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Zbiórka gabarytów na ratyU nas
przeczytasz:

Chwała bohaterom
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TVP w dawnym „Azorku”

Schronisko „Azorek” odwiedziła ekipa telewizyjna realizu-
jąca program „Weterynarze z sercem”, emitowany o godz. 
14.30 w niedziele na kanale TVP1

Kolejna edycja SBO
Prezentujemy listę projektów, 
które zostaną poddane pod 
głosowanie w Sochaczewskim 
Budżecie Obywatelskim 
2020. Po wydaniu opinii przez 
odpowiednie wydziały urzędu 
miejskiego, komisja oceniła 
wnioski pod względem mery-
torycznym. Ostatecznie mamy 
do wyboru 19 propozycji. 
Głosowanie potrwa 
od 1 do 18 października

Dobiegają końca miejskie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Bitwy nad Bzurą. Za nami dedykowane im wydarzenia 
patriotyczne, kulturalne i sportowe – poświecenie wyremontowanych żołnierskich kwater na trojanowskim cmentarzu, półmaraton szlakami walk, 
Wrześniowe Spotkania z Pieśnią Chóralną, a także uroczystości ku czci zamordowanych z Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej. Zamiesz-
czamy szczegółowe relacje z ich przebiegu
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WAŻNY TEMAT

Znajdziesz nas 
na portalu 

społecznościo-
wym

 Facebook 

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

czewska

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

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

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

W wyborach do sejmu So-
chaczew znalazł się w okrę-
gu nr 16. Obejmuje on 
powiaty ciechanowski, go-
styniński, mławski, płoc-
ki, płoński, przasnyski, 
sierpecki, sochaczewski, żu-
romiński, żyrardowski oraz 
miasto na prawach powia-
tu - Płock. W każdym z tych 
miejsc wyborcy otrzymają 
ten sam zestaw kandydatów.

120 chętnych
O dziesięć mandatów po-
selskich powalczy aż stu 
dwudziestu   kandydatów 
wystawionych przez sześć 
komitetów. Pełne listy, czyli 
po dwadzieścia osób na każ-
dej z nich, zarejestrowały: 
Polskie Stronnictwo Ludo-
we, Prawo i Sprawiedliwość, 
Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej, Konfederacja Wol-
ność i Niepodległość, Ko-
alicyjny Komitet Wyborczy 
Koalicja Obywatelska PO 
.N IPL Zieloni oraz Koalicja 
Bezpartyjni Samorządowcy. 

Kandydaci   stanowią 
przekrój naszego społeczeń-
stwa, bo na listach znajdzie-
my   parlamentarzystów, 
prawników, nauczycieli, in-
żynierów, bankowców, po-
litologów, lekarzy, history-
ków, dziennikarzy, fi lozofa, 
aktora, specjalistę ds. re-
socjalizacji, ale też kierow-

cę samochodu ciężarowego, 
sanitariusza, pielęgniar-
kę, kilku rolników, kasjera-
-sprzedawcę i „zawodowych 
prezesów”. 

O nasze głosy powal-
czy kilkoro kandydatów z 
Sochaczewa: Maciej Ma-
łecki - „dwójka” na liście 
PiS, Mirosław Adam Orliń-
ski - „dwójka” na liście PSL, 
radny powiatowy Dariusz 
Zielski „szóstka” na liście Ko-
alicji Obywatelskiej oraz rad-
ny miasta Andrzej Kuśmirek 
- „czwórka” u Bezpartyjnych 
Samorządowców. 

Senat
Jeśli chodzi o senat, to na-
sze miasto znalazło się w 
okręgu wyborczym nr 38, 
obejmującym powiaty go-
styniński, płocki, sierpecki, 
sochaczewski, żyrardowski 
oraz miasto na prawach po-
wiatu - Płock. Na karcie do 
głosowania zobaczymy tyl-

ko dwa nazwiska. Zwycię-
ży jeden kandydat, ten któ-
ry zbierze więcej głosów. O 
mandat senatora ubiega-
ją się: były radny sejmiku i 
wicewojewoda mazowiec-
ki, senator VIII i IX kaden-
cji, wystawiony przez Pra-
wo i Sprawiedliwość Marek 
Martynowski oraz były pre-
mier Waldemar Pawlak re-
prezentujący Polskie Stron-
nictwo Ludowe. 

Głosujemy tam, gdzie 
zawsze
Znamy już numery, gra-
nice obwodów głosowa-
nia oraz adresy siedzib 21 
obwodowych komisji wy-
borczych. Jak zawsze loka-
le uruchomione zostaną w 
szkołach,   przedszkolach, 
budynkach SCK, placów-
kach pomocy społecznej. 
Dwanaście z nich przysto-
sowanych jest do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

Warto o tym pamiętać, bo 
wyborca niepełnosprawny 
mieszkający w obwodzie, 
gdzie od komisji i urny 
dzielą go schody, może 
złożyć wniosek o dopisa-
nie go do spisu wyborców 
w innym lokalu, gdzie ta-
kich barier nie ma. 

Komisarz wyborczy w 
Płocku utworzył na terenie 
miasta także trzy obwody 
odrębne. Powstaną one w 
Szpitalu Powiatowym przy 
ul. Batalionów Chłopskich, 
w pawilonie psychiatrycz-
nym Szpitala Powiatowego 
oraz Domu Kapłana Senio-
ra przy ul. Staszica. 

Głosowanie 
poza lokalem
Warto przypomnieć, że ist-
nieje możliwości głosowa-
nia korespondencyjnego i 
przez pełnomocnika. Gło-
sować korespondencyjnie 
mogą wyborcy posiadają-

cy orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności, a 
zamiar takiego głosowania 
(w tym przy pomocy na-
kładek w alfabecie Braille’a)
trzeba zgłosić do Komisa-
rza Wyborczego w Płocku 
najpóźniej do 30 września. 
Głosować przez pełnomoc-
nika mogą wyborcy, którzy 
najpóźniej w dniu głosowa-
nia ukończą 75 lat lub po-
siadają orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawno-
ści. Wniosek o sporządze-
nie aktu pełnomocnictwa 
należy złożyć do burmistrza 
Sochaczewa najpóźniej do 4 
października br. 

Sprawdź, 
czy jesteś w spisie
Osoby, które w ostatnim 
czasie przeprowadzały się, 
zmieniały adres zameldo-
wania, powinny się upew-
nić, czy ich nazwiska zna-
lazły się w spisie wyborców. 
Spisy zostaną wyłożone do 
wglądu od 23 września do 
7 października w Urzędzie 
Miejskim w Sochaczewie, 
ulica 1 Maja 16, na parte-
rze w pokoju nr 113. Spraw-
dzenia można dokonać w 
godzinach pracy urzędu, tj. 
8.00-16.00, w poniedział-
ki 8.00-18.00. Wnioski o 
dopisanie wyborcy do spi-
su można składać do 8 paź-
dziernika. 

O mandaty walczą 122 osoby
Za niespełna trzy tygodnie pójdziemy do urn, by wybrać nowy skład sejmu i senatu. W naszym okręgu 
na czteroletnią kadencję wybierzemy dziesięciu posłów i jednego senatora. Głosowanie odbędzie się 
13 października, a lokale otwarte będą od 7.00 do 21.00.

Omówienie najważniejszych 
aspektów umowy na wykona-
nie dokumentacji projektowej 
planowanego w Sochaczewie 
mostu na Bzurze i przedsta-
wienie wzajemnych ocze-
kiwań, co do realizacji tego 
zadania, były głównymi te-
matami spotkania, do którego 
doszło w siedzibie starostwa. 

Wzięli w nim udział m.in.: 
przedstawiciele fi rmy Promost 
Consulting Sp. z o.o. Sp.k. z 
Rzeszowa, która zajmie się wy-

konaniem zadania, starosta Jo-
lanta Gonta, wicestarosta Ta-
deusz Głuchowski, burmistrz 
Sochaczewa   Piotr   Osiecki 
wraz z zastępcą Dariuszem 
Dobrowolskim, a także Iwona 
Szlaga, inspektor ds. inwesty-
cji w gminie Sochaczew i pra-
cownicy Powiatowego Zarzą-
du Dróg na czele z dyrektorem 
Małgorzatą Dębowską.

Jak zaznaczył Jan Kucza-
łek z Promost Consulting, 
zimą przedstawiony zosta-
nie projekt koncepcyjny in-

westycji z poszczególnymi 
wariantami lokalizacji no-
wego mostu. Przypomnij-
my, w sierpniu w Starostwie 
Powiatowym w Sochaczewie 
doszło do podpisania umo-
wy z wykonawcą dokumen-
tacji projektowej na budowę 
przeprawy na Bzurze. Re-
alizacja tej historycznej in-
westycji to efekt współpracy 
trzech samorządów: powia-
towego, miasta Sochaczew 
i gminy Sochaczew. Nowy 
most ma zdecydowanie uła-

twić komunikację miesz-
kańcom miasta, ale też ca-
łego powiatu, zwłaszcza z 
takich miejsc jak: Altanka, 
Karwowo, Rozlazłów, Ada-
mowa Góra, Młodzieszyn 
oraz Żelazowa Wola, Felik-
sów i Janaszówek.  

Przed architektami nie-
łatwe zadanie. Przy projek-
towaniu przeprawy trzeba 
wziąć pod uwagę mnóstwo 
czynników – wieloletnie 
prognozy ruchu, w jakim 
stopniu dana lokalizacja 

rozładuje ruch w centrum 
miasta, ile ruchu i w ja-
kim czasie przeniesie na te-
ren gmin leżących za Bzu-
rą, czy skróci czas dojazdu 
karetek i strażaków. Nale-
ży też poważnie rozważyć 
czynniki, które wpływają 
na ostateczny koszt budo-
wy czyli np. szerokość ko-
ryta rzeki w danym miej-
scu, stabilności gruntu na 
szlakach dojazdowych do 
przeprawy, czy trzeba ku-
pować grunty itd. 

Spotkanie z projektantami nowego mostu



324 września 2019  nr 20 (1346)
SOCHACZEWSKA

BUDŻET OBYWATELSKI

1 października rusza głosowanie
Prezentujemy listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w Sochaczewskim Budżecie Obywatelskim 2020. Po wydaniu opinii przez odpowiednie wydziały 
urzędu miejskiego, komisja oceniła wnioski pod względem merytorycznym. Ostatecznie mamy do wyboru 19 propozycji. Głosowanie potrwa od 1 do 18 października.

Przypominamy, że można zagłosować na 
maksymalnie dwa projekty. Uprawniony do 
tego jest każdy mieszkaniec Sochaczewa. 
Na terenie miasta stanie 18 urn, do których 
można wrzucać wypełnione karty (poniżej 
lista punktów do głosowania) lub oddać 
głos przez internet na stronie budzet.
sochaczew.pl. Wyniki poznamy najpóźniej 
8 listopada. Do realizacji przeznaczone 
zostaną projekty, które uzyskają najwięk-
szą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli 
środków finansowych przeznaczonych na 
Sochaczewski Budżet Obywatelski 2020. 
Pula ta wyniesie 1.200.000 zł. Obowią-
zuje podział na tak zwane projekty duże 
(od 100 do 870 tys. zł) i małe (od 20 do 

100 tys. zł), na które jest do podziału w 
sumie 330 tys. zł. Wśród 19 wniosków jest 
siedem projektów dużych i 12 małych.
Mieszkańcy Sochaczewa mogli zgłaszać 
pomysły od 24 czerwca do 11 sierpnia. 
Wpłynęło ich w sumie 37. Niestety, dwa 
z nich zostały złożone po terminie, dwa 
kolejne miały braki formalne, przez co 
musiały zostać odrzucone. Do oceny 
merytorycznej zakwalifikowały się 33 
projekty. 
Odpowiednie wydziały urzędu miejskiego 
sprawdziły i wydały opinię: czy dane 
przedsięwzięcie jest możliwe do zrealizo-
wania w danym roku kalendarzowym, czy 
jego szacowana wartość mieści się w puli 

pieniędzy przeznaczonej na SBO 2020, 
czy wskazana lokalizacja jest położona 
na terenie będącym własnością samo-
rządu miejskiego, rozpatrzone zostały 
możliwości techniczne i technologiczne 
realizacji konkretnych projektów oraz to, 
jakie koszty zaproponowane inwestycje 
będą generowały w przyszłości. Projekty 
mogły być ponadto odrzucone jeśli: 
stały w sprzeczności z obowiązującymi 
planami i programami przyjętymi przez 
samorząd miejski; kolidowały z rozpo-
czętymi inwestycjami lub naruszałyby 
trwałość i gwarancje niedawno oddanych 
do użytkowania obiektów; naruszałyby 
obowiązujące przepisy prawa, w tym pra-

wa osób trzecich; z założenie nie byłyby 
ogólnodostępne dla mieszkańców.
Po weryfikacji i sprawdzeniu zgłoszonych 
propozycji, w oparciu o regulamin So-
chaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 
2020, ostatecznie pod głosowanie podda-
nych zostanie 19 propozycji. Pełna lista, 
zarówno przyjętych do realizacji jak i tych 
odrzuconych wniosków (wraz z uzasadnie-
niami), znajduje się pod adresem: budzet.
sochaczew.pl. My natomiast prezentujemy 
listę oraz opisy tych projektów, które 
zostaną poddane pod głosowanie, rozpo-
czynające się już 1 października.

Opr. Maciej Frankowski

1. Parking i chodnik przy 
Szkole Podstawowej nr 6
WNIOSKODAWCA: Milena Jaworska
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 125.000 zł

OPIS PROJEKTU:
Budowa 28 miejsc 
parkingowych na te-
renie szkoły – 14 
przed frontem bu-
dynku i 14 wzdłuż 
zachodniego ogro-
dzenia (przedłużenie 
obecnego parkingu) 
oraz położenia chod-
nika dla pieszych łą-
czącego parkingi z wejściem do szkolnej szatni. Każdego 
dnia, przed 8.00 rano, na teren szkoły wjeżdża ok. 130 sa-
mochodów. Nowe miejsca parkingowe posłużą m.in. ro-
dzicom przywożącym i odbierającym dzieci oraz osobom 
przyjeżdżającym na zawody i treningi odbywające się w 
hali sportowej i na szkolnych boiskach.

4. Defi brylator AED ratujący życie
WNIOSKODAWCA: Kamila Gołaszewska-Kotlarz
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 48.000 zł

OPIS PROJEKTU:
Automatyczny defi brylator ze-
wnętrzny to wysoce specjali-
styczne urządzenie, które, za 
pomocą poleceń głosowych i 
wizualnych, prowadzi przez 
procedurę bezpiecznej defi bry-
lacji w zatrzymaniu krążenia 
zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i przy-
padkowych świadków zdarzenia. Kluczowy jest wówczas 
czas, bowiem komórki mózgowe rozpoczynają proces nie-
odwracalnego obumierania już po około czterech minu-
tach. Użycie tego urządzenia może zatem uratować ko-
muś zdrowie i życie. Dostępność defi brylatora znacznie 
zwiększa poziom bezpieczeństwa. Urządzenie jest jednak 
drogie i dlatego wciąż brakuje go w miejscach użyteczno-
ści publicznej na terenie miasta.

5. Rozmowy z Chopinem i historią
WNIOSKODAWCA: Stanisława Podgórska
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 20.000 zł

OPIS PROJEKTU:
Projekt zakłada wydanie tomi-
ku wierszy, autorstwa Stanisła-
wy Podgórskiej, „Rozmowy z 
Chopinem i historią”, w nakła-
dzie co najmniej 300 egzempla-
rzy oraz zorganizowanie czte-
rech koncertów chopinowskich 
w połączeniu z czytaniem wier-
szy ze wspomnianego zbioru. Koncerty miałyby odbywać 
się w różnych miejscach naszego miasta: w hotelu Chopin, 
szkole muzycznej, w SCK w Boryszewie i Chodakowie. 
Wydawnictwo oraz wydarzenia muzyczne mają uświetnić 
rok obchodów 210. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.

3. Obchody 95-lecia 
Orkana Sochaczew
WNIOSKODAWCA: Arkadiusz Sobieraj
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 100.000 zł

OPIS PROJEKTU:
Na jubileuszowe obchody złoży się 
wiele elementów, między innymi: 
przemarsz z placu Kościuszki do miej-
sca, gdzie odbędzie się uroczysta gala 
z udziałem orkiestr, zespołów, mło-
dzieży, gości, sportowców; zorganizo-
wanie wystawy na placu Kościuszki 
– „95-lat Orkana Sochaczew”; premiera książki „Historia Orkan 
Sochaczew”; cykl imprez sportowych i rekreacyjnych w następu-
jących dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa, judo, tenis sto-
łowy, lekka atletyka, tenis, rugby, kolarstwo, pływanie; posadze-
nie drzew upamiętniających jubileusz i zorganizowanie pikniku 
dla mieszkańców Sochaczewa.

2. 140 lat sochaczewskiej 
straży pożarnej
WNIOSKODAWCA: Wiesław 
Mirosław Gorzki
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 
100.000 zł

OPIS PROJEKTU:
W ramach wnioskowanej kwoty 
straż pożarna zorganizuje: uro-
czysty apel, podczas którego zo-
staną wręczone specjalnie wydane z tej okazji pamiątkowe 
medale. Projekt przewiduje wydanie okolicznościowej pu-
blikacji o historii sochaczewskiej straży pożarnej oraz zor-
ganizowanie wystawy „Strażackie pamiątki Sochaczewa”. 
Odbędzie się Przegląd Orkiestr Strażackich – „Sochaczew-
ski Florian” oraz piknik rodzinny „Strażacka Zabawa”. Dla 
najmłodszych mieszkańców zorganizowany zostanie kon-
kurs plastyczny „Sochaczewska Straż Pożarna”. Będzie po-
nadto ogłoszony konkurs na logo Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. W ramach projektu 
planowane są także zakupy materiałów promujących zasa-
dy bezpieczeństwa pożarowego oraz zakup 100 czujek dymu 
i czadu, które zostaną przekazane osobom wytypowanym 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA:
PUNKTY DO 

GŁOSOWANIA
- Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie, 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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6. Poetycki Sochaczew
WNIOSKODAWCA: Stanisława Podgórska
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 27.000 zł

OPIS PROJEKTU:
Cykl autorskich spotkań z wybitny-
mi poetami, podczas których odby-
wać się będą również konkursy po-
etyckie wraz z oprawą muzyczną. 
W ramach projektu planuje się zor-
ganizowanie czterech takich wyda-
rzeń (cyklicznie co kwartał). Pro-
ponowane lokalizacje to: kramnice 
miejskie, Sochaczewskie Centrum Kultury, Muzeum Ko-
lei Wąskotorowej.

7. Sport w Chodakowie na 
mistrzowskim poziomie – 
modernizacja obiektu 
przy ul. Chopina 101
WNIOSKODAWCA: Dariusz 
Kowalski
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 
600 000 zł

OPIS PROJEKTU:
Celem modernizacji obiektu jest przede wszystkim poprawa bez-
pieczeństwa oraz większe możliwości co do organizacji imprez 
sportowych. Zakres projektu obejmuje: demontaż i wykonanie 
metalowego ogrodzenia obiektu z bramą i furtką o długości oko-
ło 290 metrów; odtworzenie trybuny - ławki dla kibiców o kon-
strukcji metalowej z drewnianymi ławami do siedzenia o długo-
ści 90 metrów; remont kasy biletowej z doprowadzeniem energii 
elektrycznej; modernizacja bramy wjazdowej na stadion; zakup 
nowych kabin dla zawodników rezerwowych oraz wyłożenie 
kostki brukowej pod ich montaż; zakup profesjonalnego wóz-
ka do malowania linii na murawie; utwardzenie kostką bruko-
wą wjazdu na teren stadionu od strony Pasażu Duplickiego oraz 
stworzenie utwardzonych miejsc parkingowych (ok. 600 m kw.).

8. Dzielnicowe ogrody sensoryczne
WNIOSKODAWCA: Elżbieta Szczypińska
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 100.000 zł

OPIS PROJEKTU:
Ogród sensoryczny to ogól-
nodostępna przestrzeń kra-
jobrazowa, która oddziałuje 
na wszystkie zmysły, sty-
mulując wszechstronny roz-
wój i zdrowych, i chorych 
dzieci. Oprócz funkcji rewa-
lidacyjnej i terapeutycznej, 
ogrody sensoryczne pełnią 
rolę dydaktyczną, bowiem 
pozwalają lepiej poznawać i 
postrzegać świat. Dostępny dla wszystkich, z udogodnieniami dla 
osób niepełnosprawnych musi być wyposażony w odpowiednie 
sprzęty. Projekt zakłada doposażenie istniejących na terenie miasta 
placów zabaw w elementy spełniające te role.

11. Remont ul. Krzywej
WNIOSKODAWCA: Stanisław Jaworski
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 300.000 zł

OPIS PROJEKTU:
Remont ulicy Krzywej, na od-
cinku ok. 500 metrów, od ul. 
Smolnej do ul. Wyszogrodz-
kiej. W jego ramach ma zostać 
wykonane wytyczenie, wyko-
rytowanie, nawiezienie odpo-
wiedniego kruszywa, ugęsz-
czenie oraz położenie nakładki asfaltowej (obecnie droga jest 
wyłożona tłuczniem).

9. Doposażenie „Ogródka 
Jordanowskiego” przy 
al. 600-lecia w Sochaczewie 
w elementy do zabawy
WNIOSKODAWCA: Cezary Jeznach
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 72.000 zł

OPIS PROJEKTU:
Istniejące urządzenia zabawowe są bardzo mocno oblega-
ne przez dzieci, a ich aktualna liczba jest niewystarczająca i 
nie zaspakaja potrzeb małych mieszkańców Sochaczewa – 
uzasadnia wnioskodawca projektu. Stąd propozycja zaku-
pu i montażu dodatkowych elementów do zabawy, w tym 
doposażenie obiektu m.in. w przewijak wraz z ławeczką dla 
karmiących mam.

12. Zwyczajni, niezwyczajni  
sochaczewianie
WNIOSKODAWCA: Janusz Budnik
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 20.000 zł

OPIS PROJEKTU:
Pierwszym etapem ma być 
zorganizowanie konkursu li-
terackiego na opisanie histo-
rii dotyczących Sochaczewa. 
Opowieści mają dotyczyć au-
tentycznych wydarzeń - im 
starsze, tym lepiej (dobrze by-
łoby, gdyby dotyczyły minione-
go stulecia). Prace konkursowe oceni jury, w skład którego 
wejdą literaci i historycy. Autorami opowiadań mogą być 
wszyscy mieszkańcy powyżej 16 roku życia i osoby wywo-
dzące się, bądź mające powiązania z Sochaczewem. Kolej-
nym krokiem będzie druk i promocja publikacji (spotkania 
autorskie). Premiera książki z wybranymi opowiadaniami 
miałaby miejsce podczas Dni Sochaczewa 2020.

