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Siedmiuset uczestników
Biegu Cichociemnych

Zarząd powiatu
z absolutorium

Głosowanie miało miejsce
podczas 36. sesji Rady
Powiatu, która odbyła się
w piątek, 29 czerwca.
str. 5

Sochaczew
dba o zieleń

W jednym czasie
prowadzone są prace
związane z miejską
zielenią w trzech
punktach miasta
str. 6

Dwie niedziele
folkowego festiwalu
Wspaniałe występy
„Warszawianki” oraz „Kapeli
Mazowieckiej”. Publiczność
dopisała!

Bieg Cichociemnych staje się wizytówką naszego miasta. Sochaczewska impreza z każdym rokiem nabiera
coraz większego rozmachu i należy do największych ekstremalnych biegów przełajowych w Polsce. Głównym
organizatorem wydarzenia jest Dragon Fight Club Sochaczew. Piąta edycja odbyła się w niedzielę 24 czerwca.
Na linii startu stanęło blisko 700 uczestników podzielonych na cztery grupy
Strona 21

Jednogłośne absolutorium

Strona 3

Regionalna Izba Obrachunkowa i komisja rewizyjna
pozytywnie i bez uwag
oceniły złożone przez
burmistrza Osieckiego
sprawozdanie z wykonania
ubiegłorocznego budżetu.
W 2017 roku miasto wydało
na inwestycje blisko 18 mln zł.
W 2018 wyda ponad 40 mln!
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Więcej na powiatowe drogi w mieście
Doﬁnansowanie gruntownej
przebudowy odcinka ul.
Trojanowskiej w ramach II etapu
ze środków budżetu państwa
stało się faktem. W ubiegłym
tygodniu samorząd powiatowy
otrzymał od rządu środki w
wysokości blisko 3 mln zł, a od
miasta dodatkowe prawie
300 tysięcy złotych na ten cel

Rusza remont ulic
w rejonie dworca
Od czwartku 5 lipca
będzie obowiązywać nowa
organizacja ruchu na ul.:
Towarowej, Sienkiewicza
i Księcia Janusza
Strona 5
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NASZE SPRAWY

WAŻNE TELEFONY
MOSiR
46 862-77-59
Muzeum Ziemi
Sochaczewskiej
i Pola Bitwy nad Bzurą
46 862-33-09,
PEC
46 862-92-00,
telefony alarmowe 24h 604-206108, 602-789-111
Pogotowie
energetyczne 991
Pogotowie gazowe
(Sime Polska)
602-343-343, 792-008-866
Pogotowie 999
Policja
997, 46 863-72-00
PKP 19-757
Koleje Mazowieckie
22 364-44-44
PKS Grodzisk Mazowiecki, baza
w Sochaczewie
46 862-55-12
Sąd Rejonowy
46 862-32-64
Fundacja „Nero”
502-156-186
Starostwo Powiatowe
46 864-18-40, 46 864-18-73
Straż pożarna
998, 46 862-23-70
Szpital
46 864-95-00, 46 864-96-00
MPT Taxi 191-91
Taxi
46 862-28-42
Taxi Nowa całodobowa
888-766-600
USC
46 862-23-02
Urząd Miejski
46 862-27-30, 46 862-22-35
Urząd Skarbowy
46 862-26-04
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
46 862-82-30
Zgłaszanie awarii
sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej
604-195-867, 696-056-281,
664-157-699
ZGK 46 862-81-06, 46 862-93-14
ZKM 46 862-99-27
ZUS 46 862-64-33
Zgłaszanie awarii
sieci oświetlenia
ulicznego
698-088-755, 606-663-186
Całodobowy telefon
alarmowy Urzędu Miasta
46 862-36-82

OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki
Komunalnej w Sochaczewie
poszukuje pracowników do
Działu Oczyszczania Miasta.

