i koleżanki z Wydziału Komunikacji 

i Transportu
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WAŻNY TEMAT

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXVII/279/12 z dnia 11.12.2012r. i Nr XXV/239/12 z dnia 25.09.2012r.
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 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

2.

1729

202/1

PL1O/00044761/6

PL1O/00024502/7

0,0418

0,1279

 Profilowa,

Lazurowa

Działka 
niezabudowana
Działka
ogrodzona i zabudowana budynkiem letniskowym 
stanowiący własność dzierżawcy

Brak planu

Brak planu

 500,00zł

1 000,00zł

2 000,00zł

5 000,00zł

29 000,00zł

91 000,00zł

Przetarg  odbędzie się w dniu 26.10.2018r. o godz.10.00 (sala konferencyjna, I piętro) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy 
wpłacić do dnia 23.10.2018r. na konto sum depozytowych  Gminy Miasta Sochaczew: Bank PeKaO S.A. I Oddział Sochaczew, nr 23 1240 1822 1111 0000 0719 
8469. Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy 
zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu, 
o których informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Gmina Miasta Sochaczew nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem 
granic działek w terenie.

Burmistrz Miasta Sochaczew

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

We wtorek 11 września rano 
dziennikarze spotkali się w 
Warszawie z zarządem NFO-
ŚiGW i prosto z siedziby fun-
duszu przyjechali do So-
chaczewa. Gości najpierw 
zaproszono do kramnic, gdzie 
burmistrz Piotr Osiecki, krót-
ko omówił ogólne założe-
nia projektu geotermalnego i 
obecny stan prac. Jak zazna-
czył, nasze miasto do odwier-
tu podeszło inaczej niż sa-
morządy zwykle celujące w 
gorącą wodę służącą tylko do 
ogrzewania mieszkań lub ce-
lów rekreacyjnych. Sochaczew 
chce się dowiercić do wody o 
temperaturze około 40 stopni, 
odzyskać z niej ciepło, a na ko-
niec, po uzdatnieniu, skiero-
wać ją do sieci wodociągowej. 

- Chcemy osiągnąć dwa 
cele. Po pierwsze zabezpieczyć 
naszym mieszkańcom dodat-
kowe źródło wody pitnej. Po 
drugie ograniczyć koszty pod-
grzewania wody tra� ającej z ko-
tłowni PEC do bloków, a warto 
zauważyć, że spółka dostarcza 
ciepło do połowy gospodarstw 
domowych w naszym mieście. 
W sezonie grzewczym musi ją 
podgrzać z 10 do około 80 stop-
ni, a woda termalna już na wej-
ściu będzie cieplejsza o 25-30 
stopni - mówił Piotr Osiecki. 

Potem szczegółowo so-
chaczewski projekt omówił 
zastępca burmistrza Da-
riusz Dobrowolski. Wyja-
śnił jego założenia, techno-
logię odzysku ciepła, dalsze 
kroki samorządu jeśli woda 
nada się do wykorzysta-
nia. Jak podkreślał, geoter-
mia to czysta energia, stałe i 
pewne źródło ciepła na wie-
le lat. To źródło nie emituje 
pyłów, hałasu, jest odporne 
na skoki cen ropy i gazu na 
światowych giełdach. To in-
westycja w przyszłość dzieci 
i wnuków. 

- 40 stopni to wartość 
optymalna, ale ucieszymy 
się z każdego dodatkowego 
stopnia, bo oznacza to niższe 
koszty podgrzewania wody 
kierowanej do sieci. Na razie 
nie mówimy o obniżeniu cen, 
bo na to za wcześnie. Naszym 
celem jest stabilizacja cen. 
Mamy dobrze rozbudowaną 
sieć ciepłowniczą, gotową do 
szybkiego zagospodarowania 
energii spod ziemi - mówił 
Dariusz Dobrowolski.

Dodał, że prace pochło-
ną ponad 10 mln złotych, ale 
w całości będzie to koszt po-
niesiony przez NFOŚiGW. 
Do dalszych prac nad pro-
jektem powołano już kla-
ster energetyczny, tworzony 
przez miasto, Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej, 

Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji oraz Geotermię 
Mazowiecką SA. W imieniu 
klastra PEC złożył już wnio-
sek o przyznanie unijnego 
do� nansowania na budowę 
zakładu odzyskującego cie-
pło, ale na decyzję o dotacji 
trzeba poczekać. 

Na koniec wizyty goście 
pojechali na bazę ZGK, pod 
wiertnię, gdzie od 3 sierpnia 
trwa drążenie prawie półto-
rakilometrowego   otworu. 
Dziennikarze odwiedzili jesz-
cze Poddębice, Sieradz, Konin 
i Koło, w których także wyko-
nywane są odwierty badaw-
cze � nansowane przez NFO-
ŚiGW.

Dziennikarze wizytowali wiertnię
Kilkudziesięciu ogólnopolskich dziennikarzy skorzystało z zaproszenia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i wzięło 
udział w dwudniowym wyjeździe studyjnym do miast, które, w ramach rządowego projektu mającego na celu rozpoznanie 
budowy geologicznej kraju, wykonują na swoim terenie geotermalne odwierty badawcze. Pierwszy na ich trasie był Sochaczew.

Sprawdź, 
czy jesteś 
w spisie

Burmistrz Miasta Sochaczew informuje 
mieszkańców, 

że każdy wyborca może 
sprawdzić w Urzędzie Miejskim 

w Sochaczewie, 
ulica 1 Maja 16, parter pokój 

nr 113 - czy został uwzględniony 
w spisie osób uprawnionych 
do głosowania w wyborach 

samorządowych zarządzonych 
na dzień 21 października 2018 r.

Sprawdzenia można dokonać 
od 1 października do 15 października 

br. w godzinach pracy urzędu, 
t.j. 8.00-16.00, 

w poniedziałki 8.00-18.00.
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WYWIAD TYGODNIA

Rozpoczął pan właśnie cykl 
ośmiu spotkań z miesz-
kańcami, w każdej dzielni-
cy miasta. Nie zawsze są to 
proste rozmowy.
Każdego dnia poddaję się oce-
nie mieszkańców, radnych, 
organizacji pozarządowych, 
mediów. Co roku regularnie 
składam mieszkańcom raport 
ze swej pracy. Podczas otwar-
tych debat jeden element jest 
stały. Każdy z nas chce jeź-
dzić po wyremontowanych 
drogach, chodzić po równych 
chodnikach, móc bez proble-
mu zapisać dziecko do przed-
szkola. Dla mieszkańca nie ma 
znaczenia, kto jest właścicielem 
ulicy Chopina, Gawłowskiej 
czy Żeromskiego, a przecież to 
trzej różni zarządcy. Moim za-
daniem jest zebrać te uwagi i 
zrobić wszystko, by za rok do 
sprawy już nie wracać. Od po-
czątku pracy w ratuszu staram 
się tak postępować. Stawiam na 
współdziałanie. 

Z jakim skutkiem?
Efekty współpracy widać na 
każdym kroku. Dzięki niej 
mamy wyremontowaną uli-
cę Staszica, Licealną, Choda-
kowską, najważniejszy most 
na Bzurze w śladzie ulicy War-
szawskiej, Piłsudskiego, prze-
budowane ponad 7 km chod-
ników, nowy most na Pisi.  Na 
� niszu są prace na Trojanow-
skiej i na trzech drogach w po-
bliżu dworca PKP, a jeszcze tej 
jesieni rozpocznie się wymia-
na nawierzchni alei 600-lecia na 
odcinku od Trojanowa do ulicy 
Warszawskiej. W cztery lata w 
ramach programu „Drogi za-
miast błota” położyliśmy asfalt 
na 54 kilometrach ulic osiedlo-
wych, ponad 5 mln przekaza-
liśmy lokalnym stowarzysze-
niom, przyznaliśmy niemal 
tysiąc stypendiów najzdol-
niejszym uczniom i sportow-
com. W kończącej się kaden-
cji na naszych oczach wyrosły 
trzy nowe boiska przy szkołach 

podstawowych. Mógłbym tak 
jeszcze długo wyliczać, dlatego 
powiem, że to były dobre czte-
ry lata. Nie byłyby takie, gdy-
by nie współpraca z radnymi. 
Jestem dumny, że przez cztery 
lata wszystkie składane przeze 
mnie projekty uchwał zyskały 
ich akceptację, przy czym zde-
cydowana większość przecho-
dziła jednogłośnie. I za to całej 
radzie chcę serdecznie podzię-
kować. 

Niektórym kierowcom 
nie podoba się, że w jed-
nym czasie miasto, po-
wiat i marszałek remontu-
ją swoje drogi. Tak było w 
tym roku, gdy prace trwa-
ły na Licealnej, Trojanow-
skiej i Chopina. Nie moż-
na takich prac rozłożyć w 
czasie?
Na szczęście to pojedyncze 
głosy. Zdecydowana więk-
szość kierowców cieszy się, 

że główne drogi w mieście 
zmieniają się na naszych 
oczach, przybywa ścieżek ro-
werowych, lamp, równych 
chodników, jest bezpieczniej, 
ładniej. Prace są prowadzo-
ne jednocześnie, bo w Polsce 

sezon budowlany trwa oko-
ło siedmiu miesięcy. Pamię-
tając o tym najcięższe pra-
ce każdy stara się wykonać w 
wakacje, gdy ruch na drogach 
spada nawet kilkakrotnie. 
Niestety niekiedy na termi-
ny nie mamy żadnego wpły-
wu. Jeśli marszałek znajduje 
wolne pieniądze, to powin-
niśmy dziękować Mazowiec-

kiemu Zarządowi Dróg Wo-
jewódzkich, że wybiera jedną 
ze swoich dróg na terenie So-
chaczewa, bo lista chętnych z 
innych miast, którzy chętnie 
sięgnęliby po pieniądze, jest 
długa. Podobnie jeśli pani 

starosta złoży wniosek o rzą-
dową dotację i jej droga tra-
�  na listę rankingową woje-
wody, roboty musi wykonać 
w jednym roku kalendarzo-
wym. Albo zwrócić dotację. 
Nikt rozsądny nie odda przy-
znanych 3 mln złotych, bo 
kolejnej szansy na datację po 
prostu nie będzie. Gdy sły-
szę te krytyczne głosy, sięgam 

pamięcią do niedawnych re-
montów mostu na Bzurze i 
ulicy Staszica, dwóch pro-
jektów prowadzonych we 
współpracy miasta i powiatu. 
Wtedy też miał być komuni-
kacyjny horror, a przeżyliśmy 

to, nic złego się nie wydarzy-
ło, i teraz przez długie lata bę-
dziemy się cieszyć z jazdy po 
równych, pięknych drogach. 
A następny remont mostu 
czeka nas za 20-30 lat. 

Podczas spotkań zda-
je pan relację nie tylko z 
ostatniego roku, ale ze 
względu na koniec ka-

dencji, raport z czterech 
lat pracy. 
I z satysfakcją mogę powie-
dzieć, że tych czterech lat 
nie przespaliśmy. Skorzy-
staliśmy z wszystkich pro-
gramów unijnych i rządo-
wych, byliśmy wszędzie, 
gdzie pojawiła się szansa na 
zdobycie pieniędzy na na-
sze drogi, mosty, wsparcie 
dla seniorów, rodzin, do-
posażenie placówek edu-
kacyjnych, dodatkowe za-
jęcia w szkołach. W latach 
2015-2018 sochaczewski sa-
morząd zdobył 56,4 mln 
złotych różnorodnych do-
tacji, a łącznie na inwesty-
cje przeznaczymy do grud-
nia prawie 78,8 mln. Jak 
widać, dzięki skuteczności, 
bliskiej współpracy z na-
szymi przedstawicielami w 
rządzie, sejmiku i powie-
cie, miejskie inwestycje w 
niemal 72 procentach są � -
nansowane z zewnątrz, a ra-
tusz dokłada do nich jedy-
nie niewielki wkład własny. 
Dzięki temu możemy sobie 
pozwolić na rozwijanie pro-
jektów promujących zdol-
nych uczniów, honorowych 
dawców krwi, wspieranie 
rodzin, osób starszych, bu-
dowę kolejnych placów za-
baw, darmową komunika-
cję miejską dla uczniów i 
studentów czy rozwijanie 
Sochaczewskiego Budżetu 
Obywatelskiego. 

Niektóre projekty wyma-
gają jeszcze dokończe-
nia, a ciągle pojawiają się 
nowe.
Miasto to żywy organizm. Ży-
jemy w dynamicznych cza-
sach, dlatego żaden samorzą-
dowiec nigdy nie powie, że 
wykonał plan. Podobnie ja, pa-
trząc na piękniejące parki, po-
wstające bulwary nad Bzurą, 
nowe boisko przy „czwórce”, 
powstający odwiert geotermal-
ny, myślę o przyszłości. Już wi-

To były dobre cztery la  ta dla naszego miasta
Burmistrz Piotr Osiecki kończy czteroletnią kadencję i zapowiada start w październikowych wyborach, ponownie z listy 
bezpartyjnego Sochaczewskiego Forum Samorządowego.  Trwa coroczny cykl otwartych spotkań burmistrza z mieszkańcami. To 
czas podsumowania dokonań i rozliczenia się ze składanych obietnic wyborczych. Piotr Osiecki kreśli też plan na nową kadencję 
- to m.in. budowa drugiego żłobka, zakładu geotermalnego i darmowa komunikacja miejska dla wszystkich mieszkańców. 

Od kilku lat każdy nowo narodzony mieszkaniec Sochaczewa otrzymuje od burmistrza książeczkę, a rodzice list gratulacyjny

W latach 2015-2018 sochaczewski samorząd zdobył 56,4 mln złotych róż-
norodnych dotacji, a łącznie na inwestycje przeznaczymy do grudnia pra-
wie 78,8 mln. Jak widać, dzięki skuteczności, bliskiej współpracy z naszymi 
przedstawicielami w rządzie, sejmiku i powiecie, miejskie inwestycje w nie-
mal 72 procentach są fi nansowane z zewnątrz.
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dać, że np. nowy żłobek otwar-
ty zaledwie cztery lata temu, 
stał się za ciasny. Było 35 miej-
sca, teraz jest ponad 100, ale to 
za mało. Trzeba się zabrać za 
budowę nowego żłobka. Przy-
bywa nam ścieżek rowero-
wych, coraz więcej osób sta-
wia na zdrowy styl życia, więc 
poważnie myślimy już o uru-
chomieniu roweru miejskiego 
z kilkoma punktami wypoży-
czeń. Widząc sukces darmo-
wych przejazdów dla dzieci i 
młodzieży, jestem zdecydo-
wany wystąpić do rady o roz-
szerzenie tego przywileju na 
wszystkich mieszkańców.

A co z nowym mostem?
Pracujemy nad tym tema-
tem wspólnie z powiatem, 
czyli liderem projektu, oraz 
gminą Sochaczew. Budowa 
tej przeprawy to koniecz-
ność, główne zadanie dla 
najbliższej kadencji. Podob-
nie poważnym wyzwaniem 
będzie dla nas dokończenie 
modernizacji dwóch stadio-
nów przy ul. Warszawskiej i 
Chopina. Obydwa wymaga-

ją sporych nakładów, ale za-
pewniam, że budowa zada-
szonych trybun to na pewno 
nie ostatni etap prac na tych 
obiektach. 

Wróćmy do odwiertu 
geotermalnego. Wszy-
scy wiążemy z nim duże 
nadzieje, przede wszyst-
kim na obniżkę cen wody 
i opłat za energię cieplną 
dostarczaną przez PEC.
Od początku odwiert geo-
termalny traktowaliśmy 
jak polisę na przyszłość. 
Jego powodzenie oznacza, 
że miasto zyska dodatkowe 
źródło wody pitnej, a PEC 

stałe i ekologiczne źródło 
ciepła, niezależne od wa-
hań cen ropy i gazu na świa-
towych rynkach. Jeśli woda 
na głębokości 1400 metrów 
spełni zakładane parame-
try, zyskamy na tym wszy-
scy, odczujemy to w port-
felach. Zakład geotermalny 
odzyska ciepło z wody wy-
dobytej na powierzchnię, 
przez co obniży koszty jej 
podgrzewania przed wy-
słaniem do sieci centralne-
go ogrzewania w blokach. 
Z kolei ZWiK zaoszczędzi 

na przesyle wody z Konar, 
bo będzie ją brał ze studni 
w centrum miasta. Niższy 
koszt wytworzenia ciepła i 
wody oznacza realną obniż-
kę cen dla mieszkańców. To 
jest nasz cel. 

Miasto będzie stać na 
żłobek, modernizację sta-
dionów i darmową komu-
nikację? 
Moi konkurenci przez lata po-
wtarzali i nadal to robią, że roz-
budowane programy socjal-
ne, jak choćby stypendia dla 
uczniów, sportowców i arty-
stów, zniżki dla dużych rodzin, 
seniorów, honorowych daw-

ców krwi oraz wszystkich po-
siadaczy Sochaczewskiej Karty 
Mieszkańca - rozsadzą budżet. 
Nic takiego nie nastąpiło i nie 
nastąpi. Twierdzą, że miasto się 
zadłuża, co jest oczywistą nie-
prawdą. Gdy w 2010 r. objąłem 
urząd burmistrza, w spadku 
po burmistrzach Czubackim 
i Żelichowskim otrzymałem 
dług w wysokości 34 mln zł, 
dochody miasta wynosiły za-
ledwie 84,2 mln zł, a wskaź-
nik długu do dochodu wynosił 
ponad 40 procent. Dziś to tyl-
ko 25 procent, a dochody mia-

sta w tym roku przekroczą 176 
mln. Termin spłaty wszystkich 
zobowiązań upływa za kilka 
lat. Te cyfry pokazują, że nasz 
samorząd stać na nowe, śmiałe 
projekty, a wszelkie próby gra-
nia w kampanii wyborczej rze-
komym zadłużaniem miasta 
uznaję za niepoważne. 

Inwestycje to nie wszyst-
ko, bo np. letni festiwal 
jazzowy pokazał, że jest 
zapotrzebowanie na tzw. 
wyższą kulturę. 
Nasze miasto zmienia się na 
wielu poziomach, także w sfe-
rze duchowej i kulturalnej. 
Zmieniliśmy formułę Dni So-

chaczewa, rozszerzając ją o 
zupełnie nowe elementy, któ-
re spodobały się mieszkań-
com. Mieliśmy I Festiwal Te-
atrów Ulicznych i Katarynek, 
Festiwal Orkiestr Dętych, a 
w wakacje dwa wydarzenia 
wielkiego formatu czyli I So-
chaczewski Festiwal Folklo-
rystyczny i wspomniany So-
chaczewski Festiwal Jazzowy. 
Każdy koncert przyciągał nie 
tylko mieszkańców Socha-
czewa. W ubiegłym roku po-
wstały nowe orkiestry, dęta i 
akordeonowa, mamy też za 
sobą dwa sezony Artystycz-
nych Kramnic. Każda z tych 
inicjatyw okazała się sukce-
sem. Wiele dzieje się także w 
sporcie, gdzie poza wielki-
mi imprezami z ugruntowa-
ną tradycją organizujemy lub 
współorganizujemy zupełnie 
nowe wydarzenia, jak Bieg Ci-
chociemnych, Night Skating 
czy Sochaczewski Marsz Nor-
dic Walking. Coraz więcej im-
prez odbywa się nad Bzurą, na 
miejskiej plaży. Dawna przy-
stań na nowo tętni życiem, 
a to przecież dopiero począ-
tek zmian. Wiosną nad rze-
ką zobaczymy bulwary rekre-
acyjne, będzie też kawiarnia i 
przystań dla kajaków. 

A kiedy ruszy budowa 
amfi teatru wraz z widow-
nią?
Mam nadzieję, że w nowym 
sezonie budowlanym, gdy 
minie szaleństwo cenowe i 
uda się wybrać wykonaw-
cę, który potraktuje nas po-
ważnie. Jeśli koszt budowy 
sceny i widowni eksperci 

szacują na niespełna 9 mln, 
a potencjalny wykonawca 
żąda 16,7 mln, to mamy do 
czynienia z niepoważnymi 
oferentami. Na razie mamy 
umowę na 3,5 mln dotacji 
unijnej, zgodę radnych na 
przesunięcie tego projek-
tu nieco w czasie i liczę, że 
już pod koniec roku ogłosi-
my przetarg. Tak samo jak 
mieszkańcy nie mogę się 
doczekać, by święto nasze-
go miasta wróciło na pod-
zamcze.  

Na formalne zgłosze-
nie kandydatury w walce 
o urząd burmistrza jest 
jeszcze kilka dni, ale nie-
ofi cjalnie pana start zapo-

wiedział już premier Mo-
rawiecki 17 września w 
czasie wizyty w naszym 
mieście.
Pan premier przyjechał do 
Sochaczewa przede wszyst-
kim po to, by wziąć udział 
w podpisaniu umowy za-
kładającej wsparcie na-
szej sochaczewskiej spółki 
Energop kwotą 16 mln zł z 
Funduszu Rozwoju Przed-
siębiorstw. Po wizycie w 
Energopie spotkał się z 
mieszkańcami na placu Ko-
ściuszki i cieszę się, że kil-
ka ciepłych słów powiedział 
również pod moim adre-
sem. 

rozmawiał
Daniel Wachowski

To były dobre cztery la  ta dla naszego miasta

W maju 2019 roku zakończą się prace związane  z 
zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych nad Bzurą

Miasto ma także dalsze plany dotyczące remontu stadionu przy Warszawskiej. Zadaszona trybuna 
to dopiero pierwszy etap

W miejscu dawnej przystani stanie kawiarnia z tarasem
i widokiem na rzekę

Jeśli woda na głębokości 1400 metrów spełni zakładane parametry, zy-
skamy na tym wszyscy, odczujemy to w portfelach. Zakład geotermalny od-
zyska ciepło z wody wydobytej na powierzchnię, przez co obniży koszty jej 
podgrzewania przed wysłaniem do sieci centralnego ogrzewania w blokach. 
Z kolei ZWiK zaoszczędzi na przesyle wody z Konar, bo będzie ją brał ze 
studni w centrum miasta. Niższy koszt wytworzenia ciepła i wody oznacza 
realną obniżkę cen dla mieszkańców.
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Podczas sesji rady miejskiej 
14 września uroczyście po-
żegnano Beatę Brymorę, 
konsultantkę Mars Polska, 
która przez 25 lat umiejęt-
nie organizowała współ-
pracę koncernu z samorzą-
dem. Dzięki tej współpracy 
Sochaczew wzbogacił się o 
miejsca oraz wydarzenia 
dedykowane mieszkańcom 
miasta.