10. Rozbudowa miejskiego 
monitoringu
WNIOSKODAWCA: Tomasz Donat
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 200.000 zł

OPIS PROJEKTU:
Projekt jest odpowiedzią na potrze-
by mieszkańców w zakresie bez-
pieczeństwa. Zakłada rozbudowę miejskiego monitoringu o 14 
dodatkowych kamer. Proponowane lokalizacje to: róg ul. Troja-
nowskiej i al. 600-lecia; róg ul. Targowej i Kochanowskiego; ul. 
Staszica na wysokości numeru 89A; róg al. 600-lecia i ul. Konsty-
tucji 3 Maja; ul. Żeromskiego na wysokości bloku nr 15; róg ul. 
Staszica i Pokoju; róg ul. 1 Maja i Piłsudskiego; ul. Warszawska 70 
na wysokości banku; ul. Warszawska – rondo Wójtówka; róg ul. 
Płockiej i Gawłowskiej; róg ul. Olimpijskiej i Piłsudskiego; Ron-
do Prezydenta Lecha Kaczyńskiego; Rondo Braci Garczyńskich; 
okolice parku I. W. Garbolewskiego i szkoły muzycznej (trzy ka-
mery); róg ul. Łuszczewskich i Towarowej; róg ul. Okrzei i 15 
Sierpnia; róg ul. Fabrycznej i 15 Sierpnia; Rondo Chodaków; róg 
ul. Botanicznej i Sienkiewicza; bulwary nad Bzurą (sześć kamer).

13. Chodaków dla dzieciaków 
– rozbudowa stadionu 
na 90-lecie istnienia Bzury 
Chodaków – II etap
WNIOSKODAWCY: Marcin Cichocki, Michał Felczak
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 870.000 zł

OPIS PROJEKTU:
To propozycja kontynuacji 
rozpoczętej w 2014 roku in-
westycji rozbudowy stadionu 
w Chodakowie. Projekt obej-
muje m.in.: wymianę ogro-
dzenia wokół boiska; montaż 
siedzisk z tworzyw sztucznych 
na trybunie północnej i południowej (około 610 krzesełek); odno-
wienie trybuny stojącej po południowej stronie boiska; rozbudowę, 
na nasypie, trybuny głównej (północnej). Projekt pod hasłem: „Cho-
daków dla dzieciaków” ma za zadanie aktywować dzieci i młodzież 
do udziału w życiu sportowym miasta. Gra na nowym, zmoderni-
zowanym stadionie będzie dla nich dodatkową motywacją do przyj-
ścia na treningi i zachętą do jeszcze cięższej pracy.

14. Modernizacja parkingu 
i chodników przy SCK, 
ul. 15 Sierpnia 83
WNIOSKODAWCA: Robert Godzina
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 150.000 zł

OPIS 
PROJEKTU:
Celem przedsięwzięcia jest 
modernizacja części terenu 
(700 m kw.) położonego w 
granicach siedziby Socha-
czewskiego Centrum Kul-
tury przy ul. 15 Sierpnia. 
Chodzi o powstanie nowe-
go parkingu i ciągów ko-
munikacyjnych tuż przy wejściu do budynku SCK, które 
będą przystosowane również do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Dodatkowym elementem będzie wymiana 
ogrodzenia od strony parkingu Patio Color.

Więcej o budżecie 
obywatelskim na stronie 

www.obywatelski.sochaczew.pl
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18. Bezpieczny plac zabaw 
w Malesinie 
WNIOSKODAWCY: Aleksandra i Łukasz Przanowscy
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 20.000 zł

OPIS PROJEKTU:
Propozycja wiąże się z 
poprawą bezpieczeń-
stwa i zwiększenia do-
stępu do placu zabaw 
przy ul. Kozubowskie-
go. Zakres przedsię-
wzięcia to wykonanie 
utwardzenia (chodni-
ka) pomiędzy furtka-
mi prowadzącymi na 

plac zabaw (ok. 140 m kw.), montaż stojaka na rowery i ba-
rierki ochronnej przed furtką zapobiegającą wybiegnięciu 
dzieci na jezdnię (ok. 6 m).

19. Skacz, baw i ucz się. 
Gry chodnikowe w mieście
WNIOSKODAWCA: Piotr Pętlak
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 30.000 zł

OPIS PROJEKTU:
Projekt dotyczy wykonania kil-
ku gier chodnikowych, z prefabry-
kowanej masy termoplastycznej, 
na terenie Integracyjnego Ogrodu 
Zabaw i Sportu przy al. 600-lecia, 
na chodnikach przy hali sporto-
wej MOSiR przy ul. Kusocińskie-
go 2 lub w innych lokalizacjach wskazanych przez miasto. 
Gry chodnikowe są doskonałą okazją do aktywizacji dzieci i 
młodzieży, uczą kreatywności, wpływają na poprawę stanu 
zdrowia, samopoczucia i kondycji fi zycznej. Mogą zapewnić 
dobrą zabawę każdemu, kto ma ochotę na aktywne spędza-
nie wolnego czasu i szuka sposobu na nudę.

16. Woda dla każdego
WNIOSKODAWCY: Grzegorz Pawłowski, Artur Chrustowski
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 60.000 zł

OPIS PROJEKTU:
Propozycja utworzenia trzech miejsc (Ogród Jordanow-
ski przy al. 600-lecia, Pasaż Duplickiego, plac Obrońców 
Sochaczewa) z darmowym dostępem do wody pitnej dla 
ludzi i zwierząt, co szczególnie podczas letnich upałów 
podniesie komfort życia w naszym mieście.

17. Rower miejski w Sochaczewie
WNIOSKODAWCA: Magdalena Zborowska
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 870.000 zł

OPIS PROJEKTU:
Projekt zakłada wprowadzenie 
usługi ogólnodostępnych rowerów 
miejskich w okresie od kwietnia do 
października 2020 roku. Miasto 
zakupi 80 rowerów IV generacji. 
Na terenie Sochaczewa powstanie 
osiem stacji. Proponowane lokalizacje to: plac Kościuszki; 
okolice PKP; szpital powiatowy; SCK ul. Chopina; SCK ul. 15 
Sierpnia; MOSIR, ul. Olimpijska; urząd miejski, ul. 1 Maja; 
al. 600-lecia (okolice sklepu Kaufl and). Pierwsze 15-20 mi-
nut każdego wypożyczenia pozwoli na całkowicie darmowe 
korzystanie z roweru na krótkich odcinkach. Za wypożycze-
nie na dłuższy czas pobierana będzie drobna opłata za kolej-
ne godziny. System obsługi będzie kompatybilny z wypoży-
czalniami rowerów miejskich w innych miastach w Polsce.

15. Ogólnie dostępna, bezpłatna 
sterylizacja psów i kotów 
WNIOSKODAWCA: Krystyna Miedzińska
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 30 000 zł

OPIS PROJEKTU:
Warto zastanowić się, co bar-
dziej się opłaca - utrzymywa-
nie schroniska, czy bezpłatna 
sterylizacja. Odławianie bez-
pańskich zwierząt nie roz-
wiązuje problemu ich istnie-
nia i pałętania się po mieście 
– argumentuje autorka projek-
tu. Ponadto wiele osób rezygnuje ze sterylizacji swoich pupili ze 
względu na koszty. Idea zakłada bezpłatną sterylizację zwierząt w 
wybranej, w drodze zapytania ofertowego, przychodni weteryna-
ryjnej aż do wyczerpania przeznaczonej na to puli środków. Ko-
lejność zgłoszeń powinna decydować o wykonaniu zabiegu.

Budowa parkingów to je-
den ze zwycięskich projek-
tów ubiegłorocznej edycji 
Sochaczewskiego Budże-
tu Obywatelskiego. Przy-
pomnijmy, że z listy tzw. 
projektów twardych, gdzie 
łączna pula środków wy-
niosła 870 tys. zł, sochacze-
wianie najmocniej poparli 
wówczas plan budowy par-
ku linowego (796 głosów). 
Przedsięwzięcie to jest wła-
śnie realizowane za całość 
wnioskowanej kwoty, czyli 
500 tys. zł. 

Drugim projektem du-
żym, który doczekał się re-
alizacji, jest remont dróg i 
miejsc postojowych na osie-
dlu Polna II i Polna V. Zgod-

nie z regulaminem SBO na to 
zadanie przypadła reszta do-
stępnej puli pieniędzy, czy-

li 370 tys. zł. Pierwotnie pro-
jekt złożony do SBO zakładał 
wylanie asfaltu przed bloka-

mi, budowę parkingów, re-
mont istniejących chodni-
ków, wymianę krawężników, 

a wnioskodawcy chcieli prze-
budować prawie 6 tys. m2
dróg i chodników. Jednak tak 

szeroki zakres robót ozna-
czałby wydatek aż 870 tys., 
dlatego inwestycja wykony-
wana jest w ograniczonym 
zakresie. Za 370 tys. powsta-
nie 78 miejsc parkingowych, 
w tym sześć dla osób niepeł-
nosprawnych.   Wjeżdżając 
na osiedle od alei 600-lecia, 
po prawej stronie kierowcy 
będą mieli do dyspozycji 48 
miejsc rozmieszczonych w 
dwóch rzędach, a po lewej 30 
stanowisk. Projekt sięgnie aż 
do pawilonów handlowych 
znajdujących się naprzeciw 
cmentarza wojennego. Licz-
ba miejsc parkingowych w 
rejonie cmentarza zwiększy 
się o około 60. 

(daw)

Powstaje parking obywatelski
Na miejskim terenie, naprzeciw cmentarza parafi alnego w Trojanowie, ruszyła budowa kilkudziesięciu miejsc parkingowych. 
Posłużą one przede wszystkim mieszkańcom osiedla Polna, ale też ułatwią życie osobom odwiedzającym groby bliskich.
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Sochaczew ma rozwinię-
tą sieć wodociągową i ka-
nalizacyjną. Czy każdy 
mieszkaniec miasta może 
z niej korzystać?
Oczywiście, z małymi wyjątka-
mi, gdzie sieci jeszcze nie ma. Są 
to zazwyczaj uliczki, gdzie do-
piero powstaje zabudowa. Dla 
wszystkich pozostałych miesz-
kańców miasta po to była budo-
wana nowoczesna, spełniająca 
najwyższe standardy krajowe i 
unijne oczyszczalnia ścieków, 
aby bez przeszkód mogli z niej 
korzystać

To znaczy, że wystarczy 
wpiąć się do właściwej 
sieci i gotowe? Woda po-
płynie do naszego kranu, 
a ścieki do oczyszczalni?
Nie tak szybko. Najpierw trze-
ba dokonać pewnych formal-
ności. Wszystko musi być zgod-
ne z prawem. Podłączenie do 
miejskiego wodociągu lub sie-
ci kanalizacji sanitarnej ob-
warowane jest odpowiednimi 
przepisami. Przede wszystkim 
jednak pierwszym krokiem po-
winna być wizyta w Zakładzie 
Wodociągów i Kanalizacji w 
celu pobrania warunków tech-
nicznych budowy przyłącza.

Budowa przyłącza kosz-
tuje, a potem trzeba co 
miesiąc płacić rachunki, 
a tego nikt nie lubi.
Jeżeli właściciel nieruchomo-
ści do wywozu ścieków wzy-
wa wóz asenizacyjny, pozby-
wa się ich w rzeczywistej ilości, 

a nie tylko kilku metrów sze-
ściennych rocznie, to ZWiK 
ma zdecydowanie lepszą ofertę. 
Współpraca z nami daje kon-
kretne oszczędności. Oczywi-
ście budowa przyłącza pocią-
ga za sobą pewne koszty, ale dla 
wygody i dbałości o środowisko 
myślę że warto. 

Spółka ma problem z 
mieszkańcami, którzy 
wpuszczają ścieki do ka-
nalizacji deszczowej, 
wprowadzają deszczów-
kę do kanalizacji sanitar-
nej lub bez umowy zrzu-
cają domowe ścieki do 
kanalizacji?
Takie przypadki niestety się 
zdarzają, a ustawa o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzeniu ścieków 
wyraźnie tego zakazuje. Niektó-
rzy myślą jednak, że są bardzo 
sprytni i obejdą prawo, tym-
czasem pobieranie wody z sie-
ci lub odprowadzanie ścieków 
do naszych instalacji bez umo-
wy stanowi przestępstwo. Usta-
we o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków precyzyjnie 
wskazuje, że wpięcie deszczów-
ki np. rynien do kanalizacji sa-
nitarnej również jest przestęp-
stwem. Wody opadowe najlepiej 
jest gromadzić na terenie swo-
jej nieruchomości i wykorzy-
stywać do podlewania roślin. 
Kanalizacja deszczowa, wybu-
dowana w pasie drogowym, słu-
ży przede wszystkim odwod-
nieniu drogi. Podrzucanie wód 

odpadowych do sieci ZWiK to 
generowanie kosztów, bo każ-
dy metr sześcienny, który trafi a 
do oczyszczalni, jest poddawa-
ny pełnemu procesowi oczysz-
czania. Dlatego podjęliśmy sku-
teczną walkę z tym zjawiskiem i 
działamy na terenie całego mia-
sta. Przeprowadzamy kontrole, 
wpuszczamy do kanałów spe-
cjalną kamerę, zadymiamy ich 
odcinki, zatem każdy, kto ma 
włączone wody opadowe do sie-
ci ZWiK, powinien natychmiast 
wykonać odcięcie. Kary są do-
tkliwe. Kilka przypadków zo-
stało zgłoszonych do prokuratu-
ry i wyznaczone są już pierwsze 
sprawy karne. 

Co sprawdzają pracowni-
cy ZWiK wysyłani w teren 
na kontrole?
Przede wszystkim sposób od-
prowadzania nieczystości, czy 
jest zawarta umowa ze ZWiK, 
czy nie ma nielegalnych pod-
łączeń do którejkolwiek z sie-
ci. Każda interwencja służb 
kończy się spisaniem proto-
kołu, który opisuje czy wła-
ściciel nieruchomości spełnia 
swe obowiązki, czy nie. I tak 
docieramy też do tych, którzy 
swoje ścieki wpuszczają bez-
trosko do kanalizacji deszczo-
wej, do rzek, rowów, ale rów-
nież – bez umowy ze spółką 
- do naszej sieci. 

Czy można bez żadnych 
formalności wykonać 
przyłącze do kanalizacji 
deszczowej?
Bez właściwej zgody jest to nie-
możliwe. Trzeba najpierw uzyskać 
pozwolenie od właściciela danej 
sieci na wykonanie włączenia. 

Właściciele nieruchomo-
ści, którzy nielegalnie po-
zbywają się nieczystości 
płynnych, działają nie tyl-
ko na niekorzyść swoją 
czy spółki, ale też szko-
dzą sąsiadom i ogólnie 
rzecz biorąc środowisku.
Nie będę tu piętnować konkret-
nych przypadków, ale apeluję 
do mieszkańców Sochaczewa, 
żeby współpracowali z Zakła-
dem Wodociągów i Kanalizacji, 
aby zgłaszali do siedziby spółki 
nie tylko zamiar budowy przy-
łącza, ale także fakt rozpoczętej 
jego budowy. Należy pamiętać 
również o tym, że konieczne jest 
dokonanie odbioru techniczne-
go oraz podpisanie umowy na 
odprowadzenie ścieków. Taka 
sama procedura dotyczy przy-
łączy wodociągowych. Często 
zdarzają się przypadki niewła-
ściwego wykonania przyłączy i 
wówczas nie możemy dokonać 
ich odbioru. Prace związane z 
budową przyłączy powinny być 
realizowane przez osoby do tego 
uprawnione i fi rmy posiadające 
stosowne kwalifi kacje. 

A co, jeśli ktoś przyłapie 
sąsiada na nielegalnym 
odprowadzaniu ścieków?

Prosimy, by zgłosił to do nas, 
pod numer 662-296-467 lub na 
adres e-mail: zwik@zwik.so-
chaczew.pl. Zgodnie z przepisa-
mi kodeksu cywilnego to obo-
wiązek. Dlaczego mamy płacić 
za kogoś i na dodatek dawać się 
truć?

Kontrole to rutynowe 
działania spółki, ale nie 
skupiacie się tylko na 
nich. ZWiK pracuje pełną 
parą i ma w zanadrzu ko-
lejne inwestycje.
W trakcie realizacji jest bu-
dowa sieci wodociągowej w 
ulicy Wodociągowej wraz z 
przejściem pod rzeką Bzurą 
w dzielnicy Chodaków. Chce-
my tam wymienić starą infra-
strukturę oraz zlikwidować 
sieć wodociągową podwie-
szoną pod przeprawą w uli-
cy Mostowej. Do końca roku 
potrwają prace przy budowie 
kanalizacji sanitarnej w uli-
cy Spartańskiej wraz z przy-
łączami w pasie drogowym. 
Ułożymy tam, między fi r-
mą Iglotex a końcem Spar-
tańskiej, 359 metrów rur. Do-
datkowo planujemy jeszcze 
wykonać wymianę i przebu-
dowę sieci wodociągowej w 
ulicy Polnej o łącznej długo-
ści 542 m. To kolejne inwesty-
cje, których celem jest popra-
wa i usprawnienie gospodarki 
wodno-ściekowej Sochacze-
wa, a co za tym idzie, również 
życia mieszkańców.

Rozmawiała 
Monika Gadzińska

Skupiamy się na inwestycjach i kontrolach
Zakład Wodociągów i Kanalizacji buduje wodociąg w Chodakowie, przymierza się też do przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Polnej i budowy 
kanalizacji sanitarnej w Spartańskiej. Prezes ZWiK Magdalena Kaczorowska, przekonuje, że spółka prowadzi szeroko zakrojoną akcję wykrywania 
nielegalnych przyłączy i zachęca, by mieszkańcy korzystający z szamb włączali swoje nieruchomości do sieci sanitarnej.

Prezes Magdalena Kaczorowska apeluje do mieszkańców, 
abyśmy nie pozwolili się truć

We wrześniu i październiku 
na terenie miasta odbędzie się 
kilka akcji zbierania odpadów 
wielkogabarytowych. To oka-
zja do bezpłatnego pozbycia 
się starych mebli, dywanów, 
drzwi czy resztek farb zalega-
jących w piwnicach. Operator 
prosi o ich wystawianie do 
godz. 6.30.

Jeszcze kilka lat temu zbiórki 
odpadów wyniesionych z piw-
nic i strychów odbywały się w 
jednym dniu, na terenie całe-
go miasta. Teraz jest inaczej, 
bo fi rma Partner, tworząc har-

monogram odbioru odpadów 
wielkogabarytowych, podzieli-
ła Sochaczew na kilka stref. Oto 
szczegóły:

Domy jednorodzinne 
Ich mieszkańcy wystawią od-
pady przed posesje. 5 paździer-
nika akcja obejmie Chodaków, 
Wypalenisko i Kistki (strefa I), 
12 października - Trojanów, 
centrum oraz osiedle Żyrar-
dowska (II strefa), 19 paździer-
nika odpadów pozbywają się 
mieszkańcy Karwowa i Rozla-
złowa (strefa III), a 26 paździer-
nika mieszkańcy Boryszewa 

(strefa IV). Granice stref moż-
na sprawdzić na portalu Socha-
czew.pl, w zakładce „Śmieci po 
nowemu”.  

Zabudowa 
wielorodzinna
Niepotrzebne rzeczy z piwnic i 
strychów mieszkańcy bloków 

i kamienic wystawiają pod al-
tanki śmietnikowe. Wyznaczo-
no im dwa terminy.

26 września robią to miesz-
kańcy bloków znajdujących się 
przy: alei 600-lecia, ul. Choda-
kowskiej, Chopina, Długiej, Gaw-
łowskiej, Grunwaldzkiej, Kocha-
nowskiego, Konstytucji 3 Maja, 

Korczaka, Kosińskiego, Młynar-
skiej, Narutowicza, Niemcewicza, 
Ogrodowej, Parkowej, Płockiej 
30, Pokoju, Senatorskiej, Socha-
czewskiego, Staszica, Targowej, 
Topolowej, Toruńskiej 10, Troja-
nowskiej, Warszawskiej (numery 
nieparzyste), Żeromskiego. 

28 września zbiórka obej-
mie bloki znajdujące się przy 
ulicach: 1 Maja, 15 Sierpnia, 
Broniewskiego,   Dywizjonu 
303, Fabrycznej, Kaczorow-
skiego, Kusocińskiego 7, Lice-
alnej, Lotników, Mickiewicza, 
Mireckiego 4, Moniuszki 5, 
Okrzei, Osiedle Kolejowe, Pił-

sudskiego, przy placu Obroń-
ców Sochaczewa 3, Reymonta, 
Rozlazłowskiej 7, Sienkiewicza 
12, Skłodowskiej, Słowackiego, 
Spartańskiej 5, Towarowej 6, 
Ułanów Jazłowieckich 5, War-
szawskiej (numery parzyste), 
Wojska Polskiego, Załamanej, 
Ziemowita, Żwirki i Wigury, 
Żyrardowskiej 6.

Więcej informacji na ten te-
mat można uzyskać w Referacie 
Gospodarki Odpadami Komu-
nalnymi Urzędu Miejskiego w So-
chaczewie pok. 323, II piętro, tel. 
46 862-22-35 wew. 410, 411, 412.

(daw)

Zbiórka odpadów gabarytowych w kilku etapach
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Ranking opracowała Krajowa 
Rada Regionalnych Izb Ob-
rachunkowych czuwających 
nad budżetami wszystkich 
polskich miast i gmin. Socha-
czew znalazł się w nim na 221 
miejscu w kraju ze wskaźni-
kiem 57,06. Oznacza on, że 
ponad 57 procent rocznego 
dochodu miasta jest wypra-
cowywane na miejscu, a im 
wyższy wskaźnik, tym mniej-
sze uzależnienie od transfe-
rów z rządu czy ministerstw. 
Niżej od Sochaczewa w ze-
stawieniu znalazły się mia-
sta Łowicz, Żyrardów i Skier-
niewice, a nawet Mszczonów 
i Grodzisk Mazowiecki. Nasi 
najbliżsi sąsiedzi osiągnęli na-
stępujące wskaźniki - gmi-
na Teresin (53,85), Socha-
czew (53,52), Brochów (40,16), 
Nowa Sucha (36,74), Rybno 
(32,83) i Iłów (31,66).