stanowisko
- robotnik gospodarczy
umowa o pracę
wymiar czasu pracy
- cały etat
Szczegółowe informacje
można uzyskać w siedzibie
ZGK pod numerem
tel. 46 862-81-06, wew.26
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Chcesz jeździć za darmo,
wyrób kartę mieszkańca!
Od 1 września w Sochaczewie startuje program darmowych przejazdów autobusami ZKM dla uczniów,
młodzieży i studentów. Decyzję o jego wprowadzeniu Rada Miasta na wniosek burmistrza Osieckiego podjęła
na sesji w marcu. By korzystać z darmowych przejazdów, osoby uprawnione muszą posiadać Sochaczewską
Kartę Mieszkańca. Wakacje to idealny czas na złożenie wniosku o ich wydanie. Tylko posiadanie karty
w czasie kontroli w autobusie potwierdzi, że pasażer ma prawo do bezpłatnego przejazdu.
Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Marcowa uchwała Rady Miasta jasno określa, kto może
korzystać z darmowych przejazdów autobusami ZKM. Są
to posiadacze Sochaczewskiej
Karty Mieszkańca w wieku od 4 do 24 lat, czyli bardzo szeroka grupa osób począwszy od przedszkolaków,
przez uczniów podstawówek,
gimnazjów, licealistów, aż po
studentów. Nie ma znaczenia,
czy uczeń chodzi do szkoły publicznej czy prywatnej,
prowadzonej przez ratusz
czy starostwo. Ważne, by był
mieszkańcem Sochaczewa.
- Chcemy promować fakt,
że ktoś jest mieszkańcem Sochaczewa. Chcemy podziękować sochaczewianom za
to, że wybrali nasze miasto
na miejsce do życia, płacą tu
podatki, tworzą lokalną społeczność. Chcemy by czuli, że miasto dba o nich, o ich
potrzeby. Chcemy, też promować Sochaczewską Kartę Mieszkańca. Bo naprawdę
warto ją mieć - mówi burmistrz Piotr Osiecki.

Do skorzystania z bezpłatnych przejazdów konieczne będzie posiadanie
Sochaczewskiej Karty Mieszkańca

SKM wydawana jest
bezpłatnie w urzędzie miejskim i zachowuje ważność
przez 12 miesięcy. Po tym
okresie trzeba ją - także bezpłatnie - odnowić. Wniosek
o wydanie karty można pobrać i złożyć w Biurze Obsługi Klienta (parter UM)
lub w Wydziale Polityki
Społecznej i Ochrony Zdrowia UM (III piętro).
- Choć mówimy o
uczniach, ulga nie dotyczy

tylko przejazdów w drodze do i ze szkoły. Posiadacz
karty może za darmo pojechać na basen, na trening,
a wieczorem na koncert czy
do kina - dodaje burmistrz.
- Nie trzeba być właścicielem mieszkania czy posiadać meldunek na terenie
miasta, by otrzymać SKM.
Uchwała mówi, że uprawniona do jej otrzymania jest
każda osoba, która rozlicza podatek dochodowy w

sochaczewskiej skarbówce i deklaruje w swoim zeznaniu, że miejscem jej zamieszkania jest Sochaczew.
Precyzuje nawet, że przez
miejsce zamieszkania rozumie się miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. To
oznacza, że o kartę mogą
wystąpić też osoby wynajmujące mieszkanie w Sochaczewie - informuje naczelnik Wydziału Polityki

Społecznej i Ochrony Zdrowia UM Joanna Kamińska.
Obecnie w obiegu jest ponad trzy tysiące kart mieszkańca. Na część z nich ulgę
komunikacyjną ratusz naniesie automatycznie. Akcja obejmie uczniów w wieku
4-18 lat, którzy zgodnie z polskim prawem muszą się uczyć
aż do osiągnięcia dorosłości.
- Im ulga zostanie automatycznie nadana przez
elektroniczny system. Osoby powyżej 18 roku życia
muszą jednak pokazać nam
zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, by pracownicy wydziału wprowadzili
ulgę na ich kartę - twierdzi
Joanna Kamińska.
I jeszcze jeden istotny
warunek, jasno wskazany w
uchwale. Karty wydawane są
tylko tym osobom, które terminowo płacą podatki lokalne, nie mają opóźnień w
opłacie śmieciowej czy za wieczyste użytkowanie miejskiego gruntu. Wydział Polityki
Społecznej za każdym razem
sprawdza, czy wnioskodawca
nie zalega z tego rodzaju opłatami.