Najważniejsze z tych przed-
sięwzięć to zagospodarowa-
nie Ogrodu Gier i Zabaw przy 
al. 600-lecia, budowa ska-
te parku na terenie Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
czy zapoczątkowanie współ-
pracy z angielskim miastem 
Melton Mowbray. Przez lata, 
oprócz samorządowców, Mel-
ton odwiedzali członkowie 
sochaczewskich zespołów ar-
tystycznych, przedstawiciele 
miejskich instytucji i organi-
zacji pozarządowych. 

Dzięki staraniom Be-
aty Brymory Mars Polska 
stał się partnerem wielu 
przedsięwzięć kulturalnych, 
sportowych, charytatyw-
nych, jak choćby Europej-
skie Biegi Młodych Olim-
pijczyków, redakcyjna akcja 
„Paczka do Paczki”, czy wa-
kacyjny „Zwierzyniec” or-

ganizowany na terenie par-
ku I.W. Garbolewskiego.

To tylko niektóre spo-
śród licznych zasług Beaty 
Brymory. Dużo więcej wy-
mienił ich przewodniczą-
cy rady miejskiej Sylwester 
Kaczmarek w podziękowa-
niu odczytanym na sesji. 
Wspólnie z burmistrzem 
Piotrem Osieckim obdaro-
wali Beatę Brymorę kwia-
tami i upominkiem przypo-
minającym o Sochaczewie 
w dalekiej Australii, do któ-
rej konsultantka Mars Pol-
ska wyjeżdża na stałe.

O roli Beaty Brymory w 
naszym środowisku świad-
czy fakt, że wszyscy rad-
ni podczas podziękowań 
wstali i nagrodzili ją dłu-
gimi brawami. Ta, szczerze 
wzruszona, zapewniała, że 
będzie odwiedzać swoje ro-
dzinne miasto, a z samorzą-
dowcami będzie wymieniać 
się australijskimi doświad-
czeniami.

Kilka dni wcześniej do 
swojej siedziby zaprosili Beatę 
Brymorę starostowie powia-
tu sochaczewskiego - Jolanta 
Gonta i Tadeusz Głuchowski. 
Dziękowali za udaną współ-
pracę i życzyli powodzenia 
w zupełnie nowych przedsię-
wzięciach. (sos)

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Radni zdecydowali o wpro-
wadzeniu zmian w tego-
rocznym budżecie: z 50 do 
130 tys. zwiększyli planowa-
ne wydatki na nowy projekt 
pod nazwą „Rozwój syste-
mów gospodarowania wo-
dami opadowymi na tere-
nie miasta Sochaczew”, 62,8 
tys. zł wydzielili na remont 
już istniejących i wykona-
nie nowych alejek na tere-
nie cmentarza komunalne-
go. Do budżetu wprowadzili 
ponad 106 tys. zwiększonej 
subwencji oświatowej, którą 
przeznaczono na zakup po-
mocy dydaktycznych i do-
posażenie sal lekcyjnych w 
szkołach podstawowych. 115 
tys. przeznaczono na opiekę 
nad osobami bezdomnymi 
oraz opłaty za dzieci przeby-
wające w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych. 

Radni jednogłośnie zgo-
dzili się nadać Szkole Pod-
stawowej nr 1 imię Jana 
Pawła II, o co wnioskowała 
społeczność tej szkoły, czyli 
dawnego Gimnazjum nr 1. 
Ono także za patrona mia-
ło papieża Polaka. Za kilka 

miesięcy odbędzie się uro-
czystość przekazania „je-
dynce” nowego sztandaru. 

Radni zgodzili się na 
utworzenie odrębnych ob-
wodów głosowania w czasie 
październikowych wyborów 
samorządowych. Obwody 
powstaną w Domu Kapła-
na Seniora (31 uprawnio-
nych), budynku głównym 
szpitala (40) i pawilonie psy-
chiatrycznym (60). Zajęli się 
także zmianą kwietniowej 
uchwały dzielącej miasto na 
obwody głosowania. Korek-

ta wynika z faktu, że przy 
ul. Przylasek powstały nowe 
domy i numery tych nieru-
chomości należy włączyć w 
granicę obwodu nr 18. Dzię-
ki temu mieszkańcy będą 
mogli oddać głos w paź-
dziernikowych wyborach. 

Jednogłośnie zapadła 
też decyzja o wzniesieniu 
popiersia Józefa Piłsudskie-
go na skwerze przed bu-
dynkiem Państwowej Stra-
ży Pożarnej. Marszałek to 
pierwszy Honorowy Oby-
watel Sochaczewa. Decyzję 

o nadaniu mu tego tytułu 
radni podjęli 30 paździer-
nika 1928 roku, za czasów 
burmistrza Aleksandra Al-
brechta. Dlaczego popiersie 
ma stanąć na skwerze przed 
komendą PSP? To symbo-
liczne oddanie hołdu stra-
żakom, którzy w 1918 roku 
odegrali szczególną rolę w 
wyzwalaniu Sochaczewa, 
rozbrajali niemiecki gar-
nizon, dbali o porządek w 
mieście. Odsłonięcie po-
piersia ma się odbyć 11 li-
stopada. 

Wszystkie uchwały 
jednogłośnie
14 września na pierwszej po wakacyjnej przerwie sesji, spotkali się radni miasta. W programie 
obrad znalazło się sześć projektów uchwał, w tym dotyczące zmian w budżecie i wzniesienia 
popiersia marszałka Piłsudskiego w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dziękujemy 
Beacie Brymorze

Za nami dwa z ośmiu za-
planowanych spotkań bur-
mistrza z mieszkańcami 
wszystkich dzielnic Socha-
czewa. Pierwsze z nich od-
było się w piątek 21 wrze-
śnia w SCK w Boryszewie. 
Drugie odbywa się w dziel-
nicy Karwowo w chwili dru-
ku tego wydania gazety. 

Mieszkańcy Boryszewa py-
tali m.in. czy ktoś moni-
toruje jakość powietrza w 
mieście, bo zbliża się sezon 
grzewczy i zaraz zacznie się 
palenie w piecach czym po-
padnie. Piotr Osiecki przy-

pomniał, że w Sochaczewie 
zamontowano cztery czujni-
ki, najbliższy jest na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 2, a 
zbierane przez te urządzenia 
dane można śledzić na bie-
żąco na portalu Sochaczew.
pl. Mieszkańcy skarżyli się, 
że na utwardzonych asfal-
tem drogach kierowcy moc-
no wciskają pedał gazu i war-
to rozważyć montaż progów 
zwalniających. Pytali, kiedy 
do ulicy Otwartej dociągnię-
ty zostanie gaz i kiedy samo-
rząd dokończy asfaltowanie 
ulic osiedlowych. Burmistrz 
odpowiedział, że o ułożenie 

nitki gazociągu mieszkań-
cy powinni się zwrócić pi-
semnie do � rmy Sime. Na 
ul. Otwartej ma powstać bu-
dynek wielorodzinny, więc 
szansa na sieć gazową rośnie. 
Jeśli chodzi o nawierzchnie 
dróg, to w ramach progra-
mu „Drogi zamiast błota” w 
cztery lata asfalt wylano na 
54 ulicach. Miasto ma pie-
niądze i mogłoby nawet dziś 
zlecić utwardzenie dziesię-
ciu kolejnych, lecz nie może 
tego zrobić, bo wykonawcy 
nie mają tzw. mocy przero-
bowych. Takiej sytuacji na 
rynku nie było nigdy. 

Przed nami jeszcze sześć 
spotkań: 25 września w 
Przedszkolu nr 7 przy ul. 
Żwirki i Wigury, 27 wrze-
śnia w SCK w Chodakowie, 
1 października w Dzien-
nym Domu Pomocy Spo-
łecznej przy al. 600 lecia, 3 
października w Środowi-
skowym Domu Samopo-
mocy przy ul. Zamkowej, 5 
października w kramnicach 
przy ul. 1 Maja i 9 paździer-
nika w salonie fryzjerskim 
„U Reni” przy ul. Szajnowi-
cza. Każde spotkanie roz-
poczyna się o 18.00. 

(daw)

Rozmawiamy o mieście

Informacja
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami informuje się, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sochaczewie 

wywieszono Zarządzenie  nr 206.2018 z dnia 18.09.2018 r. 
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzier-

żawienia z zasobu Gminy Miasto Sochaczew – dzierżawa 
gruntu o pow. 18 m2 przy ul. Marii Konopnickiej. 

OGŁOSZENIE
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Maciej Frankowski
maciej.frakowski@sochaczew.pl

Mieszkańcy będą mogli wska-
zywać swoich faworytów do 19 
października. Można zagłoso-
wać na maksymalnie dwa pro-
jekty. Uprawniony do tego jest 
każdy sochaczewianin, któ-
ry ukończył 16 lat. Na terenie 
miasta stanie 18 urn, do któ-
rych będzie można wrzucać 
wypełnione karty (obok lista 
punktów do głosowania) lub 
oddać głos przez internet na 
stronie budzet.sochaczew.pl. 
Wyniki poznamy 7 listopada. 
Do realizacji przeznaczone zo-
staną projekty, które uzyska-
ją największą liczbę głosów, aż 
do wyczerpania puli środków 
� nansowych przeznaczonych 
na Sochaczewski Budżet Oby-
watelski 2019.

Przypomnijmy, że pula 
przeznaczonych środków to 
1.200.000 zł. Obowiązuje po-
dział na tak zwane projekty 
duże (od 100 do 870 tys. zł) i 
małe (od 20 do 100 tys. zł), na 
które pula do podziału wyno-

si 330 tys. zł. Wśród 18 wnio-
sków, na które będzie można 
głosować, jest sześć projektów 
dużych i 12 małych.

Projektów wpłynęło w su-
mie 30. Dwa z nich zostały od-
rzucone na etapie formalnym, 
bowiem nie dołączono do nich 
wymaganych 25 podpisów po-
parcia. Z kolejnych 10 propozycji 
zrezygnowano po ocenie mery-
torycznej. Części z zapropono-
wanych przedsięwzięć nie uda-
łoby się zrealizować ze względu 

na przepisy prawa budowlane-
go, m.in. place zabaw przy Szko-
łach Podstawowych nr 1 i nr 2. 
W przypadku doposażenia pla-
cu zabaw przy Miejskim Przed-
szkolu nr 7 komisja stwierdziła, 
że teren ten nie jest ogólnodo-
stępny dla mieszkańców, co od 
tej edycji SBO jest jednym z za-
sadniczych wymogów. Inne 
przedsięwzięcia były niezgod-
ne z planami zagospodarowania 
przestrzennego (park rozrywki 
dla dzieci) lub wskazane lokali-

zacje posiadają nieuregulowany 
stan prawny gruntów (ścieżka 
spacerowo-rowerowa Chopina). 
Jednym z kluczowych kryteriów 
była także możliwość realizacji 
inwestycji w danym roku kalen-
darzowym. Nie udałoby się to w 
przypadku budowy kładki pie-
szo-rowerowej na Utracie.

Prezentujemy ostateczną 
listę 18 projektów, wraz z przy-
pisanymi im numerami, na 
które będzie można oddawać 
głosy od 1 października.

18 propozycji do wyboru
Znamy już ostateczną listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w Sochaczewskim Budżecie Obywatelskim 
2019. Po wydaniu opinii przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego, komisja oceniła wnioski pod względem 
merytorycznym. Do wyboru będziemy mieć 18 propozycji. Głosowanie rozpocznie się 1 października.

LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA
1. Budowa tężni solankowej 
Wnioskodawca: Kamila Gołaszewska-Kotlarz
Lokalizacja: Ogródek Jordanowski przy al. 600-lecia
Szacowany koszt: 70.000 zł
2. Remont ulicy Jana Kochanowskiego 
Wnioskodawca: Marek Księżak
Lokalizacja: ul. Jana Kochanowskiego
Szacowany koszt: 660.000 zł
3. Modernizacja i doposażenie placu zabaw na osiedlu Polna I 
Wnioskodawcy: Agata i Michał Jakubiak
Lokalizacja: plac zabaw pomiędzy blokami Żeromskiego 
24 i 26 oraz al. 600-lecia 25A
Szacowany koszt: 72.000 zł
4. Wielofunkcyjne boisko sportowe na osiedlu „Victoria” 
Wnioskodawca: Zbigniew Madej
Lokalizacja: al. 600-lecia, teren Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Victoria” w Sochaczewie
Szacowany koszt: 870.000 zł
5. Modernizacja placu zabaw na osiedlu Malesin 
Wnioskodawcy: Aleksandra Walawska-Przanowska, Marta 
Wasilewska
Lokalizacja: ul. Kozubowskiego 11
Szacowany koszt: 42.000 zł
6. Rewitalizacja zieleni i montaż małej architektury, 
skwer przy ulicy Żeromskiego i Senatorskiej 
Wnioskodawca: Magdalena Sikora
Lokalizacja: skwer Senatorska/Żeromskiego
Szacowany koszt: 100.000 zł
7. Doposażenie ogródka jordanowskiego, znajdującego się 
przy ul. 1 Maja, w elementy do zabawy

Wnioskodawca: Tomasz Donat
Lokalizacja: plac zabaw przy ul. 1 Maja
Szacowany koszt: 37.000 zł
8. Koncerty plenerowe dzieci i młodzieży 
Wnioskodawca: Tomasz Donat
Lokalizacja: scena plenerowa przy szkole muzycznej 
na terenie parku im. I.W. Garbolewskiego
Szacowany koszt: 25.000 zł
9. Remont dróg dojazdowych (wewnętrznych), chodników 
oraz miejsc postojowych na osiedlu Polna II i Polna V
Wnioskodawca: mieszkańcy, Jerzy Michalak
Lokalizacja: aleja 600-lecia: osiedle Polna II, Polna V
Szacowany koszt: 870.000 zł
10. Inkubator kultury i dziedzictwa lokalnego 
Wnioskodawca: Daniel Janiak
Lokalizacja: plac Kościuszki lub park przy ul. Traugutta 
albo park im. I.W. Garbolewskiego lub tereny SCK, 
MOSiR, sochaczewskiego muzeum.
Szacowany koszt: 120.000 zł
11. Kolorowy Sochaczew (dwa murale)
Wnioskodawca: Daniel Janiak
Lokalizacja: blok przy ul. Staszica 1 - ściana szczytowa od 
strony placu Kościuszki, blok przy al. 600-lecia 84 F
Szacowany koszt: 58.000 zł
12. Poetyckie rewolucje 
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory 
Literackie „ATUT”
Lokalizacja: kramnice miejskie lub Sochaczewskie 
Centrum Kultury
Szacowany koszt: 20.000 zł

13. Park linowy 
Wnioskodawca: Daniel Janiak
Lokalizacja: tereny MOSiR lub okolice przy Pasażu 
Duplickiego
Szacowany koszt: 500.000 zł
14. Ławeczka Chopina
Wnioskodawca: Daniel Janiak
Lokalizacja: plac Kościuszki lub park przy ul. Traugutta
Szacowany koszt: 30.000 zł
15. Potańcówki na dechach z zespołem na żywo 
Wnioskodawca: Daniel Janiak
Lokalizacja: plaża miejska, plac zabaw w Chodakowie, 
plac zabaw w Malesinie, osiedle przy ul. Korczaka, plac 
zabaw lub teren przy plebanii w Karwowie
Szacowany koszt: 37.500 zł
16. Sport w Chodakowie na mistrzowskim poziomie - 
90-lecie KS Bzura Chodaków
Wnioskodawca: Tomasz Flakowski (KS Bzura Chodaków)
Lokalizacja: Chodaków
Szacowany koszt: 100.000 zł
17. Nowe trybuny na stadionie Bzury Chodaków
Wnioskodawca: Marcin Cichocki
Lokalizacja: ul. Chopina 101
Szacowany koszt: 870.000 zł
18. Bezpieczna droga do szkoły - progi zwalniające w 
Chodakowie 
Wnioskodawca: Marcin Cichocki
Lokalizacja: ulice: Sadowa, Działkowa, Smolna, Powstańców 
Warszawy, Kampinoska, Głogowa, Parkowa
Szacowany koszt: 80.000 zł

PUNKTY DO GŁOSOWANIA
- Miejska Biblioteka Publiczna, ul. 1 Maja 21   
   (Kramnice Miejskie)
- Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16
- Pływalnia „Orka”, ul. Olimpijska 3
- Szkoła Podstawowa nr 1,  
   ul. Kaczorowskiego 7
- Szkoła Podstawowa nr 2, ul. 15 Sierpnia 44
- Szkoła Podstawowa nr 3, 
   ul. Kaczorowskiego 5
- Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami 
   Integracyjnymi, ul. Staszica 25
- Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Staszica 106
- Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Chopina 99
- Miejskie Przedszkole nr 1, ul. Kaczorowskiego 2
- Miejskie Przedszkole nr 3, ul. Poprzeczna 9
- Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi, ul. 15 Sierpnia 50
- Miejskie Przedszkole nr 6, ul. Chodakowska 4
- Miejskie Przedszkole nr 7, 
   ul. Żwirki i Wigury 15
- Sochaczewskie Centrum Kultury, 
   ul. Chopina 101
- Sochaczewskie Centrum Kultury, 
   ul. 15 Sierpnia 83
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej, 
   al. 600-lecia 90
- Środowiskowy Dom Samopomocy, 
   ul. Zamkowa 4a
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POWIAT

Powiat przystąpił do odbioru 
inwestycji 7 września. Na miej-
sce udał się zespół, na czele ze 
starostą Jolantą Gonta, wice-
starostą Tadeuszem Głuchow-
skim, dyrektorem Powiatowe-
go Zarządu Dróg Małgorzatą 
Dębowską, jej zastępcą Krzysz-
tofem Zielińskim, inspektorem 
nadzoru Danutą Kamińską, a 
także przedstawicielem wyko-
nawcy Marcinem Głuchow-
skim. Obecni byli też miesz-
kańcy, którzy bardzo mocno 
zabiegali o te inwestycje, a w 
trakcie ich realizacji przygląda-
li się postępowi robót, byli w 
stałym kontakcie z władza-
mi powiatu, zadawali pytania, 
wnosząc swoje uwagi i spo-
strzeżenia. 

W pierwszej kolejności ze-
spół udał się na drogę Iłów-
-Giżyce, gdzie wykonano od-
budowę drogi na długości 4,38 
km. We wstępnej ocenie zespo-
łu droga jest gotowa, wykonana 
zgodnie z projektem. Potwier-
dzili to również mieszkańcy: 
Łukasz Szymański oraz Paweł 
Wujcik, którzy po dokładnym 
przyjrzeniu się wykonanym ro-
botom z zadowoleniem przyjęli 
fakt, że od wielu lat wyczekiwa-
na inwestycja znalazła wreszcie 
swój � nał.

Następnie zespół poje-
chał na drogę Iłów-Miękinki, 
gdzie czekała już Dorota Ber-

nat, radna gminy Iłów. Dzię-
kując za wykonany odcinek 
drogi prosiła o kontynuację 
tej inwestycji, wskazując argu-
menty świadczące o koniecz-
ności prowadzenia tam dal-
szych prac.

Ostatnią ocenianą inwe-
stycją była budowa chodnika 
w ciągu drogi powiatowej na 
odcinku Żuków-Młodzieszyn. 
Radny powiatowy Sylwester 
Lewandowski, oceniając pozy-
tywnie wykonanie robót, upo-
mniał się o budowę kolejnego 
odcinka tego chodnika, wska-
zując jak ważną rolę odgrywa 
on w zapewnieniu bezpieczeń-
stwa mieszkańcom, a zwłaszcza 
dzieciom.