- Duży wskaźnik samo-
dzielności to bardzo pozy-
tywny sygnał, bo oznacza, 
że nasz samorząd ma więk-
szą pulę pieniędzy na wła-
sne potrzeby np. wkład wła-
sny do projektów unijnych, 
remonty chodników, dróg, 
budowę placów zabaw, bo-
isk przyszkolnych czy, jak 

ostatnio, darmową komu-
nikację miejską - mówi bur-
mistrz Piotr Osiecki. 

Budżet każdego polskiego 
samorządu składa się z trzech 
elementów - dochodów wła-
snych, dotacji i subwencji, przy 
czym te dwie ostatnie są prze-
znaczane na konkretny cel. 
Gdy ratusz otrzyma subwencję 
oświatową, musi ją wydać na 
utrzymanie szkół. Gdy otrzy-
ma dotację na aktualizację spi-
su wyborców, wypłatę 500+ czy 
wdrożenie projektu unijnego 
- przekazane pieniądze może 
przeznaczyć tylko na wskaza-
ny cel.

- Dlatego wskaźnik docho-
dów własnych jest tak ważny. 
Daje nam samodzielność, a do 
tego pokazuje zachodzące ten-
dencje. Gdy rośnie, oznacza, 
że rosną też dochody rodzin, 

na lokalnym terenie przybywa 
pracodawców, albo ci już istnie-
jący inwestują w nowe budynki, 
pojazdy - dodaje burmistrz. 

I podkreśla, że to wszyst-
ko udaje się przy zamrożonych 
od lat podatkach lokalnych. Za 
użytkowanie środków trans-
portowych - naczep, przyczep, 
autobusów, ciągników siodło-
wych, samochodów ciężaro-
wych – przedsiębiorcy płacą tyle 
samo od siedmiu lat. Podobnie 
podatek od nieruchomości po-
zostaje na tym samym pozio-
mie od 2017 roku, przy czym 
trzy lata temu jego stawki obni-
żono średnio o 0,9 proc., a zy-
skały na tej decyzji m.in. orga-
nizacje pozarządowe, podmioty 
świadczące usługi zdrowotne 
i przedsiębiorcy. Mniej trzeba 
zapłacić na grunty leżące w ob-
szarze rewitalizacji i za budynki 

związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej.

Lista tegorocznych in-
westycji miasta liczy niemal 
trzydzieści pozycji. Łącznie 
na ich realizację ratusz chce 
wydać prawie 29 mln zł. 

- Co warto podkreślić, 
pięć największych i najdroż-
szych zadań, czyli budowa 
bulwarów nad Bzurą, stadio-
nu miejskiego, amfi teatru 
wraz z widownią, zakup pię-
ciu ekologicznych autobu-
sów i rozliczenie odwiertu 
geotermalnego, jest prowa-
dzone z udziałem środków 
zewnętrznych. Bez rozsąd-
nej polityki fi nansowej nie 
dałoby się wypracować pie-
niędzy na wkład własny i 
osiągnąć tak dobrego miej-
sca w rankingu – podsumo-
wuje Piotr Osiecki. 

Sochaczew wysoko 
w rankingu
Sochaczew znalazł się na bardzo wysokim miejscu w ogólnopolskim rankingu samorządów 
najbardziej samodzielnych fi nansowo. Wysoka pozycja oznacza, że nasze miasto w mniejszym 
stopniu niż sąsiedzi korzysta z dotacji celowych i subwencji, nie jest od nich uzależnione, 
a wypracowane dochody może przeznaczać na to, co chce, a nie na wskazany z góry cel.

Carrefour Polska, właściciel 
i zarządca Sonata Park w 
Sochaczewie, podjął decyzję 
o rozpoczęciu rozbudowy 
liczącego obecnie ponad 11 
tys. m2 obiektu. Pierwsze 
prace ruszą jeszcze w tym 
roku. Sonata Park będzie 
większa o 4,3 tys. m2.

Sonata to największy park 
handlowy należący do Car-
refour Polska. Obiekt oddany 
do użytku pod koniec 2014 r. 
zostanie poddany komplek-
sowej rozbudowie, która ma 
na celu poszerzenie oferty 

handlowej oraz unowocze-
śnienie i dopasowanie obiek-
tu do aktualnych potrzeb 
mieszkańców miasta.

Jak informuje Jagoda 
Gwardys-Zientara, wicepre-
zes Carrefour Polska, decyzję 
o rozbudowie podjęto zgod-

nie z długoterminową stra-
tegią inwestowania w rozwój 
oferty galerii handlowych. 

- Nie bez znaczenia dla 
tej decyzji jest popularność i 
rosnące potrzeby mieszkań-
ców Sochaczewa i regionu, 
które dają nam gwarancję 

opłacalności poniesionych 
nakładów - mówi Jagoda 
Gwardys-Zientara.

Sonata Park zyska oko-
ło 4,3 tys. m2 powierzch-
ni handlowej, która trafi  do 
nowych najemców. Sona-
ta to park handlowy wraz 
z hipermarketem kompak-
towym Carrefour. Na po-
wierzchni ponad 11 tys. m2 
rozlokowały się m.in. ta-
kie marki jak H&M, House, 
Cropp, Reserved, Empik, 
Smyk, Drogeria Natura.

Na podstawie: 
www.retailnet.pl

Sonata Park do rozbudowy

Krótko z miasta
NFZ w ratuszu
W każdą środę w holu Urzędu Miasta uruchamiane jest 
mobilne stoisko Narodowego Funduszu Zdrowia. Można 
w nim bezpłatnie wyrobić Europejską Kartę Ubezpiecze-
nia Zdrowotnego, potwierdzić zlecenie na zaopatrzenie 
medyczne, uzyskać informacje o placówkach z najkrót-
szymi terminami oczekiwania na badania lub planowe 
operacje oraz założyć Internetowe Konto Pacjenta. Dzięki 
temu ostatniemu możemy sprawdzić wypisane na nasze 
nazwisko recepty, historię wizyt lekarskich. Za nami już 
trzy wrześniowe odwiedziny, które zawsze cieszyły się 
wielkim powodzeniem, przyciągały do punktu wielu 
klientów, dlatego na prośbę burmistrza mobilny punkt 
NFZ czynny będzie także w październiku. Zapraszamy 25 
września oraz 2, 9, 16, 23 i 30 października w godzinach 
9.00 -14.00. Hol Urzędu Miasta, ul. 1 Maja 16. 

ZKM zatrudni 
Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej ogłasza nabór 
na stanowisko Kontroler Strefy Płatnego Parkowania w 
Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie. Wyma-
gania w stosunku do kandydata: wykształcenie minimum 
zawodowe, umiejętność obsługi komputera i pakietu MS 
Offi ce, samodzielność, skrupulatność, operatywność. 
Zakres wykonywanych czynności na stanowisku to m.in. 
kontrolowanie wnoszenia opłat za czas parkowania 
pojazdów, sprawdzanie ważności biletów parkingowych, 
sprawdzanie ważności abonamentów, zgłaszanie policji 
wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem 
pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego. Dokumen-
ty aplikacyjne należy złożyć do 2 października br. w biurze 
ZKM przy al. 600-lecia 90. Pełna informacja o procedurze 
naboru znajduje się na stronie www.zkm.sochaczew.pl.

Czyja to zguba?

Do płockiego schroniska trafi ły ostatnio dwa psy zabra-
ne z jednej z ulic w Sochaczewie. Może to czyjś pupil? 
Może zgubił się i teraz tęskni za domem? Wszelkie in-
formacje na temat widocznych na fotografi ach psiaków 
można uzyskać pod numerem telefonu: 24 262-47-99. 

Rada wraca do pracy
7 października odbędzie się sesja rady miasta. W jej 
trakcie radni dokonają zmian w tegorocznym budżecie 
oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, zajmą się też 
projektem Regulaminu dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków na terenie miasta. Rada dokona 
wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023. 
Prezes Sądu Okręgowego w Płocku zwrócił się z 
prośbą o wskazanie pięciu ławników do orzekania w 
Sądzie Okręgowym w Płocku, pięciu do orzekania 
w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie oraz jednego 
ławnika do sądu pracy w Żyrardowie. Radni udzielą 
pomocy fi nansowej województwu mazowieckiemu, tj. 
zadeklarują, że ratusz pokryje koszty opracowania pro-
jektu przebudowy odcinka al. 600-lecia między torami 
wąskotorówki a ul. Trojanowską. Wyrażą swoją opinię 
na temat Wieloletniego programu gospodarowania za-
sobem mieszkaniowym na lata 2019-2025. Pod obrady 
trafi  też statut miasta.
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Park linowy to kolejny z projek-
tów realizowanych w ramach 
Sochaczewskiego   Budżetu 
Obywatelskiego. Ubiegłorocz-
ny pomysł Daniela Janiaka ze-
brał blisko 800 głosów i trafi ł do 
realizacji. 

- Inwestycję wykonuje fi r-
ma Project Outdoor Polska z 
Bielska-Białej a prace idą pla-
nowo - mówi Kazimierz Kry-
siak z wydziału Inwestycji i 
Modernizacji Urzędu Miasta 
w Sochaczewie. - Ustalony na 
początek października termin 
oddania parku do użytku nie 
jest w żaden sposób zagrożo-
ny. Wykonawca kończy mon-
towanie specjalnych półek i 
naciągów na drzewach. Stanął 
już pal, który w centralnym 
punkcie połączy obie przygo-
towywane trasy. Niemal goto-
wa jest konstrukcja linowego 
placu zabaw dla dzieci.

Plac dla dzieci będzie poło-
żony nisko nad ziemią, do ko-
rzystania z niego nie będą po-
trzebne liny asekuracyjne. Z 
kolei wśród drzew powsta-
ją dwie trasy: zielona, dla dzie-
ci, w wieku od 6 do 12 lat. Jej 
konstrukcja będzie się skła-
dała z drewnianych platform 
oraz dziewięciu przeszkód lino-

wych różnego typu i dwudzie-
stometrowego zjazdu tyrolskie-
go. Całkowita długość tej trasy 
to 81 metrów; trasa czerwona 
jest przeznaczona dla bardziej 
zaawansowanych. Składa się z 
dziewięciu przeszkód linowych 
o różnej konfi guracji, a jej dopeł-
nieniem będzie długi na 90 me-
trów zjazd tyrolski. Łączna dłu-
gość trasy wyniesie 166 metrów.

Użytkownicy przed wy-
ruszeniem na trasy zieloną i 
czerwoną, w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa, zostaną wypo-
sażeni w sprzęt ciągłej asekura-
cji, chroniący przed upadkiem z 
wysokości.

Radości na widok po-
wstającego projektu nie ukry-
wa pomysłodawca inicjatywy 
Daniel Janiak:

- Chciałbym jeszcze raz 
podziękować wszystkim, któ-
rzy oddali głos na mój pomysł 
do SBO. To dzięki tym głosom 
Sochaczew zyska znakomitą 
atrakcję, która do tej pory koja-
rzyła się głównie z dużymi aglo-
meracjami. Szczególnie cieszy 
mnie, że park linowy zapewni 
możliwość aktywnego spędze-
nia czasu właściwie wszystkim, 
od najmłodszych, przez oso-
by dopiero zaczynające przygo-
dę ze wspinaczką, po zaawan-
sowanych wielbicieli tego typu 
rozrywki.

Park linowy w Chodakowie na � niszu
Na chodakowskich terenach MOSiR trwają prace przy budowie nowej atrakcji Sochaczewa - parku linowego. Powstają 
dwie trasy o różnym stopniu trudności. Całość dopełni teren zabaw dla najmłodszych. Inwestycja powstaje w ramach 
zeszłorocznej edycji SBO, a jej koszt to przeszło pół miliona złotych.

Ponad 4 600 ankiet złożono 
na zwycięski projekt prze-
budowy boiska przy Zespo-
le Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 
w Sochaczewie w ramach 
Powiatowego Budżetu Oby-
watelskiego. Obecnie trwa 
realizacja tego zadania. Ta 
długo wyczekiwana inwe-
stycja, szczególnie dla spo-
łeczności szkoły, warta jest 
ponad milion złotych.

Maszyny i sprzęt budow-
lany już pracują na tere-
nie boiska przy ul. marsz. 
J. Piłsudskiego. Przetarg na 
wykonanie zadania wygra-
ła fi rma AK Sport Andrzej 

Gniado z Okuniewa na Ma-
zowszu, która specjalizu-
je się w budowie obiektów 
sportowych. Ma na swym 
koncie budowę boisk, re-
monty terenów sportowo-

-rekreacyjnych, głównie na 
terenie warszawskich szkół 
podstawowych. Teraz przy-
szedł czas na Sochaczew. Je-
sienią tego roku inwestycja 
ma być ukończona. 

Mimo uciążliwych wa-
runków zajęcia z wycho-
wania fizycznego odby-
wały się na przyszkolnym 
boisku Ogrodnika, jed-
nak na jego fatalny stan od 

wielu lat narzekali ucznio-
wie i nauczyciele. W ra-
mach PBO pojawiła się 
szansa na przebudowę bo-
iska. Społeczność szkoły 
wykorzystała ją, jak widać, 
skutecznie. 

Boisko będzie mieć nową 
bieżnię okrężną trzytorową 
z nawierzchnią syntetycz-
ną poliuretanową przepusz-
czalną - na przepuszczal-
nej podbudowie. Będzie 
ona okalała boisko trawia-
ste do piłki nożnej o wymia-
rach pola gry 52 x 90m. Na 
zakolu wschodnim ma po-
wstać skocznia do skoku w 
dal oraz rzutnia do pchnię-
cia kulą z polem rzutów o 

nawierzchni trawiastej. Za-
projektowano także oświe-
tlenie bieżni z założonym 
natężeniem oświetlenia na 
poziomie 50 luksów. Przy 
bieżni, na utwardzonym 
kostką fragmencie, ustawio-
ne zostaną dwie ławki po 10 
miejsc siedzących. Pojawi się 
też zadaszone stanowisko 
dla sędziów i spikera zawo-
dów sportowych.

Co istotne, inwestycja 
w żaden sposób nie będzie 
kolidować i przeszkadzać 
uczniom i nauczycielom w 
rozpoczynających się zaję-
ciach szkolnych. 

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Trwa przebudowa boiska przy „Ogrodniku”
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Składam wyrazy najgłębszego współczucia 
Krzysztofowi Zielińskiemu 

z powodu śmierci 

Brata
Łączę się w modlitwie z Rodziną, Przyjaciółmi 

i wszystkimi, którzy żegnają 

śp. Jana Zielińskiego.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.
Maciej Małecki

Poseł na Sejm RP

Krzysztofowi Zielińskiemu
zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Sochaczewie
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Brata
składa

Jolanta Gonta, starosta sochaczewski
wraz z Zarządem Powiatu

i pracownikami Starostwa Powiatowego 
w Sochaczewie

Krzysztofowi Zielińskiemu
zastępcy dyrektora PZD w Sochaczewie

z powodu śmierci

Brata
słowa otuchy i wsparcia 

w tych trudnych chwilach
przekazują

pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Mieszkańcy powiatu mogą 
oddawać głosy w Kancelarii 
Ogólnej Starostwa Powiato-
wego w Sochaczewie, przy ul. 
Piłsudskiego, we wszystkich 
urzędach gmin na terenie po-
wiatu, a także drogą elektro-
niczną wysyłając skan ankie-
ty do głosowania wysłany na 
adres: budzetobywatelski@
powiatsochaczew.pl. Kwe-
stionariusz ankiety do głoso-
wania oraz więcej informacji 
o PBO dostępne są na stronie 
starostwa: powiatsochaczew.
pl, w zakładce budżet obywa-
telski. 

Możemy oddać głos np. 
na spotkania z poezją, wy-
danie albumu ,,Powiat so-
chaczewsk i    na   daw nej 
fotografi i”, kursy języka an-
gielskiego, organizację rajdu 
rowerowego śladami kultury 
ewangelickiej czy Powiatowe 
Kino Letnie. Jak mówi autor 
tego ostatniego projektu, rad-
ny powiatowy Daniel Janiak, 
projekcje fi lmów miałyby się 
odbywać na terenie całego 
powiatu sochaczewskiego. 

- Pomysł jest kontynuacją 
tegorocznego „Kina Letniego 
w gminie Nowa Sucha”, które 
cieszyło się bardzo dużą po-
pularnością. Każdy miesz-

kaniec naszego powiatu, bez 
względu na miejsce zamiesz-
kania, powinien mieć do-
stęp do takiej formy rozryw-
ki, spędzenia wolnego czasu, 
spotkania się ze znajomymi i 
sąsiadami. Zaproponowałem 
18 projekcji, m.in. w Socha-
czewie, Kozłowie Biskupim, 
Kurdwanowie, Nowej Suchej, 
Kozłowie Szlacheckim, Za-
łuskowie, Giżycach, Ermi-
nowie, Rybnie, Wężykach, 
Teresinie, Brochowie, Mło-
dzieszynie oraz Wyczółkach. 
Jeśli projekt zyska uzna-
nie głosujących, w kinie pod 
chmurką nie zabraknie bez-
płatnych leżaków i popcornu 
– tłumaczy Daniel Janiak.

W powiatowym bu-
dżecie obywatelskim znaj-

dziemy też m.in. przebu-
dowę parkingów i dróg 
wewnętrznych w ZSCKP, 
„Zielone Patio” w ZSRCKU 
czyli adaptację dziedzińca 
na wielofunkcyjne miejsce 
wypoczynku, remont dro-
gi powiatowej Stare Budy – 
Młodzieszyn, remont dróg 
powiatowych w gminie 
Rybno, budowę sygnalizacji 
świetlnej na przejściu dla 
pieszych na ulicy Gawłow-
skiej przy sklepie LUX oraz 
szpitalu, a także moderni-
zację bloku operacyjnego 
w Szpitalu Powiatowym. 
Do projektów „twardych” 
zaliczono też Powiatową 
Strefę Sportu, czyli siłow-
nie zewnętrzne w powie-
cie sochaczewskim. Ma ich 

być aż 17. Miałyby powstać 
m.in. w Sochaczewie, Kur-
dwanowie, Nowej Suchej, 
Kozłowie Szlacheckim, Za-
łuskowie, Erminowie, Zło-
tej, Rybnie, Cyprianach, 
Matyldowie, Wężykach, 
Teresinie, Brochowie, Mło-
dzieszynie, Wyczółkach. 
Każda siłownia zewnętrzna 
będzie wyposażona w mi-
nimum pięć wysokiej kla-
sy urządzeń treningowych. 
Ich użytkownikami będą 
osoby ze wszystkich grup 
wiekowych - zarówno dzie-
ci, młodzież, osoby dorosłe, 
seniorzy, bez względu na 
płeć oraz miejsce zamiesz-
kania.

Zachęcamy do głosowa-
nia! 

Do rozdysponowania 
milion złotych PBO
Tylko do końca września potrwa głosowanie w Powiatowym Budżecie 
Obywatelskim 2020. Można wybierać spośród 17 projektów - dziewięciu 
twardych i ośmiu miękkich. Do rozdysponowania jest milion złotych.
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Biblioteka Pedagogiczna w 
Sochaczewie, jak co roku, 
przygotowała zestaw szko-
leń metodycznych dla dyrek-
torów placówek oświatowych 
i pracowników bibliotek z te-
renu powiatu. Rozpoczynają 
się one już we wrześniu.

25 września o godz. 10 w 
siedzibie Starostwa Powia-
towego w Sochaczewie od-
będzie się konferencja pt. 

„Moc słowa”. Uczestnicy za-
poznają się m.in. z rolą sło-
wa i ilustracji w książkach 
dla dzieci, a także z niszczy-
cielską mocą słowa.

Kolejne spotkania w ra-
mach współpracy i samo-
kształcenia bibliotekarzy 
szkolnych zaplanowano na 
23 października i 20 listo-
pada 2019 r. oraz 25 marca 
2020 r. Podczas warsztatów 
uczestnicy będą rozmawiać 

m.in. o bajkoterapii, literac-
kich inspiracjach na Boże 
Narodzenie. Będą także lek-
cje otwarte w ramach cyklu 
„Mole książkowe”.

Sochaczewska fi lia BP 
zapowiedziała również or-
ganizację dwóch stałych 
konkursów: XVII Powiato-
wego Konkursu „Tę książkę 
warto przeczytać” oraz XVI 
edycji konkursu „Wydajemy 
własną książkę”. Tym ra-

zem uczestnicy zmierzą się 
z tajemnicami ruin socha-
czewskiego zamku. Finał 
pierwszego konkursu zapla-
nowano na 29 stycznia, dru-
giego na 13 maja przyszłego 
roku.

Szczegółowych   infor-
macji udzielają pracowni-
cy biblioteki mieszczącej się 
w Sochaczewie przy ul. Że-
romskiego 39A, tel. 46 862 
27 16. (sos)

Przy Szkole Podstawowej 
nr 1 powstał plac zabaw. To 
nowe zadanie w tegorocz-
nym budżecie, wprowadzone 
do realizacji na majowej sesji 
rady, gdy na jego budowę wy-
dzielono 100 tys. złotych. 

Zgodnie z projektem naj-
pierw wykonawca przygo-
tował teren na tyłach sali 
sportowej, następnie zbu-
dował ogrodzenie i zamon-
tował zabawki. Do dys-
pozycji dzieci jest teraz 
huśtawka łańcuchowa po-

dwójna, bujawka pojedyn-
cza na sprężynie, zestaw 
zabawowy z dwoma dom-
kami, zjeżdżalniami, oraz 
trapem do wspinania, bu-
jak na sprężynie, dwie skał-
ki wspinaczkowe. Wypo-
sażenie uzupełniają cztery 
ławki, całość otacza ogro-
dzenie o długości 63 me-
trów. Na plac wejdziemy 
dwiema furtkami. Do pla-
cu dzieci dojdą nowym 
chodnikiem zaczynającym 
się przy tylnym wejściu do 
sali sportowej. (daw)

Jarek Niedziela jest na-
uczycielem wychowania 
� zycznego w szkole w Er-
minowie. Wcześniej przez 
wiele lat pracował w Szkole 
Podstawowej nr 1 i Gimna-
zjum nr 1. To trener piłki 
nożnej juniorów, rugbista, 
komentator sportowy oraz 
ratownik WOPR. W począt-
kowych latach istnienia 
„Ziemi   Sochaczewskiej” 
zajmował się redagowa-
niem stron sportowych.