Ksiądz Ignacy Skorupka patronem nowego mostu
Rada Miasta w Sochaczewie
jednogłośnie nadała nazwę
mostowi na rzece Pisi w dzielnicy Boryszew. Nowa przeprawa, oddana do użytku w
ubiegłym roku, będzie teraz
mostem imienia księdza Ignacego Jana Skorupki. Decyzja w
tej sprawie zapadła na sesji 27
czerwca.
Z inicjatywą w tej sprawie wystąpił przewodniczący rady
Sylwester Kaczmarek. Jak powiedział, do złożenia wniosku skłoniły go trzy przyczyny.
W dzielnicy Boryszew powstał
piękny, nowoczesny obiekt,

który będzie służył mieszkańcom przez długie lata. Ks. Skorupka był już patronem jednej z
ulic, ale w czasach PRL zastąpiła go Hanka Sawicka. Poza tym
stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to dokona-

ła okazja do upamiętnienia tej
ważnej dla narodu postaci.
Ignacy Jan Skorupka urodził
się w 1893 r. w Warszawie, zginął 14 sierpnia 1920 pod Ossowem, uczestnicząc w Bitwie
Warszawskiej.

Od września 1918 roku pracował jako wikariusz w Łodzi.
Założył Towarzystwo „Oświata” zajmujące się rozwojem
szkolnictwa polskiego. We
wrześniu 1919 r., przeniesiony
do Warszawy, objął stanowisko
notariusza i archiwisty Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej.
Pełnił także funkcję komendanta męskiego hufca Okręgu
Łódzkiego ZHP.
W początku lipca 1920
roku, wobec zbliżania się wojsk
bolszewickich, poprosił władze kościelne o zgodę na objęcie
funkcji kapelana wojskowego
garnizonu praskiego. W kosza-

rach i na dworcach spowiadał
żołnierzy ruszających na front.
Na własną prośbę mianowany został kapelanem lotnym 1
batalionu 236 Pułku Piechoty
Armii Ochotniczej, z którym
13 sierpnia wymaszerował na
front. Wieczorem batalion dotarł do wsi Ossów (powiat wołomiński). 14 sierpnia 1920
roku ks. Skorupka zginął od postrzału w głowę podczas toczącej się pod tą wsią bitwy, będącej częścią Bitwy Warszawskiej.
Pośmiertnie nadano mu Krzyż
Srebrny Orderu Virtuti Militari, a w 2010 roku Order Orła
Białego.
(daw)
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Z RATUSZA I STAROSTWA

Jednogłośne absolutorium Rady Miasta
dla burmistrza Piotra Osieckiego

Regionalna Izba Obrachunkowa i komisja rewizyjna pozytywnie i bez uwag oceniły złożone przez burmistrza sprawozdanie
z wykonania ubiegłorocznego budżetu. W 2017 roku miasto wydało na inwestycje blisko 18 mln zł. W 2018 wyda ponad 40 mln!
Daniel Wachowski

BURMISTRZ PIOTR OSIECKI

daniel.wachowski@sochaczew.pl

Choć formalnie głosowanie
dotyczy tylko oceny finansów
miasta, tego jak burmistrz czuwa nad dochodami, wydatkami i jak skutecznie prowadzi
inwestycje, to od lat absolutorium jest traktowane jak ocena rocznej pracy burmistrza,
jego współpracowników, ratusza i wszystkich podległych jednostek. Po odczytaniu uchwał
RIO i wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium, a
tuż przed głosowaniem, radny
Edward Stasiak podsumował
miniony rok. Zwrócił uwagę,
że dochody w ciągu roku wzrosły o 11 mln, a wydatki o 8 mln.
Miasto miało zainwestować
12 mln, a ostatecznie na drogi,
chodniki, parki, budowę boisk
czy poważne remonty SCK wydało 17,7 mln. zł.