- Cieszę się, że już niedłu-
go dokonamy odbiorów tych 
trzech inwestycji, które miesz-
kańcy przyjęli z tak dużym za-
dowoleniem. Inwestycje te to 
wydatek powiatu o wartości 
ponad 3 mln złotych. Oczywi-
ście to nie tylko środki z budże-
tu powiatu, ale też otrzymane 
w ramach dotacji rządowych, 
jak również od gminy Iłów oraz 
gminy Sochaczew. Dziękując 
wszystkim, którzy przyczynili 
się w jakikolwiek sposób do re-
alizacji tych inwestycji, chcę za-
uważyć, że na podziękowania 
zasługują również mieszkańcy, 
a szczególnie: Łukasz Szymań-
ski, Paweł Wujcik, Dorota Ber-

nat oraz Sylwester Lewandow-
ski, gdyż to ich determinacja i 
poparte mocnymi argumenta-
mi rozmowy z Zarządem Po-
wiatu doprowadziły do zre-
alizowania właśnie tych, a nie 
innych inwestycji - mówi sta-
rosta Jolanta Gonta.- Zarząd i 
Rada Powiatu musi, mimo ol-

brzymich potrzeb, z powodu 
niewystarczających środków 
dokonywać wyborów które z 
inwestycji prowadzić najpierw, 
a które trzeba odsunąć w czasie. 
W ustalaniu kolejności brane są 
pod uwagę różne czynniki, ta-
kie jak bezpieczeństwo, moż-
liwość otrzymania do� nan-

sowania, ale zaangażowanie 
mieszkańców też jest brane pod 
uwagę, bo kto jak nie mieszkań-
cy potra�  najcelniej wskazać 
potrzeby lokalnej społeczności. 
I nie jest tak, że dany mieszka-
niec dąży do zrealizowania in-
westycji tylko przy swojej po-
sesji tak, aby miał wygodniej i 

lepiej przemieszczać się z miej-
sca na miejsce. Przykładem 
jest choćby Łukasz Szymański, 
mieszkaniec miejscowości Wę-
żyki, mocno zaangażowany w 
przebudowę całej drogi Iłów-
-Giżyce - dodaje starosta.

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Ruszyła procedura odbioru 
inwestycji drogowych
Pierwsze z tegorocznych inwestycji na drogach powiatowych dobiegają końca. Na trzech z nich rozpoczęto procedurę 
odbioru. Zgłoszono wykonanie robót, a zgodnie z zawartą umową inwestor ma 7 dni na przystąpienie do odbioru, 
a następnie w terminie 14 dni od daty jego rozpoczęcia, jeśli nie ma uwag, powinien dokonać odbioru końcowego.
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ZA BARIERĄ PRAWA

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Jest to efekt wyłączenia z pro-
wadzonego przez prokuraturę 
śledztwa i skierowania w akcie 
oskarżenia do sądu tylko jed-
nego wątku „afery DPS” - przy-
właszczenia premii i nagród. 
Dotyczy on tego, że „wspól-
nie i w porozumieniu” skaza-
ne dokonały oszustwa na kwo-
tę prawie 300 tys. zł. Zrobiły to, 
„podbierając” przez cztery lata 
pieniądze z premii przeznaczo-
nych dla pracowników DPS-u. 
Np. zamiast 1500 zł premii pra-
cownik dostawał tylko 500 zł.

Prokuratura bada też inne 
wątki, w tym wyprowadzanie 
pieniędzy z kont pensjonariu-
szy, czy robienie prywatnych 
zakupów na konto DPS, więc 
niewykluczone, że w tej spra-
wie w stan oskarżenia posta-
wione zostaną następne osoby, 
a te już skazane otrzymają ko-
lejne wyroki.

Spóźniona skrucha
Już na pierwszej rozprawie 10 
września była dyrektor DPS oraz 
dwie pozostałe oskarżone przy-
znały się do zarzucanych im czy-
nów, złożyły na tę okoliczność wy-
jaśnienia i wniosły o dobrowolne 
poddanie się karze jednego roku 
bezwzględnego pozbawienia wol-
ności dla każdej. Deklarują rów-
nież, że naprawią wyrządzoną 
przez siebie szkodę i zwrócą łącz-
nie prawie 300.000 zł, które przy-
właszczyły od pracowników DPS.

Jest to o tyle zaskakujące, 
że w ciągu czterech lat trwa-
nia śledztwa była dyrektor DPS 
przed różnymi sądami wyto-
czyła procesy o naruszenie dóbr 
osobistych osobom, które o nie-
prawidłowościach w prowadzo-
nej przez nią placówce poinfor-
mowały organa ścigania oraz 
media. Chodzi o Annę Kru-
kowską, Eustachiusza Zientarę 
i Mirosława Szymańskiego. Jak 
również piszących o jej sprawie 
dziennikarzy, w tym naszego 
dwutygodnika. Utrzymywała 
również, że afera DPS to jedy-
nie nagonka na jej osobę. Tym-
czasem w ostatnim słowie przed 
wydaniem wyroku, oskarżone 
gorąco przeprosiły za swoje wy-
stępki i okazały skruchę.

- Chciałam bardzo serdecz-
nie wszystkich przeprosić. Nie 
ma takich słów, które by wyra-
ziły to, co państwu zrobiłam. 
Bardzo przepraszam. Wstydzę 
się mojego postępowania i, pro-
szę mi wierzyć, ja z tym do koń-
ca życia będę żyła i nigdy sobie 
tego nie wybaczę - powiedziała 
Justyna N-S.

Sąd, przy braku sprzeciwu 
ze strony oskarżenia, przychy-
lił się do wniosku podsądnych 
o wydanie wyroku skazujące-
go bez przeprowadzania cało-
ści postępowania dowodowego. 
Tym samym skazał byłą dy-
rektor DPS, byłą księgową oraz 
byłą kasjerkę tego ośrodka na 
karę jednego roku pozbawienia 
wolności. Każda ze skazanych 
ma także zapłacić grzywnę w 

wysokości 100 stawek dzien-
nych po 30 zł. Wyrok objął też 
solidarne naprawienie szkody 
na kwotę blisko 300.000 zł. Ko-
bietom zasądzono również pię-
cioletni zakaz świadczenia pra-
cy na rzecz instytucji pomocy 
społecznej. Wyrok nie jest jesz-
cze prawomocny, ale trudno so-
bie wyobrazić, że którakolwiek 
ze stron go zaskarży.

Świadkowie mieli rację
Dzięki temu, że oskarżone 
szybko przyznały się do winy, 
udało się uniknąć długiego pro-
cesu. Już na wstępie sąd wyzna-
czył 16 terminów rozpraw. 

Wyrok oznacza, że świad-
kowie oskarżenia, jak najbar-
dziej słusznie, przeszło cztery 
lata temu, informowali proku-
raturę o nieprawidłowościach 
w Domu Pomocy Społecznej w 
Młodzieszynie.

Jak sami dziś mówią, wy-
rok nie jest dla nich zupełnie sa-
tysfakcjonujący, a raczej ozna-
cza minimalny wymiar kary.

- Przeprosiny, jakie usłysze-
liśmy na sali sądowej na pewno 
cieszą - powiedział nam Eusta-
chiusz Zientara. - Trudno mi 
jednak wyrokować, czy ozna-
czają naprawdę głęboką prze-
mianę skazanych. Była dyrek-
tor DPS na pewno będzie miała 
przynajmniej rok na przemy-
ślenie swojego postępowania.

Odczytane przez sąd i po-
twierdzone przez skazane ze-
znania w pełni pokrywają się 
z wielokrotnie opisywanym 
na łamach naszej gazety me-
chanizmem oszustw przy wy-
płacaniu premii i nagród. 
Pracownikom nie była poka-
zywana wysokość premii, jaką 
mieli otrzymać i podpisywali 
ją „w ciemno”. Ewentualnie do 

wypłaconej kwoty dopisywana 
była cyfra, co mogło spowodo-
wać, że z kasy ośrodka do pra-
cownika tra� ło 200 zł, a w pa-
pierach było to 1200 zł. Kasjerka 
Barbara P. zeznała, że oszustw 
dopuszczała się na polecenie 
byłej dyrektor oraz byłej księgo-
wej ośrodka. To im dostarczała 
„zaoszczędzone” przy wypła-
tach pieniądze. Kobiety nie za-
przeczyły, że taki proceder miał 
miejsce.

Efektem afery w DPS jest 
fakt, że dziś powiat bardzo 
skrupulatnie przygląda się � -
nansom podległych sobie jed-
nostek, w tym młodzieszyń-
skiego ośrodka.

To dopiero początek
Wydany 11 września wyrok 
nie kończy zainteresowania 
płockiej prokuratury spra-
wą DPS w Młodzieszynie. 

Wręcz przeciwnie. Można 
odnieść wrażenie, że to do-
piero wstęp do dalszych roz-
strzygnięć.

- Dla dobra prowadzo-
nego śledztwa mogę jednie 
powiedzieć, że w obecnej 
chwili w tzw. aferze DPS za-
rzuty usłyszało już 10 osób i 
nie wykluczone, że dołączą 
do nich następne. Część za-
rzutów dotyczy między in-
nymi � kcyjnych umów o 
pracę, czyli zatrudnianie 
martwych dusz - twierdzi 
prokurator Iwona Śmigiel-
ska-Kowalska.

Nie ma też jeszcze roz-
strzygnięcia w tak głośnych 
wątkach, jak choćby wypro-
wadzanie pieniędzy z kont 
pensjonariuszy, czy dokony-
wanie prywatnych zakupów 
na konto DPS.

W jednym z „odpry-
sków”   młodzieszyńskiej 
afery zarzuty usłyszał były 
wicestarosta   sochaczew-
ski Janusz C., który przewi-
jał się w zeznaniach Justyny 
N-S. zgromadzonych przez 
prokuraturę i potwierdzo-
nych przez skazaną przed 
sądem.

Na ostateczne rozstrzy-
gnięcia w aferze DPS w Mło-
dzieszynie będziemy musieli 
jeszcze poczekać. Następny, 
już znacznie obszerniejszy, 
akt oskarżenia prokuratu-
ra prawdopodobnie prześle 
do sądu wiosną przyszłego 
roku.

Wyrok po czterech latach
W poniedziałek 10 września odbyła się pierwsza rozprawa, w której oskarżonymi są: była dyrektor DPS w Młodzieszynie 
Justyna N-S., była główna księgowa tej placówki Elżbieta G. oraz była kasjerka Barbara P. Proces zakończył się już 
następnego dnia, gdyż oskarżone przyznały się do winy i dobrowolnie poddały karze.

Prowadząca rozprawę sędzia Elżbieta Maria Pęcherzewska: Zgromadzony przez prokuraturę 
materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości co do winy oskarżonych

Komenda Powiatowa Policji w 
Sochaczewie prowadzi poszu-
kiwania opiekuńcze 14 – let-
niej Wiktorii Trojanowskiej, 
która 14 września opuściła 
miejsce zamieszkania i do tej 
pory nie wróciła.

Dziewczyna ubrana była w 
czarne dżinsy typu rurki, 
niebieski podkoszulek do 
pasa i czarną zasuwaną blu-
zę z kapturem. Miała przy 
sobie niebieski plecak.

Wiktoria Trojanowska 
ma około 168 cm wzrostu, 
waży około 65 kg, oczy sza-
re, włosy długie w kolorze 
naturalnym blond.

Osoby, które widziały nieletnią lub 
mają wiedzę na temat miejsca jej 

pobytu, proszone są o kontakt 
z Komendą Powiatową Policji 

w Sochaczewie, ul. Warszawska 23 
tel. 46 863 72 22 
lub 46 863 72 04.

Zaginęła Wiktoria TrojanowskaPolicjanci zatrzymali 51-letniego 
kieszonkowca i odzyskali skra-
dziony portfel, zanim pokrzyw-
dzony zauważył, że go stracił.

Pełniący służbę na placu Ko-
ściuszki policjanci zauważyli, że 
jeden z obecnych tam mężczyzn 
zachowuje się dość nerwowo i 
na widok mundurowych szybko 
chowa coś do kieszeni. Podczas 
legitymowania policjanci znaleźli 
karty płatnicze, które nie należa-
ły do niego. Ponieważ mężczyzna 
nie potra� ł wyjaśnić jak wszedł 
w ich posiadanie, funkcjonariu-

sze doprowadzili go do komen-
dy. Okazało się, że w spodniach 
miał ukryty portfel z dokumen-
tami - między innymi legityma-
cją emeryta i dowodem osobi-
stym wystawionymi na jednego z 
mieszkańców Sochaczewa. Tym-
czasem do komendy zgłosił się 
zdenerwowany mężczyzna, któ-
ry poinformował, że został okra-
dziony. Był mile zaskoczony, gdy 
dowiedział się, że portfel i doku-
menty zostały już odzyskane.

51-letniemu kieszonkowco-
wi grozi teraz do 2 lat pozbawie-
nia wolności.

Nie nacieszył się łupem
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Do biura poselskiego najczę-
ściej tra� ają trudne sprawy, 
gdy wszystkie inne drzwi wy-
dają się zamknięte. Mieszkań-
cy proszą o pomoc prawną, 
albo jak w przypadku pewnej 
rodziny repatriantów, o uzy-
skanie polskiej emerytury. Od 
niemal 7 lat dyrektorem socha-
czewskiego biura poselskiego 
ministra Macieja Małeckiego 
jest Łukasz Gołębiowski, z wy-
kształcenia socjolog.

Czym biuro poselskie zaj-
muje się na co dzień?
Szeregiem spraw. Wszyst-
kie osoby szukające kontak-
tu z ministrem stykają się naj-
pierw z nami, pracownikami 
biura. Umawiamy spotkania 
naszego posła z interesanta-
mi. Wiele problemów, z jaki-
mi na co dzień zgłaszają się do 
nas mieszkańcy miasta, gmi-
ny czy powiatu wymaga kon-
sultacji np. z prawnikami lub 
odpowiednimi instytucjami. 
Przygotowujemy też materiały 
niezbędne do przeprowadzania 
interwencji poselskich. 

Z jakimi sprawami miesz-
kańcy przychodzą do biura?
- To cały wachlarz spraw. In-
teresanci poszukują pomocy z 
zakresu prawa pracy, w sytuacji 
kon� iktów z organami samo-
rządowymi, urzędami skarbo-
wymi czy sądami. Spotykamy 
się również z problemami na tle 
rodzinnym, albo interweniuje-
my, gdy rodzinę dotknęło jakieś 
nieszczęście i należy jej pilnie 
udzielić wsparcia. Często zda-
rza się, że takie osoby wykorzy-
stały wszelkie inne możliwości 
i biuro stanowi wtedy dla  nich 
ostatnią deskę ratunku. Są rów-
nież osoby, które zupełnie nie 
mają pomysłu, do kogo zwró-
cić się z problemem, jaki ich do-
tknął, i trzeba je tylko skierować 
do odpowiednich instytucji. 

Która sprawa, najcięższa, 
najbardziej trudna, zapadła 
panu w pamięć?
To sprawa polskiego mał-
żeństwa, repatriantów, któ-
rzy po latach ciężkiej pracy na 
Ukrainie powrócili do ojczy-
zny. Niestety, ludzie ci, mieli 
ogromne problemy z uzyska-
niem prawa do emerytury. Do 
tego doszedł problem z  płyn-
ną komunikacją w języku pol-
skim. Zwrócili się więc z proś-

bą o pomoc do naszego biura. 
Sprawę dodatkowo kompli-
kował fakt, że konieczne było 
poszukiwanie dokumentów 
na Ukrainie, która po upadku 
ZSRR stała się niepodległym 
państwem. Nie było jasne, 
gdzie należy poszukiwać do-
kumentów i w czyjej gestii leży 
ich wydanie. Na szczęście uda-
ło się odtworzyć m.in. świa-
dectwa pracy i inne kluczowe 
dokumenty, a sprawa znalazła 
swoje szczęśliwe zakończenie. 
Do dziś ze wzruszeniem wspo-
minam moment, kiedy to mał-
żeństwo pojawiło się w biurze 
z informacją, że otrzymali pol-
ską emeryturę, która pozwoli 
im godnie żyć. 

Biuro jest aktywne także w 
akcjach społecznych. 
Tak, to prawda. Współorgani-
zujemy lub samodzielnie orga-
nizujemy m.in. Rajd Rowero-
wy im. Tadeusza Krawczyka 
i Konkurs Wiedzy o Żołnie- 
rzach Wyklętych, którego po-
mysłodawcą jest minister Ma-
ciej Małecki. Konkursy od 
kilku lat odbywają się w szko-
łach na terenie powiatów: so-
chaczewskiego, żyrardow-
skiego i gostynińskiego. Jako 
koordynator konkursu biorę 
udział w poszerzaniu wiedzy 
polskiej młodzieży na temat 
trudnej historii naszego kra-
ju w XX wieku. Z roku na rok 
uczestnicy konkursu wykazują 
się coraz większą znajomością 
tematu, co budzi we mnie ra-
dość i dumę.

Biuro poselskie Macieja Małeckiego mieści 
się przy ulicy Narutowicza 1a. Można się z 

nim skontaktować pod nr tel.: 791-875-757 
lub mailowo: biuro@maciejmalecki.pl. 

Zainteresowane osoby zaprasza w poniedziałki 
od 12 do 18, wtorki od 10 do 16 oraz w środy 

od 10 do 12.

Biuro poselskie ostatnią 
deską ratunku

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Pani Władysława urodzi-
ła się we wsi Wisowa (pa-
ra� a Brzozów). W wieku 17 
lat wyszła za mąż. Od 1935 
roku mieszkała we wsi Budy 
Stare, gdzie razem z mężem 
pracowała na roli. Małżo-
nek zmarł mając 42 lata, a 
pani Władysława w wieku 
33 lat została wdową. Prze-
żyła siedmioro rodzeństwa 
i trójkę swoich dzieci. Mia-
ła dwie córki i syna. Jedna 
z córek zmarła mając dwa 
lata, druga w wieku 70 lat, a 
syn przeżył 79 lat. 

Przez 17 lat, do 80. roku 
życia, seniorka była gospo-
dynią u księdza w para� i 
w Młodzieszynie. Od 20 lat 
jest mieszkanką Sochacze-
wa. Początkowo zamieszki-
wała z córką. Po jej śmierci 
opiekują się nią dawni sąsie-
dzi ze wsi Budy Stare, Bar-
bara i Piotr Orlińscy.  

Kondycja pani Włady-
sławy jest imponująca, do 
dziś pozostaje świadoma 
i pełna pogody ducha. Co 
prawda ze względu na wiek 
już nie chodzi o własnych 

siłach, lecz ma doskona-
łą pamięć, wyraźnie mówi i 
wyraża swoje myśli. Ma na-
turalnie brązowe włosy, któ-
re tylko gdzieniegdzie prze-
tykane są srebrną nitką. Co 
ciekawe, poza niedawnym 
zabiegiem na oko, nigdy nie 
była w szpitalu. Może czy-
tać bez okularów. Jubilatka 
jest osobą głęboko wierzącą 
i wiele czasu codziennie po-
święca na modlitwę. 

W dniu setnych urodzin 
panią Władysławę odwie-

dził burmistrz Piotr Osiec-
ki w towarzystwie Marle-
ny Kowalskiej, kierownika 
placówki terenowej KRUS w 
Sochaczewie. 

- Serdecznie gratulu-
ję pięknego jubileuszu i ży-
czę kolejnych wielu lat życia 
w zdrowiu. Pani Władysła-
wa jest rówieśnicą polskiej 
niepodległości.   Podobnie 
jak nasz kraj przechodziła 
trudne chwile, ale i piękne, 
wzruszające momenty - mó-
wił burmistrz Osiecki wrę-

czając jubilatce list gratula-
cyjny i kwiaty. 

Od KRUS pani Włady-
sława otrzymała prezent w 
postaci podwyżki emerytu-
ry. Dokument potwierdza-
jący ten fakt, wraz z bukie-
tem kwiatów, wręczyła jej 
Marlena Kowalska. Goście 
wypili symboliczną lamp-
kę szampana, spróbowali 
pysznego tortu upieczone-
go przez sąsiadkę jubilatki 
i odśpiewali pani Władysła-
wie „200 lat”.

Setne urodziny 
sochaczewianki
Kto nie chciałby dożyć tak pięknego wieku. 11 września mieszkanka naszego 
miasta, pani Władysława Dąbrowska, obchodziła 100 urodziny. 
Jubilatkę odwiedził burmistrz Piotr Osiecki wraz z Marleną Kowalską, 
kierownikiem placówki terenowej KRUS w Sochaczewie.

Zaledwie pięć dni zajęło 
sochaczewskim seniorom 
odebranie z aptek 500 
szczepionek przeciw gry-
pie. W tym roku wydawa-
ły je trzy apteki w trzech 
dzielnicach miasta.

Dystrybucją szczepionek za-
jęła się sieć aptek „Eskulap 
Zuchora”, która w drodze 
przetargu pozyskała zlece-
nie od miasta. Seniorzy, za-
leżnie od miejsca zamieszka-
nia, mieli do wyboru: aptekę 
przy ul. Dywizjonu 303 (Ga-
leria Kasyno), przy Choda-

kowskiej 27 i w centrum, 
przy ul. Żeromskiego 14. 

Koszt szczepionek w 
wysokości 14,5 tys. po-
krył w całości urząd miej-

ski. Mieszkańcy Sochacze-
wa, którzy ukończyli 60. rok 
życia od kilku lat korzystają 
z nich bezpłatnie. O tym, że 
akcja szczepień jest potrzeb-

na świadczy fakt, że ampuł-
ki rozeszły się w ciągu pię-
ciu dni, od poniedziałku 17 
do piątku 21 września. W 
poniedziałek rano w apte-
kach ustawiały się kolejki, 
ale w następne dni sytuacja 
się unormowała.

Zapewne starsi miesz-
kańcy miasta, którzy od 
kilku lat szczepią się prze-
ciw grypie, sami przekona-
li się, że zabezpiecza ich to 
przed jesiennymi i zimowy-
mi zachorowaniami, a jeśli 
się przydarzą, przechodzą o 
wiele łagodniej. (sos)

Szczepionki dla seniorów już rozdane
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Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Co roku 17. września władze sa-
morządowe składają kwiaty 
przed trojanowskim pomnikiem, 
w który wmurowana jest ziemia z 
miejsc uświęconych krwią pol-
skich żołnierzy, m.in. z Katynia, 
Monte Cassino, Newark. Monu-
ment nazywany jest często Po-
mnikiem Golgoty, bo przypomi-
na o bólu, opuszczeniu, śmierci 
setek tysięcy istnień ludzkich.