29 lipca Jarek zasłabł za 
kierownicą, jego samo-
chód uderzył w drzewo. 
Choć na pierwszy rzut oka 
wydawało się, że Jarkowi 
nic się nie stało (sam wy-
siadł z samochodu i po-
mógł go przestawić w bez-
pieczne miejsce), zasłabł w 
drodze do domu. 

Karetka zabrała go do 
szpitala, gdzie okazało się, 
że ma liczne uszkodzenia 
narządów wewnętrznych, w 
tym pękniętą wątrobę, śle-
dzionę, obite płuca. Prze-
szedł poważną operację, 
pozostawał w śpiączce far-
makologicznej, w czwartej 
dobie nastąpiło zatrzyma-

nie akcji serca i ostra niewy-
dolność oddechowa. 

Pacjent przebywa cały 
czas na oddziale intensyw-
nej terapii, wymaga specja-
listycznej rehabilitacji. By 
podjąć skuteczne leczenie 
pilnie trzeba umieścić go w 
specjalistycznym ośrodku 
rehabilitacji neurologicz-
nej. Na miejsce w oddziale, 
z którym kontrakt ma NFZ, 
trzeba jednak bardzo dłu-
go czekać, a dla Jarka liczy 
się każda chwila. Na por-
talu „pomagam.pl” rodzi-
na uruchomiła publiczną 
zbiórkę pieniędzy. By wes-
przeć leczenie, należy wejść 
na stronę https://pomagam.
pl/rehabilitacjajarka i dzia-
łać zgodnie z zamieszczoną 
tam instrukcją.

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Przypomnijmy, że w roku 
2017 miasto pozyskało bli-
sko 1,5 mln na wielki pro-
jekt edukacyjny. Dzięki 
pieniądzom z Unii Euro-
pejskiej pięć sochaczew-
skich szkół wzbogaciło się 
wtedy o kilkadziesiąt lapto-
pów, rzutników, tablic inte-
raktywnych oraz wiele in-
nych pomocy naukowych, a 
tysiąc uczniów skorzystało 
z dodatkowych zajęć poza-
lekcyjnych. Teraz przyszedł 
czas na „trójkę”, w której 
projekt „Skok w przyszłość 
- wspieranie kompetencji 
kluczowych uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Socha-
czewie” ruszył 16 września. 

- O środki staraliśmy się 
trzykrotnie. Za każdym ra-
zem, mimo że nasz wnio-
sek był sporządzony pra-
widłowo, nie udawało się 
trafi ć na listę placówek ob-
jętych dofi nasowaniem z 
uwagi na wyczerpaną pulę 
środków. Dopiero za trze-
cim razem okazało się, że 
szkoła otrzyma pieniądze 
i będzie to suma niebaga-
telna, bo ponad 980 tys. zł. 
Złożą się na nią pieniądze z 
Unii Europejskiej oraz Mi-
nisterstwa Edukacji Na-
rodowej - powiedział nam 
dyrektor Krzysztof Werła-
ty. - Moim zdaniem „trój-
kę” czeka prawdziwy prze-
łom jeżeli chodzi o pomoce, 

wyposażenie i sposób pro-
wadzenia zajęć wyrównaw-
czych oraz doskonalących. 
Ponadto będą się odbywały 
wyjazdy edukacyjne. 

Warto podkreślić, że tak 
jak w przypadku poprzed-
nich szkół, miasto nie po-
nosi żadnych kosztów fi -
nansowych. Wkład własny 
naszego samorządu stano-
wić będą jedynie udostęp-
nione na ten cel sale lekcyj-
ne. 

- Rekrutacja zakończy-
ła się 13 września. Udział 
w zajęciach cieszył się na-
prawdę dużym powodze-
niem. Przygotowaliśmy aż 
256 miejsc, ale i tak powsta-
ły listy rezerwowe, więc na-
wet ci, którzy nie dosta-
li się w ramach pierwszego 
naboru, będą mieli szan-
se na dołączenie do projek-

tu - mówi Krzysztof We-
rłaty. - Poza tym w ramach 
programu odbywać się bę-
dzie naturalna rotacja. Gdy 
szkołę opuszczą uczniowie 
najstarszych klas, ich miej-
sce zajmą młodsi koledzy. 

Dyrektor Miejskiego 
Zespołu Ekonomicznego 
Danuta Szewczyk-Kozłow-
ska oraz dyrektor SP nr 3 
Krzysztof Werłaty podkre-
ślają różnorodność oferty w 
ramach tego przedsięwzię-
cia.   Projekt obejmie łącz-
nie 256 uczniów, w tym 80 
ze specjalnymi potrzeba-
mi, czyli np. z orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub 
opinią z poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej. Ci 
ostatni będą mogli skorzy-
stać z socjoterapii, zajęć lo-
gopedycznych i korekcyj-
no-kompensacyjnych. W 

„trójce” odbywać będą się: 
zajęcia wyrównawcze i roz-
wijające z matematyki, za-
jęcia rozwijające z przyro-
dy, zajęcia wyrównawcze i 
rozwijające z bloku biolo-
giczno-geografi cznego, za-
jęcia z języka angielskiego, 
z matematyki oraz przyro-
dy metodą eksperymentu, 
zajęcia komputerowe, a tak-
że z bloku biologiczno-geo-
grafi cznego metodą ekspe-
rymentu. By udział w ich 
był jak najbardziej intere-
sujący, również w ramach 
projektu, placówka zakupi 
tablety, laptopy, tablice mul-
timedialne, interaktywne 
plansze, bryły, klocki LEGO 
Mindstorms, zestawy do 
przeprowadzania ekspery-
mentów i wiele innych po-
mocy szkolnych. 

Swoją wiedzę posze-
rzać będą nie tylko ucznio-
wie, ale i nauczyciele. Aż 
44 włączonych zostanie do 
realizacji projektu. Kadra 
szkoły znacząco podniesie 
swoje kwalifi kacje dzięki se-
rii szkoleń, m.in.  z roboty-
ki czy e-materiałów eduka-
cyjnych. 

To jeszcze nie koniec do-
datkowych pieniędzy, które 
zyskała SP nr 3. Placówce 
przyznano 45,5 tys. zł dofi -
nansowania z województwa 
z przeznaczeniem na po-
wstanie pracowni kompu-
terowej, która służyć będzie 
również jako pracownia ję-
zykowa. 

„Trójka” i skok w przyszłość
Szkoła Podstawowa nr 3 rozpoczyna realizację wartego ponad 980 tys. zł 
projektu. W jego ramach placówka będzie organizować dodatkowe zajęcia, 
pracować na najnowocześniejszym sprzęcie i rozwijać talenty swoich uczniów. 
Projekt prowadzony będzie od września 2019 do końca czerwca 2021 roku.

Dla nauczycieli bibliotekarzy

Plac zabaw gotowy

Pomoc dla Jarka
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Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Formuła przeglądu zakłada 
artystyczne zmagania o laur 
w czterech kategoriach: wy-
stęp   wokalno-instrumental-
ny, występ teatralny, wystawa 
prac i indywidualna twór-
czość własna uczestników. 
Jury miało trudne zadanie 
wybrania tych najlepszych, 
ponieważ na przeglądzie po-
jawiło się 20 ŚDS-ów z Ma-
zowsza. Na scenie mogliśmy 
zobaczyć najróżniejsze insce-
nizacje, czasem oparte o po-
pularne wiersze, innym ra-
zem o światowej sławy operę 
„Carmen”. Nie zabrakło też 
prezentacji muzycznych z 
różnych gatunków, od rapu 
i muzyki rozrywkowej, do 
muzyki poważnej. Gale-
ria Trakt w SCK zamieniła 
się tego dnia w wystawę rę-
kodzieła wykonanego przez 
podopiecznych goszczących 
na przeglądzie placówek.

Zanim rozpoczęła się sce-
niczna rywalizacja, imprezę 
otworzył gościnny występ so-
chaczewskiego zespołu „Folk-
lorek”. Grupa zaprezentowała 
blisko godzinny pokaz pol-
skich tańców i zwyczajów lu-
dowych.

Przegląd w charakte-
rystycznym dla siebie roz-
rywkowym stylu prowadził 
Piotr Milczarek. Jego nietu-
zinkowe zapowiedzi i uwagi 
ze sceny nieraz wywołały u 
publiczności salwę serdecz-
nego śmiechu.

Za najlepszy występ 
wokalno-instrumentalny 
uznano wykonanie ŚDS z 
Miedznej. Najlepszy zda-
niem jury występ teatralny 
zaprezentował ŚDS z War-
szawy przy ul. Grochow-
skiej. Laur za najlepszą wy-
stawę prac powędrował do 
ŚDS w Jedlance. Najlepiej w 
kategorii twórczości indy-
widualnej zaprezentowała 
się Barbara Wojtorek z ŚDS 
w Myślakowicach. 

Patronat honorowy nad 
przeglądem   organizowa-
nym od początku przez 
sochaczewsk i   Środowi-
skowy Dom Samopomocy 
objęli: Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecz-
nej, wojewoda mazowiecki 
oraz poseł na Sejm RP Ma-
ciej Małecki. Oprócz tego 
ostatniego w spotkaniu 
uczestniczyli m.in. staro-
sta Jolanta Gontą i zastęp-
ca burmistrza Marek Fer-
giński

Mazowiecki przegląd w Sochaczewie
Odbywający się w Sochaczewie Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy 
jest okazją do zaprezentowania dokonań podopiecznych tych placówek z całego Mazowsza. Osiemnasta edycja 
przeglądu miała miejsce 19 września w SCK w Chodakowie.

Wypełniona po brzegi sala, 
troska o osoby chore i długo 
oklaskiwany koncert Jacka 
Wójcickiego - tak można w 
skrócie scharakteryzować ob-
chody zorganizowane przez 
Fundację Pomocy Osobom z 
Chorobą Alzheimera. Uroczy-
stość odbyła się 17 września w 
sali koncertowej Sochaczew-
skiego Centrum Kultury w Bo-
ryszewie.

Tradycyjnie już na początku 
spotkania prezes fundacji Kry-
styna Mikołajczyk opowiadała 
o pracy Ośrodka Pobytu Dzien-
nego „Zyzio”, przeznaczonego 
dla osób chorych na Alzheime-
ra i choroby otępienne. Przy-
pominała o przypadającym 
w przyszłym roku jubileuszu 

20-lecia placówki i dziękowała 
za pomoc obecnym na obcho-
dach: wiceburmistrzowi Mar-
kowi Fergińskiemu, naczelnik 
wydziału sportu i organizacji 
pozarządowych Agacie Kaliń-
skiej oraz Joannie Kamińskiej 
- naczelnik wydziału polityki 
społecznej i ochrony zdrowia 
sochaczewskiego ratusza. Naj-
większe podziękowania otrzy-

mał wiceprzewodniczący sej-
miku mazowieckiego Mirosław 
Adam Orliński, dzięki któremu 
ośrodek „Zyzio” korzysta z trzy-
letniego dofi nansowania.

W spotkaniu uczestniczyła 
Joanna Obrębska, lekarz neu-
rolog z Płocka, która doradza-
ła, jak powstrzymać chorobę i 
przekonywała, że korzystanie z 
takich placówek jak „Zyzio” nie 

jest pozbywaniem się starszej 
osoby z domu, a wyrazem tro-
ski o jej dobro. To tam pacjenci 
otrzymują stałą opiekę, zbilan-
sowane posiłki, fachową pomoc 
medyczną i rehabilitację, a wie-
czorem wracają do własnego 
domu pod opiekę rodziny.

Te ważne informacje były 
jednak przedsmakiem koncertu, 
który, mimo fatalnej tego dnia 

pogody, przyciągnął tłumy wiel-
bicieli talentu Jacka Wójcickiego. 
Aktor, wokalista obdarzony wy-
jątkowym głosem, artysta zwią-
zany z Piwnicą pod Baranami, 
został gorąco przyjęty przez so-
chaczewską publiczność. Gość 
odwzajemniał te przejawy sym-
patii dowcipnymi anegdotami, 
opowieściami o muzycznych 
wojażach i spotkaniach z wiel-
kimi ludźmi sceny, ale przede 
wszystkim śpiewał. A że reper-
tuar Jacka Wójcickiego oscyluje 
między operetkowymi ariami a 
muzyką rozrywkową, widzowie 
przypomnieli sobie m.in. słyn-
ną pieśń neapolitańską „Wróć 
do Sorrento”, niegdysiejszy prze-
bój „Serce” z radzieckiej kome-
dii „Świat się śmieje”, cygańskie 
rytmy prosto z Węgier, piosen-

ki Marka Grechuty, czy wresz-
cie, spopularyzowaną przez Jac-
ka Kaczmarskiego, przejmującą 
„Modlitwę o wschodzie słońca”. 
Wiele z tych utworów śpiewała 
cała sala, później długo oklasku-
jąc wykonawcę.

Dla uczestników imprezy 
był to zapewne wyjątkowy mu-
zyczny wieczór, podczas które-
go można było także zbadać ci-
śnienie krwi, sprawdzić poziom 
cukru w organizmie, czy wziąć 
udział w loterii. Dochód z niej 
oraz ze sprzedaży biletów ma 
zasilić konto fundacji.

Warto również odno-
tować, że spotkanie, z wła-
ściwym sobie wdziękiem, 
poprowadziła Izabela Go-
ryniak.

Jolanta Sosnowska

Alzheimerowskie obchody z Jackiem Wójcickim

Sochaczewski ŚDS zachwycił pięknymi kostiumami w inscenizacji wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”

„Folklorek” w gościnnym występie Rękodzieło uczestników przeglądu
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Złożenie kwiatów pod pomnikiem pamięci przy kościele w Trojanowie oraz uroczystości na cmentarzu wojennym 
w al. 600-lecia stanowiły kolejną odsłonę obchodów 80. rocznicy Bitwy nad Bzurą. 17 września poświęcono 
odnowione żołnierskie mogiły i oddano hołd tym, którzy polegli za ojczyznę. 
Agnieszka Poryszewska 
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Na początek delegacje władz 
wojewódzkich,   miejskich 
oraz powiatowych złoży-
ły kwiaty przy pomniku 
mieszczącym się w sąsiedz-
twie kościoła pw. Narodze-
nia Najświętszej Maryi Pan-
ny. Ten symboliczny gest 
otworzył kolejne obchody 
związane z wrześniem’39 w 
naszym mieście. Ich głów-
nym elementem stała się 
msza polowa i apel pamięci 
na trojanowskiej nekropo-
lii. Były one o tyle wyjątko-
we, że zorganizowano je po 
raz pierwszy na wyremon-
towanym cmentarzu. 

Przypomnijmy, że prze-
szedł on kompleksową mo-
dernizację dzięki rządo-
wej dotacji w wysokości 2,6 
mln zł. Środki te pozwoli-
ły na przebudowę kwater, 
chodników, placu przed po-
mnikiem poległych, montaż 
niemal 300 nowych krzyży i 
tabliczek z nazwiskami bo-
haterów września 1939 roku. 
Do tej pory znanych i upa-
miętnionych na tabliczkach 
epitafijnych było jedynie 160 
żołnierzy, ale dzięki przepro-
wadzonym w tym roku ba-
daniom w Centralnym Ar-
chiwum Wojskowym, udało 
się zidentyfikować w sumie 

534 osoby, których nazwiska 
umieszczono na kamien-
nych krzyżach. 

Uroczystości   otworzył 
dyrektor Muzeum Ziemi So-
chaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą Paweł Rozdże-
stwieński. Nawiązał nie tyl-
ko do trwających obchodów 
80. rocznicy Bitwy nad Bzu-
ra, ale też do przypadającej 
w tym dniu 80. rocznicy so-
wieckiej napaści na Polskę. 
Jak mówił, cmentarz po-
wstał w roku 1940 na grun-
tach trojanowskiej parafii. 
Później sukcesywnie skła-
dano na nim ciała żołnierzy 
pochowanych w Tułowicach, 
Łazach i Janówku. - Cmen-
tarz wojenny w Trojanowie 
to największa nekropolia 
polskiego września. W zbio-
rowych mogiłach złożono tu 
szczątki 3693 żołnierzy i ofi-
cerów armii „Poznań” i „Po-
morze”, w tym 20 żołnierzy 
AK poległych w Bronisła-
wach. Pochowano tu także 
142 cywilne ofiary zbrodni 
niemieckich z okresu okupa-
cji 1939-45 r. - mówił. - Ich 
wszystkich upamiętniają nie 
tylko mogiły, ale też pomnik 
projektu architekta i rzeź-
biarza Tadeusza Wyrzykow-
skiego, który odsłonięto w 
1969 roku. 

Proboszcz trojanowskiej 
parafii, ks. Kazimierz Wojt-

W rocznicę zdradzieckiej agresji
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czak, który celebrował mszę 
polową, w kazaniu nawią-
zał do symboliki krzyża, tak 
istotnej dla naszego narodu. 
Jak mówił, przy ciałach po-
ległych wielokrotnie znaj-
dowano symbole religijne, 
a właśnie krzyż był wśród 
nich najczęstszy. Później ka-
płan poświęcił żołnierskie 
kwatery, odczytano apel pa-
mięci, a w niebo wystrzeliła 
salwa honorowa. Obchody 
zakończyło złożenie kwia-
tów pod pomnikiem na tro-
janowskiej nekropolii.

Wcześniej jednak głos 
zabrał  poseł Maciej Małec-
ki. 

- Mając zaszczyt prze-
wodniczyć pracom Komite-
tu Honorowego 80. roczni-
cy Bitwy nad Bzurą oraz 75. 
rocznicy wybuchu powsta-
nia warszawskiego, w szcze-
gólny sposób przeżywam 
tegoroczne obchody. Zebra-
liśmy się przy grobach tych, 
którzy zdali egzamin, nie 
zawiedli. Walczący nie mie-
li zadania pobić niemieckiej 
armii, mieli ich zatrzymać, 
zadać im straty. Wszyst-
ko po to, by nasi sojuszni-
cy zdążyli nam przyjść z 
pomocą. Niemcy ponieśli 
ogromne straty, ale niestety 
Anglia i Francja nie dotrzy-
mała zobowiązań. Mimo 
okupacji Niemcy nie mo-
gli czuć się w Polsce bez-
pieczni, ponieważ walka o 
wolność zeszła do podzie-
mia. Dziś, kiedy spojrzymy 
na przyszłość ojczyzny, do-
chodzimy do jednej reflek-
sji - to my mamy obowią-
zek troski o Polskę. Każdy 
z nas swoim życiem pisze jej 
historię. Co więcej, musimy 
nieść w Polskę i świat opo-

wieść o męstwie i poświęce-
niu poległych za ojczyznę. 
Nie trzeba nas uczyć wolno-
ści, bo Polacy kochają ją naj-
bardziej na świecie. Tych, 
którzy chcą dowiedzieć się, 
ile kosztuje wolność, zapra-
szam do Sochaczewa. Niech 
pochylą głowy przed krzy-
żami na cmentarzu w Tro-
janowie - powiedział poseł. 

Do zebranych zwrócił 
się również wojewoda ma-
zowiecki Zdzisław Sipiera. 

- Oddajemy cześć tym, 
którzy oddali życie za to, 
że żyjemy w wolnym kra-
ju. 80 lat temu, 1 września, 
wybuchła wojna, której nikt 
nam nie wypowiedział. Na-
padnięto nas z zaskoczenia. 
Dziś obchodzimy roczni-
cę drugiej zdradzieckiej na-
paści, tym razem ze strony 
Związku Sowieckiego. Jesz-
cze chodząc do liceum, gdy 
pytałem o to wydarzenie, 
nauczyciele milczeli. Nie 
można było w pełni mówić 
o historii. Dziś nie mamy 
tego problemu, możemy od-

dawać cześć poległym i mó-
wić o prawdzie. Nie trzeba 
niczego więcej robić - wy-
starczy nie zapomnieć, sza-
nować i wspólnie upamięt-
niać nasze dziedzictwo 
- mówił. 

W obchodach, oprócz 
wymienionych wcześniej 
mówców, udział wzięli: ho-
norowi obywatele miasta, 
kombatanci, dowódca 3. 
Warszawskiej Brygady Ra-
kietowej Obrony Powietrz-
nej gen. Andrzej Dąbrowski, 
starosta Jolanta Gonta, bur-
mistrz Piotr Osiecki, jego 
zastępcy - Marek Fergiń-
ski i Dariusz Dobrowolski, 
radny sejmiku wojewódz-
kiego Łukasz Gołębiowski, 
wicestarosta Tadeusz Głu-
chowski, dowódca 38. So-
chaczewskiego Dywizjonu 
Zabezpieczenia Obrony Po-
wietrznej z Bielic ppłk Wie-
sław Żbikowski, wójtowie, 
radni miasta i powiatu oraz 
mieszkańcy. Uroczystość 
uświetniła orkiestra woj-
skowa z Dęblina. 

Poseł Małecki, jako reprezentant rządu, odczytał 
list, który wystosował do sochaczewian premier 
Mateusz Morawiecki. Oto jego treść: „Wybuch II 
wojny światowej oznaczał początek dramatu naszego 
narodu. Dziś na cmentarzu wojskowym oddajemy cześć 
ofiarom i bohaterom tego czasu. To nasz szczególny 
obowiązek wobec przodków i kolejnych pokoleń. 
Właśnie tu, na sochaczewskiej nekropolii, złożone są 
szczątki poległych w trakcie legendarnej Bitwy nad 
Bzurą, a także cywilów i żołnierzy AK. Dbałość o ich 
godne upamiętnienie jest przejawem troski o nasze 
wspólne dziedzictwo. Tym bardziej cieszę się, że to 
miejsce doczekało się gruntownej modernizacji. Żoł-
nierze polskiego września odpowiedzieli na wezwanie 
historii. Nad Bzurą dali świadectwo męstwa i heroizmu. 
Bohaterowie września, a także ci, którzy w czasie oku-
pacji kontynuowali opór, pozostawili nam wielki skarb - 
niepodległą i wolną ojczyznę, dlatego stajemy do apelu. 
Cześć i chwała bohaterom”.

Widowisko sfinansowano ze środków Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku oraz miasta Sochaczew. IX PIKNIK 
HISTORYCZNY SOCHACZEW 7 WIEKÓW HISTORII był reali-
zowany przez Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna 
im. II batalionu 18 pułku piechoty ze środków Otwartego 
Konkursu Ofert Programów Współpracy Miasta Sochaczew 
z Organizacjami Pozarządowymi 2019.

Organizatorzy serdeczne podziękowania kierują na ręce dr. Karola Nawroc-
kiego - dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańska za pomoc przy 
organizacji widowiska.