36 mln zdobytych dotacji

- Gdy zaczyna się inwestycję,
pierwszym wydatkiem jest
dokumentacja. W 2017 r. powstało aż dwadzieścia projektów obejmujących jednoroczne prace, ale też zadania
wieloletnie. To pokazuje
skalę przygotowań do zadań, jakie będą prowadzone
w następnych latach - mówił
radny Stasiak.

Bardzo dziękuję wszystkim za ten 2017 rok.
Radnym Rady Miasta z przewodniczącym
Sylwestrem Kaczmarkiem na czele, staroście Jolancie Goncie, posłowi Maciejowi
Małeckiemu, radnemu Adamowi Orlińskiemu, wszystkim okolicznym samorządom
i samorządowcom, pracownikom merytorycznym Urzędu Miasta i podległych mu
jednostek. To był kolejny rok pod znakiem
zgodnej współpracy. Ze wszystkimi.
Współpraca to podstawa naszego inwestycyjnego sukcesu, jaki, mam
nadzieję, da się zauważyć na ulicach miasta. Cieszę się, że absolutorium
uzyskałem w sposób jednogłośny, w tym miejscu pozwolę sobie jednak
przypomnieć, że zdecydowana większość pozostałych uchwał również
jest przyjmowana w naszej radzie jednogłośnie. Dlaczego tak się dzieje?
Bo zanim przedstawiamy jakikolwiek projekt uchwały pod głosowanie –
najpierw poprzedza go solidna, merytoryczna praca działających ze mną
urzędników, potem są dyskusje i opiniowanie w komisjach i dopiero potem
głosowanie na posiedzeniu Rady Miasta. Tak pracujemy nad wszystkimi
projektami czy wnioskami. Szukamy wszędzie, gdzie się da, wsparcia,
współpracy, sojuszników. To jest nasza recepta na rozwój miasta.

Przypomniał
najważniejsze inwestycje 2017 - termomodernizację budynków
SCK w Chodakowie i Boryszewie, remont hali sportowej
przy ul. Chopina, rewitalizację parku w Chodakowie, zabezpieczenie osuwiska Bzury,
budowę boiska przy szkołach
podstawowych nr 1 i 3. Jak
podkreślił, dzięki dobrym
wnioskom urząd pozyskał
wielomilionowe dotacje m.in.
na odwiert geotermalny, renowację wszystkich parków,
tereny rekreacyjne nad Bzurą, na kilka projektów edukacyjnych. Łącznie burmistrz

Osiecki podpisał umowy o
przyjęciu ponad 36 mln zewnętrznego wsparcia.

Kluczem jest współpraca

- Mówię o tym dlatego, by
przedstawić rzeczywisty obraz
sytuacji. Pojawiają się opinie,
że nic się nie robi, że nie potrafimy pozyskiwać środków zewnętrznych, nie umiemy inwestować. Odpowiedź jest prosta,
te 36 mln pozyskanych w ubiegłym roku nie spadło z nieba zaznaczył Edward Stasiak, a za
pomoc w zdobywaniu pieniędzy podziękował posłowi Maciejowi Małeckiemu i radnemu

wojewódzkiemu Adamowi Orlińskiemu.
Odniósł się też do współpracy, jaką miasto prowadzi
przy remontach dróg z powiatem i marszałkiem, płacąc np.
za nowe oświetlenie ulic zarządzanych przez MZDW, czy zapewniając starostwu środki na
wkład własny, gdy to ubiega się
o dotacje rządowe.
- W ostatnim okresie radni, na wniosek burmistrza,
podjęli aż czternaście uchwał
w tej sprawie. W sumie z budżetu miasta wsparliśmy naszych partnerów sumą 4,3
mln. Za tę kwotę uzyskuje-

my nieporównywalnie większy efekt. Ostateczna wartość
robót wykonanych na miejskich drogach wielokrotnie
przewyższa nasz wkład - podsumował.