Główne uroczystości tego 
dnia mają miejsce na trojanow-
skiej nekropolii, jednej z naj-
większych w kraju, gdzie miej-
sce spoczynku znalazło 3696 
żołnierzy biorących udział w Bi-
twie nad Bzurą. Krótki wykład 
o jej przebiegu wygłosił kustosz 
Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzurą - Ja-
kub Wojewoda. Przypomniał, 
że działania wojenne na tere-
nie ziemi  sochaczewskiej trwa-
ły od 16 do 22 września i była 
to trzecia faza bitwy, która roz-
poczęła się tydzień wcześniej w 
okolicach Łęczycy i Strykowa. 
Zginęło w niej łącznie około 20 
tys. polskich żołnierzy, w tym 
500 o� cerów. Ich groby znaj-
dują się na 72 cmentarzach i w 
zbiorowych mogiłach na terenie 
obecnych województw mazo-
wieckiego i łódzkiego.

Jakub Wojewoda z imienia 
i nazwiska wymienił o� cerów 
pochowanych wśród swoich 
podkomendnych na trojanow-
skiej nekropolii. Są to kpt. Bro-
nisław Magdziarski (ur. w 1905 
r., poległ 16 września 1939 w 
Karwowie), kpt. Edward Za-

bielski (rocznik 1898, zginął 17 
września w Chodakowie), ma-
jor Rudolf Jan Kruczała (ur. 
1898, poległ 17 września w Bro-
chocinie), mjr Stanisław Szczy-
gieł (rocznik 1899, zginął 16 
września w Żukówce).

Trzon uroczystości stano-
wiła msza św. w intencji pole-
głych, koncelebrowana przez 
proboszcza trojanowskiej pa-
ra� i ks. Kazimierza Wojtczaka, 
dziekana dekanatu sochaczew-
skiego ks. Piotra Żądło oraz wi-
kariusza para� i w Trojanowie 
ks. Cezarego Poradę. Uczest-
niczyły w niej poczty sztanda-
rowe, kombatanci, kompania 
honorowa 37 Dywizjonu Ra-
kietowego Obrony Powietrz-
nej, władze miasta i powiatu, 
radni, przedstawiciele wszyst-
kich służb mundurowych, dy-
rektorzy miejskich placówek, 
uczniowie oraz mieszkańcy So-
chaczewa.

Ksiądz Wojtczak mówił w 
homilii o setkach krzyży na tro-
janowskim cmentarzu, o tym, 
że zaświadczają one o o� erze 
krwi, która nigdy nie wygasa. 
Dziękował za to, że nie pozwa-
lamy wymazać z pamięci tych, 
którzy tu znaleźli ostatnie miej-
sce spoczynku.

Po mszy zebrani wysłucha-
li wzruszającego apelu pamięci, 
w którym przywołano zarówno 
żołnierzy znad Bzury, obroń-
ców Sochaczewa,  jak i tych, 
którzy bronili przed Sowietami 
wschodnich granic Rzeczypo-
spolitej - tych z Brześcia, Rów-
nego, czy Łucka, zabitych, zesła-
nych na katorgę, wywiezionych  
w głąb ZSRR, którzy nigdy nie 

powrócili do ojczyzny. Na ich 
cześć żołnierze wystrzelili w 
niebo salwę honorową.

Uroczystość,   zakończo-
ną złożeniem biało-czerwo-
nych wiązanek, poprowadzi-
li ppor. Mariusz Kłosowski z 
37. dywizjonu oraz Paweł Roz-
dżestwieński, dyrektor mu-
zeum. Ten ostatni, żegnając go-
ści, przywołał słowa Alberta 
Schweitzera: „Groby żołnierzy 
są najlepszymi kazaniami o po-
koju”. I trudno się nie zgodzić z 
tym stwierdzeniem.

Sochaczew pamięta
Złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Pamięci przy kościele w Trojanowie rozpoczęły się uroczystości przypominające 
o 79. rocznicy Bitwy nad Bzurą, a jednocześnie o napaści ZSRR na Polskę 17 września 1939 r. Dalsza część obchodów 
odbyła się w samo południe na cmentarzu wojennym w Trojanowie. 
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Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Po raz pierwszy do „Arty-
stycznych Kramnic” ratusz 
zaprosił jesienią 2017 roku. 
Ich pomysłodawczynią jest 
naczelnik Wydziału Kultu-
ry, Turystyki i Promocji UM 
Joanna Niewiadomska-Ko-
cik. Od początku pomyśla-
ne były jako fuzja różnych 
dziedzin nauki i sztuki poda-
nych w przystępny i wciągają-
cy dzieci sposób. Każde spo-
tkanie było konstruowane w 
oparciu o indywidualną myśl 
przewodnią. Miało być róż-
norodnie i niebanalnie. Stąd 
też nowatorskie spektakle, 
tańce dawne, nauka ręko-
dzieła i muzyczne inspiracje. 

Od początku przedsię-
wzięcie cieszyło się olbrzy-
mim zainteresowaniem. 
Wpływ na to ma również 
jego otwarta formuła - do 
kramnic przyjść może każ-
dy, wszystkie atrakcje są 
darmowe i to pozostanie bez 
zmian. Pojawi się za to zu-
pełnie nowy repertuar spo-
tkań, co sprawi, że nawet ci, 
którzy aktywnie uczestni-
czyli w poprzednich dwóch 
sezonach, znajdą dla siebie 
coś nowego. 

Cykl spotkań potrwa od 
października do grudnia. 
Kramnice otworzą swoje 
podwoje dla najmłodszych 
mieszkańców miasta 7, 14, 
28 października, 18 oraz 25 
listopada a także 2 grudnia. 
Opiekę merytoryczną nad 
projektem sprawuje, tak jak 

dotychczas, Katarzyna Or-
lińska.

Co czeka na nas 7 paź-
dzierni ka?   „Ar t yst ycz-
ne Kramnice” rozpocznie 
„Magiczna Niedziela”. Naj-
pierw odbędą się zajęcia 
umuzykalniające dla dzie-
ci w wieku od 0 do 3 lat 

(grupa A - 10:45, grupa B - 
11:30).  Z maluszkami pra-
cować będzie Magdalena 
Jaworska. Zajęcia prowa-
dzone będą według teorii 
uczenia muzyki Edwina E. 
Gordona, wybitnego bada-
cza psychologii muzyki, pe-
dagoga i muzyka jazzowego. 
Na zajęciach gordonow-
skich najważniejszym in-
strumentem jest głos. Pro-
wadzący kieruje edukacją 
dzieci dwutorowo: tonalnie 
i rytmicznie. Podczas zajęć 
przedstawia się śpiewanki 
w różnych skalach, także ta-
kich, z którymi dziecko nie 
ma styczności na co dzień. 
Natomiast sferę rytmiczną 
rozwija się za pomocą ryt-
miczanek. 

O 12:15 obejrzeć bę-
dzie można „Magiczne Figle 
Umysłu”, które poprowadzi 
iluzjonista Damian Spętany. 
Wykorzystuje on dużo kolo-
rowych, pobudzających wy-
obraźnię rekwizytów oraz 
angażuje widzów w swój 
pokaz. Dzieci, wspólnie z 
iluzjonistą, wykonują ma-
giczne gesty i wypowiadają 
zaklęcia. Mogą też dodatko-
wo nauczyć się kilku cieka-
wych i zaskakujących efek-
tów magicznych. 

Znowu zapraszamy do
„Artystycznych Kramnic”
To będzie już trzecia edycja zajęć, warsztatów, spotkań muzycznych
i teatralnych w ramach Sochaczewskiej Strefy Dziecięcej Kreatywności.
Z najmłodszymi i ich rodzicami w tym sezonie spotkamy się aż sześć razy.

Podczas inauguracji sezonu 
artystycznego Sochaczew-
skiego Centrum Kultury 
na scenie letniej przy ul. 
15 Sierpnia 83 nastąpiło 
zwieńczenie projektu Ko-
miks Bliźniaczy. 9 wrze-
śnia nagrodzono dwoje au-
torów.

Nowy pomysł Łukasza Ku-
cińskiego  został zrealizo-
wany w Pracowni Komiksu 
i Innych Form Gra� cznych 
Sochaczewskiego Centrum 
Kultury. Pomysłodawca za-
łożył wspólne tworzenie hi-
storyjki komiksowej bez 
wcześniejszego przygoto-
wania, na zasadzie impro-

wizacji. Inaczej mówiąc po-
wstawały dwa równoległe 
komiksy: ucznia lub uczen-
nicy oraz nauczyciela. Bo-
fzin w projekcie stworzył 
dwa tandemy: pierwszy z 
Piotrem Kaźmierczakiem 
(11-letnim uczniem 5 kla-
sy), drugi z Weroniką Za-
wadzką (9-letnią uczennicą 
3 klasy).

Zatem w serii „Komiks 
Bliźniaczy” ukazały się dwa 
tomy: 1. „Mały podróżnik 
w wielkim świecie”, 2. „Hi-
storia z morałem”. Dzię-
ki wsparciu dyrektora SCK, 
albumy zostały wydane w 
edycji limitowanej. 

Jolanta Sosnowska

Komiks bliźniaczy zauważony i nagrodzony

Działający od 1998 roku 
przy ul. Zamkowej Śro-
dowiskowy Dom Samopo-
mocy obchodził jubileusz 
dwudziestolecia. To jedna 
z pierwszych tego typu pla-
cówek na Mazowszu, która 
od lat wyznacza standardy 
dla innych domów. 

Jest to placówka wsparcia 
dziennego dla osób  prze-
wlekle chorych psychicznie 
i upośledzonych umysło-
wo. Przeznaczona została 
dla 50 osób, które mogą ko-
rzystać m. in. z pracowni rę-
kodzielniczej, plastycznej, 
komputerowej, � orystycz-
nej czy rehabilitacji rucho-
wej. ŚDS znany jest również 
jako organizator Mazowiec-
kiego Przeglądu Twórczości 
Artystycznej Środowisko-
wych Domów Samopomocy 
oraz wydarzenia „Kolęduj-
my wszyscy wraz”, które co 
roku, w okresie przedświą-
tecznym, gromadzi tłumy 
uczestników. 

Do tych oraz wielu in-
nych aspektów działalności 
domu nawiązywali przyja-
ciele placówki, wśród któ-
rych znaleźli się m. in. 
burmistrz Piotr Osiecki, 
zastępca burmistrza Ma-
rek Fergiński, przewodni-
czący Rady Miasta Sylwe-
ster Kaczmarek, starosta 
Jolanta Gonta oraz wicesta-
rosta Tadeusz Głuchowski, 
przedstawiciele instytucji 
pomocy społecznej z całego 
województwa, rodzice pod-
opiecznych i wielu innych. 
Dyrektor Joanna Majew-

ska podkreślała, że dzięki 
współpracy i przyjaznej at-
mosferze niepełnosprawni 
podopieczni pokonują ko-
lejne bariery, rozwijają się, 
a przede wszystkim dom 
jest miejscem do którego 
z chęcią przychodzą. Po-
dziękowała również swoim 
pracownikom za oddanie 
pracy, podopiecznym oraz 
rodzicom osób niepełno-
sprawnych za współpracę.

 - Osoby spotykające się 
w tym miejscu, mimo że nie 
są związane więzami krwi, 
są sobie niebywale bliskie. 
I to właśnie sprawia, że Śro-
dowiskowy Dom Samopo-
mocy jest jednym z  najpięk-
niejszych miejsc na mapie 
Sochaczewa.  - powiedział 
burmistrz Piotr Osiecki. - 
Mieszkańcy często oceniają 
jakość lokalnego życia przez 
pryzmat inwestycji, tego co 
jest widoczne gołym okiem. 
Warto przypomnieć, że jest 
też to miejsce, które w sferze 
niematerialnej, a rodzin-
nej i uczuciowej świadczy o 
tym, jak wielkie serca mają 
sochaczewianie. Nie wszy-
scy wiedzą, że są wśród nas 
wspaniali ludzie pokonują-
cy na co dzień swoje ogra-
niczenia i osoby, które po-
świeciły się, by pomóc im to 
robić.

Zebrani mieli okazję 
obejrzeć prezentację arty-
styczną dotyczącą niepod-
ległej Polski (publiczność 
zasiadła pod namiotem 
ufundowanym ŚDS przez 
władze miasta) oraz skosz-
tować pysznego tortu. (ap)

ŚDS ma 20 lat
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Na scenie Sochaczewskie-
go Centrum Kultury wystą-
pili Halina Benedyk i Marco 
Antonelli, znani z przeboju 
„Frontiera”. Publiczność usły-
szała także „Nie płacz kiedy 
odjadę” i „Mamy po 20 lat”, 
a wiele utworów było tylko 
akompaniamentem do tańca 
i świetnej zabawy pod sceną. 
Nabita po brzegi sala klaska-
ła i śpiewała wraz z piosenka-
rzami. W ruch poszły włączo-

ne telefony komórkowe, które 
falowały w rytm wyśpiewy-
wanych przebojów.

W ten koncertowy spo-
sób Fundacja Pomocy Oso-
bom z Chorobą Alzheime-
ra skończyła 18 lat, o czym 
nie zapomnieli goście spo-
tkania. Dochód z biletów 
oraz loterii ma zasilić kon-
to domu dziennego poby-
tu „Zyzio”, prowadzonego 
przez fundację.

Ośrodek w Kuznocinie 67, 
po rocznej przerwie, w wa-
kacje wznowił działalność. 
Przyjmuje osoby z chorobą 
Alzheimera oraz z demencją 

czy otępieniem starczym. Pa-
cjenci mogą w nim przebywać 
od godz. 7.00 do 17.00. Otrzy-
mują posiłki, korzystają z re-
habilitacji, rodziny są na bie-
żąco informowane o stanie 
zdrowia podopiecznych. Pod-
czas uroczystości opowiadała 
o tym prezes fundacji Krysty-
na Mikołajczyk oraz przed-
stawicielka rodzin korzystają-
cych z ośrodka „Zyzio”.

Gośćmi imprezy byli 
pensjonariusze domu, ich 
rodziny, członkowie współ-
pracujących placówek i za-
rządu ogólnopolskich or-
ganizacji zajmujących się 

chorobą Alzheimera oraz 
wielu mieszkańców. Była 
krótka pogadanka neuro-
loga, o tym, jak się bronić 
przed atakiem i rozwojem 
choroby, a całość, jak zwy-
kle z dużym wdziękiem po-
prowadziła Izabela Gory-
niak. 

Po koncercie Krysty-
na Mikołajczyk zaprosiła 
zebranych na urodzinowy 
tort, a Halina Benedyk, któ-
ra odwiedziła Sochaczew 
już rok temu, otrzymała 
swój portret. Wykonał go 
sochaczewski twórca Wło-
dzimierz Chilicki. 

„Piękna nasza Polska cała – 
piękna nasza ziemia socha-
czewska” to hasło spotkania 
poetycko-muzycznego, które 
odbyło się w Dziennym Domu 
Pomocy Społecznej. Zorgani-
zowane zostało w ramach ob-
chodów 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 

W programie znalazła się 
prezentacja poezji, m. in. 
Wisławy Szymborskiej i 
Tadeusza Różewicza, pie-
śni patriotycznych, a także 
prac malarskich i plastycz-
nych. O jego odpowiednią 
oprawę zadbali Małgorza-
ta Gajewska i Arkadiusz 

Mamacarz. Dzienny Dom 
odwiedzili liczni sympaty-
cy placówki, samorządow-
cy z burmistrzem Piotrem 
Osieckim na czele, przed-
stawiciele organizacji po-
zarządowych. 

Agnieszka Poryszewska

Koncertowo dla fundacji
Największe włoskie przeboje, takie jak „Felicita”, „Tornero”, „Gloria” czy „O sole mio” usłyszeli we wtorek 11 września uczestnicy 
imprezy zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera. Koncert przyciągnął kilkusetosobową publiczność.

Seniorzy o małej i dużej ojczyźnie
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- Naprawdę nie trzeba być 
wirtuozem, aby grać w or-
kiestrze - mówi nam Ludwik 
Skrzypek, który prowadzi 
orkiestrę akordeonową. - 
Należy mieć podstawy gry 
na akordeonie i chęci. W 
zespole mamy miejsce i dla 
tych bardziej zaawansowa-
nych, i dla osób, które mu-
szą nabrać wprawy i pod-
nieść swoje umiejętności. 
Członkami naszej orkiestry 
są np. byli uczniowie szko-
ły muzycznej, trzydziesto-, 
czterdziestolatkowie, którzy 
właśnie na szkole muzycz-
nej zakończyli swoją aktyw-
ność, lub grają w jakichś lo-
kalnych zespołach - dodaje.

Kiedy pytam o repertu-
ar, Ludwik Skrzypek odpo-
wiada, że dobór utworów 
dyktuje kalendarz miejskich 
imprez. W ubiegłym roku, 
kilka tygodni po powoła-
niu orkiestry, zagrali kon-
cert kolęd, później powstał 
pomysł wspólnego wystę-
pu z grupą Abstrakt, która 
akurat przygotowywała ta-

neczne pokazy tanga, więc 
skupili się na tym gatunku 
muzycznym. Program ten 
powtórzyli podczas Dni So-
chaczewa. Teraz, w związku 
z rocznicą niepodległości, 
swój repertuar rozszerzają o 
utwory patriotyczne. 

Szef orkiestry jest zado-
wolony z takiego rozwoju 
wydarzeń, bo jak mówi, naj-
ważniejsza dla zespołu jest 
możliwość zaprezentowa-
nia się przed publicznością. 
To występy narzucają tempo 
pracy, mobilizują do działa-
nia, wyrabiają umiejętność 
gry zespołowej. Już wkrót-
ce ponownie będziemy mie-
li okazję ich posłuchać. 

Podobnie jak drugiego 
miejskiego zespołu - orkie-
stry dętej, którą kieruje Ju-
styna   Piątkowska-Duraj. 
8 października zespół ma 
wystąpić podczas rekon-
strukcji przejazdu Ignace-
go Paderewskiego przez So-
chaczew.

- To duże wyzwanie, po-
nieważ orkiestra, która za-
zwyczaj koncertuje siedząc, 
tym razem będzie szła na 
czele pochodu, a to wyma-

ga wyćwiczenia. Pracy jest 
więc dużo, a czasu niewie-
le - mówi Justyna Piątkow-
ska-Duraj. - Skład zespołu, 
jaki się dotychczas ustalił, 
to odpowiedzialni i chętni 
do grania ludzie, ale oczy-
wiście z otwartymi ramio-
nami przyjmiemy większą 
grupę instrumentalistów. 
Mówię to zwłaszcza do tych, 
którzy po zakończeniu edu-
kacji muzycznej schowali 
instrument do szafy, bo nie 
mają gdzie zaprezentować 
swoich umiejętności.

Do orkiestry dętej, po-
dobnie jak w przypadku 
akordeonowej, mogą dołą-
czyć muzycy przynajmniej z 
podstawową umiejętnością 
gry na � ecie, trąbce, klarne-
cie, saksofonie czy puzonie. 
Mile widziane są także oso-
by grające na gitarze baso-
wej lub instrumentach per-
kusyjnych.

- Jestem klarnecistką, 
uczę gry na tym instru-
mencie, a  ponieważ pod-
czas prób muzycy ćwiczą 
w kilku sekcjach, do tej 

pory pomagali mi: trębacz 
Tomasz Kirszling, sakso-
fonista Grzegorz Panek 
i f lecista Dariusz Cieśla. 
Bardzo im za to dziękuję 
- dodaje Justyna Piątkow-
ska-Duraj.

Dyrygentka z zapa-
łem opowiada o orkiestrze, 
bo jak mówi, też wywodzi 
się z takiej formacji. Swo-
ją przygodę z muzyką, a do-
kładniej z klarnetem, jako 
dziecko rozpoczęła nie w 
ognisku czy szkole muzycz-
nej, ale właśnie w orkiestrze 

dętej. Dopiero później przy-
szła poważna edukacja mu-
zyczna.

Szefowie obydwu or-
kiestr zachęcają wszystkich, 
którzy lubią muzykować i 
mają trochę czasu, aby dołą-
czyli do ćwiczących od roku 
zespołów. Orkiestra akorde-
onowa spotyka się w ponie-
działki w godz. 19.00-21.00 
w SCK w Chodakowie, a 
orkiestra dęta próby ma w 
czwartki od 18.00 do 20.00 
w kramnicach przy ul. 1 
Maja 21.

To już czwarty z kolei produkt 
nagrodzony Laurem Marszałka. 
W tym roku Piekarnia Gzik uzy-
skała go za sernik bio. Dodatko-
wo zakład Violetty Gzik-Janiak 
znalazł się w Europejskiej Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego. Uro-
czystość z tym związana odbyła 
się 10 września.

W poprzednich latach w kon-
kursie marszałka województwa 
mazowieckiego � rma otrzy-
mała nagrody za chleb „Pod-
zamcze”, chleb żytni z siemie-
niem i słonecznikiem oraz 
pączki bio. W tym roku uzna-
nie zyskał sernik bio.

Kapituła tegorocznej, jede-
nastej, edycji konkursu tak uza-
sadniła swój wybór: sernik bio 
to delikatne, puszyste ciasto o 

kremowej konsystencji i jedwa-
bistym smaku. Jest produktem 
ekologicznym, tradycyjnym i 
w 100 procentach naturalnym. 
Surowce do jego produkcji po-
chodzą od sprawdzonych do-
stawców, stosujących się do za-
sad ekologii. Sernik powstaje 
na bazie rodzinnej receptury, 
a tradycja jego wypiekania się-
ga 50 lat. 