UCZESTNICY REKONSTRUKCJI BZURA 1939 - 2019:
DOWÓDCA STRONY POLSKIEJ - Dariusz Krawczyk, DOWÓDCA KAWALERII 
- Marek Babulewicz, DOWÓDCA STRONY NIEMIECKIEJ - Michał Górny

PIECHOTA I ARTYLERIA -  Stowarzyszenie Historyczne „Garnizon Toruń” - To-
ruń, Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna im. II batalionu 18 pułku 
piechoty, Военно-историческая группа „Абаронцы Айчыны”, 
Республика Беларусь, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Pionierzy 40 
Pułku Piechoty z Warszawy i Żyrardowa, Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
10 Pułku Piechoty z Łowicza, Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. 31 
Pułku Strzelców Kaniowskich z Mszczonowa i Guzowa, Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej Wojciecha Lisa z Mielca, Stacja Lotnicza Ławica z Poznania, 
Towarzystwo Działań Historycznych im. Feliksa Pięty w barwach 57 Pułku 
Piechoty Karola II Króla Rumunii, Grupa Rekonstrukcji Historycznej 7 Dywi-
zjon Artylerii Konnej z Poznania, Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznej „X D.O.K.”, Stowarzyszenie „Na Posterunku”, Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Historycznej „Szpica” z Dzierżoniowa - sekcja polska, 
Grabowskie Stowarzyszenie Historyczne, Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznej 79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. hetmana Lwa 
Sapiehy z Ciechanowa, Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Kampinos”, Jed-
nostka Strzelecka 1006 Płońsk, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 
„Wrzesień 39”. 

KAWALERIA - Grupa Rekonstrukcji Historycznej 14 Pułku Ułanów 
Jazłowieckich, Sandomierski Ośrodek Kawaleryjski w barwach 
14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z Sandomierza, Stowarzyszenie 
Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego z Podkowy 
Leśnej, Stowarzyszenie imienia 11 Pułku Ułanów Legionowych z 
Częstochowy, Stajnia Tarpan Mława, Grupa Kaskaderów Konnych 
East Riders ze Słupna, Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 1. Pułku 
Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego - Warszawa. 

LUDNOŚĆ CYWILNA - Grupa Rekonstrukcji Ludności Cywilnej Mława, Grupa 
Rekonstrukcji Ludności Cywilnej Radzanovia, Projekt Polki w mundurach - 
cała Polska, w tym Sochaczew, Grupa Rekonstrukcji Historycznej 14 Pułku 
Ułanów Jazłowieckich - sekcja damska. 

GRUPY NIEMIECKIE - Grupa Historyczna Ostrpreussen, Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej  IR 73, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Złoty 

Krzyż”, Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Grenadiere” z Lublina, Zamościa 
i Warszawy, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Die Kampfgruppe 
Hoffmeyer” z Krakowa, Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Narew”, 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 Pułku Piechoty Strzelcow 
Słonimskich im.hetmana Lwa Sapiehy z Ciechanowa, Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej „Wolf”, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Szpica” 
z Dzierżoniowa - sekcja niemiecka. 

POJAZDY i BROŃ - Fundacja Wojskowości Polskiej - Seroki Wieś, 
Grzegorz Klimczak Panzer Projekt - Bielsko Biała, Klubas Grenadie-
rus - Republika Litwy, Fundacja Historii Polskiej Broni Pancernej, 
Muzeum II Korpusu Polskiego z Józefowa, Grzegorz Futera - Radzyń 
Podlaski, Grzegorz Pawłowicz - Warszawa, Leszek Kusiak - Nowy 
Targ, Zbiegniew Nowosielski - Ptaki, Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, 
Grupa Rekonstrukcyjno Filmowa Bemowo, Pracownia Renowacji 
Zabytków Techniki Militarnej Wolsztyn.

SAMOLOT - Jakub Myśluk - Warszawa, 
PIROTECHNIKA - Robert Murawski, Grupa Thunder - Toruń, 
SCENARIUSZ i KOMENTARZ - Sławomir Cisowski, 
REŻYSERIA - Jacek Haber, 
WSPÓŁPRACA REŻYSERSKA - Mikołaj Klorek, Andrzej Skolik, Wiesław 
Olczak, 

DŹWIĘK i MUZYKA - Rafał Gołębiowski, 
KIEROWNIK PLANU - Joanna Zielke, 
KIEROWNIK WYSTAWY  - Mikołaj Klorek, 
ROZLICZANIE GRUP - Fundacja Polonia Militaris, Magdalena Równicka, Mu-
zeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Jakub Rozdżestwieński, 

WSPARCIE ZE STRONY MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU - 
Łukasz Gurfinkiel, Mariusz Wójtowicz-Podhorski, 

KONSULTACJA HISTORYCZNA - Paweł Rozdżestwieński, 
WSPARCIE ZE STRONY BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW - Wydział Kul-
tury, Turystyki i Promocji Miasta Sochaczew, Joanna Niewiadomska - Kocik, 
Daniel „Kosmita” Janiak, Joanna Wojewoda, Łukasz Kuciński, redakcja 
„Ziemia Sochaczewska”, Daniel Wachowski, 

OPRACOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH - Daniel „Kosmita” Janiak, 
Radosław Jarosiński, 

NOCLEGI PTTK TUŁOWICE - Maciej Brażuk, Jakub Wojewoda, 
NOCLEGI KAWALERII - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 roku, 

WYŻYWIENIE KAWALERII - Małgorzata Babulewicz, 
ORGANIZACJA WSPARCIA DLA KONI KAWALERYJSKICH - Paweł Krasucki, 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie, st. bryg. mgr inż. Piotr 
Piątkowski, Powiatowa Komenda Straży Pożarnej, 

WYŻYWIENIE UCZESTNIKÓW - Mariusz Grzegorz Niewiedzielski, Muzeum II 
Korpusu Polskiego z Józefowa, 

KIEROWNICTWO IMPREZY MASOWEJ ORAZ ORGANIZACJA - Art Solution 
- Łukasz Kiełczewski, 

PRODUKCJA - Military Art Sp. z o.o., Jacek Haber, Paweł Rozdżestwieński

Podziękowania za pomoc w organizacji REKONSTRUKCJI BZURA 1939 - 2019 
oraz IX PIKNIKU HISTORYCZNEGO SOCHACZEW 7 WIEKÓW HISTORII
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Szlakiem walk

Wołanie o pokój

160 zawodników wystartowało w 36. Półmaratonie Szlakiem Walk nad Bzurą. Najstarsza impreza 
biegowa w Sochaczewie odbyła się w niedzielę 15 września. Zwycięzcą półmaratonu został Krzysztof 
Wasiewicz z Piaseczna. Wbiegł na metę z czasem 1:11.07 z dużą przewagą nad rywalami. Wśród kobiet 
najszybciej z Kamiona na stadion przy ul. Warszawskiej przybiegła Svietlana Sanko.
Półmaraton był jednym z ele-
mentów miejskich obchodów 
przypadającej w tym roku 80. 
rocznicy Bitwy nad Bzurą. 
Otwarcie imprezy miało szcze-
gólny charakter. Przybyli goście 
przypominali o tragicznych lo-
sach polskich żołnierzy, którzy 
bronili Sochaczewa we wrze-
śniu 1939 roku. W uroczystości 
udział wzięli m.in.: poseł Ma-
ciej Małecki, zastępca burmi-
strza Marek Fergiński, wice-
przewodniczący rady miejskiej 
Arkadiusz Karaś, naczelnik 
Wydziału Sportu i Organiza-
cji Pozarządowych UM - Agata 
Kalińska, oraz dyrektor socha-
czewskiego MOSiR, Mieczy-
sław Głuchowski. 

Na bocznym boisku przy ul. 
Warszawskiej zawodnicy prze-
biegli rundę honorową (sygnał 
do startu już tradycyjnie dał po-
seł Maciej Małecki), po czym 
wsiedli do autokaru i udali się 
pod szkołę w Kamionie, gdzie o 
godz. 11.00 odbył się start ostry. 

W oczekiwaniu na pierw-
szych zawodników na mecie na 
stadionie zorganizowano pik-
nik rodzinny. Gry, zabawy i inne 
atrakcje dla dzieci przygotowała 
Reneta Kubik z MOSiR z pomo-
cą wolontariuszy z sochaczew-
skiego MOPS. Swoje stoiska na 
pikniku mieli też m.in. ratow-
nicy z sochaczewskiego WOPR 

i Fundacja Ochrony Zabytków 
Mazowsza.

O godzinie 11.30 przepro-
wadzono mini bieg dla dzie-
ci do 7 lat, na dystansie ok. 200 
metrów. Wzięło w nim udział 
54 młodych lekkoatletów. W 
biegu zwyciężyła Hania Bol-
czak, drugi był Jaś Bolczak, na 
trzecim miejscu do mety dotarł 
Dawid Nowak. Wszystkie dzie-
ci otrzymały medale, dyplomy 
oraz upominki od organizato-
rów i sponsorów imprezy. 

Jednym z nich była spółka 
Polskie Młyny, na mecie biegu 
pojawił się przedstawiciel firmy 
- były premier Waldemar Paw-
lak, który podczas zakończenia 
imprezy wręczał puchary naj-
lepszym zawodniczkom i za-
wodnikom. 

Pierwszy linię mety prze-
kroczył ubiegłoroczny zwy-
cięzca sochaczewskiego pół-
maratonu Krzysztof Wasiewicz 
z Piaseczna. Wbiegł na metę 
z czasem 1:11:07, mając ponad 
pięć minut przewagi nad rywa-
lami. Pierwszą kobietą była Svie-
tlana Sanko, która ukończyła 
21-kilometrowy dystans z cza-
sem 1:29:34. Nagrody finansowe 
odebrało sześć najszybszych za-
wodniczek i zawodników w ka-
tegorii open. Najlepsi w poszcze-
gólnych grupach wiekowych 
otrzymali puchary. 

Przyznano też kilka nagród 
specjalnych. Statuetki dla naj-
lepszych zawodników powia-
tu sochaczewskiego otrzymali: 
Olka Kunikowska z Sochaczewa 
i Dawid Bartołowicz z Brocho-
wa. Najmłodszymi zawodnika-
mi uczestniczącymi w imprezie 
byli sochaczewianie: Olka Ku-
nikowska (1997) i Bartłomiej To-

maszewski (2001). Najstarszy-
mi z kolei - Dorota Zając (1967) 
z Piaseczna i Jacek Rembowski 
(1946) z Łowicza. Tradycyjnie 
przyznano też nagrodę za zajęcie 
72. miejsca, upamiętniającą wiek 
pomysłodawcy półmaratonu - 
śp. Jana Cebrzyńskiego. Otrzy-
mał ją Tomasz Lis z Tarnowa.

Klasyfikacja 36. Półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą
Open mężczyźni: 1. Krzysztof Wasiewicz, 2. Alex Sanko, 3. Piotr Magiera, 4. Daniel Michałowski,  
5. Dawid Bartołowicz, 6. Andrzej Radzikowski

M29: 1. Daniel Michałowski, 2. Dawid Bartołowicz, 3. Kamil Skorupa
M39: 1. Andrzej Radzikowski, 2. Łukasz Sagan, 3. Adam Stangreciak
M49: 1. Paweł Gozdowski, 2. Jacek Stan, 3. Mariusz Michalak
M59: 1. Jacek Kulik, 2. Robert Szymański, 3. Marek Pociech
M69: 1. Mirosław Suk, 2. Jan Opałka, 3. Tadeusz Kotowicz
M70+: 1. Jan Kocimski, 2. Józef Zalewski, 3. Jacek Rembowski
Open kobiety: 1. Svietlana Sanko, 2. Agnieszka Kowalczyk, 3. Maja Kowalczyk, 4. Agata Pietraś,  
5. Emilia Melon, 6. Marta Hagen 

K29: 1. Emilia Melon, 2. Olka Kunikowska, 3. Katarzyna Zakrzewska
K39: 1. Agata Pietraś, 2. Marta Hagen, 3. Agnieszka Fabisiak
K40+: 1. Sylwia Sowa-Okrasa, 2. Jolanta Żebrowska, 3. Paulina Grumbianin

Sygnał do startu dał poseł Maciej Małecki

Wystąpiły: Chór Miesza-
ny Towarzystwa Śpiewacze-
go „Lutnia” ze Zgierza, Chór 
Towarzystwa Śpiewaczego 
Ziemi Sochaczewskiej, Chór 
Camerata Varsovia oraz 
Warszawski Chór Polonia 
im. Ignacego Paderewskiego. 
W ich wykonaniu usłyszeli-
śmy m.in. pieśni „Wojenko, 
wojenko”, „Psalm stojących 
w kolejce”, „Czerwone maki”, 
„Deszcz jesienny”, „Drogę do 
Warszawy”, „Świat cały śpi 
spokojnie”, „Ej, dziewczyno”, 
„Modlitwę za Polskę”, „To 
my, Dywizjon 303”. 

Z okazji Roku Moniusz-
kowskiego chór Camerata 
Varsovia włączył do swego 
repertuaru dzieła Stanisła-
wa Moniuszki. W kościele 
św. Wawrzyńca zabrzmia-
ły „Modlitwa w kościółku” z 
opery Halka oraz pieśni „Oj-
cze nasz” i „Przylecieli so-
kołowie”. Na koniec połą-
czone chóry wykonały dwie 
przejmujące pieśni –”Modli-
twę o pokój” oraz „Pamięć 
dawnych dni”, pieśń finało-
wą podarowaną Towarzy-
stwu Śpiewaczemu Ziemi 
Sochaczewskiej przez kom-
pozytora, organistę i peda-
goga, wieloletniego członka 
jury Wrześniowych Spotkań 
z Pieśnią Chóralną, Maria-
na Sawę.

Burmistrz Piotr Osiec-
ki podziękował chórzystom 

za oddanie hołdu ofiarom 
II wojny i przypomniał, że 
dla naszej lokalnej społecz-
ności wrzesień to czas bole-
snych wspomnień o tragicz-
nym losie miasta, o tym, że 
po Bitwie nad Bzurą Socha-
czew praktycznie przestał 
istnieć. To jednak przede 
wszystkim czas wspomnień 
o bohaterach września 1939 
roku, o czterech tysiącach 
żołnierzy leżących na so-
chaczewskich cmentarzach. 
Chwilę później w podzię-
kowaniu za udział w kon-
cercie wręczył dyrygentom 
wszystkich chórów okolicz-
nościowe rzeźby wykonane 
przez Jana Piątkowskiego.  

Z kolei ks. proboszcz 
Piotr Żądło porównał kon-
cert do modlitwy o pokój. 

- Spotykamy się po to, 
aby podnieść ducha i aby z 
naszych serc, z tego miejsca 
które w 1939 roku zniknęło, 
bo zabytkowy kościół do-
minikański zniknął na za-
wsze, z tego miejsca wznieść 
wołanie modlitewne. Spo-
tykamy się, by budzić du-
cha patriotycznego, ale tak-
że po to, by z wiarą modlić 
się o błogosławioną przy-
szłość naszej umiłowanej 
ojczyzny. Chylę czoła przed 
państwem, składam podzię-
kowania wszystkim dyry-
gentom i śpiewakom – po-
wiedział ks. proboszcz.

W tym roku zamiast zmagań konkursowych 
był przegląd najpiękniejszych pieśni patrio-
tycznych, wojennych, niepodległościowych. 
W ramach XVII Wrześniowych Spotkań z Pie-
śnią Chóralną im. Bohaterów Walk nad Bzurą, 
21 września w kościele św. Wawrzyńca odbył 
się koncert dla upamiętnienia 80 rocznicy wy-
buchu II wojny światowej. 
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Koncert poprowadzo-
ny przez Teresę Mazippus 
objęli patronatem starosta 
sochaczewski,   burmistrz 
miasta, wójt gminy Socha-
czew i proboszcz parafii św. 
Wawrzyńca. Z zaprosze-
nia na muzyczne spotkanie 
skorzystali m.in. starosta 
Jolanta Gonta, burmistrz 

Piotr Osiecki wraz z za-
stępcą Dariuszem Dobro-
wolskim,   przewodniczą-
cy rady powiatu Andrzej 
Kierzkowski, członek za-
rządu powiatu Bogumił 
Czubacki i były proboszcz 
chodakowskiej parafii ks. 
Jan Kaczmarczyk. 

Daniel Wachowski

Nowy mural w Sochaczewie 
Z inicjatywy posła Macieja Małeckiego w naszym 
mieście powstał kolejny mural. Tym razem dzieło jest 
hołdem złożonym obrońcom Sochaczewa z września 
1939r. Mural znajduje się na ścianie budynku Starostwa 
Powiatowego w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 65. 
Przedstawia Bohaterów Bitwy nad Bzurą - obrońców 
Sochaczewa oraz ich dowódcę majora Feliksa Kozu-
bowskiego. Uroczyste odsłonięcie nastąpi w piątek 27 
września o godz. 11.00. (od strony parkingu dla miesz-
kańców). Autorem dzieła jest dr Rafał Roskowiński, 
twórca Gdańskiej Szkoły Muralu, autor m.in. muralu na 
ścianie bloku przy ul. Senatorskiej 14, poświęconego 
żołnierzom AK Ziemi Sochaczewskiej.

Plac przed pomnikiem przy 
ul. Sobieskiego został szczelnie 
wypełniony. Oprócz mieszkań-
ców stawiły się poczty sztanda-
rowe, kompania honorowa WP, 
orkiestra wojskowa, władze So-
chaczewa i Bydgoszczy, radni 
miasta i województwa, przed-
stawiciele garnizonu z Bielic, 
straży pożarnej i policji, kom-
batanci, harcerze, rekonstruk-
torzy, młodzież z pobliskiej SP 
2, nauczyciele i dyrektorzy pla-
cówek miejskich oraz księża z 
biskupem pomocniczym Woj-
ciechem Osialem na czele.

Jak zwykle w tym miej-
scu oprawą muzyczną zajął się 
chór „Vivace” pod kierunkiem 
Piotra Milczarka, okoliczno-
ściowy program słowno-mu-
zyczny zaprezentowali ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 2, a 
słowo wstępne wygłosił dyrek-
tor Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzurą Pa-
weł Rozdżestwieński.

Wymownie   zabrzmiało 
krótkie wystąpienie burmistrza 
Piotra Osieckiego, który mówił, 
że jeśli chcemy poznać praw-
dziwą twarz II wojny światowej, 
musimy przyjść tu, w okolice 
dawnych glinianek w Borysze-
wie. Jeśli chcemy poznać twarz 
mordercy, też musimy tu być i 
wreszcie, żeby zobaczyć obraz 
człowieczeństwa, również po-
winniśmy zjawić się w tym miej-
scu. Te słowa burmistrza w sym-
boliczny sposób opowiedziały 
historię tego, co wydarzyło się 
22 września 1939 r. Mord na 50 
bezbronnych jeńcach, żołnier-
zach Wojska Polskiego, których 
ustawiono nad wykopanym do-
łem i seriami z karabinu maszy-
nowego, a potem strzałami z pi-
stoletu pozbawiono życia. Ale 
słowa Piotra Osieckiego odno-
siły się także do postawy miej-
scowych mieszkańców, którzy 
nie pozwolili, aby ta zbrodnia 
przepadła w zakamarkach nie-
pamięci. To oni, pod groźbą 
śmierci, zadbali, aby ciała za-
mordowanych nie pozostały 
w tych gliniankach na zawsze. 
To dzięki nim odwiedzamy to 
miejsce, chroniąc pamięć o po-
ległych tu żołnierzach.

Obecny na uroczystości wi-
ceprezydent Bydgoszczy, Miro-
sław Kozłowicz, dziękował wła-
dzom Sochaczewa i lokalnej 
społeczności za podtrzymywa-
nie pamięci o zamordowanych 
żołnierzach bydgoskiego bata-
lionu, a później, pytany o odczu-
cia po zakończonych obchodach, 
przyznał, że był w Boryszewie 
pierwszy raz i nie spodziewał się, 
że to miejsce jest otaczane taką 
czcią. Zapowiedział, że przekaże 
prezydentowi Bydgoszczy relację 
z tej wizyty i będzie go namawiał 
do jeszcze mocniejszego włącze-
nia się bydgoskiego samorządu w 
pamięć o poległych.

W obchodach uczestniczy-
ła rodzina nieżyjącego już Bro-
nisława Sałacińskiego, który 
przez kilkadziesiąt lat opieko-
wał się tym miejscem. Sprzą-
tał je, zabiegał o upamiętnienie 
poległych, zamawiał msze w 
ich  intencji. Wśród gości spo-
tkaliśmy także rodzinę zamor-
dowanego w Boryszewie Felik-
sa Zdrojewskiego – jego córkę 
Halinę i wnuka Mariusza. Pani 
Halina opowiedziała nam, że 
we wrześniu 1939 r. miała rok 
i dwa miesiące i wtedy po raz 
ostatni widziała ojca. Jej mama, 
Stefania Zdrojewska, przez lata 
szukała męża, znalazła go za 
pośrednictwem PCK w 1946 r. 
i wtedy, po raz pierwszy pojawi-
ła się w Boryszewie. Mocno od-
chorowała to odkrycie, a żałobę 
po mężu nosiła wiele lat.

W czasie uroczystości od-
czytano okolicznościowe listy 
posłów Macieja Małeckiego i 
Bartosza Kownackiego, a ho-
milię podczas mszy św. wygło-
sił biskup Wojciech Osial, któ-
ry przypomniał najważniejsze 
wydarzenia, ofiarę bohaterów 
września 1939 oraz poświęce-
nie ludności cywilnej.

Tradycyjnie odbył się także 
apel pamięci zakończony salwą 
honorową, a następnie delega-
cje złożyły kwiaty pod pomni-
kiem zamordowanych.

Wcześniej delegacje odwie-
dziły cmentarz w Kozłowie Bi-
skupim, gdzie znajduje się zbio-
rowa mogiła zabitych.

Jolanta Sosnowska

Kolejna patriotyczna uroczystość związana z obchodami 80. rocznicy Bitwy nad Bzurą 
odbyła się w niedzielę 22 września w Boryszewie – miejscu stracenia 50. żołnierzy Byd-
goskiego Batalionu Obrony Narodowej. Oprócz bogatej oprawy uroczystości wzruszała 
obecność mieszkańców tej dzielnicy oraz rodzin zamordowanych 80 lat temu żołnierzy. 
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W Urzędzie Stanu Cywilne-
go, poza parami obchodzący-
mi swoje święto, pojawiły się 
też ich rodziny. Licznie zebra-
nych powitał burmistrz Piotr 
Osiecki, podkreślając, jak du-
żym szacunkiem darzy ludzi, 
którzy potrafi li przez tak długi 
czas dochować, trudnej czasem, 
przysięgi małżeńskiej.