Sukces
rodziny samorządowej

Tuż po głosowaniu Piotr Osiecki podziękował radnym za jednomyślne „tak” i podkreślił,
że sukces może osiągnąć tylko zespół, dlatego cześć trzeba oddać zespołowi, który na
co dzień z nim współpracuje
- radnym, zastępcom burmistrza, skarbnikowi miasta, pra-

cownikom UM. To sukces całej samorządowej rodziny.
- Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, to rok 2017 dał
podwaliny pod niewątpliwy
sukces, który obserwujemy w
2018. Mam na myśli wszystkie
pozytywnie ocenione wnioski,
które uzyskały dofinansowanie, gdzie gros prac przeprowadziliśmy w 2017. Potwierdziliśmy tym samym, że nie
lubimy projektować do szuflady. Nasze projekty zamieniały się we wnioski aplikacyjne,
a te z kolei w decyzje pod nazwą umowa na dofinansowanie - podsumował.

Zarząd Powiatu również z absolutorium za 2017 rok
15 głosami „za”, przy jednym
„przeciw” i dwóch „wstrzymujących się” Rada Powiatu w Sochaczewie podjęła
uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Powiatu w Sochaczewie z tytułu wykonania budżetu za
rok 2017. Głosowanie miało
miejsce podczas 36. sesji Rady
Powiatu, która odbyła się w
piątek, 29 czerwca.
Zanim doszło do głosowania
nad udzieleniem absolutorium,
samorządowcy zapoznali się ze
sprawozdaniem z wykonania
budżetu powiatowego za ubie-

gły rok, jak również ze sprawozdaniem finansowym powiatu sochaczewskiego, opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, a także z informacją o stanie mienia powiatu oraz pozytywną opinią
Komisji Rewizyjnej.
Przypomnijmy, iż znacznie wcześniej, bo kilka tygodni
temu Komisja Rewizyjna Rady
Powiatu w Sochaczewie rozpatrzyła wymienione powyżej
sprawozdania, a opinię z nimi
związaną, wraz z wnioskiem
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu, przesłano do
stołecznego RIO. Tam wniosek

Komisji Rewizyjnej został zaopiniowany pozytywnie. Projekt uchwały trafił pod obrady Rady Powiatu, gdzie został
przyjęty.
- Bardzo dziękuję Radzie za podjęcie uchwały, za

pozytywną ocenę w zakresie realizacji planu dochodów
i wydatków samorządu powiatowego. Ubiegłoroczny
budżet został wykonany całkowicie. Oczywiście pojawiały się w ciągu roku zmiany w

nim, choć warto zaznaczyć,
że te były w większości optymistyczne i dotyczyły głównie
pojawienia się nowych środków pozyskanych m.in. na
inwestycje drogowe. Niejednokrotnie pozyskaliśmy też
dofinansowanie na projekty
w zakresie oświaty – mówiła
starosta Jolanta Gonta, podkreślają również dobre współdziałanie z samorządami
gminnymi i miejskim przy realizacji zadań inwestycyjnych.
– Jeszcze raz dziękuję Zarządowi Powiatu, Radzie Powiatu, wszystkim pracownikom
urzędu starostwa za efektyw-