- Nasza piekarnia od 15 
lat zajmuje się produkcją eko-
logiczną. Oznacza to, że każ-
dy składnik użyty do wyro-
bów oznaczonych jako „bio” 
ma specjalny certy� kat świad-
czący o tym, że jego produk-
cja odbywała się w warunkach 
ekologicznych. Współpracuje-
my tylko ze sprawdzonymi do-
stawcami, co sprawia, że nasze 

pieczywo i ciasta są chętnie ku-
powane przez mieszkańców - 
mówi Violetta Gzik-Janiak.

Piekarnia Gzik cieszy się 
renomą w całej Polsce. Jej wła-
ścicielka potwierdza, że mar-
ka Gzik jest rozpoznawalna w 
Warszawie, Krakowie czy Ło-
dzi. Także dzięki temu, że pra-

cownicy zakładu uczestniczą w 
ogólnopolskich targach, szkole-
niach, branżowych imprezach. 
Violetta Gzik-Janiak wystawia-
ła swoje pieczywo m.in. w No-
rymberdze na Światowych Tar-
gach Ekologicznych „Biofach”.

Z kolei Europejska Sieć 
Dziedzictwa Kulinarnego, 

do której dołączyła Piekarnia 
Gzik, to przedsięwzięcie, któ-
re ma na celu promowanie re-
gionalnej żywności opartej na 
lokalnych surowcach. Zrzesza 
ona producentów, przetwórców 
oraz dystrybutorów żywności 
z dwudziestu pięciu regionów 
europejskich, w tym z Mazow-
sza. Członkowie sieci dbają o to, 
aby mieszkańcom i turystom 
zaoferować wyjątkową, charak-
terystyczną dla danego regionu 
żywność. 

Piekarnia Gzik od lat celu-
je w popularyzacji tradycyjnych 
wypieków, rozwija swoją dzia-
łalność, jest też darczyńcą dla 
wielu instytucji i organizacji. 
Gratulujemy � rmie kolejnego 
sukcesu, a mieszkańcom pole-
camy produkty, które od kilku-

dziesięciu lat doskonali rodzin-
na Piekarnia Gzik.

A o tym, że sukces nie przy-
szedł łatwo, świadczy fakt, że, 
jak podaje biuro prasowe mar-
szałka województwa, w tego-
rocznej edycji Lauru rywalizo-
wały 144 produkty, z których 
komisja konkursowa wybrała 
28 najlepszych. Laur Marszałka 
otrzymało 16, a 12 wyróżnio-
no. Wśród nich uznanie zyska-
ły m.in.: Pstrąg po jabłonowsku, 
olej makowy, powidła słubickie, 
miód wierzbowo-mniszkowy 
czy nalewka długowieczności.

Każdy uczestnik mógł za-
prezentować tylko jeden pro-
dukt, a specjały nagrodzone w 
poprzednich edycjach nie mo-
gły być powtórnie zgłaszane.

Jolanta Sosnowska

A może do orkiestry...
Po wakacyjnej przerwie wznowiły działalność dwie miejskie orkiestry: dęta i akordeonowa, więc jeśli ktoś z naszych 
czytelników posiada podstawy gry na instrumencie i nie wie, jak zagospodarować swoje muzyczne umiejętności, 
ta propozycja jest dla niego. Trzeba tylko znaleźć czas na jedną próbę w tygodniu.

Piekarnia Gzik znowu nagrodzona Laurem Marszałka
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- Zosiu. Tymi starymi fran-
cuskimi karabinami nie-
wiele zdziałamy - tak mówił 
do żony Franciszek Kowal-
czyk.

Ostatni raz widzieli się 
27 sierpnia 1939 roku. Dwa 
miesiące później Zo� a usły-
szała, że mąż był w grupie 
50 bydgoszczan rozstrzela-
nych w Boryszewie.

Wiedziała, nie wierzyła
W uroczystościach w Socha-
czewie, upamiętniających za-
mordowanych żołnierzy Byd-
goskiego Batalionu Obrony 
Narodowej, przez wiele lat 
uczestniczyła Krystyna Ko-
walczyk, córka Franciszka.

- Po raz pierwszy w Bory-
szewie byłam z mamą w 1949 
roku. Zawiózł nas tam pan 
Stanisław Cylkowski, właści-
ciel Hurtowni Drogeryjno-
-Aptecznej „Hadroga”, w któ-
rej tato pracował do wybuchu 
wojny - opowiadała nam 
przed laty pani Krystyna.

Miała 9 lat, 
gdy wybuchła wojna
- W lipcu 1939 roku tato 
przebywał na ćwiczeniach 
w Górnej Grupie. 24 sierp-
nia ogłoszono pierwszą, taj-
ną mobilizację. Tato założył 
mundur i poszedł do ko-
szar. Trzy dni później wi-
działam ojca ostatni raz. 
To było podczas mszy polo-
wej, która była odprawiana 
na boisku szkoły przy uli-
cy Chodkiewicza. Tego dnia 
wieczorem, przez umyślne-

go, tato przysłał do domu 
wiadomość, że mama ma 
przyjść do koszar. Mnie nie 
zabrała, bo spałam - wspo-
minała.

Niemcy zajęli Bydgoszcz 
5 września. Zo� a z córką nie 
wyjeżdżały z miasta.

- Pamiętam, że podczas 
działań dywersyjnych nie 
opuszczałyśmy mieszkania 
na Matejki. Jakoś bez taty 
musiałyśmy żyć. Mama pra-
cowała w „Hadrodze”.

3 października w domu 
Kowalczyków zjawiło się 
dwóch mężczyzn. - To byli 
panowie Stachowiak i Majer. 
Udało im się uciec z niemiec-
kiej niewoli. Od nich mama 
dowiedziała się, że tato, ra-

zem z 49 członkami Bydgo-
skiego Batalionu Obrony Na-
rodowej, został rozstrzelany 
pod Sochaczewem.

Zo� a Kowalczyk wiedzia-
ła, ale nie chciała wierzyć. Pi-
sała do Czerwonego Krzyża, 
do Warszawy i Genewy...

Żołnierze tonęli
w kwiatach
W drugiej połowie lat. 30 
na Pomorzu powstało kil-
ka oddziałów obrony naro-
dowej. Bydgoski uformo-
wano w kwietniu 1939 r. 
Dwa cele przyświecały two-
rzeniu batalionów: miały 
- choć częściowo - rozwią-
zać problem bezrobocia i 
wzmocnić obronność kra-

ju. Pierwszego celu nie uda-
ło się osiągnąć, wszak BON 
miały charakter pospolitego 
ruszenia, drugi zrealizowa-
no częściowo. Żołnierze byli 
dobrze wyszkoleni, niestety 
- uzbrojeni słabo.

Członkowie BBON byli 
ulubieńcami mieszkańców 
miasta nad Brdą. Żołnierzy 
powracających 21 lipca 1939 
r. z ćwiczeń witano jak bo-
haterów. Na Gdańskiej była 
de� lada, żołnierze tonęli 
w kwiatach, a wiwatom nie 
było końca. Koło Przyjaciół 
BBON przygotowało po-
częstunek. Wiele zakładów 
pracy wpłaciło pieniądze na 
„fundusz powitalny”. Bro-
wary o� arowały piwo, ma-

sarnie i piekarnie przeka-
zały artykuły żywnościowe. 
W Lesie Gdańskim zorga-
nizowano spotkanie, grały 
trzy orkiestry - wojskowa, 
kolejowa i pocztowa. Bawio-
no się do późnego wieczora.

To była ostatnia taka za-
bawa. Dwa miesiące później 
- dokładnie 22 września - 
50 obrońców stanęło przed 
plutonem egzekucyjnym.

Za to, że 
„mordowali Niemców”
1 września 1939 r. Bydgoski 
Batalion Obrony Narodowej 
znalazł się w składzie 15. 
Dywizji Wielkopolskiej. Od 
pierwszych godzin wojny 
bydgoszczanie prowadzili 
walki w okolicach Trzemię-
towa. W kolejnych dniach 
byli zmuszeni opuścić zaj-
mowane pozycje i wycofy-
wać się na wschód. Batalion 
został rozbity 17 września 
w rejonie Iłowa-Stare Budy. 
Niedobitki próbowały wyjść 
z okrążenia i przedostać się 
do Warszawy.

W tym czasie na stadio-
nie w Żyrardowie Niem-
cy trzymali pod strażą pra-
wie 30.000 jeńców; wśród 
nich było około 200 obroń-
ców z Bydgoszczy. W pro-
wizorycznym obozie pa-
nowały okropne warunki 
- żołnierzom dokuczało 
zimno, głód, choroby. Jedy-
ną pociechą dla bydgosz-
czan były krążące wśród jeń-
ców wieści, że Niemcy będą 
zwalniać do domu. Gdy 21 

września po południu usły-
szeli, że mają wystąpić ci, 
którzy należeli do Bydgo-
skiego Batalionu Obrony 
Narodowej uznali, że speł-
niają się ich pragnienia.

179 żołnierzy poprowa-
dzono szosą do Sochacze-
wa. W połowie drogi zała-
dowano ich na ciężarówki. 
Zamiast na dworzec tra� li 
za druty.

Rano 22 września, pod 
silną eskortą, z karabinami 
gotowymi do strzału, zapro-
wadzono ich do Boryszewa 
i postawiono przed sądem 
polowym. Zostali oskar-
żeni o to, że 3 września, w 
Bydgoszczy, brali udział w 
mordowaniu Niemców - cy-
wilów. W odwecie za rzeko-
mo zamordowanych 5000 
Niemców rozstrzelano 50 
żołnierzy. Był wśród nich 
Franciszek Kowalczyk.

Dzięki zabiegom miesz-
kańców Sochaczewa i PCK 
już wiosną 1940 r. w okoli-
cach glinianki w Borysze-
wie dokonano ekshumacji. 
Ciała zamordowanych byd-
goszczan przeniesiono na 
cmentarz w Kozłowie Bi-
skupim.

Od lat, w rocznicę mor-
du, władze Sochaczewa or-
ganizują uroczystość. Za 
tę pamięć  bydgoszczanie 
wdzięczni są społeczności 
miasta.

Hanka Sowińska
dziennikarka Gazety Pomorskiej

Bydgoszcz
Fot. Hanka Sowińska,

Zbiory Krystyny Kowalczyk

Za tę zbrodnię nikt nie poniósł kary
Mówią, że Boryszew to „mały Katyń”. W tym pod Smoleńskiem ofi arami byli polscy ofi cerowie, „zatwardziali wrogowie ZSRR”. Pod 
Sochaczewem (Boryszew jest obecnie dzielnicą miasta) Wehrmacht zamordował 50 bydgoszczan, żołnierzy Września. Za coś, czego nie zrobili.

Franciszek Kowalczyk (po lewej) był kierowcą w Hurtowni Drogeryjno-Aptecznej w Bydgoszczy

Tak określana jest zbrodnia, 
do jakiej doszło 22 września 
1939 roku w Boryszewie. Jak 
co roku, w jej rocznicę, pod po-
mnikiem odprawiona została 
uroczysta msza święta w in-
tencji pomordowanych. 

Nabożeństwo odprawił ks. Ja-
cek Grzywacz, proboszcz pa-
ra� i Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Kozłowie Biskupim. 
Wzięły w nim udział m.in. ro-
dziny pomordowanych, repre-
zentacja bydgoskiego Urzędu 

Miejskiego, tamtejszego Komi-
tetu Ochrony Pamięci, Walk i 
Męczeństwa oraz władz nasze-
go miasta i powiatu. Nie zabra-
kło reprezentacji kombatan-
tów, wojska, młodzieży oraz 
rekonstruktorów historycz-
nych. Warto podkreślić, że do 
Sochaczewa przyjeżdża już ko-
lejne pokolenie potomków za-
mordowanych żołnierzy. Są 
to wnuki, a nawet prawnuki  
członków BBON, którzy dbają, 
by pamięć o wydarzeniach z 22 
września nie zaginęła.

Oprawę muzyczną wyda-
rzenia zapewnił chór „Viva-
ce”. Zebrani wysłuchali wy-
kładu Jakuba Wojewody z 
sochaczewskiego muzeum, a 
także poetycko-muzycznej pre-
zentacji w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2. Jej 
przesłaniem było „nigdy wię-
cej wojny”. 

Przed boryszewskimi ob-
chodami  nasza redakcja nawią-
zała kontakt z Hanką Sowińską, 
dziennikarką „Gazety Pomor-
skiej”. Jest ona także członkiem 

Miejskiego Komitetu Ochrony 
Pamięci Walki i Męczeństwa. 
Od lat zajmuje się historią Byd-
goszczy i jego mieszkańców. Jej 
publikacje dotyczące zbrodni w 
Boryszewie zostały nagrodzo-
ne m.in. w ogólnopolskim kon-
kursie „Świadkowie historii” 
organizowanym przez Instytut 
Pamięci Narodowej. Obok pu-
blikujemy jeden z jej artykułów. 
Warto zapoznać się z historią 
rodziny Kowalczyków i tym jak 
zmieniła ją jedna wiadomość 
sprzed 79 lat. (ap)

Przy pomniku w Boryszewie uczcili „mały Katyń”



25 września 2018  nr 20 (1320)
SOCHACZEWSKA

STAROSTA 
Jolanta Gonta

BURMISTRZ
Piotr Osiecki

25 września 2018  nr 20 (1320)
SOCHACZEWSKASOCHACZEWSKA

Zarys dziejów samorządu miejskiego (cz.2)

Wyzwolenie ziem polskich 
przez Armię Czerwo-

ną skutecznie uniemożliwiło 
przejęcie władzy przez przed-
stawicieli obozu londyńskiego. 
Władza znalazła się w rękach 
obozu mieniącego się ludowo-
-demokratycznym. Przystąpił 
on do zmiany ustroju państwa 
i administracji oraz tworzenia 
jej struktur na szczeblu central-
nym i w terenie. W Polsce zdo-
minowanej w znacznym stop-
niu przez Związek Radziecki, 
samorząd terytorialny w żad-
nej formie nie mieścił się w 
doktrynie politycznej rządzą-
cej partii komunistycznej. In-
stytucje administracji lokalnej 
oraz samorządu terytorialnego 
funkcjonujące w okresie mię-
dzywojennym były stopniowo 
zastępowane nowego typu or-
ganami władzy państwowej. 

Miejska Rada 
Narodowa (1945-1990) 

Manifest Polskiego Komi-
tetu Wyzwolenia Naro-

dowego z 22 lipca 1944 roku 
formułował zasadę przeję-
cia władzy przez lud pracu-
jący, uznawał Krajową Radę 
Narodową za jedyną władzę, 
sprawującą swe kompeten-
cje poprzez PKWN oraz wo-
jewódzkie, powiatowe, miej-
skie i gminne rady narodowe. 
Wszystkie organy działać mia-
ły w oparciu o konstytucję mar-
cową z 1921 roku aż do czasu 
zwołania Sejmu, który uchwa-
lić miał nową konstytucję. Kra-
jowa Rada Narodowa, następ-
nie Polski Komitet Wyzwolenia 
Narodowego, ustawą z 11 wrze-
śnia 1944 roku o utworzeniu 
systemu rad narodowych i de-
kretem z 23 listopada 1944 roku 
o powołaniu samorządu teryto-
rialnego, wprowadził nowe za-
sady działania administracji te-
renowej. Ten ostatni stwierdzał 
ponadto, że organem wyko-
nawczym Miejskiej Rady Naro-
dowej jest zarząd miejski.

Do odtworzonych przed-
wojennych instytucji admi-
nistracji rządowej i samorzą-
du terytorialnego dodano, na 

wzór Związku Radzieckiego, 
nowy element - rady narodowe. 
Koncepcja polityczna i ustro-
jowa rad narodowych sprowa-
dzała się do skupienia w gestii 
Miejskiej Rady Narodowej ca-
łej władzy państwowej i samo-
rządowej. Sposób jej tworzenia 
w Sochaczewie - podobnie jak 
w całym kraju - w trybie admi-
nistracyjnym od samego po-
czątku nie przewidywał wybo-
rów. Członkowie rady mieli być 
delegowani przez terenowe pla-
cówki Polskiej Partii Robotni-
czej oraz związane z nią orga-
nizacje polityczne. społeczne 
i zrzeszenia podporządkowa-
ne komunistom. W ten sposób 
władzę w mieście przejmowali 
ludzie nowej władzy. (...)

W wyzwolonym spod oku-
pacji hitlerowskiej Sochacze-
wie życie z trudem powraca-
ło do normy. W zmienionych 
warunkach politycznych okre-
ślonych przez stacjonujących w 
mieście  żołnierzy Armii Czer-
wonej i funkcjonariuszy Ludo-
wego Komisariatu Spraw We-
wnętrznych (popularnie zwany 
„NKWD”) odradzała się pol-
ska administracja. 19 stycznia 
1945 roku Jan Górka, etatowy 
sekretarz Zarządu Miejskiego 
w czasie okupacji hitlerowskiej, 
został wezwany do organizo-
wania nowego Biura Zarządu 
Miejskiego w Sochaczewie. Jed-
nak następnego dnia, 20 stycz-
nia 1945 roku, został wraz z in-
nymi zatrzymany przez władze 
radzieckie (podczas nieobecno-
ści okupacyjnego burmistrza, 
który uciekł z miasta) jako naj-
starszy po nim urzędnik w cza-
sie okupacji. Następnie interno-
wano go i wywieziono na Ural 
w Związku Radzieckim, skąd 
powrócił dopiero w 1946 roku. 

Miejska Rada Narodowa 
w Sochaczewie ukon-

stytuowała się 31 stycznia 1945 
roku w sali miejscowego Sta-
rostwa Powiatowego. Tworzy-
ło ją 22 radnych, głównie z PPR 
(13 radnych) i współpracują-
cych z nią partii - wychodzą-
cych z ukrycia z pewnym opóź-
nieniem - PPS (8 radnych) i SL 

(1 radny). Do prezydium Miej-
skiej Rady Narodowej wybra-
no na przewodniczącego Ja-
nusza Karwowskiego z PPR, 
wiceprzewodniczącego An-
drzeja Bojanowskiego z PPR, 
sekretarza Jerzego Iwanowa z 
PPR i członków: Tomasza Sie-
kierę z SL i Juliana Nowińskie-
go z PPS.

Pierwsze posiedzenie odby-
ło się 1 lutego 1945 roku. Prze-
wodniczącym został dr Kon-
rad Karwowski (członek PPR). 
Miejska Rada Narodowa wy-
znaczyła na p.o. burmistrza 
Andrzeja Bojanowskiego. Na 
następnym - tajnym już - po-
siedzeniu Miejskiej Rady Naro-
dowej 5 lutego 1945 roku doko-
nano wyboru pierwszego po II 
wojnie światowej burmistrza i 
wiceburmistrza miasta Socha-
czewa. Doszło wtedy do pierw-
szego sporu. Część radnych 
uważała, że według obowią-
zującej ustawy o radach naro-
dowych stanowiska wojewody, 
starosty, burmistrza i wójta nie 
istnieją, a role wykonawcze peł-
nią rady narodowe. 

Spierano się również o 
samą nazwę „burmistrz”, nie-
którzy radni uważali, że lepsza 
jest nazwa przewodniczący Za-
rządu Miejskiego. Spór wywo-
łało również stwierdzenie, że 
burmistrzem może być tylko 
członek Rady Miejskiej. Pierw-
szym burmistrzem został Al-
fons Sokołowski (...) Wybrano 
również jednogłośnie wicebur-
mistrza, którym został Andrzej 
Bojanowski. 

Pierwszy powojenny bur-
mistrz Sochaczewa nie radził so-
bie z trudnym zadaniem spra-
wowania władzy i zrezygnował 
ze stanowiska, podobnie jak jego 
następcy Andrzej Bojanowski, 
a później Piotr Czerwiński. Ten 
ostatni 3 sierpnia 1946 roku zło-
żył dymisję z zajmowanego sta-
nowiska ze względu na zły stan 
zdrowia i trudności w sprawowa-
niu funkcji, niedbałość podwład-
nych, wreszcie brak współpracy 
ze swoim zastępcą Andrzejem 
Bojanowskim i bojkotem przez 
niektórych ławników posiedzeń. 
Dały tu też znać o sobie spory 
między PPS i PPR. Nowym bur-
mistrzem wybranym przez Miej-
ską Radę Narodową 25 września 
1946 roku został Edward Ma-
linowski. Oddano na niego 19 
ważnych głosów.

Atmosfera posiedzeń Miej-
skiej Rady Narodowej w 

Sochaczewie odzwierciedla-
ła ogólną sytuację polityczną w 
Polsce rządzonej przez komu-
nistów. 12 października 1946 
roku Miejska Rada Narodowa 
w Sochaczewie potępiła stano-
wisko Polskiego Stronnictwa 
Ludowego w sprawie zniesie-
nia Urzędu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego. Jednogłośnie potę-
piła również stanowisko PSL, 
jako „rozbijaczy jedności w wy-
borach do Sejmu i w innych 
sprawach gospodarczych oraz 
politycznych. (...)