Każda z siedmiu par otrzy-
mała Medale Prezydenta RP. 
Miasto z kolei ufundowało upo-
minki i kwiaty. Burmistrz Piotr 
Osiecki skierował ponadto do 
każdej z par listy gratulacyjne. 
Medale otrzymali: Krystyna i 
Jan Hałubek, Zofi a i Jan Lichoń, 
Halina i Wiesław Raczyński, Te-

resa i Marek Smak, Hanna i Ta-
deusz Sobczak, Stanisława i An-
drzej Szymańscy (56 lat) oraz 
Wanda i Kazimierz Woźniak.

Uroczystość była wyjątkowa 
zwłaszcza dla Krystyny Hału-
bek, która 46 lat przepracowała w 
administracji samorządowej, w 
tym 38 w Urzędzie Miasta w So-
chaczewie. Przez wiele lat, aż do 
odejścia na emeryturę w 2015 r., 
była kierownikiem sochaczew-
skiego USC, w którym udzie-
liła setek ślubów, a teraz po raz 
pierwszy znalazła się w innej roli. 

- To dla mnie wyjątko-
wo wzruszające wydarzenie. Te 
wszystkie lata pracy stają mi przed 
oczami i wspominam je bardzo 
mile - powiedziała nam Krysty-
na Hałubek. - To było niesamowi-
te uczucie udzielać ślubu zakocha-

nym ludziom. I nawet trudniejsze 
wtedy warunki, bo przecież sala 
ślubów wygląda tak pięknie od 
niedawna, niczego nie umniejsza-
ły tym chwilom. A jaki jest prze-
pis na tak wiele lat spędzonych ra-
zem? Wspierać się wzajemnie.

- A także miłość, przyjaźń i 
szacunek - dodaje Jan Hałubek.

Jak przystało na tak pięk-
ną okoliczność, nie zabrakło 
toastu, a przy okazjonalnym 
torcie, do krojenia którego 
burmistrz zaprosił panią Kry-
stynę, zebrani wymieniali się 
wspomnieniami i anegdota-
mi z długiego małżeńskiego 
stażu. 

Siedem par z medalami
W minioną sobotę, 21 września, w sali ślubów urzędu miejskiego siedem par obchodziło 
dostojny jubileusz. Każda z par przeżyła wspólnie co najmniej 50 lat. Medale za 
wieloletni staż małżeński, w imieniu Prezydenta RP, wręczył im burmistrz Piotr Osiecki.

Uczniowie Zespół Szkół 
Ogólnokształcących, pod 
kierunkiem Justyny Kwiat-
kowskiej-Kornatko, przygo-
towali własne interpretacje 
fragmentów polskich nowel. 
Wspólnie z Miejską Bibliote-
ką Publiczną włączyli się w 
ten sposób w akcję „Narodo-
we Czytanie 2019”. 

Podczas tegorocznej, ósmej 
odsłony projektu para pre-
zydencka zaproponowała do 
czytania  osiem nowel po-
wstałych w okresie od ro-
mantyzmu po XX-lecie mię-
dzywojenne. Na listę trafi ły: 
„Dobra pani” Elizy Orzesz-
kowej, „Dym” Marii Ko-

nopnickiej, „Katarynka” 
Bolesława Prusa, „Mój oj-
ciec wstępuje do strażaków” 
(ze zbioru „Sanatorium pod 
Klepsydrą”) Bruno Schul-
za, „Orka” Władysława Rey-
monta, „Rozdziobią nas 
kruki, wrony...” Stefana Że-
romskiego, „Sachem” Henry-

ka Sienkiewicza oraz „Sawa” 
(z cyklu „Pamiątki Soplicy”) 
Henryka Rzewuskiego. 

- Dziś teksty te nie stra-
ciły nic ze swej aktualności. 
Uczą nas, że w życiu powin-
niśmy kierować się szlachet-
nością i solidarnością, że nie 
wolno nam stracić wrażliwo-

ści na ludzką krzywdę ani za-
pomnieć o naszej historii - 
napisał w specjalnym liście 
skierowanym do uczestników 
Prezydent RP Andrzej Duda. 

W piątek 20 września w pa-
tio kramnic młodzież z ZSO w 
teatralnej konwencji zaprezen-
towała osiem charakterystycz-
nych dla poszczególnych no-
wel fragmentów. Towarzyszyła 
im oprawa muzyczna, również 
zapewniona przez uczennice 
„Chopina”. Jak zwykle młodzi 
artyści stanęli na wysokości za-
dania. Uwagę zwracały nie tyl-
ko gra i zaangażowanie akto-
rów, ale też przemyślana forma 
montażu słowno-muzycznego 
czy scenografi a. (ap)

Nowele w teatralnym ujęciu

Na terenie Stacji Muzeum 
odbyła się kolejna edycja 
organizowanej w Socha-
czewie przez Boruta MC 
Poland, akcji Motoserce. 
21 września motocykliści 
zbierali pieniądze na po-
moc w leczeniu niespełna 
rocznego Mikołaja Rokic-
kiego oraz dla Zespołu 
Szkół w Erminowie.

Należy przy tym pamiętać, 
że głównym celem Moto-
serca jest zbiórka krwi, któ-
rej podczas imprezy odda-
no nieco ponad 8 litrów. 
Tradycyjnie w naszym 
mieście prowadzona była 
też zbiórka dla potrzebują-
cych. W tym roku pomoc 
trafi  do Mikołaja Rokickie-
go. Chłopczyk cierpi na hi-
perinsulinizm. Jego trzust-
ka wyrzuca gigantyczne 
ilości insuliny, która nisz-
czy cukier w organizmie, 
stwarzając ogromne zagro-
żenie dla zdrowia i życia. 
Rodzice Mikołaja dotarli 
do instytutu w Niemczech, 
który operuje osoby z taki-
mi schorzeniami. Nieste-
ty, koszt zabiegu przekra-

cza możliwości fi nansowe 
rodziny (kilkaset tysięcy 
złotych). Podczas sobotnie-
go Motoserca zebrano dla 
chłopca dokładnie 5 397,54 
zł i zbiórka będzie konty-
nuowana m.in. w mediach 
społecznościowych.

Z kolei środki na rzecz 
Zespołu Szkół w Erminowie 
umożliwiają zakup sprzę-
tu rehabilitacyjnego do pla-
cówki. W zbiórce, która wy-
niosła 3 353,75 zł, pomagali 
członkowie Klubu Wolonta-
riuszy działającego przy so-
chaczewskim MOPS.

Mimo że sobotnie Mo-
toserce nie miało takiego 
rozmachu i takiej frekwen-
cji jak przed laty, nie zabra-
kło koncertów, prowadzo-
nych przez Izę Goryniak, 
charytatywnych   licytacji, 
pokazów, z których szcze-
gólnym powodzeniem cie-
szyły się sztuki walki. Na 
scenie zaprezentowały się 
Dragon FC Sochaczew oraz 
Sochaczewskie   Centrum 
Sportów Walki. Odbył się 
również specjalny przejazd 
„ciuchcią” za symboliczną 
wrzutkę do puszki. (seb)

Zagrało Motoserce
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Za panem pierwsza dy-
rektorska kadencja. Do 
jej podsumowania naj-
lepsza będzie koncep-
cja programowa, którą 
przedstawił pan rozpo-
czynając pracę w Socha-
czewie. Co się udało, a 
czego nie udało się zre-
alizować.
Większość zamierzeń ar-
tystycznych i infrastruktu-
ralnych została zrealizowa-
na. W ofercie SCK mocniej 
zaznaczył się jazz za spra-
wą Klubu Kontrast czy mu-
zyka ludowa dzięki zespo-
łowi „Folklorek”. Sięgamy 
do nowoczesnych form ar-
tystycznych, więcej jest te-
atru. Są też obszary, w któ-
rych moje plany były jednak 
zbyt ambitne. Na razie nie 
udało się zorganizować pra-
cowni młodych wynalaz-
ców „Małe Centrum Koper-
nika”, a żałuję tego, bo jako 
inżynier z wykształcenia 
bardzo cenię sztukę tech-
niczną. 

SCK nie promuje kultury 
jedynie lokalnie, ale wy-
chodzi poza miasto, na-
wet poza kraj.
Tak, wyszliśmy z naszą 
ofertą na arenę międzyna-
rodową. Pierwszym takim 
wydarzeniem był wyjazd 
orkiestry Camerata Ma-
zovia na Litwę, następnie 
zagraniczne sukcesy ze-
społu „Patria”, udział gru-
py „Abstrakt” w mistrzo-
stwach świata w Czechach 
czy występy Teatru Maska 
w ramach Festiwalu Te-
atrów w Brnie. Druga po-
łowa sierpnia tego roku to 
z kolei Międzynarodowy 
Festiwal Teatralny Unity. 
Pomysł Dawida Żakow-
skiego, by to u nas zago-
ścił teatr performatywny, 
przyjął się na tyle dobrze, 
że już myślimy nad rozwi-
nięciem tej formuły. Chce-
my coraz śmielej stawiać 
na projekty międzynaro-

dowe i coraz częściej wy-
chodzić ze sztuką w prze-
strzeń miasta.

Doskonałą ku temu oka-
zją będzie włączenie w 
strukturę SCK malowni-
czo usytuowanego amfi -
teatru. 
Na pewno będzie to wy-
zwanie i artystyczne, i in-
frastrukturalne. W mie-
ście powstaje amfiteatr z 
prawdziwego zdarzenia i 
nie można pozwolić, żeby 
był tylko ozdobą architek-
toniczną wykorzystywaną 
od święta. Na pewno bę-
dziemy dążyć do tego, żeby 
wydarzenia odbywały się 
tam przynajmniej raz w 
miesiącu, a nawet częściej. 
Do tego kilka razy w roku 
amfiteatr musi wystrzelić 
dużym wydarzeniem, któ-
re przyciągnie do nas gości 
co najmniej z Mazowsza. 
Od lat rozwijamy „Piknik 
Wojskowy”, który doce-
lowo ma się przerodzić w 
festiwal związany z woj-

skiem. Również Festiwal 
Unity chcielibyśmy roz-
szerzyć na inne dziedziny 
sztuki. 

W trakcie pana kadencji 
powstał Mundurowy Ze-
spół Wokalno-Instrumen-
talny „Patria”. I ten mło-
dy twór w styczniu tego 
roku wrócił z Międzynaro-
dowego Festiwalu Muzyki 
Sakralnej  „Silver Bells” 
na Łotwie z III miejscem 
w kategorii zespołów wo-
kalno-instrumentalnych, 
a jego skrzypaczka, Ma-
ria Stasiak, zajęła I miej-
sce w kategorii solistów 
wokalnych w przedzia-
le wiekowym 13-16 lat. To 
olbrzymie osiągnięcie jak 
na zespół, który istnieje 
nieco ponad trzy lata.
To jest przykład właściwe-
go wykorzystania potencjału 
ludzkiego. Prowadzącego „Pa-
trię” Arkadiusza Mamcarza, 
znam już długo. To osoba bar-
dzo utalentowana, przy tym 
świetny organizator. Od daw-

na chodził mi po głowie po-
mysł zorganizowania zespołu 
mundurowego i ,kiedy pojawi-
ła się taka możliwość, od razu 
wiedziałem, żeby iść z tym do 
Arka.  Błyskawicznie wszyst-
ko zorganizował, złapał świet-
ny kontakt z muzykami, a na-
wet ich rodzinami. Naprawdę 
szybko zespół urósł do rangi 
jednej z naszych marek. 

We wspomnianym wcze-
śniej Klubie Kontrast wy-
stąpiła z kolei czołówka 
młodej polskiej sceny jaz-
zowej. Tubis Trio, Natalia 
Abłamowicz, Huraban, czy 
znakomici wykonawcy za-
graniczni, choćby Eric Fol-
ly. Jak udało się zorgani-
zować takie koncerty w 
niespełna czterdziestoty-
sięcznym mieście?
Duża w tym zasługa Magdy 
Niewiadomskiej i Izy Strze-
leckiej. Stworzyły w Klubie 
Kontrast taką atmosferę, że w 
środowisko muzyków jazzo-
wych w naszym kraju poszła 
fama, że warto w Sochacze-

wie wystąpić. Chcielibyśmy 
ich wszystkich przyjąć, choć 
nie ukrywam, że nie zawsze 
możemy sprostać stawianym 
warunkom   f inansowym. 
Dążymy do tego, by formu-
ła klubu wypełniała się tak-
że w sensie ilości koncertów. 
Obecnie zespoły występu-
ją średnio co dwa tygodnie, 
a chcielibyśmy, żeby koncer-
ty odbywały się przynajmniej 
trzy razy w miesiącu.

Pierwsza dyrektorska ka-
dencja upłynęła Panu 
także pod znakiem cią-
głych remontów. 
W pewnym sensie tak, bo 
ledwo kończyliśmy jeden 
projekt, wchodziliśmy w 
następny. Od podstaw zbu-
dowaliśmy Klub Kontrast, 
Scenę Letnią na tyłach SCK, 
powstał też balkon w sali kon-
certowej. Mamy nowy system 
oświetlenia sceny oraz strefo-
wy system nagłośnienia. Je-
steśmy na etapie odnawiania 
pomieszczeń starej kawiar-
ni w budynku w Chodako-

wie. Dzięki pomocy urzędu 
miasta przeprowadzona zo-
stała termomodernizacja na-
szych obiektów, rozmawia-
my też o nowych parkingach 
przy budynkach 15 Sierpnia 
i Chopina 101. Obecnie sta-
ramy się o pieniądze na po-
ważny remont holu SCK w 
Boryszewie. W dziedzinie in-
frastruktury jest tak, że jeśli 
się nie rozwijamy, to się cofa-
my, a na to nie chcę pozwolić. 
Nie wydając dużych pienię-
dzy pozyskaliśmy napraw-
dę profesjonalną infrastruk-
turę wystawienniczą. Dzięki 
temu mogliśmy zaprezento-
wać prace nie tylko znanych, 
rodzimych artystów, ale też 
stojące na naprawdę wyso-
kim poziomie dzieła twórców 
z Japonii. Było to pierwsze 
tego typu przedsięwzięcie, 
ale liczę, że będzie się rozwi-
jać, szczególnie, że kurato-
rem jest Gamid Ibadullayev, 
twórca posiadający rozliczne 
kontakty w świecie artystów 
w Polsce i poza jej granicami.

Może na koniec, co uwa-
ża pan za największy suk-
ces tych czterech lat na 
stanowisku dyrektora 
SCK?
Zgromadzony w ramach 
centrum kultury kapitał 
ludzki. Udało mi się zor-
ganizować ekipę, która po-
trafi  działać wspólnie, ro-
zumie się wzajemnie. Jeśli 
konkuruje, to na zdrowych 
zasadach i dla dobra pro-
jektu. To grupa, z której je-
stem niezwykle dumny i to 
dla mnie zaszczyt, że mogę 
z nimi współpracować. Sam 
niczego bym przecież nie 
osiągnął. A otaczają mnie 
ludzie, którzy, nie z uwagi 
na jakieś niesamowite apa-
naże, wkładają mnóstwo 
serca w swoją pracę. Ludzie, 
którzy kochają swój zawód. 
I to jest chyba najwspanial-
szy aspekt piastowania sta-
nowiska dyrektora tej insty-
tucji.

Jestem dumny z moich ludzi
Ostatnie cztery lata można zaliczyć do bardzo udanych w Sochaczewskim Centrum Kultury. „Camerata Mazovia” i „Patria” 
z sukcesami koncertowały w kraju i za granicą, w SCK wystawiają się rozpoznawalni artyści, aktywnie działa Klub Kontrast, 
nasze miasto stało się gospodarzem międzynarodowego festiwalu teatralnego, a służące kulturze budynki przeszły bardzo 
poważne remonty. Nic dziwnego, że burmistrz powierzył Arturowi Komorowskiemu kierowanie SCK przez następne trzy 
lata. O planach na nową kadencję z dyrektorem SCK rozmawia Sebastian Stępień. 

Artur Komorowski będzie kierował Sochaczewskim Centrum Kultury przez następne trzy lata
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Camerata w starym kinie
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Zapraszamy na rozstrzygnięcie

Patria w kramnicach

Przed nami kolejny występ 
orkiestry kameralnej Came-
rata Mazovia z cyklu jubile-
uszowych koncertów przewi-
dzianych na ten rok z okazji 
15-lecia istnienia orkiestry. 
Zapowiada się, że będzie to 
koncert wyjątkowy. Came-
rata Mazovia zagra pod dyr. 
Artura Komorowskiego, w 
ramach cyklu Filmowy Jam 

Session, ilustrując muzyką 
niemy fi lm „Pan Tadeusz” z 
1928 roku. 

Jest to pomysł artystycz-
ny Gamida Ibadullayeva. 
Prowadzone przez niego fi l-
mowe "jamy" mają już sta-
łe grono odbiorców w SCK. 
Teraz mają szansę dołączyć 
do nich sympatycy orkiestry 
Camerata Mazovia. W wy-

konaniu orkiestry usłyszymy 
m.in. fragmenty Uwertury 
Fantastycznej Bajka – Conte 
D'hiver Stanisława Moniusz-
ki oraz kompozycje Tomasza 
Kiesewettera, Edvarda Griega 
i Piotra Czajkowskiego. Kon-
certowe połączenie muzyki 
klasycznej granej na żywo z 
obrazem kina niemego sprzed 
blisko stu lat, to wydarzenie 

na które warto się wybrać. Za-
powiada się smakowita uczta 
dla uszu i oczu.  

Koncert połączony z po-
kazem fi lmu „Pan Tade-
usz” z 1928 r. odbędzie się 
29 września o godz. 19.00 w 
sali widowiskowej w Socha-
czewskim Centrum Kultury 
przy ul. 15 Sierpnia 83.

Wstęp wolny. Zapraszamy.

26 września w Sochaczew-
skim Centrum Kultu-
ry przy ul. Chopina 101 w 
Chodakowie odbędzie się 
rozstrzygnięcie 36. Kon-
kursu Sochaczewski Laur - 
„Pan Tadeusz – Świt poran-
ka”, który zorganizowany 
został w ramach VI Ogól-
nopolskiego Biennale Ma-
larstwa.

Rozstrzygnięcie kon-
kursu i uroczyste wrę-
czenie nagród połączo-
ne zostanie z wernisażem 
wystawy prac konkurso-
wych, który rozpocznie 

się o godz. 17.00 w Gale-
rii Trakt.

Nagrodzone prace bę-
zie można obejrzeć rów-
nież w Galerii ZeDeK 
w Sochaczewskim Cen-
trum Kultury w Borysze-
wie, gdzie zostaną poka-
zane 29 września w dniu 
koncertu muzyki filmo-
wej „Pan Tadeusz 1928” 
w wykonaniu Sochaczew-
skiej Orkiestry Kameral-
nej Camerata Mazovia 
pod dyr. Artura Komo-
rowskiego.

Sochaczewskie Cen-
trum Kultury zaprasza 27 
września do Kramnic Miej-
skich na koncert Mundu-
rowego Zespołu Wokalno 
- Instrumentalnego „Pa-
tria”, który odbędzie pod-
czas spotkania poetyckiego 
pt. „Tylko niektórzy prze-
żyli - Warszawa 44, Socha-
czew 39”. Spotkanie roz-
pocznie się o godz. 18.00. 
Swoje wiersze zaprezentu-

ją członkowie Stowarzy-
szenia Literackiego "Atut" 
i uczniowie sochaczew-
skich szkół. Koncert zespo-
łu „Patria” odbędzie się ok. 
godz. 19.15. Zespół wystą-
pi w repertuarze pieśni pa-
triotycznych i wojskowych, 
które przeplatane będą pio-
senką żołnierską z okre-
su II wojny światowej i po-
wstania warszawskiego.
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Weekend w Kontraście

Sobota z Forsalem

SCK na przeglądzie ŚDS
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Wieczór francuskiej piosenki

W Sochaczewskim Cen-
trum Kultury w Chodako-
wie odbył się 19 września 
Mazowiecki Przegląd Twór-
czości   Artystycznej   Śro-
dowiskowych Domów   Sa-
mopomoc y.    W   t ra kcie 
przeglądu wystąpiły rów-
nież gościnnie dwa zespoły 
taneczne SCK: „Folklorek” 
i „Abstrakt”. Dziecięcy Ze-
spół Pieśni i Tańca Folklorek 
pokazał na scenie przekrój 

całej swojej twórczości. Z ko-
lei w wykonaniu Zespołu Ta-
necznego Abstrakt widzowie 
obejrzeli prezentacje solo-
we w stylu disco dance i per-
forming art improvisation. 
Obydwa występy zostały 
bardzo ciepło przyjęte przez 
zgromadzoną publiczność. 
Na zdjęciu dziecięcy Zespół 
Pieśni i Tańca Folklorek, 
którego występ rozpoczął 
przegląd.

Recital Jacka Wójcickiego

Vivace dla bohaterów

Publiczność, która 17 wrze-
śnia przybyła do SCK w Bo-
ryszewie, spędziła wieczór w 
miłym, artystycznym towa-
rzystwie. Tego dnia, w ramach 
obchodów Światowego Dnia 
Choroby Alzheimera, na sce-
nie sali widowiskowej wystą-
pił Jacek Wójcicki. Recital za-
chwycił słuchaczy, którzy wraz 
z artystą wybrali się w podróż 

pełną wspomnień: od Sorren-
to – przez Kraków – do Pary-
ża. Utwory, takie jak: „Modli-
twa o wschodzie słońca”, „Usta 
milczą, dusza śpiewa” czy „Je-
steśmy na wczasach”, wzruszy-
ły publiczność, która owacjami 
na stojąco podziękowała arty-
ście za niezapomniany wieczór. 
Więcej nt koncertu na str. 11.

AW

W ramach obchodów 80. rocznicy Bitwy nad Bzurą, pod Po-
mnikiem Poległych w Boryszewie odbyła się uroczysta msza po-
lowa upamiętniająca zamordowanych przez Niemców żołnierzy 
Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej. W trakcie uroczysto-
ści wystąpił Chór Vivace pod dyr. Piotra Milczarka, który wyko-
nał m.in. "Boże coś Polskę" "Rotę", "Legiony" i kilka pieśni patrio-
tycznych.