ną i bardzo dobrą współpracę
– dodała starosta.
Budżet powiatu zrealizowany został zgodnie z planem.
Planowane dochody wykonano w kwocie 77.084.548,21 zł tj.
100,53 proc. planu. Z kolei planowane wydatki zrealizowano w kwocie 77.311.768,88 zł,
co stanowi 97,49 proc. planu. W
roku sprawozdawczym budżet
zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 227.220 zł,
przy planowanym deficycie w
kwocie 2.628.292 zł.
Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie
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Nowy asfalt na Chopina
Pod koniec kwietnia Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
wybrał wykonawcę remontu
odcinka ulicy Chopina, od ronda Jana Pawła II w kierunku
granicy z gminą Sochaczew.
Niebawem rozstrzygnięty ma
zostać przetarg na przebudowę fragmentu od ronda do torów kolejki wąskotorowej. Jeżeli
wszystko pójdzie zgodnie z planem, droga ma być gotowa do
końca wakacji.
Jak mówi rzecznik prasowy MZDW Monika Burdon,
przebudowa ulicy Chopina jest
elementem większego projektu władz wojewódzkich, zakładającego kompleksowy remont
drogi nr 580 biegnącej z Sochaczewa przez Kampinos i Leszno w kierunku Warszawy. Już
teraz pracami na pierwszym
modernizowanym odcinku
zajmuje się sochaczewska firma Prima. Pod koniec czerwca
ekipa zajęła się m. in. wylaniem
nowej nawierzchni. Wartość
tej inwestycji to blisko 2,4 mln
zł, a w zakresie robót znalazło
się: frezowanie asfaltu, remont
poboczy, ułożenie nowej warstwy nawierzchni, udrożnienie przepustów oraz wykonanie nowego oznakowania. To
niemal identyczny zakres jak
na Piłsudskiego, którą MZDW
poprawiało w ubiegłym roku.
Prima na wykonanie przedsięwzięcia ma czas do końca września.
Również w kwietniu Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył 5 milionów
złotych na remont ulicy Chopina – tym razem odcinka od
ronda Jana Pawła II w kierunku al. 600-lecia. W ramach
współpracy samorządu miasta
z MZDW ratusz zapłacił 110,5
tys. zł za projekt jego przebudowy. Dokumentację opracowało Biuro Projektowe Budownictwa „Projektuj i Buduj”
z Tomaszowa Mazowieckiego.
Nasze miasto zyska w ten spo-

sób kolejnych 7,6 tys. m2 nowej jezdni i 740 m2 chodnika,
co docenią zarówno piesi jak i
kierowcy, ponieważ ten odcinek Chopina uchodzi za najbardziej zniszczony. Występują na nim liczne odkształcenia,
koleiny, spękania, oraz ubytki
nawierzchni. Docelowo nowy
chodnik ma mieć dwa metry
szerokości, a jezdnia siedem
metrów. Powstaną tam również
nowe zjazdy do posesji oraz zatoka autobusowa.
- Projektowana rozbudowa polegać ma w pierwszej kolejności na przeprowadzeniu
koniecznych robót rozbiórkowych i ziemnych. Muszą bowiem powstać koryta pod konstrukcję nowej nawierzchni.
Dopiero potem będzie można
przystąpić do właściwej przebudowy konstrukcji nawierzchni,
skrzyżowań z drogami bocznymi, budowy nowych chodników, zjazdów oraz wykonania
studni ściekowych z osadnikami. – mówi rzecznik prasowy MZDW Monika Burdon.
- Wykonawca zobligowany będzie poza tym do wykonania
inwentaryzacji drzew koniecznych do wycinki, a więc zbędnych lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego,
uporządkowania terenów zielonych oraz wykonania oznakowania pionowego i poziomego.
Termin składania ofert w
przetargu upłynął 29 czerwca i
na razie brak jest jeszcze informacji, czy udało się go z powodzeniem rozstrzygnąć. Radny
Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński w rozmowach z naszą redakcją wielokrotnie podkreślał,
że, panujący w kraju boom inwestycyjny, powoduje, że często
trudno jest znaleźć wykonawcę.
Mimo to radny jest pełen nadziei, że to długo oczekiwane
przez mieszkańców przedsięwzięcie będzie mieć już niebawem swój szczęśliwy finał.
Agnieszka Poryszewska
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Finansowa sesja