Pierwsze dwa lata funkcjo-
nowania Rady to okres trud-
ny dla Sochaczewa. Tuż po 
wyzwoleniu miasta, NKWD 
aresztowało pierwszą grupę 
żołnierzy AK, których wywie-
ziono w głąb Związku Radziec-
kiego. Większość aresztowa-
nych więziona była od 1,5 roku 
do 2 lat. Armia Czerwona na 
terenie Sochaczewa dodatko-
wo siała terror. Zdemoralizo-
wani żołnierze rosyjscy czuli 
się w wyzwolonym mieście jak 
prawdziwi zwycięzcy. Rabunki, 
rozmyślne dewastacje mienia, 
aresztowania, gwałty na kobie-
tach, mordy, niszczenie dóbr 
kultury, terroryzowanie lud-
ności, niszczenie lub kradzież 
przedmiotów kultu religijnego 
były na porządku dziennym. 
Przedmiotem rabunku w mie-
ście i okolicznych wsiach były 
zwierzęta hodowlane i płody 
rolne; rabowano również na-
rzędzia oraz przedmioty gospo-
darstwa domowego

Trwała walka różnych sił 
podziemnych z władzą. Przy-
czynami zatrzymania i areszto-
wania przez Powiatowy Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego w 
Sochaczewie były najczęściej: 
przynależność do nielegalnej 
organizacji WIN, szeptana pro-
paganda, nielegalne posiadanie 
broni, udział w bandzie, udzie-
lanie pomocy członkom bandy, 
czy choćby dezercja z wojska.

Koniec lat 40. i początek 
50. to walka z opozycją poli-
tyczną i Kościołem rzymsko-
-katolickim. Przejawem tego 
były również podejmowane 
przez Miejską Radę Narodową 
w Sochaczewie uchwały i rezo-
lucje. Na posiedzeniu w dniu 1 
marca 1950 roku Miejska Rada 
Narodowa miasta Sochacze-
wa jednogłośnie potępiła czyn 
kardynała Adama Sapiechy w 
sprawie niedopuszczenia do 
Polski darów przeznaczonych 
dla najbiedniejszej ludności. 

W czasie obrad tego same-
go dnia jeden z radnych „potę-
pił reakcyjne koła Episkopatu, 
stwierdzając, że przez ich dzia-
łalność wywrotową, nie moż-
na dojść do ugody”. Inny rad-
ny podkreślił zły czyn Sapiechy 
i stwierdził że „cały szereg księ-
ży zorganizowanych wspólnie 
z uświadomionymi obywate-
lami, potępia działalność po-
przednich placówek - Caritasu 
- to nie była pomoc, lecz okra-
danie najbiedniejszych”. [...]

W Polsce zasadnicza re-
forma oznaczająca całkowi-
te odejście od tradycji polskich 
przeprowadzona została usta-
wą z dnia 20 marca 1950 roku 
o terenowych organach jedno-
litej władzy państwowej. Usta-
wa zniosła dotychczasowy du-
alizm administracji terenowej, 
zlikwidowany został samorząd 
terytorialny, zniesiono istnieją-

Kadencje Miejskiej Rady 
Narodowej w Sochaczewie w 

okresie PRL: 
1954-1958, 45 radnych; 
1958-1961, 40 radnych; 
1961-1965, 40 radnych; 
1965-1969, 45 radnych; 
1969-1973, 50 radnych; 
1973-1978, 60 radnych; 
1978-1984, 64 radnych; 
1984-1988, 70 radnych; 
1988-1990, 60 radnych
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W latach 90. nasz samorząd podpisał dwie deklaracje o partnerskich relacjach z miastami Melton 
Mowbray i Gródkiem. Z Melton przyjaźnimy się od czerwca 1996 roku
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ce instytucje administracji rzą-
dowej ogólnej, zlikwidowano 
stanowiska starostów i wójtów 
oraz wydziały powiatowe sta-
rostw. Terenowym jednolitym 
organem władzy państwowej 
stała się w Sochaczewie Miejska 
Rada Narodowa. (...)

Miejska Rada Narodowa w 
Sochaczewie, między innymi, 
kierowała działalnością gospo-
darczą, społeczną, kulturalną, 
ochroną porządku publicznego, 
mogła uchwalać budżet i pla-
ny gospodarcze. Radni zbiera-
li się na posiedzenia zwyczajne 
(terminy ustawowe) lub nad-
zwyczajne (terminy zgodne z 
decyzją rady). Organem wyko-
nawczym Miejskiej Rady Na-
rodowej było prezydium. Spra-
wowało ono wszystkie funkcje 
wykonawcze władzy pań-
stwowej, wykonujące uchwa-
ły rad oraz polecenia władzy 
zwierzchniej. Pracami prezy-
dium kierował przewodniczący 
Miejskiej Rady Narodowej. 

Pierwsze wybory do Miej-
skiej Rady Narodowej w 

Sochaczewie z 5 grudnia 1954 
roku, jak i kolejne do roku 1988, 
były przeprowadzane w oparciu 
o zmieniające się, ale niedemo-
kratyczne ordynacje. Kandyda-
tów mogły zgłaszać jedynie or-
ganizacje kontrolowane przez 
władze, czyli związki zawodo-
we, spółdzielcze, jednak najbar-
dziej preferowani byli kandyda-
ci z PZPR. (...)

W 1973 roku zmieniono 
zasady funkcjonowania rad 
narodowych. Powrócono do 
rozwiązania obowiązującego 
wcześniej i władzę wykonawczą 
oddzielono od funkcji kierują-
cego radą. Od grudnia 1973 po-
nownie prace rady organizował 
i reprezentował ją na zewnątrz 
przewodniczący, zaś na czele 
władzy wykonawczej stanął na-
czelnik, początkowo powoły-
wany przez wojewodę, później 
wybierany przez radę. 

Ustawa z 20 lipca 1983 
roku o systemie rad narodo-
wych i samorządzie teryto-
rialnym, mimo przywrócenia 
pojęcia samorządu terytorial-
nego, nie przyznała żadnej sa-
modzielności majątkowej i � -
nansowej Miejskim Radom 
Narodowym. Pozbawione sa-

modzielnych dochodów, ko-
rzystające jedynie z budżetu 
wojewódzkiego i centralnego, 
władze miejskie pozostawały 
nadal w roli użytkownika wła-
sności państwowej. (...)

Rada Miasta (od 1990 r.)

Przywrócenie instytucji sa-
morządu terytorialnego w 

Polsce stało się możliwe po czę-
ściowo demokratycznych wy-
borach parlamentarnych z 4 
czerwca 1989 roku. Na pierw-
szym posiedzeniu Senatu 29 lip-
ca 1989 roku zaakceptowano i 
przyjęto plan w zakresie budo-
wy samorządu terytorialnego. 
Pierwsza reforma samorządo-
wa związana była z uchwaloną 
przez Sejm ustawą o samorzą-
dzie terytorialnym z 8 marca 
1990 roku. Reforma ta częścio-
wo oparta na wzorach przedwo-
jennych, przywracała samorząd 
gminny i miała charakter tym-
czasowy. 

Organem wykonawczym 
gminy posiadającej prawa miej-
skie stał się Zarząd, w skład 
którego weszli burmistrz jako 
przewodniczący zarządu, wice-
burmistrzowie jako jego zastęp-
cy oraz pozostali członkowie. 
Burmistrz i jego zastępcy mo-
gli być wybierani spoza składu 
rady gminy (miejskiej). 

Ustawą z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie te-

rytorialnym i ustawą z dnia 10 
maja 1990 roku wprowadzającą 
przepisy ustawy o samorządzie 
terytorialnym - zniesiono rady 
narodowe, tworząc na ich miej-
sce gminne (i miejskie) organy 
samorządowe, oddzielając ad-
ministrację rządową od samo-
rządów terytorialnych. (...)

Kolejna reforma z 1998 
roku wprowadziła dwa nowe 
podmioty publicznoprawne - 
powiat i województwo. W myśl 
Konstytucji z 2 kwietnia 1997 

roku, określono podstawowe 
zasady ustroju i działania sa-
morządu terytorialnego w Pol-
sce. Pierwsza zasada zakładała 
sprawowanie władzy publicznej 
przez instytucje, które są naj-
bliższe zainteresowanym oby-
watelom. Zadania i kompeten-
cje przydzielane są, w pierwszej 
kolejności jednostkom niższe-
go rzędu - gminom. Przekaza-
nie zadań na poziom wyższy - 
do powiatu lub województwa 
- następuję wówczas, gdy ich 
wykonanie przekracza możli-
wość poziomu niższego. 

Na mocy ustawy z dnia 24 
lipca 1998 roku o wprowadze-
niu zasadniczego trójstopnio-
wego podziału terytorialne-
go państwa z dniem 1 stycznia 
1999 roku w miejsce dwustop-
niowego wprowadzono trój-
stopniowy podział terytorialny 
Polski, obejmujący samorzą-
dowe gminy, powiaty oraz wo-
jewództwa, które mają charak-
ter zarówno samorządowy jak 
i rządowy. Z kolei rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z dnia 
7 sierpnia 1998 roku stworzyło 
powiaty. Dnia 1 stycznia 1999 
roku Sochaczew stał się po-
nownie miastem powiatowym 
i tym samym siedzibą władz 
powiatu. Organami wykonaw-
czymi jednostek samorządu te-
rytorialnego do 2002 roku - na 
szczeblu miasta - były jedno-
licie zarządy. W skład zarzą-
du wchodzili: przewodniczący 
(burmistrz), jego zastępcy oraz 
pozostali członkowie. 

Ustawa z 20 czerwca 2002 
roku o bezpośrednim wybo-
rze wójta, burmistrza i prezy-
denta miasta zniosła instytu-
cję zarządu gminy, zastępując 
ją jednoosobowym organem 
wykonawczym, wybieranym 
w wyborach bezpośrednich i 
tajnych. Ustawodawca prze-
kazał szeroki zakres świad-
czeń i uprawnień samorządom 
do wykonywania wszystkich 
spraw publicznych, których 
ustawowo nie zastrzeżono dla 
pozostałych jednostek samo-
rządu terytorialnego lub ad-
ministracji rządowej. Wreszcie 
zadania zlecone powierzone sa-
morządom przez administrację 
rządową podzielono na: obo-
wiązkowe, wynikające z ustaw 

szczególnych i dobrowolne, po-
wstające na podstawie porozu-
mień z organami administracji 
rządowej i przyznano na ich re-
alizację odpowiednie środki � -
nansowe. (...)

(...) na przestrzeni 100 lat 
około 1000 osób pełniło funk-
cje radnego, poczynając od za-
leżnej od niemieckiego oku-
panta Rady Miejskiej w okresie 
I wojny światowej, poprzez 
okres dwudziestolecia mię-
dzywojennego, komunistycz-
ne Miejskie Rady Narodowe w 
okresie PRL, a skończywszy na 
Radzie Miasta.

Pierwsze w Polsce demo-
kratyczne wybory samorzą-
dowe odbyły się 27 maja 1990 
roku. W ich wyniku została 
wybrana Rada Miejska w So-
chaczewie. Na posiedzeniu I 
sesji wybrano na przewodni-
czącego Rady Miejskiej Pawła 
Gralaka oraz Zarząd Miasta w 
składzie: burmistrz i dwóch wi-
ceburmistrzów. 

Pierwszym burmistrzem So-
chaczewa został dotychcza-

sowy naczelnik miasta Jacek 
Andrzejewski. Później funk-
cję tę kolejno sprawowali, wy-
bierani przez Radę Miejską, 
Grzegorz Rosiak, Mieczysław 
Kuciński, Ireneusz Felczak i 
Stanisław Szulczyk. 

Wreszcie 27 października 
2002 roku mieszkańcy Socha-
czewa mogli sami wybrać w 
bezpośrednich wyborach bur-
mistrza miasta. (...) Wybór na-
stąpił dopiero w II turze. Stanę-
ło do niej dwóch kandydatów: 
Bogumił Czubacki i Jan Pacho-
wiak. Pierwszy otrzymał 3 937 
głosów, a drugi zgromadził ich 
2 831. Frekwencja wyborcza 
wyniosła trochę ponad 22 pro-
cent, co było wynikiem bar-
dzo niskim. (...) Bogumił Czu-
backi wygrał również następne 
wybory na burmistrza w 2006 
roku. W kolejnych wyborach 
(2010, 2014) burmistrzem So-
chaczewa został Piotr Osiecki.

Bogusław Kwiatkowski

Bibliografi a: B. Kwiatkowski, 
Dzieje Sochaczewa, t. 5, 
Dwudziestolecie Międzywojenne 
(1918-1939), Sochaczew 2014; 
B. Kwiatkowski, Z dziejów 
Rady Miejskiej, Miejskiej Rady 
Narodowej i Rady Miasta w 
Sochaczewie 1918-2018 (mps.). 

Kadencje Rady Miasta 
po 1990 roku: 

1990-1994, 34 radnych; 
1994-1998, 28 radnych; 
1998-2002, 28 radnych; 
2002-2006, 21 radnych, 
2006-2010, 21 radnych, 
2010-2014, 21 radnych; 
2014-2018, 21 radnych

W roku 1918 ten wybitny pol-
ski pianista, kompozytor, 
działacz niepodległościowy, 
mąż stanu i polityk odwiedził 
nasze miasto. Historycy nie są 
zgodni co do tego, jak dokład-
nie wyglądała jego wizyta, co 
nie zmienia faktu, że obchody 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości są do-
datkową okazją, by uhonoro-
wać tę wielką postać. 

Na 8 października zaplanowa-
no wydarzenie skierowane do 
uczniów sochaczewskich szkół. 

- Mimo że nie dysponu-
jemy wieloma informacjami, 
zdecydowaliśmy się wykorzy-
stać wizytę Ignacego Jana Pa-
derewskiego, by przybliżyć 
młodym ludziom jego rolę w 
przełomowym dla kraju okre-
sie - powiedziała nam naczel-
nik Wydziału Kultury, Tury-
styki i Promocji Miasta Joanna 
Niewiadomska - Kocik. 

„Paderewski, który wygrał 
Polskę na fortepianie” to wy-
darzenie łączące rekonstruk-
cję historyczną, happening i 
spektakl teatralny. Rozpocznie 

się przejazdem pianisty i jed-
nocześnie dyplomaty zabyt-
kowym pociągiem z Muzeum 
Kolei Wąskotorowej do stacji 
Chodaków. W tracie przejaz-
du odtwórca roli pierwszego 
premiera II RP oraz młodzież 
z sochaczewskiego „Chopina” 
będą zachęcać gości do wspól-
nego śpiewania. W Chodako-
wie podróżnych powita orkie-
stra dęta. Zebrani przejdą w 
uroczystym pochodem do So-
chaczewskiego Centrum Kul-
tury. Tam odbędzie się inte-
raktywny spektakl, którego 
przygotowaniem zajęli się na-
uczyciele pracujący w LO im. 
F. Chopina - Bogusława i Jacek 
Górniccy. 

Wszyscy, którzy nie będą 
mogli obejrzeć spektaklu w 
pierwszym terminie, mogą to 
zrobić dwa dni później. W śro-
dę 10 października, w ramach 
„Sochaczewskich Spotkań z 
Chopinem” w hotelu Chopin 
odbędzie się przedstawienie 
dedykowane tym razem doro-
słym widzom. 

Szczegóły uroczystości za-
mieszczamy na str. 24.      (ap)

W Liceum Ogólnokształcą-
cym im. F. Chopina czynna 
była wystawa „W drodze do 
niepodległości”.   Ekspozycję 
oglądali uczniowie w ramach 
lekcji historii, a popołudnia-
mi była ona ogólnodostępna 
dla wszystkich zainteresowa-
nych. 

Wystawa na 30 tablicach 
chronologicznie przedsta-
wiała najważniejsze wyda-
rzenia w okresie dziesięciole-
cia, począwszy od wymarszu I 
Kompanii Kadrowej do Kon-
gresówki i zdobycia Kielc 

(6.08.1914 r.), do reformy wa-
lutowej Władysława   Grab-
skiego (1.04.1924 r.). 

Wystawa jest częścią ob-
chodów stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości, 
koordynowanych przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Pro-
gramu Wieloletniego   „Niepod-
legła” na lata 2017-2021. Zdjęcia 
i skany dokumentów pochodzą 
ze zbiorów Narodowego Archi-
wum Cyfrowego i  Archiwum 
Akt Nowych, ekspozycja w li-
ceum pojawiła się z inicjatywy 
posła Macieja Małeckiego. (mf)

Dekada drogi 
do niepodległości

Paderewski w Sochaczewie
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W niedzielne popołudnie 
16 września w Sochaczew-
skim Centrum Kultury 
przy ul. 15 Sierpnia 83 w 
koncercie zatytułowanym 
„Znasz-li ten kraj?” wy-
stąpił Mundurowy Zespół 
Wokalno – Instrumental-
ny PATRIA. Ten wyjąt-
kowy w swoim wydźwię-
ku patriotycznym koncert, 
zadedykowany został po-
ległym bohaterom w 100 – 
lecie odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. W 
trakcie występu zespołu 
wybrzmiało ze sceny wiele 
pieśni patriotycznych i woj-
skowych, gorąco oklaski-
wanych przez publiczność.

Koncert rozpoczął się 
polską pieśnią wojskową 
„Czerwone maki na Monte 
Cassino” w wykonaniu Ma-
rysi Stasiak. To jedna z naj-
bardziej popularnych pieśni 
z okresu II wojny świato-
wej, która w interpretacji 
młodziutkiej solistki zespo-
łu zachwyciła wszystkich. 
Jej występ wprowadził pe-
łen skupienia nastrój, któ-
ry utrzymał się na sali wido-
wiskowej do ostatnich chwil 
koncertu. „PATRIA” zapre-
zentowała wiele znanych 
wszystkim pieśni, dzię-
ki czemu publiczność mo-
gła włączać się do śpiewu. 
„My pierwsza brygada” (Le-
giony), „Przybyli ułani pod 
okienko” i „Pierwsza kadro-
wa” to tylko niektóre z utwo-
rów, śpiewanych przez pu-
bliczność wraz z zespołem. 
Utwory te przypomniały 
słuchaczom, jak kształtowa-
ła się wolność naszej Ojczy-
zny na przestrzeni lat. Partie 
solowe w dwóch utworach 
wykonał Jacek Ornafa – 
student II roku Wydzia-
łu Wokalno-Aktorskiego 

Uniwersytetu Muzyczne-
go w Warszawie, który zo-
stał bardzo entuzjastycznie 
przyjęty przez widownię. 
W trakcie koncertu zapre-
zentowane zostały zarówno 
pieśni powstania warszaw-
skiego – m.in. „Pałacyk Mi-
chla”, „Serce w plecaku”, jak 
i powojenne pieśni żołnier-
skie – „Przyjedź mamo na 
przysięgę” i „Rogatywka”. 
Poszczególne utwory prze-
platane były krótkimi histo-
riami ich powstania, o któ-
rych opowiadał Arkadiusz 
Mamcarz – prowadzący 
Mundurowy Zespól Wokal-
no-Instrumentalny Patria. 

Pod koniec koncertu w 
utworze solowym ponow-
nie wystąpiła Marysia Sta-
siak śpiewając „Matkę Boską 
Częstochowską”. Na zakoń-
czenie natomiast zaprezento-
wany został tytułowy utwór 
koncertu – „Znasz-li ten 
kraj?” Stanisława Moniusz-
ki do słów Johanna Wolfgan-
ga von Goethe w przekładzie 
Adama Mickiewicza. Pu-
bliczność domagała się bisu, 
dzięki czemu na sam koniec 
ze sceny wybrzmiało „Tan-
go Warszawy”- nieco zapo-
mniany utwór opowiadający 
o powstaniu warszawskim. 
Po koncercie na publiczność 
i zaproszonych gości czekał 
słodki poczęstunek - kawa, 
herbata i słodkości z cukier-
ni „U Jeznacha”.

Cała twórczość i muzy-
ka zaprezentowane w trak-
cie koncertu „Znasz-li ten 
kraj” były żywym pomni-
kiem polskiej pieśni patrio-
tycznej oraz symbolem na-
szej wspólnoty i tożsamości 
narodowej. Koncert ten ide-
alnie wpisał się w obchody 
100-lecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę. 

W Sochaczewskim Centrum 
Kultury przy ul. 15 Sierpnia 
83 powoli dobiegają końca 
prace budowlane, dzięki któ-
rym już niebawem sala kon-
certowa wzbogaci się o bal-
kon. Powiększy on widownię 
o 50 dodatkowych miejsc sie-
dzących. Dotychczas zdarza-
ło się, że koncerty organizo-
wane w SCK w Boryszewie 
gromadziły tak dużą publicz-
ność, że część osób musiała 
stać w drzwiach i na koryta-
rzu, żeby móc wziąć w nich 

udział. Dobudowa balkonu 
ten problem rozwiąże. Aktu-
alnie trwa montaż podestu, 
na którym lada dzień insta-
lowane będą fotele. Następ-
nie jeszcze drobne prace ko-
smetyczne i projekt zostanie 
s� nalizowany. Publiczność, 
która przybędzie na paź-
dziernikowe koncerty w So-
chaczewskim Centrum Kul-
tury w Boryszewie będzie już 
miała możliwość obejrzeć je 
z dobudowanego na sali bal-
konu. 
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To kino musicie zobaczyć!

Nieważkość 
w Galerii ZeDeKWeekend w Kontraście
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Filmowy Jam Session w 
Klubie Kontrast mógłby się 
stać naszym towarem eks-
portowym. I nie ma w tym 
nawet odrobiny przesady. 
Kto jeszcze tego nie spraw-
dził, musi to zrobić jak naj-
szybciej. Koniecznie.

Ja przekonałam się o 
tym po całym sezonie mu-
zycznych projekcji. Bo po-
dobnie jak większości z 
Państwa zawsze coś mi 
przeszkadzało, miałam za-
jętą sobotę, albo pracowa-
łam, albo po prostu, po 
całym tygodniu intensyw-
nego życia, nie chciało mi 
się wyjść z domu. 