Za nami pierwszy klubowy 
koncert w nowym sezonie ar-
tystycznym 2019/2020, pod-
czas którego goście "Kontrastu" 
usłyszeli solidną dawkę blueso-
wego (i nie tylko) brzmienia w 
wykonaniu zespołu Forsal. Jest 
to istniejąca od sześciu lat gru-
pa wykonująca muzykę blu-
esową, ale przede wszystkim 
grono przyjaciół, którzy za mi-
sję obrali sobie granie ambit-
nej, okraszonej dużą dawką 
improwizacji, muzyki. Blues w 
wykonaniu Forsalu okazał się 
unikatowy. 

Klasyczny blues zasadni-
czo opiera się na trzech pod-
stawowych akordach, ale 
otwarty jest na nieograni-
czone możliwości interpre-
tacyjne i improwizacyjne. 
Zespół Forsal możliwości te 
potrafi doskonale wykorzy-
stać. Przekonali się o tym go-
ście Klubu Kontrast, który w 
miniony sobotni wieczór po-
stawili na muzykę w Socha-
czewskim Centrum Kultury. 

Muzyka Forsalu w wie-
lu utworach miała zabarwie-
nie rockowe, momentami na-
wet jazzowe. Zachwycająco 
brzmiała harmonijka ustna, na 

której grał frontmen Jakub Ko-
nieczko. "Kontrastowicze" go-
rąco oklaskiwali poszczegól-
ne solówki muzyków, a było 
ich kilka. Każdy miał „swój” 
moment na scenie i potrafił 
go odpowiednio wykorzystać. 
Muzyka uzupełniona została 
ciekawymi wypowiedziami li-
dera zespołu, który swoją swo-
bodą sceniczną już po pierw-

szym utworze zjednał sobie 
publiczność. Wykonawcy za-
grali głównie swoje autorskie 
kompozycje, ale goście Klu-
bu Kontrast usłyszeli również 
kilka standardów bluesowych, 
jak "Woke up this mornig", 
czy "My baby left me". Koncert 
Forsalu to udane rozpoczę-
cie nowego sezonu klubowych 
koncertów w "Kontraście", na 

kolejne już teraz zapraszamy 
do SCK przy ul. 15 Sierpnia 83.

Zespół Forsal wystąpił 
w składzie: Jakub Koniecz-
ko – śpiew, harmonijka ust-
na, Adrian Lewandowski - 
gitara elektryczna, Dariusz 
Drążkiewicz - instrumenty 
klawiszowe, Wojciech Pachu-
ta - gitara basowa i Damian 
Smoliński - perkusja.
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Zapraszamy 12 października 
o godz. 19.00 do Klubu Kon-
trast w SCK w Boryszewie na 
koncert piosenki francuskiej. 
Zaśpiewa, znany już socha-
czewskiej publiczności, Eric 
Folly, który tym razem wy-
stąpi w trio. Z artystą zagra-
ją: Jacek Prokopowicz (piano) 
i Piotr Rodowicz (kontrabas).
Eric Folly to wszechstronny 
wokalista z Francji o pięk-
nym, aksamitnym głosie. 
Brał udział w wielu produk-
cjach tanecznych i muzycz-
nych we Francji i w Polsce. 
Współpracował m.in. z Dodą, 
Tatianą Okupnik, Piotrem 
Polkiem czy Anną Jurkszto-
wicz. Artysta posiada boga-
ty repertuar francuskiej mu-
zyki ery Edith Piaf, Charles’a 

Aznavoura czy Yves Montan-
d’a. W Klubie Kontrast bę-
dziemy mogli usłyszeć w jego 
wykonaniu m.in.: "La vie en 
rose" Edith Piaf, "J’étais sur la 
route"Geralda de Palmas czy 
"La dernière séance" Eddy 
Mitchell. Nie zabraknie rów-
nież autorskich kompozycji, 
do których Eric Folly napisał 
zarówno muzykę jak i słowa. 

Na scenie towarzyszyć 
mu będzie Jacek Prokopo-
wicz - pianista, organista i 
kompozytor, który współ-
pracował m.in. z Jarosła-
wem Śmietaną, Adamem Le-
wandowskim, Wojciechem 
Waglewskim oraz zespo-
łem Indios Bravos. W Klu-
bie Kontrast występował już 
dwukrotnie – z zespołem 

Keys2Drums (styczeń 2018) 
oraz w duecie z Eric'em Folly 
(wrzesień 2018). Tym razem 
do artystów dołączy grają-
cy na kontrabasie Piotr Ro-
dowicz, absolwent wydzia-
łu instrumentalnego w klasie 
kontrabasu w Berklee Col-
lege Of Music w Bostonie i 
Akademi Muzycznej w Ka-
towicach na Wydziale Jaz-
zowym. W Bostonie współ-
pracował m.in. z: Josh'em 
Redman'em, Igorem Butma-
n'em, czy Jeoffem Kiesser'em; 
w Polsce grał z takimi mu-
zykami jak: Tomasz Szukal-
ski, Janusz Muniak, Włodek 
Pawlik czy Artur Dutkiewicz.  
Wstęp: 15 zł. Rezerwacje sto-
lików telefonicznie pod nr: 
(46) 863-07-68.
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Hasan
To przepiękny duży pies w 

typie owczarka, w wieku ok. 7, 
8 lat. Maksymalnie skoncentro-
wany na człowieku, bardzo in-
teligentny, posłuszny i ułożo-
ny. Pięknie chodzi na smyczy 
przy nodze człowieka, reaguje 
na komendy. Hasan nie wykazu-
je agresji w stosunku do innych 
psów, na spacerze był z młodziut-
ką sunią i ze stoickim spokojem 
zniósł jej szczeniackie wygłupy i zaczepki. Wolontariusze ze schroni-
ska szukają dla niego domu, gdzie pies jest traktowany jak członek ro-
dziny. Hasan jest zaszczepiony, zachipowany i wykastrowany .

Frugo
Frugo jest bardzo rado-

snym psem, bardzo spragnio-
nym kontaktu z człowiekiem, 
o co zabiega przez schronisko-
we kraty. Bardzo kontaktowy, 
łagodny, uwielbia głaskanie. 
Spokojnie może zamieszkać z 
rodziną, w której są dzieci. Na 
spacerze ciekawy świata, ład-
nie chodzi na smyczy. Akceptu-
je wszystkie psy, sunie i samce. Powinien zaakceptować kota. Fru-
go to młodziutki pies, ma ok. 3 lat. Niewielki, sięga do połowy łydki. 
Jest wykastrowany, zaszczepiony, zachipowany.

Tajson
To    n a j w i ę k s z y 

przytulak w schroni-
sku. Pomimo że spę-
dził sześć lat w „Azor-
ku”, pierwsze co robi na 
spacerze to przytula się 
do ludzi tak mocno, że 
serce pęka. Tajson bar-
dzo potrzebuje miłości swojego pana. Jest spokojnym, bardzo 
łagodnym psiakiem. Bez żadnego problemu dogaduje się z in-
nymi psami i z kotami. Na smyczy bardzo dobrze sobie radzi. 
Ma ok. 7, 8 lat. Jest mały, sięga do połowy łydki, waży ok. 10 kg. 
Jest zaszczepiony i zachipowany.

Żabcia 
Jest mała i delikat-

na, może dlatego trud-
no jej było odnaleźć się 
w schroniskowej rze-
czywistości. Gdy trafi -
ła do „Azorka” bała się 
i nie wychodziła z budy. 
Cierpliwość sprawiła, że 
Żabka pięknie się otworzyła na świat i człowieka, i teraz jest pierw-
sza, żeby zabrać ją na spacerek. Suczka bardzo ładnie chodzi na 
smyczy i wygląda na to, że kiedyś musiała mieszkać w domu razem 
z człowiekiem. Ma ok. 3, 4 lat, jest mała, sięga niewiele ponad kost-
kę. Bez problemu akceptuje inne psy i powinna dogadać się z ko-
tem. Żabka jest wysterylizowana, zaszczepiona i zachipowana. 

Pako
Na swój nowy dom czeka 

już w schronisku ponad trzy 
lata. Na spacerach jest energicz-
ny, wesoły, maksymalnie ko-
rzysta z każdej chwili wolności 
i kontaktu z człowiekiem. Pako 
to duży psiak w typie labrado-
ra. Jest bardzo ufny, spragniony 
kontaktu z człowiekiem, bar-
dzo łagodny w stosunku do do-
rosłych i dzieci. Akceptuje suczki, w stosunku do samców bywa z 
kolei dominujący. Nie akceptuje kotów. Pako jest bardzo żywioło-
wym i silnym psem. Najlepszy byłby dla niego dom z ogrodem. Ma 
ok. 7, 8 lat. Jest zaszczepiony, zachipowany i wykastrowany.

Roxy
To śliczna, młodziutka su-

nia, wpatrzona w człowieka 
jak w obrazek. Cały czas upo-
mina się o uwagę, głaskanie i 
pieszczoty. Ma w sobie poten-
cjał, jest bystra i szybko się uczy. 
Na spacerach energiczna i we-
soła, reaguje na to, co mówi do 
niej człowiek. Z pewnością bę-
dzie cudownym, wiernym przyjacielem swojego człowieka. Roxy 
ma ok. 2, 3 lat, sięga do kolan. Akceptuje inne psy. Jest wysterylizo-
wana, zaszczepiona i zachipowana.

Adoptuj przyjaciela ze schroniska
Byłe miejskie schronisko „Azorek”, znajdujące się w Kożuszkach Parcel, jest w trakcie wygaszania, które potrwa kilka miesięcy. W ochronce wciąż przebywa 
blisko 70 psów. Wspólnie z wolontariuszami prowadzimy akcję mającą na celu poszukiwanie nowych domów dla podopiecznych „Azorka”. Apelujemy, nie 
kupujcie rasowych psów, ale dajcie dom mądrym i wiernym kundelkom. Poniżej prezentujemy kilka psiaków czekających na swoich nowych właścicieli.

Schronisko „Azorek” podczas adopcji pobiera następujące opłaty: 60 zł za sunię wysterylizowaną oraz 40 zł za psa po kastracji. Szczegółowe informacje na temat prezentowanych psów i procedury adopcyjnej można 
uzyskać pod numerami telefonów: 505-110-564, 737-636-273. Zachęcamy też do odwiedzania fanpaga Azorka prowadzonego na Facebooku: www.facebook.com/schroniskoazorek

Od 1 września dawne 
schronisko Azorek jest w 
fazie wygaszania, tzn. nie 
przyjmuje nowych psów, 
a całą swą uwagę skupia 
na adopcji podopiecznych. 
Mamy dla naszych czytelni-
ków krótką opowieść o ad-
opcji zupełnie wyjątkowej. 

Do nowego domu pojecha-
ła Lola. Sunia zalęknio-

na i agresywna, oddana do 
schroniska z uwagi na cięż-

ką chorobę właścicielki. Su-
nia, która z rozpaczy i tęsk-
noty zupełnie zamknęła się 
w sobie i nie pozwalała do 
siebie podejść. Pani Joanna 
i jej córka przyjeżdżały do 
Loli kilka razy w tygodniu. 
Początkowo siedziały koło 
jej kojca, potem razem z nią 
w kojcu, cierpliwie, krok po 
kroku, pracowały z nią, aż 
w końcu Lola zaufała, po-

zwoliła sobie założyć ob-
rożę i zabrać się na spacer. 
A potem już wszystko po-
toczyło się bardzo szybko. 
Lola pokochała ludzi, któ-
rzy cierpliwością i delikat-
nością zdobyli jej zaufanie. 
Wraz z nowym domem zy-
skała też nową psią przy-
jaciółkę, z którą się uwiel-
biają. Na zdjęciu Lola już w 
swoim domu.

Piękna historia uratowanej Loli

W czwartek 12 września 
schronisko „Azorek” od-
wiedziła ekipa telewizyj-
na realizująca program 
„Weterynarze z sercem”, 
emitowany o godz. 14.30 
w niedziele na kanale 
TVP1. Pracownicy socha-
czewskiego oddziału To-
warzystwa Opieki nad 
Zwierzętami wraz z wo-
lontariuszami współpra-
cującymi ze schroniskiem 
zachęcali do adopcji pod-
opiecznych „Azorka”.

W myśl hasła „Nie kupuj 
– adoptuj!” jednym z blo-
ków każdego odcinka „We-
terynarzy z sercem” jest 
kącik adopcyjny. W jed-
nym z najbliższych pro-
gramów poznamy trzech 
podopiecznych sochaczew-
skiego schroniska, czeka-
jących na adopcję. O co-
dziennej pracy w „Azorku” 
i sytuacji w jakiej obecnie 
znajduje się ochronka dla 
zwierząt, przed kamerami 
mówiła Danuta Radzanow-
ska z sochaczewskiego od-
działu Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami.

- W ostatnich mie-
siącach zauważamy duży 
wzrost adopcji psiaków. 
Piętnaście w czerwcu, 
piętnaście w lipcu i trzy-
naście psów w sierpniu 
mieszkających w „Azor-
ku” znalazło nowe domy. 
Wielka w tym zasługa   wo-
lontariuszek współpracu-
jących z naszym schroni-
skiem.   Ogromnie dziękuję 
Gosi, Jowicie i Monice za 
serce, które wkładają w 

swoją pracę – mówiła Da-
nuta Radzanowska. – W 
schronisku wciąż pozostaje 
blisko 70 psów czekających 
na adopcje. Przypomi-
nam, że w obecnej lokali-
zacji schronisko „Azorek” 
jest w trakcie wygaszania 
i od 1 września, zgodnie z 
prawem, nie może przyj-
mować odławianych psów. 
Mam nadzieję, że trend na 
adopcje się utrzyma i w cią-
gu kilku najbliższych mie-
sięcy jak najwięcej naszych 
podopiecznych znajdzie 
nowe domy i kochających 
ich właścicieli – komentuje 
Danuta Radzanowska. 

Obecnie zgłoszenia o 
błąkających się bezpańskich 
psach należy przekazywać 
telefonicznie do ratusza, 
pod dwa numery telefonów. 
W godzinach pracy UM, tj. 
w poniedziałki od 8.00 do 
18.00, a od wtorku do piąt-
ku od 8.00 do 16.00, moż-
na dzwonić pod numer 862-
22-35 wewnętrzny 526 lub 
361 (Wydział   Infrastruk-
tury Miejskiej).   Popołu-
dniami, w święta i weeken-
dy zgłoszenia przyjmowane 
są przez dyżurnego miasta 
pod całodobowym telefo-
nem interwencyjnym 862-
36-82. Opiekę nad bezpań-
skimi psami zabieranymi 
z terenu Sochaczewa spra-
wuje schronisko z Płocka 
(SUEZ Płocka Gospodarka 
Komunalna). Na sygnał ra-
tusza pracownicy schroni-
ska w Płocku mają zabierać 
z ulic błąkające się psy.

Maciej Frankowski

Telewizja Polska 
odwiedziła „Azorka”
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Gospodarze zaczęli mecz 
wyśmienicie. Już w pierw-
szej akcji, po kopie i prze-
grupowaniu, piłka w okoli-
cach 22 metra trafi ła w ręce 
Michała Kępy, który popę-
dził na pole punktowe i po-
łożył ją między słupami. 
Podwyższenie było formal-
nością. Kwadrans później 
Michał Kępa, którego tre-
ner Jakub Seklecki wystawił 
w tym meczu na pozycji 10, 
zamienił rzut karny na ko-
lejne trzy punkty i Orkan 
prowadził 10:0. 

Krakowskie   „Smoki”, 
wzmocnione przed począt-
kiem tego sezonu m.in. czte-
rema zawodnikami z Repu-
bliki Południowej Afryki, 
wzięły się do odrabiania 
strat. Dwa celne karne i jed-
no przyłożenie sprawiło, że 
Juvenia dogoniła Orkan i 
w 33. minucie ekipa z Ma-
łopolski wyszła na prowa-
dzenie 11:10. Jeszcze przed 
przerwą, dzięki przyłożeniu 
Michała Szwarca i kolejnym 
celnym kopie na słupy Kępy, 
Orkan zdobył siedem punk-
tów – mógł trzy więcej, ale 
tuż przed przerwą socha-
czewski łącznik ataku spu-
dłował z karnego. 

Pierwsze minuty dru-
giej połowy to ostry napór 
gości. Sochaczewscy ryce-
rze skutecznie się broni-
li. Ożywienie do gry wnio-
sło wejście na boisko, po 
dłuższej przerwie, Toma-
sza Gasika, który był auto-
rem trzeciego przyłożenia 
dla Orkana. Sochaczewia-
nie, na kwadrans przed 
końcem, prowadzili 24:11. 
Niestety, wspomniany To-
masz Gasik w 66. minucie, 
podczas akcji punktowej 
Juvenii, za przewinienie 
na zawodniku z Krakowa, 
otrzymał od sędziego żół-
tą kartkę i przez 10 minut 
Orkan musiał bronić się w 
osłabieniu. Goście wyko-
rzystali okazję i gonili wy-
nik. W 75. minucie Orkan 
miał już tylko jeden punkt 
przewagi. Chwilę później, 

już w doliczonym czasie 
gry, gdy arbiter pokazywał 
korzyść dla drużyny z Kra-
kowa, po przerwanej akcji 
goście zgłosili próbę rzu-
tu karnego. Trafi li i obję-
li prowadzenie 26:24. Or-
kan miał trzy minuty na 
odrobienie strat, jednak so-
chaczewskim rycerzom nie 
udało się już przedrzeć na 
pole punktowe rywali. Na 
pocieszenie pozostał na-
szej drużynie defensywny 
punkt bonusowy dopisany 
do ligowej tabeli. 

Po meczu odbyła się 
krótka konferencja prasowa 
z udziałem trenerów i kapi-
tanów obu drużyn. Przed-
stawiciele Juvenii, zapytani o 
najlepszego zawodnika spo-
tkania w drużynie Orkana, 
wskazali na debiutującego w 
tym sezonie w drużynie se-
niorów Michała Szwarca. 

- Było to bardzo trud-
ne i wyrównane spotkanie. 
Spodziewaliśmy się, że Ju-
venia będzie wymagającym 
przeciwnikiem. Szkoda, bo 
byliśmy blisko zwycięstwa. 

Gratuluje drużynie z Kra-
kowa, która dogoniła nas 
punktowo w drugiej poło-
wie – komentował trener 
RCO, Jakub Seklecki.

- Dzisiejszy mecz tyl-
ko potwierdza, jak liga się 
wyrównała, przy jednocze-
snym wzroście poziomu 
rugby w Polsce. Dziękuję ki-
bicom i wszystkim osobom 
zaangażowanym w organi-
zację dzisiejszego spotkania 
– dodał kapitan i menadżer 
Orkana, Maciej Brażuk.

Drużyna   „piętnastek” 
ma chwilę odpoczynku 
w rozgrywkach ekstrali-
gi. Z kolei w minioną sobo-
tę, 21 września, ekipa „sió-
demek” Orkana zagrała w 
pierwszym z czterech w tym 
sezonie turniejów Grand 
Prix Polski. Po przegra-
nych w półfi nale z Juvenią 
i w meczu o trzecie miejsce 
ze Skrą, sochaczewska eki-
pa zajęła czwarte miejsce w 
gronie siedmiu ekip uczest-
niczących w turnieju. Ko-
lejny mecz ekstraligi socha-
czewscy rugbiści zagrają 

w Chodakowie w pierwszy 
weekend   października . 
Tym razem podejmą Lechię 
Gdańsk.

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

Przegrali dwoma punktami
Mecz ten z pewnością przyniósł wiele emocji i był atrakcyjnym widowiskiem 
dla kibiców. Rugbiści Orkana Sochaczew nie zdołali utrzymać przewagi do końca 
meczu i w trzeciej kolejce ekstraligi przegrali minimalnie z Juvenią Kraków 26:24. 
Spotkanie rozegrano w sobotę 14 września w Chodakowie. 

Orkan Sochaczew - Juvenia Kraków 24:26 (17:11)
Punkty Orkan: Michał Kępa 14, Michał Szwarc 5, Tomasz Gasik 5

Skład Orkana: Marcin Krześniak (Tomasz Gasik), Krystian Mechecki (Levani Barkava), Jakub Budnik 
(Przemysław Dobijański), Artur Fursenko, Michał Szwarc, Michał Kępa, Adrian Pętlak, Mateusz Pawłowski, 

Jan Mroziński, Sebastian Misiak, Maciej Brażuk, Daniel Niemyjski, Sandro Jelia (Michał Polakowski), Michał 
Gadomski (Wiktor Dobrowolski), Razhdeni Bagaturia (Łukasz Syperek).

Tabela po III kolejkach
1. Master Pharm Łódź 126-37 14

2. Ogniwo Sopot 55-26 10

3. Juvenia Kraków 84-81 10

4. Orkan Sochaczew 78-63 9

5. Skra Warszawa 54-47 6

6. Pogoń Awenta Siedlce 27-29 5

7. Lechia Gdańsk 53-68 5

8. Arka Gdynia 32-131 1

9. Budowlani Lublin 29-56 0

Sochaczewski biegacz senior 
– Jan Kocimski ma za sobą ko-
lejne starty. Między innymi w 
dniach 6-8 września, jako jeden 
z ambasadorów imprezy, wziął 
udział w 10. Festiwalu Biego-
wym w Krynicy Zdrój. W ostat-
nich dniach ukończył również 
ostatni bieg w ramach Etapowe-
go Maratonu Pokoju, który od-
bywał się w okolicach warszaw-
skiego Centrum Olimpijskiego. 

Festiwal Biegowy w Krynicy 
Zdrój to jedna z największych 
imprez biegowych w Polsce. W 
tym roku w jubileuszowej edycji 
wzięło udział ok. 10 tysięcy za-
wodników. Przez trzy dni mogli 
wystartować w kilkudziesięciu 
biegach na różnych dystansach 
i w różnorodnych warunkach. 
Jan Kocimski zaliczył cztery 
starty: 1. bieg w krawacie na 600 
metrów (czas: 2:58; kat. open: 
94/278); 2. bieg nocny na 7 km 
(czas: 39:54; kat. open: 153/328); 
3. Mistrzostwa Polski Górskie 
Nordic Walking na 5 km 200 
m (czas: 36:40; kat. open: 24/149; 
kat. 70+: 2); 4. półmaraton (czas: 
2.04:58; kat. open: 247/397; kat. 
60+: 16).