Więcej pieniędzy na drogi, ulgi podatkowe w podstreﬁe ekonomicznej na polach
czerwonkowskich, niższe wynagrodzenie burmistrza i patron dla Szkoły Podstawowej
nr 6 - to główne tematy ostatniej sesji rady miasta, która odbyła się 27 czerwca.
Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Spotkanie radnych rozpoczęła jednak minuta ciszy, którą
uczczono pamięć Krzysztofa
Ciołkiewicza, wiceburmistrza
Sochaczewa w latach 20072010, który 6 czerwca zginął
w wypadku samochodowym.
Krótko jego postać przywołał
radny Edward Stasiak podkreślając, że bardzo dużo zarobił
dla naszego miasta, był człowiekiem wielkiej kultury i wielkiej
wiedzy samorządowej.

Burmistrz
z niższą pensją

Zgodnie z majową zmianą rozporządzenia rady ministrów,
określającego zasady wynagradzania pracowników samorządowych, radni o 20 procent
obniżyli wynagrodzenie zasadnicze burmistrza Sochaczewa. Zamiast dotychczasowych
6 tys. brutto, od lipca będzie
otrzymywał 4,8 tys. zł. Ponieważ pozostałe składniki - dodatek funkcyjny, specjalny i za
tzw. wysługę lat - są ściśle związane z wynagrodzeniem zasadniczym, łączna pensja brutto
burmistrza zmniejszy się o niemal 1,7 tys. zł. Podobne obniżenie pensji o ok. 1,5 tys. czeka też
zastępców burmistrza - Marka Fergińskiego i Dariusza Dobrowolskiego. Zmianę przepisów zobowiązujących rady do
cięcia o 20 procent pensji burmistrzów skomentował radny
Edward Stasiak. Jak powiedział,
rada przed chwilą jednogłośnie
udzieliła Piotrowi Osieckiemu
absolutorium za poprzedni rok
i w ramach „nagrody” musi obniżyć mu pensję. - Zdaję sobie
sprawę, że prawa należy przestrzegać, ale będzie to głosowanie wbrew logice i wbrew sumieniu - dodał radny.

Mniejsze
podatki w strefie

Rada zgodziła się na ustanowienie zwolnień podatkowych
na terenie podstrefy Sochaczew
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Firmy zainteresowane prowadzeniem działal-

W imieniu burmistrza zmiany w budżecie przedstawiła skarbnik Jolanta Brzóska

ności w jej granicach zostaną
zwolnione z podatku od nieruchomości do końca grudnia 2020 roku. To poważna zachęta dla przedsiębiorców, gdyż
zwolnienie ma dotyczyć gruntu oraz powstałych tam budynków i budowli. W granicach
podstrefy utworzonej na części
pól czerwonkowskich leżą cztery miejskie działki o łącznej powierzchni blisko 6 hektarów.

„Szóstka” z patronem

Szkoła Podstawowa nr 6 zmieni nazwę i zyska patrona. Na
wniosek społeczności szkoły radni zgodzili się nadać jej
nazwę - Szkoła Podstawowa
nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Króla Władysława Jagiełły. Jak powiedziała
w czasie sesji dyrektor Jadwiga Sikorska, to powrót do patrona Gimnazjum nr 2, które
w ubiegłym roku przekształcono w „szóstkę” oraz jeszcze
wcześniejszych czasów, gdy
powstała SP 6. Placówce zależało także na podkreśleniu w
nazwie jej integracyjnego charakteru. Budynek wyposażony jest w podjazd dla wózków,
nie ma tam barier architektonicznych, nauczyciele są przygotowani do prowadzenia
zajęć z dziećmi o różnych dysfunkcjach. „Szóstka” jest także ważnym elementem miejskiego systemu opieki nad
dziećmi niepełnosprawnymi,
które swą edukację mogą zacząć w integracyjnym żłobku,

kontynuować ją w przedszkolu nr 4, a na koniec przejść do
integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 4 lub 6.