W sobotę 15 września 
po raz pierwszy wybra-

łam się do Sochaczewskie-
go Centrum Kultury na 
Filmowy Jam Session. Tra-
� łam na przedwojenny � lm 
„Człowiek z kamerą” ra-
dzieckiego reżysera Dzigi 
Wiertowa, który pokazał 
nam różnorodne życie Mo-
skwy końca lat 20. XX w. 
Obraz okazał się genialny, 
podobnie jak jego autor. Te-
matem � lmu stało się zwy-
kłe miejskie życie, nie ujęte 
w żadną konkretną fabu-
łę. Dramatyzm � lmu sam 
się nakręcał tempem, do-
skonałym montażem, eks-
perymentami stosowany-
mi przez reżysera, takimi 
jak stop-klatka, nakładanie 
obrazów. A przypomnijmy, 

że „Człowiek z kamerą” po-
chodzi z 1929 r.(!) 

Napisałam, że � lm sam 
się nakręca, ale to niepraw-
da. Zdecydowanie poma-
ga mu w tym muzyka grana 
na żywo przez trio: Marek 
Chrzan (gitara), Jarek Mo-
drzejewski (kontrabas) i 
Gamid Ibadullayev (perku-
sja) plus świetny akustyk 
SCK - Przemek Milczarek. 
Ponad godzinna projekcja 

minęła jak jedna chwila, a 
muzyka do � lmu do dziś 
dźwięczy w mojej głowie.

To cykliczne wydarzenie 
jest pomysłem Gamida Iba-
dullayeva, artysty o wielu 
talentach, który kocha czar-
no-białe nieme kino. Wy-
szukuje najlepsze przedwo-
jenne obrazy, wypożycza 
ich cyfrową wersję i wraz z 
pozostałymi instrumenta-
listami tworzy muzykę. W 
organizacji Filmowego Jam 
Session Gamida wspiera Iza 
Strzelecka, popularyzując 
na różne sposoby ten wyjąt-
kowy projekt. 

Jestem przekonana, że 
gdyby taki cykl, przypomi-
nający największe osiągnię-
cia polskiego i światowego 
kina niemego, odbywał się 
w Warszawie, za każdym 
razem brakowałoby miejsc. 
Tymczasem w sochaczew-
skim Klubie Kontrast cze-
kają na publiczność wygod-
ne kanapy, wolne stoliki, 
przy których można wypić 
kawę czy lampkę wina, a do 
tego wstęp jest za darmo.

Gorąco zachęcam na-
szych czytelników do od-
wiedzenia Klubu Kontrast 
w SCK przy ul. 15 Sierpnia 
83. Najbliższy � lmowy wie-
czór już w październiku.

Jolanta Sosnowska

W okresie wakacji w Socha-
czewskim Centrum Kultury 
przy ul. 15 Sierpnia 83 w holu, 
który funkcjonuje jako Galeria 
ZeDeK, trwały prace remon-
towe. Efekty tych zmian bę-
dzie można obejrzeć już 13 paź-
dziernika, w trakcie wernisażu 
pierwszej wystawy w tym sezo-
nie artystycznym. 

Będzie to wystawa Pra-
cowni Eksperymentów Au-
diowizualnych zatytułowana 
„Nieważkość”, na której zapre-
zentowane zostaną głównie fo-
togra� e. Część z nich będzie po-
kazywała tancerki i tancerzy z 
Zespołu Tanecznego „Abstrakt” 
prowadzonego przez Moni-
kę Osiecką- Jaworską w SCK w 
Chodakowie. Pozostałe fotogra-
� e przedstawią bardziej abstrak-
cyjną odsłonę nieważkości. 

Dodatkowy element werni-
sażu to artystyczny performan-

ce w wykonaniu „Abstraktu”. 
Będzie to krótki taniec perfor-
matywny do improwizacji mu-
zycznych w wykonaniu trio Ko-
ścielna/Wypych/Ibadullayev 
grającego azerbejdżańską mu-
zykę ludową. 

Weźmie w nim również 
udział sochaczewianka Nata-
lia Kułach – wokalistka, któ-
ra już kilka razy gościnnie 
występowała z zespołem. Ta-
neczny performance  wprowa-
dzi wszystkich w świat muzyki 
azerbejdżańskiej, której tuż po 
wernisażu będzie można po-
słuchać w trakcie koncertu w 
Klubie Kontrast. Muzycy z trio: 
Monika Kościelna (skrzypce), 
Leszek Wypych (gitara) i Ga-
mid Ibadullayev (perkusja) za-
biorą wszystkich w muzyczną 
podróż do Azerbejdżanu. W 
dwóch utworach gościnnie za-
śpiewa Natalia Kułach. 

Wstęp na Filmowy Jam Session jest bezpłatny. 
Rezerwacji stolików można dokonać poprzez stronę 

internetową Sochaczewskiego Centrum Kultury: 
www.sck.sochaczew.pl 

oraz telefonicznie pod nr: (46) 863-07-68.

Wstęp na wernisaż wystawy „Nieważkość” w Galerii ZeDEK w Sochaczewskim Centrum 
Kultury w Boryszewie i na koncert trio: Kościelna/Wypych/Ibadullayev w Klubie 
Kontrast, który odbędzie tuz po wernisażu, jest bezpłatny. Rezerwacji Stolików na 

koncert w klubie można dokonać poprzez stronę internetową Sochaczewskiego Centrum 
Kultury:  www.sck.sochaczew.pl lub telefonicznie pod nr (46) 863-07-68. Zapraszamy.

W ramach Filmowego Jam Session w Klubie Kontrast w SCK 
przy ul. 15 Sierpnia 83 czeka nas jeszcze wiele muzyczno-filmowych 
spotkań. W nowym sezonie artystycznym zaprezentowane zostaną 
nieme produkcje z wielu zakątków świata. Będą to różne gatunki 

– od dramatu, poprzez komedie i animacje, aż po filmy dokumentalne. 
Planujemy pokazać m.in. „Metropolis”, „Gabinet doktora Caligari” 

i „Pancernik Potiomkin”. Wszystko to przy dźwiękach improwizowanej 
muzyki granej na żywo przez muzyków związanych z Sochaczewem. 
Po projekcjach filmów zapraszamy do niespiesznych rozmów nt. kina 

i nie tylko, przy kawie, herbacie i lampce wina, gdyż wydłużamy 
godziny otwarcia klubu do godz. 22.00 - zachęca Iza Strzelecka, 

opiekun artystyczny Filmowego Jam Session.
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Do 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Iłowie staran-
nie się przygotowywało. Plany 
zostały zrealizowane, mimo że 
od 1 września 2017 roku gim-
nazjum włączono w skład Szko-
ły Podstawowej im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego w Iłowie. 
Nauczyciele wraz z uczniami 
uczestniczyli w rajdach szla-
kiem Wielkiej Wojny organizo-
wanych przez Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad 
Bzurą. Rada Rodziców iłowskie-
go gimnazjum ufundowała ju-
bileuszową tablicę, a jedna z klas 
zrealizowała projekt edukacyj-
ny „Droga do niepodległości”. 
Ponadto odbyła się wyjątkowa 
lekcja historii z udziałem Elżbie-
ty Skotnickiej-Trackiej, wnuczki 
poległego na ziemi sochaczew-
skiej gen. Stanisława Grzmota-
-Skotnickiego. Nawiązała ona 
do roli swojego dziadka w Legio-
nach Piłsudskiego. Był on jed-
nym z siedmiu ułanów w legen-
darnym pierwszym i drugim 
patrolu Beliny-Prażmowskiego. 

Wielki jubileusz i walory hi-
storyczne Iłowa skłoniły pasjo-
natów rowerów do zorganizo-
wania rajdu „100 kilometrów na 
100. Rocznicę Odzyskania Nie-
podległości”. Rajd przebiegał 
niezwykle urokliwą trasą wzdłuż 
Wisły, na trasie Płock - Iłów - 

Płock, szlakiem miejsc pamięci 
Wielkiej Wojny. Patronem rajdu 
była Międzyzakładowa Komi-
sja Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Płocku. Po zło-
żeniu hołdu marszałkowi Józe-
fowi Piłsudskiemu przy pomni-
ku poświęconym żołnierzom 
poległym w 1914-1918 r. oraz 
obrońcom Płocka 1920 r., spo-
czywającym na Cmentarzu Gar-
nizonowym w Płocku, rajd wy-
ruszył w kierunku Iłowa. 

Uczestnicy zatrzymali się 
w Świniarach, przy kapliczce 
upamiętniającej powódź 2010 

roku. W Piotrkówku do raj-
du dołączyła grupa harcerek z 
Ośrodka „Dom na Szlaku” w 
Załuskowie wraz z opiekun-
ką Ewą Grzywacz. Po drodze 
zatrzymaliśmy się przy cmen-
tarzu Wielkiej Wojny w Obo-
rach, na skraju lasu Rzepki. 
Odwiedziliśmy też cmentarz 
w Iłowie i mogiły żołnierskie 
z 1914 i 1939 roku. Przewod-
nikiem na całej trasie była na-
uczycielka historii i geogra� i 
w gimnazjum, a teraz w szko-
le podstawowej - Jolanta Kra-
śniewska. 

Dorobkiem gimnazjum 
są tablice upamiętniające waż-
ne wydarzenia w historii Iło-
wa oraz promujące walory na-
turalnego środowiska. Właśnie 
przy tych tablicach na terenie 
szkolnym zakończył się pierw-
szy dzień rajdu. Szkolna stołów-
ka przygotowała dla wszystkich 
grochówkę ufundowaną przez 
organizatora, a życzliwe spon-
sorki upiekły pyszne ciasta. 

Drugi dzień rajdu prze-
widywał zwiedzanie Skanse-
nu Osadnictwa Olenderskie-
go z kościołem ewangelickim w 
Wiączeminie, a potem Mszę św. 
w Troszynie Polskim. Niestety 
skansen ze względu na prace re-
montowe był niedostępny. Nic 
straconego, plany zrealizujemy 
podczas kolejnej edycji rajdu. 

Dziękuję uczestnikom wy-
prawy a także Markowi Krysz-
to� akowi - przewodniczącemu 
MKOiW NSZZ „Solidarność” 
i radnemu Rady Miasta Płock - 
za przekazane środki na poczę-
stunek, Ewie Ryfa - dyrektoro-
wi SP im. M. J. Piłsudskiego za 
udostępnienie obiektu. Dzięku-
ję Leszkowi Brzeskiemu - rad-
nemu Rady Miasta Płock, który 
od wielu lat jest organizatorem 
podobnych inicjatyw w Płocku. 

Jan P. Kraśniewski
przewodniczący Koła NSZZ 

„Solidarność” w SP w Iłowie

W 100. rocznicę 
odzyskania niepodległości
Gmina Iłów wielokrotnie doświadczała działań wojennych. Na jej terenie trwały zacięte walki w 1914 
roku, a potem w 1939 podczas Bitwy nad Bzurą. Jest wiele miejsc pamięci m.in. trzy cmentarze z czasów 
Wielkiej Wojny (Iłów, Obory, Wszeliwy), mogiły żołnierskie z II wojny na cmentarzach parafi alnych w 
Iłowie, Brzozowie i Giżycach. W 1932 roku wdzięczni za odzyskanie niepodległości iłowianie uroczyście 
odsłonili pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, a miejscowej szkole nadano imię marszałka. To imię 
przywrócono szkole w 2004r., ale niestety, mimo prób, pomnika nie udało się odbudować.

W Sochaczewie odbył się III 
Festiwal Streetfoodu. Sma-
ków kuchni całego świata 
można było skosztować 
w dniach 14-16 września 
na terenie MOSiR przy ul. 
Warszawskiej.

Kilkanaście foodtrucków 
stanęło na trzy dni na bocz-
nym boisku stadionu. Sprze-
dawcy serwowali m.in.: bur-
gery, dania z grilla, hot-dogi, 
taco, węgierskie langosze, 
ormiańskie lawasze, słodkie 

hiszpańskie churros z Nu-
tellą. Namiot z nalewakami 
rozstawił także nasz miej-
scowy Browar Socho.

Drugiego dnia, w sobo-
tę, jako wydarzenie towa-
rzyszące, odbył się festiwal 
Holi. Dzieciaki rzucały się 
kolorowymi proszkami. Co 
pół godziny DJ, prowadzą-
cy imprezę, dawał znak do 
wspólnego wyrzutu. Efek-
ty tej kolorowej zabawy mo-
żemy zobaczyć na zdjęciach. 

(mf)

Trzy dni jedzenia

W tym roku rolę gospodarza 
i współorganizatora powia-
towego święta plonów objęła 
gmina Młodzieszyn. W nie-
dzielę, 16 września honory 
starostów dożynkowych peł-
nili Beata Wódka i Tomasz 
Więcek.

Uroczystą mszę św. dożyn-
kową koncelebrowali dzie-
kan ks. Piotr Żądło, ks. Sta-
nisław Łubian i proboszcz 
tutejszej para� i ks. Dariusz 
Kuźmiński. Uświetniła ją So-

chaczewska Orkiestra Dęta. 
Wykonawcą chleba dożyn-
kowego była piekarnia Sylwe-
stra Kaczmarka z Sochacze-
wa, zaś powiatowy wieniec 
dożynkowy wykonała kwia-

ciarnia „Ale Bajka” Aleksan-
dry Chaber. 

Po mszy barwny korowód 
przemaszerował na stadion 
sportowy w Młodzieszynie. Tu 
rozpoczęła się dalsza część uro-

czystości. Na scenie wystąpiła 
młodzież z GOK w Młodzieszy-
nie. Publiczność rozbawił lokal-
ny kabaret NICTUPONAS a 
także grupy „Dens Babki” oraz 
„Teraz My”. W międzyczasie 
odbywały się konkursy dla pu-
bliczności. Natomiast niekwe-
stionowaną gwiazdą wieczoru 
był występ jednego z bardziej 
znanych i lubianych zespołów 
- Power Play, który zgromadził 
przed sceną tłum ludzi. 

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Święto rolników w Młodzieszynie

Narodowe czytanie 
w bibliotece
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina w 
Sochaczewie w patio kramnic miejskich zaprezentowali 
przedstawienie teatralno-muzyczne na motywach powieści 
„Przedwiośnie”, Stefana Żeromskiego. Opiekunem arty-
stycznym grupy młodych artystów jest Justyna Kwiatkow-
ska-Kornatko. Spektakl odbył się 20 września w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie 2018”, w której 
uczestniczy Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie. 
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Półmaraton wrócił na klasycz-
ną trasę, ze startem w Kamio-
nie. Trasa uzyskała w maju tego 
roku atest Polskiego Związ-
ku Lekkiej Atletyki. O� cjal-
ne otwarcie zawodów mia-
ło jednak miejsce na stadionie 
MOSiR przy ul. Warszawskiej. 
Wzięli w nim udział poseł Ma-
ciej Małecki, zastępca burmi-
strza Dariusz Dobrowolski, 
naczelnik Wydziału Sportu i 
Organizacji Pozarządowych 
UM – Agata Kalińska, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji - Mieczysław 
Głuchowski oraz jego zastępca 
Anna Ulicka. 

Organizatorzy   przypo-
mnieli wydarzenia sprzed 79 
lat, z którymi związany jest 
aspekt historyczny najstarszej 
sochaczewskiej imprezy bie-
gowej. 35. jubileuszowy mara-
ton był też częścią większego 
jubileuszu – 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległo-
ści, co podkreślano podczas 
ceremonii otwarcia zawodów. 
Na stadionie MOSiR odśpie-
wano Mazurka Dąbrowskiego, 
po czym zawodnicy przebiegli 
symboliczną rundę honorową. 
Sygnał do startu dał poseł Ma-
ciej Małecki.

Biegacze, dzięki uprzej-
mości Zakładu Komunikacji 
Miejskiej, zostali przetranspor-
towani autobusami do Kamio-
na, skąd o 11.00 odbył się start 
ostry. Gdy biegacze pokonywa-
li trasę, na stadionie przy War-
szawskiej odbył się mini bieg 
dla dzieci do 7 lat na dystansie 
210,9 m. Wzięło w nim udział 
ok. 50 maluchów, które, z po-
mocną, rodziców i opiekunów 
z uśmiechami na ustach wbie-
gli na metę, gdzie zostali nagro-
dzeni medalami i dyplomami. 

Pierwszy linię mety pół-
maratonu przekroczył miesz-
kaniec podwarszawskiego Pia-
seczna - Krzysztof Wasiewicz. 
Jako 18. bieg ukończyła Olga 
Tsikhanouskaya. Wszyscy, któ-
rzy ukończyli 35. Półmara-
ton Szlakiem Walk nad Bzurą 
odebrali na mecie pamiątkowe 
medale i koszulki. Zawodnicy, 
którzy zajęli sześć pierwszych 

miejsc w klasy� kacji general-
nej kobiet i mężczyzn oraz po 
trzech najlepszych biegaczy w 
poszczególnych kategoriach 
wiekowych, otrzymali puchary 
i nagrody pieniężne. Listę zwy-
cięzców prezentujemy poniżej.

Dodatkowo organizato-
rzy wręczyli siedem nagród 
indywidualnych.   Otrzyma-
li je: Barbara Rosińska (naj-
starsza zawodniczka), Mag-
dalena Sprawka (najmłodsza 
zawodniczka), Jacek Rembow-
ski (najstarszy zawodnik), Mi-
chał Karasiński (najmłodszy 
zawodnik), Anna Milczarek 
(najlepsza sochaczewianka), 
Dawid Bartłowicz (najlepszy 
sochaczewianin), Dariusz Po-
drażka (nagroda specjalna za 
zajęcia 72. miejsca, upamiętnia-
jąca pomysłodawcę półmarato-
nu – Jana Cebrzyńskiego). 

Jubileuszowy XXXV Pół-
maraton Szlakiem Walk nad 
Bzurą organizowany przez Miej-

ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Sochaczewie i Miasto Socha-
czew wspierali m.in.: Interdom 
(fundator koszulek), Gmina So-
chaczew, Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie (wsparcie � nan-
sowe), ENTRE timing (pomiar 
czasu), Hu� ec ZHP Sochaczew 
(punkty z wodą i żywnością 
na trasie), Bar Brothers Grze-
gory, Tęczowy ogród, Cukier-
nia Sowa, Żywiec Zdrój (poczę-

stunek i posiłek regeneracyjny 
na mecie), Kwiaciarnia Państwa 
Śmigera przy ul. 15 Sierpnia (lau-
ry dla zwycięzców), Auto Plane-
ta (pilot wyścigu), Crazy Cyclist 
Sochaczew (asysta rowerowa na 
trasie), Maciej Komosa i Robert 
Bulik (� zjoterapeuci), Klub Wo-
lontariuszy przy MOPS Socha-
czew (pomoc organizacyjna na 
stadionie). 

Szlakiem walk Września
Blisko 200 zawodniczek i zawodników pobiegło w 35. Półmaratonie Szlakiem Walk 
nad Bzurą. Pierwszy linię mety przekroczył Krzysztof Wasiewicz z czasem 1:08:16. 
Najszybsza wśród kobiet była Olga Tsikhanouskaya (1:26:24). W międzyczasie na 
stadionie MOSiR przy ul. Warszawskiej odbył się mini bieg dla dzieci.

Klasyfikacja generalna mężczyzn: 
1. Krzysztof Wasiewicz (1:08:16),
2. Maksim Yushchanka (1:09:59), 
3. Pawel Olijnik (1:10:04), 
4. Mykhaylo Iveruk (1:12:09),
5. Mateusz Łękawa (1:13:14), 
6. Hryhorii Khomych (1:13:27)

Klasyfikacja generalna kobiet: 
1. Olga Tsikhanouskaya (1:26:24), 
2. Swietlana Olijnik (1:28:00), 
3. Alena Shumik (1:28:51), 
4. Anna Belka (1:29:50), 
5. Marta Hagen (1:30:28), 
6. Agnieszka Kowalczyk (1:32:06)

Kobiety do 29 lat: 1. Patrycja Wróblewska, 
2. Magdalena Sprawka, 3. Katarzyna Zakrzewska

Kobiety do 39 lat: 1. Beata Zaręba, 
2. Ilona Werenkowicz-Wrona, 3. Marta Dymek

Kobiety do 49 lat: 1. Joanna Rębiś, 
2. Barbara Rosińska, 3. Agnieszka Marcinek

Mężczyźni do 29 lat: 1. Daniel Michałowski, 
2. Michał Karasiński, 3. Tomasz Mikulski

Mężczyźni do 39 lat: 1. Jerzy Kalasouski, 
2. Mariusz Zciesielski, 3. Robert Michalski

Mężczyźni do 49 lat: 1. Paweł Gozdowski, 
2. Grzegorz Gala, 3. Jacek Szymczak

Mężczyźni do 59 lat: 1. Marek Pociech, 
2. Jacek Kulik, 3. Sylwester Dudek

Mężczyźni do 69 lat: 1. Mirosław Suk, 
2. Bogusław Ksyna, 3. Jan Opałka

Mężczyźni powyżej 70 lat: 1. Jan Kocimski, 
2. Józef Zalewski, 3. Czesław Nowakowski

W dniach 18-23 września w hiszpańskim Alicante odbyły 
się mistrzostwa Europy w tenisie stołowym. Liderka Socha-
czewskiego Klubu Tenisa Stołowego, Katarzyna Grzybow-
ska-Franc, wywalczyła brązowy medal w grze pojedynczej 
podczas tej prestiżowej imprezy. Po czterech wygranych 
pojedynkach, na drodze po złoto stanęła jej Li Qian (za-
wodniczka KTS Tarnobrzeg), z którą Katarzyna Grzybow-
ska-Franc przegrała 4:1.