18 września Jan Kocim-
ski ukończył także ostatni, 
ósmy etap Maratonu Pokoju 
W Hołdzie Polskim Żołnie-
rzom Poległym Na Frontach 
II Wojny Światowej. Zawody 
rozgrywane były przy Cen-
trum Olimpijskim w War-
szawie od kwietnia tego roku. 
Każdy 5-kilometrowy etap 
był poświęcony ofi arom jed-
nej z bitew. Z kolei ostatni 
bieg, wieńczący maraton, od-
był się na dystansie 7,195 km 
i  upamiętniał poległych w Bi-
twie nad Bzurą. Uroczyste za-
kończenie wraz z podsumo-
waniem etapowego maratonu 
pokoju klasyfi kacji generalnej 
i wręczeniem nagród, zapla-
nowano na 10 listopada.

Pan Jan zalicza 
kolejne biegi

Zawodniczka sochaczewskiego WOPR, Anna Mrożewska, 
21 i 22 września wystartowała w mistrzostwach Europy w 
sportowym ratownictwie wodnym we włoskim Riccione. 
Sochaczewska zawodniczka wzięła udział w czterech konku-
rencjach. W wyścigu na 200 m z przeszkodą zajęła 13. miej-
sce. W konkurencji „100 m – ratownik” była dziesiąta. W 
wyścigu sztafetowym 4x50 m, reprezentacja Polski, z Anią 
płynącą na drugiej zmianie, zajęła piąte miejsce. W konku-
rencji „sztafet 4x25 m - holowanie manekina” Ania popłynę-
ła na ostatniej zmianie i, wspólnie z koleżankami z drużyny, 
zajęła w fi nale wysoką, czwartą lokatę.

Ania rywalizowała 
z najlepszymi w Europie
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W sobotę 14 września Orkan 
podejmował na swoim bo-
isku Wicher Cieszewo. Gospo-
darze wyszli na prowadzenie 
w 30. minucie. Po strzale Pa-
tryka Malinowskiego z rzu-
tu wolnego piłka wpadła pod 
poprzeczkę. 15 minut później, 
po faulu zawodnika z Ciesze-
wa, dokładnie z tego samego 
miejsca na boisku Orkan po-
nownie wykonywał stały frag-
ment gry. Tym razem nie górą, 
lecz po ziemi, piłka kopnię-
ta przez Patryka Malinowskie-
go przeleciała obok bramkarza 
gości. Do przerwy Orkan pro-
wadził 2:0. Niestety, „jaka liga, 
tacy sędziowie”. Powiedzenie to 
sprawdziło się w drugiej części 
gry. Arbiter „wykartkował” za-
wodników Orkana. Pokazał w 
sumie dziewięć kartek, w tym 
dwie czerwone. W 48. minucie 
sędzia wyrzucił z boiska Seba-
stiana Wójcika, a w 76. Rado-
sława Strzelczyka. Ostatni kwa-
drans Orkan grał w dziewięciu. 
Goście starali się wykorzystać 
przewagę i wyszli do przodu... 
łącznie z bramkarzem. W 79. 
minucie „wycieczkę” przed pole 
karne goalkeepera z Cieszewa 
zauważył Cezary Czarnecki, 
który z połowy boiska wrzucił 
mu piłkę „za kołnierz” i ustalił 
wynik spotkania na 3:0. 

Zaległy mecz II kolejki ze 
Spartą Mochowo piłkarze Or-
kana rozegrali w środę 18 wrze-
śnia. Goście już w 5. minucie, 
po prostym błędzie defensywy 
Orkana, wyszli na prowadze-
nie. Wyrównanie nastąpiło 20 

minut później po strzale głową 
Roberta Wasilewskiego. Jeszcze 
przed przerwą, w 40. minucie, 
po faulu w polu karnym, sędzia 
wskazał jedenasty metr. Rzut 
karny na bramkę zamienił Ce-
zary Czarnecki. 

Siedem minut po wznowie-
niu gry na 3:1 podwyższył Se-
bastian Wójcik. Sparta jednak 
nie odpuszczała i w 69. minu-
cie strzeliła gola kontaktowe-
go. Rzucenie się do ataku i pró-
ba doprowadzenia do remisu 

nie powiodła się gościom. Mię-
dzy słupkami dobrze spisywał 
się Antoni Gomza, a otwartą 
grę Sparty wykorzystali gracze 
ofensywni Orkana. Na kwa-
drans przed końcem bramkę 
strzelił Grzegorz Aff ek i ustalił 
wynik spotkania na 4:2.

W minioną niedzielę, 22 
września, drużyna Józefa Sza-
jewskiego zagrała wyjazdowe 
spotkanie z ekipą z Ciółkowa. 
Orkan zdominował rywali. 
Do przerwy, po bramce Ceza-

rego Czarneckiego, prowadził 
1:0. W drugiej połowie socha-
czewski zespół jeszcze dwu-
krotnie pokonał bramkarza 
gospodarzy i zakończył mecz 
kolejnym pewnym zwycię-
stwem.

Mecz VI kolejki płockiej 
A-klasy rozegrany zostanie w 
najbliższą sobotę, 28 września, 
na stadionie przy ul. Warszaw-
skiej. O godzinie 16.00 Orkan 
podejmie drużynę Startu Pro-
boszczewice.

KS Orkan liderem
Drużyna seniorów KS Orkan Sochaczew po pięciu kolejkach, z 13 punktami na koncie, 
prowadzi w tabeli płockiej A-klasy. Ekipa z Warszawskiej wygrała trzy ostatnie mecze ligowe.

Orkan Sochaczew – Wicher Cieszewo 3:0 (2:0)
Bramki: Patryk Malinowski (2), Cezary Czarnecki

Orkan Sochaczew – Sparta Mochowo 4:2 (2:1)
Bramki: Robert Wasilewski, Cezary Czarnecki (k), Sebastian Wójcik, Grzegorz Affek

ULKS Ciółkowo - Orkan Sochaczew 0:3 (0:1)
Bramki: Cezary Czarnecki (2), Sebastian Wójcik

Bzura Chodaków przed własną 
publicznością poniosła drugą 
porażkę w tym sezonie. W nie-
dzielę 22 września biało-zielo-
ni przegrali przy ul. Chopina ze 
Skrą Drobin 3:2. Negatywnymi 
postaciami tego spotkania byli 
sędziowie. Po dwóch czerwo-
nych kartkach Bzura kończyła 
mecz w dziewiątkę. 

Tydzień wcześniej, w sobotę 14 
września, piłkarze Pawła Rzym-
skiego z łatwością poradzili so-
bie na wyjeździe z zespołem 
Skrwa Łukomie. Biało-zieloni 
pokonali rywali 4:0, co pozwoli-
ło im na objęcie miejsca wiceli-
dera płockiej ligi okręgowej. 

Mecz z ekipą z Drobina 
przy ul. Chopina rozpoczął 
się dla gospodarzy fatalnie. W 
8. minucie, po niefortunnym 
wybiciu Dawida Stypuły, pił-
ka poleciała do bramki bia-
ło-zielonych. Cztery minuty 
później goście dośrodkowa-
li w pole karne z rzutu rożne-
go i podwyższyli prowadzenie 
na 2:0. W 15. minucie bramkę 
kontaktową dla Bzury strze-
lił kapitan zespołu Filip Je-
znach, a trzy minuty później, 
przewrócony w polu karnym 
gości, Kamil Kacprzak wy-
walczył „jedenastkę”. Nie-
stety, trafi ając w poprzeczkę, 
rzutu karnego nie wykorzy-
stał Kamil Wojciechowski. 

Po wymianie ciosów na po-
czątku spotkania druga część 
pierwszej połowy już nie była 
tak dynamiczna. Bzurą miała 
dwie dogodne akcje, lecz piłka 
mijała światło bramki.

Fatalna praca sędziów dała 
się we znaki piłkarzom po prze-
rwie. W 62. minucie sędzia nie 
uznał prawidłowo zdobytej 
bramki dla biało-zielonych, a jej 
strzelca Maćka Brdeję, „nagro-
dził” czerwoną kartką. Chwilę 
później wyrzucił z boiska kolej-
nego zawodnika Bzury – Kami-
la Kacprzaka. Grając w osła-
bieniu Bzura nadal starała się 
atakować. Skra pokazała jed-
nak, że na treningach dobrze 
przećwiczyła stałe fragmenty 
gry. Na kwadrans przed koń-
cem, po dośrodkowaniu z rzu-
tu rożnego, goście podwyższyli 
prowadzenie na 3:1. W pierw-
szej minucie doliczonego czasu 
gry Kamil Wojciechowski trafi ł 
do bramki Skry i pozostał jesz-
cze cień nadziei na uratowanie 
remisu. Przez trzy minuty, do 
zakończenia spotkania, wynik 
nie uległ już jednak zmianie.

Po sześciu kolejkach, z bi-
lansem czterech zwycięstw i 
dwóch porażek, Bzura Choda-
ków zajmuje piąte miejsce w ta-
beli płockiej ligi okręgowej. Ko-
lejny mecz biało-zieloni zagrają 
na wyjeździe w sobotę 28 wrze-
śnia z Orłem Goleszyn. 

Sędzia wykartkował 
Bzurę Chodaków

Skrwa Łukomie – Bzura Chodaków 0:4 (0:3)
Bramki: Kamil Wojciechowski, Mateusz Struzik, Dawid Stypuła, Adrian Tomczyk

Bzura Chodaków – Skra Drobin 2:3 (1:2)
Bramki: Filip Jeznach, Kamil Wojciechowski

Wystartował sezon Ekstrakla-
sy Kobiet w Tenisie Stołowym. 
Występująca w tym sezonie w 
całkiem nowym składzie dru-
żyna SKTS, w sobotę 14 wrze-
śnia, pokonała na wyjeździe 
zespół Bebetto AZS UJD Czę-
stochowa 3:0.

Najwięcej emocji było w 
pierwszym pojedynku, po-
między Roksaną Załom-
ską a Magdaleną Sikorską. 
Sochaczewska zawodnicz-
ka wygrała dwa pierwsze 

sety… a później odpuściła. 
Rywalka zdołała doprowa-
dzić do remisu i piątej partii. 
Lepsza w decydującym secie 
okazała Magdalena Sikor-
ska, która dała prowadzenie 
SKTS przez kolejnymi gra-
mi. Zawodniczki Bronisła-
wa Gawrylczyka stanęły na 
wysokości zadania. Zarów-
no Irina Ciobanu jaki i Da-
ria Łuczakowska pokona-
ły rywalki bez straty seta i 
dały sochaczewskiej druży-
nie pewne zwycięstwo. 

Mecz II kolejki Socha-
czewski Klub Tenisa Sto-
łowego zagra u siebie. W 
środę 25 września w hali 
MOSiR przy ul. Kusociń-
skiego o godzinie 17.00 po-
dejmie beniaminka ekstra-
klasy – Dojlidy Białystok. 
Będzie to ciekawe spo-

tkanie, gdyż w drużynie z 
Podlasia od nowego sezo-
nu zagra była liderka SKTS 
– Katarzyna Grzybowska-
-Franc. Trzy dni później, 28 
września, również o godz. 
17.00, SKTS zagra w na-
szym mieście z Bronowian-
ką Kraków.

Zwycięstwo na inaugurację sezonu

Bebetto AZS UJD Częstochowa – SKTS Sochaczew 0:3
Roksana Załomska – Magdalena Sikorska 2:3 (12:14, 6:11, 11:5, 11:1, 11:13)

Tetyana Bilenko – Irina Ciobanu 3:0 (7:11, 7:11, 10:12)
Sandra Wabik – Daria Łuczakowska 0:3 (4:11, 3:11, 7:11)

W niedziele 22 września w hali MOSiR przy ul. Kusocińskiego 
odbył się pierwszy w tym sezonie turniej Grand Prix Sochacze-
wa w Tenisie Stołowym. Zagrało 20 zawodników, w tym 17 w 
kategorii open. Zwyciężył Mateusz Selerski, pokonując Radosła-
wa Jurzyka i Jacka Malinowskiego. W kategorii kobiet najlepsza 
okazała się Karolina Kukawska, która wygrała z Julią Jarzyńską.

20 ping-pongistów



2324 września 2019  nr 20 (1346)
SOCHACZEWSKA

SPORT

Wydawca:
Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16
Redaguje zespół: 
Daniel Wachowski (redaktor naczelny) 
(daniel.wachowski@sochaczew.pl) 
Jolanta Śmielak-Sosnowska (jolanta.sosnowska@sochaczew.pl) 
Agnieszka Poryszewska (agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl) 
Sebastian Stępień (sebastian.stepien@sochaczew.pl 
Maciej Frankowski (sport) (maciej.frankowski@sochaczew.pl)

administracja strony www: 
Sebastian Stępień
operator DTP:
Sebastian Stępień

Redakcja zastrzega sobie prawo 
do zmiany tytułów, śródtytułów oraz skracania 
niezamówionych tekstów.

kontakt:
tel. 862-23-55, 
862-22-35 (wew. 470, 471, 472)
adres do korespondencji:
ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew, 
pok. 403

e-mail: 
ziemia.sochaczewska@sochaczew.pl
www: www.ziemia-sochaczewska.pl
Druk: 
Polska Press o/Poligrafi a
Drukarnia Łódź
ul. Skorupki 17/19
90-532 Łódź
Nakład 5000 egz.

SOCHACZEWSKA

Adres redakcji „ZS” 
96-500 Sochaczew, ul. 1 Maja 16
e-mail: 
ziemia.sochaczewska@sochaczew.pl

BADMINTON

PIŁKA NOŻNA

JUDO SIATKÓWKA

Do naszego miasta przyjechali 
zawodnicy z Ukrainy, Włoch, 
Łotwy, Białorusi, Azerbejdżanu 
i oczywiście z Polski. W memo-
riale Tadeusza Naskręta wzię-
ło udział w sumie 111 judoków 
i 44 judoczki (roczniki 1999-
2003), reprezentujący ponad 
50 klubów. Otwarcie turnie-
ju, tradycyjnie już, przeprowa-
dzono zgodnie z ceremoniałem 
olimpijskim. Początek zawo-
dów swoim występem uświet-
nił także sochaczewskie zespół 
„Abstrakt”. Wśród przybyłych 
gości obecni byli m.in.: żona pa-
trona turnieju – Urszula Na-
skręt oraz zastępca burmistrza 
Marek Ferigński. 

Z trzech działających na tere-
nie Sochaczewa sekcji judo, jedy-
nie gospodarze zawodów – UKS 
„Orkan-Judo”, wystawili w tur-
nieju swojego reprezentanta. Tre-
nująca od dwóch lat w Orkanie, 
posiadająca podwójne obywatel-
stwo, włoskie i polskie, Vincenza 
Amendola rywalizowała w kate-
gorii wagowej do 78 kg. Po wy-
graniu dwóch z czterech walk 
zdobyła brązowy medal.

Następnego dnia, w nie-
dzielę 15 września, rywalizo-
wały dzieci (U-12) i młodzi-
cy (U-14). Na czterech matach 

walczyło w sumie 267 zawod-
niczek i zawodników. Turniej 
Międzywojewódzkich  Mi-
strzostw Młodzików i Mło-

dziczek był jednocześnie eli-
minacjami   do   mistrzostw 
Polski, które w październiku 
tego roku odbędą się w Jastrzę-
biu Zdrój. Wszystkie działające 
w naszym mieście kluby judo 
wystawiły do zawodów swo-
ich reprezentantów. Sochacze-
wianie wywalczyli w sumie 10 
medali. 

Trzy brązowe krążki zdo-
byli zawodnicy UKS „Orkan-
-Judo”: Maksymilian Żakowski 
(66 kg), Eryk Osiński (55 kg), 
Alessia Amendola (57 kg). 

Cztery medale trafi ły do ju-
doków Sochaczewskiego Cen-
trum Sportów Walki. Złoto 
w kategorii wagowej do 55 kg 
wywalczył Kacper Kacprzak. 
Srebrny medal zdobył Kon-
rad Zdanowski (36 kg); brązo-
we medale wywalczyli Adrian 
Ciechoński (55 kg) i Aleksander 
Fabiańczyk (42 kg).

Kolejne trzy brązowe me-
dale przypadły zawodnikom 
UKS „Siódemka” Sochaczew. 
Zdobyli je: Dominika Markie-
wicz (48 kg), Filip Kazimierski 
(60 kg) i Olga Piechna (63 kg).

Dwa dni zmagań judoków
W weekend 14 i 15 września halę sportową Szkoły Podstawowej nr 4 opanowali judocy. 
W sobotę rozegrano zawody XI Otwartego Pucharu Polski Judo Juniorek i Juniorów 
im. Tadeusza Naskręta. Następnego dnia odbył się Międzywojewódzki Turniej Dzieci 
i Młodzików. Organizatorem zawodów był UKS „Orkan-Judo” Sochaczew. 

Zawody trwały 13 godzin, 
zagrało 106 zawodników z 
całej Polski. Rozegrano 241 
meczów, 509 setów, zdobyto 
w sumie 13178 punktów. W 
sobotę 15 września w Tere-
sinie odbył się IV Memoriał 
Sylwestra Rozdżestwieńskie-
go w Badmintona, będący jed-
nocześnie   zawodami Pucharu 
Polski Amatorów Badminto-
na.   Organizatorem wydarze-
nia było sochaczewskie   sto-
warzyszenie „Przez Sport w 
Przyszłość”.

Puchar Polski rozegrano w 10 
kategoriach. Badmintoniści ry-

walizowali w grze indywidual-
nej i podwójnej. Na zawodach 
pojawił się syn śp. Sylwestra 
Rozdżestwieńskiego   Tomasz 
z wnuczkiem Mikołajem, któ-
rzy ufundowali nagrodę dla naj-
młodszego uczestnika memo-
riału. Trafi ła ona do Dominika 
Króla z Ozorkowa. Specjalne pa-
miątkowe statuetki, dla najlep-
szych zawodników z powiatu so-
chaczewskiego, które otrzymali 
Sylwia Multan i Rafał Tomasz-
kiewicz, ufundował radny po-
wiatowy Daniel Janiak

- Turniej ten nie od-
byłby się, gdyby nie za-
angażowanie wielu osób, 

w tym członków naszego 
stowarzyszenia.   Chciał-
bym   bardzo   serdecznie 
podziękować tym wszyst-
kim, którzy włączyli się w 
przygotowanie imprezy. 
Dziękuję również wszyst-
kim uczestnikom za udział 
w   memoria le.   Jesteśmy 
dumni, że organizowane 
przez nasze stowarzyszenie 
zawody badmintonowe cie-
szą się tak dużą popularno-
ścią, a uczestnicy przyjeż-
dżają do naszego powiatu 
z bardzo odległych zakąt-
ków Polski, podkreślając, 
że stwarzamy dobre wa-

runki rozgrywek, zapew-
niając wysoki poziom gry 
– komentuje prezes stowa-
rzyszenia „Przez Sport w 
Przyszłość” Sebastian Wi-
śniewski.

Organizatorem zawo-
dów IV Memoriału Sylwe-
stra Rozdżestwieńskiego w 
Badmintona był: Badminton 
Sochaczew (stowarzyszenie 
„Przez Sport w Przyszłość”), 
zaś partnerami: Samorząd 
Województwa Mazowiec-
kiego, GOSiR Teresin, Mia-
sto Sochaczew, Starostwo 
Powiatowe w Sochaczewie 
oraz gmina Teresin.

Puchar Polski Amatorów Badmintona
Zwycięzcy poszczególnych kategorii

Singiel Open A: Szymon Kukier (Puławy) 
Singiel Open B: Sławomir Kowalski (Łódź)
Singiel Open C: Dominik Król (Ozorków)

Singiel męski 45+: Robert Borszcz (Zabrze)
Singiel kobiet A: Magda Przybyszewska (Gniezno)
Singiel kobiet B: Katarzyna Chojniak (Włocławek)

Debel kobiet: Jolanta Chodkowska/Gabriela Zielińska (Warszawa)
Debel open: Karol Bryczkiewicz (Suchedniów)

/Piotr Ryczek (Warszawa)
Mixt A: Piotr Ryczek/Jolanta Chodkowska (Warszawa) 

Mixt B: Wojciech Strzelecki (Truskaw)/Alicja Drężek (Ząbki)

Znamy już rozstawienie drużyn w Turnieju Siatkówki o 
Puchar Burmistrza Sochaczewa, który zostanie rozegrany 
28 i 29 września. Losowanie odbyło się w piątek 20 wrze-
śnia. 12 ekip zagra w pierwszej fazie w podziale na cztery 
grupy. Po dwa najlepsze zespoły z każdej z nich awansu-
ją do ćwierćfi nału. W sobotę siatkarze będą rywalizować 
w dwóch halach – przy ul. Kusocińskiego i Chopina. Nie-
dzielne fi nały odbędą się w Chodakowie. Spotkania będą 
rozgrywane do dwóch zwycięskich 25-punktowych setów. 
W przypadku remisu rozstrzygać będzie trzeci set do 15 
punktów. Oprócz pucharu główną nagrodą dla zwycięzców 
turnieju będzie bezpłatny udział w rozgrywkach Amator-
skiej Ligi Piłki Siatkowej w nadchodzącym sezonie. 

12 drużyn powalczy 
o Puchar Burmistrza

Terminarz sobotnich meczów eliminacyjnych
Hala sportowa, ul. Chopina 101 
9.00 VTP Paprotnia – Teresin 
9.50 Bielice – MUKS Volley Płock 
10.40 VTP Paprotnia – MPC Riviera Warszawa 
11.30 Bielice – Leszno 
12.20 Teresin – MPC Riviera Warszawa 
13.10 MUKS Volley Płock - Leszno 

Hala sportowa, ul. Kusocińskiego 2
9.00 KPS Płock – SRS Most Wyszogród 
9.50 Ignis Skierniewice – Dopiję i gramy 
10.40 KPS Płock – UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 
11.30 Ignis Skierniewice – KS Piast Feliksów 
12.20 Most Wyszogród – Olimpijczyk 2008 Mszczonów 
13.10 Dopiję i gramy – KS Piast Feliksów 

W sobotę 12 października na boisku ze sztuczną nawierzchnią 
przy ul. Chopina 101 odbędzie się Turniej Piłki Nożnej Służb 
Mundurowych i Ratowniczych. Początek o godzinie 10.00. Or-
ganizator zawodów – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapra-
sza wszystkie służby, którym dedykowany jest turniej, do udziału 
w imprezie. System rozgrywek ustalony zostanie po zamknięciu 
zgłoszeń. Cztery najlepsze drużyny otrzymają pamiątkowe pu-
chary, wybrani zostaną również najlepszy zawodnik, strzelec oraz 
bramkarz turnieju. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 październi-
ka pod adresem mailowym halowasochaczew@wp.pl. Więcej in-
formacji pod numerem telefonu 667 080 171.

Mundurowi zagrają w piłkę