Brąz pani Katarzyny

22 września na siłowni ze-
wnętrznej w Chodakowie 
odbyły się III Mistrzostwa 
Polski w podciąganiu cię-
żarowym. Organizatorami 
imprezy była grupa Pul-
l&Push Team oraz MOSiR. 
W zawodach wzięło udział 
17 zawodników, siłaczy z 
całego kraju, a także dwóch 
gości z Ukrainy.

Zmagania z ciężarami roz-
poczęły kobiety. Wygrała 
Katarzyna Najman, która 
pobiła nieo� cjalny rekord 
świata. Poprzedni, to wynik 
41,86 kg. Katarzyna pod-
ciągnęła się z obciążeniem 
43,90 kg! Druga była ubie-
głoroczna mistrzyni Kamila 
Kubik, która uzyskała wy-
nik 35 kg. Trzecie miejsce 
zajęła Dagmara Plutowska z 
ciężarem 20 kg.

Kategorię mężczyzn do 80 
kg, podobnie jak przed rokiem, 
wygrał Paweł Koch, który pod-
ciągnął się z ciężarem 92,5 kg. 
Drugi, z wynikiem 80 kg, był 
ważący jedyne 59,6 kg Mi-
chał Fila. Trzecie miejsce zajął 
Danny Hannoush, który rów-
nież uzyskał 80 kg, ale był cięż-
szy od Michała. Kolejne loka-
ty zajęli: 4. Marcin Białek (60 
kg), 5. Paweł Selerski (55 kg), 
6. Marcin Wróblewski (50 kg), 
7. Jacek Czerwiński (50 kg), 8. 
Artur Krysa (45 kg), 9. Serhii 
Fabryi (40 kg), 10. Patryk Jan-
cewicz (35 kg).

W kategorii mężczyzn 
powyżej 80 kg wygrał Ro-
bert Plutowski z wynikiem 
90 kg. Drugie miejsce, z cię-
żarem 70 kg, dzięki mniej-
szej wadze ciała, zajął Da-
niel Węgrowski. Trzeci, 
również z wynikiem 70 kg, 
był Michał Łapa, czwarty 
Kamil Tomaszewski (35 kg).

Po zawodach nastąpiło 
wręczenie statuetek i nagród 
� nansowych. Sponsorami 
imprezy byli: burmistrza So-
chaczewa, wójt gminy So-
chaczew, Robert Plutow-
ski, Grupa Pull&Push Team 
oraz Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Sochaczewie.

Z ciężarem u pasa

Katarzyna Najman - nieo� cjalna 
rekordzistka świata 
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Mecz z Wichrem Ciesze-
wo był hitem czwartej ko-
lejki płockiej A-klasy. Ry-
wale biało-zielonych przed 
spotkaniem mieli komplet 
zwycięstw i nie stracili żad-
nej bramki. Czyste konto przy 
ul. Chopina gościom udało się 
zachować tylko do 18. minu-
ty, kiedy po dośrodkowaniu 
z rzutu rożnego piłkę do siat-
ki wbił 15-letni Maciej Brdeja. 
Jednobramkowe prowadzenie 
dla Bzury utrzymało się do 
przerwy. W 56. minucie z ław-
ki rezerwowej wszedł Adam 
Żółtowski, by po chwili pod-
wyższyć wynik. Kwadrans 
przed końcem meczu było już 
3:0, a piłkę w bramce umieścił 
Adrian Tomczyk. Goście wal-
czyli jednak do końca i udało 
im się zdobyć honorowe tra-
� enie. Wynik na 4:1 z rzutu 
karnego ustalił Kamil Woj-
ciechowski, wybrany później 
przez kibiców Bzury najlep-
szym graczem tego spotkania. 

W niedzielę 23 września 
biało-zieloni zagrali drugi w 
tym sezonie mecz na wyjeź-
dzie. Trener Paweł Rzymow-

ski wystawił w Słubicach bar-
dzo młody skład – średnia 
wieku wyjściowej jedenast-
ki Bzury wynosiła 18,5 roku. 
Ponadto, ze względu na nie-
dyspozyję dwóch bramkarzy 
chodakowskiego zespołu mię-
dzy słupkami stanął Mariusz 
Kawczyński, który jest nomi-
nalnym obrońcą. Do prze-
rwy Mazowia Słubice prowa-
dziła 1:0. W drugiej części gry 
Bzura pokazała klasę i swój 
charakter, wbijając rywalom 
cztery gole. Do bramki tra� ali 

Adrian Tomczyk, Kamil Woj-
ciechowski, kapitan zespołu 
Jarosław Stencel, który wszedł 
z ławki i wykorzystał rzut kar-
ny. Wynik, na 4:1 dla gości, 
ustalił Mateusz Kopka. 

Bzura Chodaków po pię-
ciu kolejkach zajmuje drugie 
miejsce w tabeli płockiej A-
-klasy. Ma tyle samo punktów 
co Błękitni Gąbin, lecz gorszy 
bilans bramkowy. Najpraw-
dopodobniej to właśnie z błę-
kitnymi przyjdzie biało-zielo-
nym rywalizować o awans do 

ligi okręgowej. Przypomnij-
my, drużyny spotkały się w 
pierwszej kolejce w Chodako-
wie. Mecz zakończył się remi-
sem 1:1. Rewanż rozegrany zo-
stanie dopiero wiosną. Póki co 
należy mieć nadzieję, że błękit-
nym powinie się noga i stracą 
punkty jeszcze podczas rundy 
jesiennej. Emocje na stadion 
przy ul. Chopina powrócą w 
niedzielę 30 września. Bzura 
zagra z Zorzą Szczawin Ko-
ścielny. Początek meczu o go-
dzinie 16.00. 

Dwa razy po 4:1
Pierwsza drużyna Bzury Chodaków idzie jak burza. W dwóch ostatnich spotkaniach 
biało-zieloni odnieśli pewne zwycięstwa. 

Bzura Chodaków – Wicher Cieszewo 4:1 (1:0)
Mazowia Słubice - Bzura Chodaków 1:4 (1:0)

Tabela po V kolejkach
1. Błękitni Gąbin 13

2. Bzura Chodaków 13

3. Wicher Cieszewo 9

4. GKS Góra 9

5. ULKS Ciółkowo 7

6. Zorza Szczawin Kościelny 6

7. Szopen Sanniki 6

8. Mazowia Słubice 6

9. Spójnia Mała Wieś 6

10. Polonia Radzanowo 4

11. Wisła Główina-Sobowo 4

12. Wisła Nowy Duninów 1

Trzy zwycięstwa i jedna po-
rażka, to dotychczasowy bi-
lans piłkarzy KS Orkan Socha-
czew w zmaganiach ligowych z 
płockiej B-klasie. W ostatnim 
meczu, w sobotę 15 września, 
wygrali na swoim boisku z 
Czarnymi Rempin 5:2.

Po pierwszych minutach spo-
tkania zapowiadało się na wy-
soki wynik. Szybka bramka, 
już w 2. minucie, chwilę póź-
niej wykorzystany rzut karny 
i kolejny gol na 3:0 dla Orka-
na. Tempo i zapał do gry jed-
nak powoli opadały. W efekcie 
goście zdołali strzelić bramkę. 
Pierwsza połowa zakończyła się 
wynikiem 4:1. 

Drugą cześć spotkania po-
winna się rozpocząć od pod-
wyższenia wyniku dla socha-
czewskiej drużyny, która nie 
wykorzystała rzutu karnego. 
Czarni kolejną zdobytą bram-
ką wywołali trochę nerwowości 
w szeregach piłkarzy Orkana, 

którzy po czerwonej kartce dla 
lewoskrzydłowego pomocnika 
byli zmuszenie kończyć mecz 
w dziesiątkę. Już w doliczo-
nym czasie gry sędzia podykto-
wał trzeci w tym spotkaniu rzut 
karny dla sochaczewian. Został 
on wykorzystany, co ustaliło 
wynik meczu na 5:2.

W kolejce rozegranej w 
weekend 22-23 września piłka-
rze Orkana mieli wolne. Kolej-
ny mecz zagrają na stadionie 
przy ul. Warszawskiej w sobo-
tę 29 września. Sochaczewska 
drużyna będzie podejmować 
drugi zespół Unii Czermno. Po-
czątek spotkania o godz. 16.00.

KS Orkan Sochaczew - Czarni Rempin 5:2 (4:1)
bramki: Cezary Czarnecki (2), Przemysław 
Bardziński, Adrian Rzeźniczek, Łukasz Kobierecki.

Orkan: Dawid Kuśmider, Ernest Świstak, Robert 
Kołodziejczak, Mateusz Rogala, Arkadiusz 
Widyński (Kamil Jeznach), Łukasz Kobierecki, 
Przemysław Bardziński, Grzegorz Affek (Kamil 
Dłutek), Adrian Rzeźniczek, Patryk Malinowski, 
Cezary Czarnecki.

Orkan pokonał Czarnych

Zawody te przez ostatnie 
lata zyskały na randze i 
prestiżu. Organizacja ju-
bileuszowej 10. edycji była 
przeprowadzona perfekcyj-
nie, na światowym poziomie. 
W sobotę 15 września w hali 
sportowej Szkoły Podstawo-
wej nr 4 odbył się X Otwar-
ty Międzynarodowy Puchar 
Polski Judo Juniorek i Junio-
rów im. Tadeusza Naskręta.

Ceremonia   o� cjalnego otwar-
cia zawodów miała charak-
ter olimpijski. Zgromadzeni w 
hali odśpiewali hymn Polski, 
po czym miało miejsce zapale-
nia znicza olimpijskiego i pod-
niesienie symbolicznej � agi z 
pięcioma kolorowym obręcza-
mi. W otwarciu turnieju wzię-
li udział m.in. burmistrz Piotr 
Osiecki oraz jego zastępca Da-
riusz Dobrowolski, starosta Jo-

lanta Gonta, radny sejmiku wo-
jewódzkiego Mirosław Adam 
Orliński oraz małżonka patro-
na imprezy Urszula Naskręt. 

Rywalizowano na trzech 
tatami w 16 kategoriach wago-
wych. W zawodach, organizo-
wanych przez UKS Orkan-Ju-
do Sochaczew, wystartowały 53 
zawodniczek i 100 zawodniczki 
z całego kraju oraz judocy z za-

granicznych klubów: Azerbej-
dżanu, Włoch, Ukrainy i Bia-
łorusi. Szkoda, że w tym gronie 
nie znalazł się ani jeden repre-
zentant któregoś z trzech pręż-
nie działających w naszym mie-
ście klubów judo. 

Młodsi sochaczewscy ju-
docy stanęli za to do walki ko-
lejnego dnia. W niedzielę, rów-
nież w Szkole Podstawowej nr 

4, odbyły się międzywojewódz-
kie mistrzostwa młodzików. 
Stawką turnieju były kwali� -
kacje do mistrzostw Polski, któ-
re rozegrane zostaną w dniach 
20-21 października w Rybniku. 
Gospodarze zawodów, UKS 
Orkan-Judo, wystawili pię-
ciu zawodników. Każdy z nich 
uzyskał kwali� kacje do turnie-
ju � nałowego. Brązowe medale 
zdobyli: Jan Jesiołowski (50 kg), 
Kacper Wątkowski (50 kg), Oli-
wier Grzeszczak (46 kg). Piąte 
miejsce zajął Bartosz Ambro-
ży (55 kg), a siódme Kamil Lis 
(46 kg).

Do walki stanął też repre-
zentant Sochaczewskiego Cen-
trum Sportów Walki, Eryk 
Zdanowski. Wywalczył srebr-
ny medal w kategorii do 50 kg 
i tym samym również zapewnił 
sobie kwali� kację do � nałowe-
go turnieju mistrzostw Polski.

Jubileuszowy memoriał 
 

 

 

 

 

  XIV BIEG PAPIESKI 
        SOCHACZEW 2018 

        14.10.2018r. 

                  niedziela 
 
    START:13.15 CHODAKÓW UL. MŁYNARSKA 
    META: PLAC KOŚCIUSZKI 
 

www.razemisprawnie.e-sochaczew.pl 
 

Weź udział w tej swoistej  
pielgrzymce upamiętniającej  
Pontyfikat Papieża Polaka Jana Pawła II 
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SIATKÓWKA

RUGBY

Na sochaczewską „Maracanę” 
przyszło około pół tysiąca wi-
dzów. „Jak nie u nas i nie z nimi, 
to kiedy i z kim?” - mówili kibice 
przed meczem z Budowlanymi 
Lublin, który odbył się w Socha-
czewie w niedzielę 16 września. 

Wynik w 3. minucie po cel-
nym kopnięciu drop goala otwo-
rzył Michał Kępa. Budowlani 
wyrównali siedem minut póź-
niej. Gdy wydawało się, że do 
przerwy już nic się nie wyda-
rzy, sochaczewscy wojownicy na 
przestrzeni dwóch minut dwu-
krotnie zawędrowali za słupy 
rywali. Punkty zdobyli zawod-
nicy ataku Marcin Krześniak 
i Adrian Niemiec. Reżyserami 
zakończonych akcji byli z kolei 
zagraniczni rugbiści występu-
jący w barwach Orkana - Artur 
Fusenko oraz grający pierwszy 
mecz w sochaczewskiej druży-
nie - Violeti Kolo (reprezentant 
Wysp Tonga na Mistrzostwach 
Świata w Rugby „7” w roku 
2018). Do gry, po kontuzji, wró-
cił również Joshua Chisanga. Ke-
nijczyk zagrał pełne 80 minut.

Po przerwie tempo gry spa-
dło. Trener Andrzej Kopyt, po 
urazach zawodników Orkana, 
był zmuszony do zrobienia kil-
ku nieplanowanych zmian, co 
zmniejszyło siłę sochaczewskiej 
drużyny. Goście z Lublina dą-

żyli jednak do kolejnego przyło-
żenia, dającego im defensywny 
punkt bonusowy. Udało im się 
to w czwartej minucie doliczo-
nego czasu gry. Zwycięstwo so-
chaczewskich rycerzy ucieszyło 
licznie zgromadzonych kibiców 

i dało nadzieję na dobrą grę w 
kolejnym spotkaniu, wyjazdo-
wym w Trójmieście.

Ogniwo Sopot to teoretycz-
nie najmocniejszy przeciwnik 
Orkana tej jesieni. W rozegra-
nym w sobotę 22 września me-

czu na Pomorzu wicemistrzo-
wie Polski pokazali swoją klasę. 
Rugbiści Orkana nie sprzedali 
jednak tanio skóry. Po wyrów-
nanej pierwszej połowie gospo-
darze prowadzili tylko 8:0. W 
pierwszej akcji drugiej części gry 
Michał Kępa oszukał obrońców 
i położył piłkę za słupami, na le-
wym skrzydle. Zdobywca punk-
tów zdołał jeszcze z ostrego kąta 
podwyższyć, zmniejszając straty 
do jednego punktu. Odpowiedź 
Ogniwa była natychmiastowa. Z 
biegiem czasu gospodarze zdo-
bywali coraz większą przewagę 
punktową. Orkan zdołał jednak 
wywalczyć kolejne przyłożenie, 
którego autorem był Tongijczyk 
Violeti Kolo.

Sochaczewscy rycerze mo-
gli wracać do domu z podnie-
sionymi głowami. W rewan-
żu, który zostanie rozegrany w 
Sochaczewie, przy wsparciu ki-
biców, na pewno będą równie 
ambitnie walczyć o zwycięstwo. 
Co ważne na drużynie Orkana 
nie ciąży żadna presja. Plan mi-
nimum na ten sezon, którym 
był awans do grupy mistrzow-
skiej, został wykonany. Każ-
dy kolejny mecz w tym roku, a 
zostało ich trzy, będzie nauką i 
zdobywaniem doświadczenia, 
aby w przyszłym roku móc już 
walczyć o medale.

Żaden rywal niestraszny
Za nami dwa kolejne mecze seniorów Whizz Rugby Club Orkan Sochaczew 
w grupie mistrzowskiej Ekstraligi. Sochaczewscy rycerze pokazali, że awans 
do najlepszej szóstki nie był przypadkowy. Orkan pokonał w Sochaczewie 
Budowlanych Lublin i, pomimo porażki, zagrał bardzo dobry mecz w Sopocie.

Whizz RC Orkan Sochaczew – KS Budowlani Lublin 15:10 (15:3)
punkty: Marcin Krześniak 5, Adrian Niemiec 5, Michał Kępa 5

MKS Ogniwo Sopot – Whizz RC Orkan Sochaczew 37:14 (8:0)
punkty: Michał Kępa 9, Violeti Kolo 5

W czwartek 13 września w hali MOSiR przy ul. Kusocińskiego 
odbyła się o� cjalna prezentacja wszystkich drużyn Whizz 
Rugby Club Orkana Sochaczew oraz sztabu szkoleniowego

W niedzielę 23 września 
na stadionie przy ul. War-
szawskiej rozegrano pierw-
szy z sześciu turniejów 
mistrzostw Polski kobiet 
U-16 w rugby 7. Gospody-
nie, sochaczewskie „Tygry-
sice”, mimo zaangażowania 
i walki na boisku, zajęły 
ostatnie miejsce. 

W turnieju wystąpiło pięć dru-
żyn. Rozegrano w sumie 10 
meczów systemem każdy z 
każdym. „Tygrysice” zremiso-
wały w pierwszym spotkaniu z 
Ogniwem Sopot 12:12. Niestety 
okazało się, że więcej punktów 
w pozostałych meczach gospo-
dynie już nie zdobyły i zakoń-
czyły zawody na ostatnim, 
piątym miejscu. Zwycięzcą tur-
nieju została drużyna RzKS Ju-
venii Kraków, drugie miejsce 
przypadło dziewczynom z eki-
py Venol Atomówki Łódź. Na 
trzecim miejscu uplasowała 
się drużyna KS Budowalnych 
Łódz, na czwartym Ogniwo 
Sopot. 

Tygrysice zagrały w 
składzie: Oliwia Kulińska, 
Wiktoria Mamcarz, Amelia 
Skurzewska, Julia Sadowska, 
Maja Kopka, Zuzanna Kreps, 
Zuzanna Krendzelak, Julia 
Dobińska, Natalia Siekierska 
oraz Jagoda Szafaryn.

Wyniki turnieju
Juvenia – Ogniwo 31:0
Atomówki – Budowlani 24:0
Tygrysice – Ogniwo 12:12
Juvenia – Budowlani 19:19
Atomówki – Tygrysice 30:0
Budowlani – Ogniwo 12:10
Juvenia – Tygrysice 25:0
Atomówki – Ogniwo 29:0
Budowlani – Tygrysice 14:0
Juvenia – Atomówki 19:14

Kobiece rugby 
w Sochaczewie

Przed nami XXV sezon 
Amatorskiej Ligi Piłki Siat-
kowej organizowany przez 
Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Wcześniej, w 
dniach 6-7 października, 
rozegrany zostanie turniej 
w ramach obchodów jubile-
uszu 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległo-
ści. Zwycięska drużyna bę-
dzie zwolniona z wpisowe-
go do ALPS. 

Dwudniowy turniej odbę-
dzie się w halach sporto-
wych przy ul. Chopina 101 
i Kusocińskiego 2. Zgło-
szenia przyjmowane są do 
28 września drogą mailo-
wą na adres: halowasocha-
czew@wp.pl. Więcej in-
formacji pod nr. telefonu: 
667 080 171. W zawodach 
przewidziany jest udział 
12 drużyn, podzielonych 
na cztery grupy. Losowa-

nie odbędzie się kilka dni 
przed turniejem, po czym 
podane zostaną miejsca 
oraz godziny rozgrywa-
nia spotkań. Mecze gru-
powe odbędą się w sobo-
tę (6.10) w dwóch halach 
MOSiR, systemem każ-
dy z każdym w danej gru-
pie. Następnie do kolejnej, 
niedzielnej fazy rozgrywek 
zakwalifikują się po dwie 
najlepsze drużyny z każdej 

grupy. Faza play-off roze-
grana zostanie w hali przy 
ul. Chopina. Zespół, któ-
ry wygra turniej, będzie 
zwolniony z opłaty wpiso-
wego za udział w nadcho-
dzącym sezonie Amator-
skiej Ligi Piłki Siatkowej. 

Pierwsza kolejka XXV 
sezonu ALPS zostanie ro-
zegrana 21 październi-
ka. Zgłoszenia zespo-
łów przyjmowane są do 

15 października. Wpiso-
we od drużyny wynosi 500 
zł. Każda z ekip musi się 
składać z minimum sze-
ściu, maksymalnie 12 za-
wodników. Liga rozgry-
wana będzie systemem 
każdy z każdym – mecz 
i rewanż. Następnie naj-
lepsze drużyny zagrają w 
rundzie play-off. Spotka-
nia odbywać się będą w 
soboty i niedziele w hali 

MOSiR przy ul. Chopina. 
Na zakończenie rozgrywek 
wszystkie drużyny otrzy-
mają pamiątkowe puchary, 
a trzy najlepsze ekipy do-
datkowo medale. Wybrani 
zostaną również: najlepszy 
przy jmujący,   środkow y, 
atakujący,   rozgrywający, 
libero oraz przyznana zo-
stanie nagroda indywidu-
alna dla MVP sezonu.

Turniej na 100-lecie i zapowiedź sezomu ALPS