Zmiana planów

Z tegorocznych planów inwestycyjnych wykreślono
dwa projekty - remont elewacji Urzędu Miasta (385
tys.) oraz wykonanie dokumentacji przebudow y
skrzyżowania ulic Inżynierskiej, 15 Sierpnia i Boryszewskiej (30 tys.). W
obydwu przypadkach ratusz ogłaszał przetargi, poszu k iwa ł w ykonawców,
jednak ich oferty znacznie
przekraczały kwoty zabezpieczone w budżecie miasta.
W ich miejsce wprowadzono nowe zadania. To utwardzenie terenu przed cmentarzem komunalnym przy
ul. Trojanowskiej (100 tys.)
a także projekt „Sochaczewski Eko-bus” z tegorocznymi wydatkami na poziomie 2.245.700 zł, na którego
wdrożenie samorząd zdobył dofinansowanie unijne.
W ramach eko-busa miasto
zakupi kilka ekologicznych
autobusów,
nowoczesne
wiaty przystankowe, biletomaty, w punkach przesiadkowych pojawią się elektroniczne tablice z rozkładem
jazdy, ratusz zbuduje ścieżkę rowerową łączącą istniejące ścieżki na moście i w
ulicy Staszica. Do listy tego-

rocznych inwestycji dopisano jeszcze budowę podjazdu
dla niepełnosprawnych w
parku przy szkole muzycznej. Ma on powstać przy
schodach od strony ulicy
Piłsudskiego.

Przed wyborami

Przygotowań do wyborów
samorządowych ciąg dalszy.
Radni miasta pozytywnie
wypowiedzieli się o przesłanym przez starostwo projekcie uchwały ustalającym
granice okręgów wyborczych na terenie powiatu.
Proponuje ono, by jesienią
trzech radnych powiatu wybrali mieszkańcy gminy Teresin (nowy okręg zamieszkany przez 11,3 tys. osób),
czterech mieszkańcy Nowej
Suchej i gminy Sochaczew
(17,2 tys.), pięciu radnych
wskazali mieszkańcy Brochowa, Iłowa, Młodzieszyna i Rybna (19,5 tys. osób), a
dziewięciu mieszkańcy Sochaczewa. Na koniec grudnia 2017 roku na terenie
powiatu mieszkały 83 tysiące osób, a zatem przy 21
mandatach do obsadzenia
w radzie powiatu, tak zwana norma przedstawicielska
wyniosła 3951 osób. Tylu
mieszkańców potencjalnie
przypada na jeden mandat
powiatowego rajcy. Granice
okręgów określono, dzieląc
liczbę mieszkańców przez
normę przedstawicielską.
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Więcej pieniędzy na powiatowe
drogi na terenie Sochaczewa

Doﬁnansowanie gruntownej przebudowy odcinka ul. Trojanowskiej w ramach II etapu ze środków budżetu państwa stało się faktem. W ubiegłym
tygodniu samorząd powiatowy otrzymał od rządu środki w wysokości blisko 3 mln zł, a od miasta dodatkowe prawie 300 tysięcy złotych na ten cel.
Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Umowę z wojewodą mazowieckim Zdzisławem Sipierą podpisali w tej sprawie - starosta
sochaczewski Jolanta Gonta, wicestarosta Tadeusz Głuchowski,
przy kontrasygnacie skarbnik
Teresy Pawelak. Przypomnijmy,
zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3804 ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie
– ETAP II”, znalazło się na liście
zakwalifikowanych wniosków o
dofinansowanie zadań z budżetu
państwa w 2018 roku, w ramach
programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Projekt za ponad 6 mln

W czwartek 28 czerwca w spotkaniu w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie uczestniczył także poseł
ziemi sochaczewskiej Maciej
Małecki, przewodniczący sejmowej Komisji Energii i Skarbu
Państwa, na którego wsparcie
może liczyć samorząd powiatu
sochaczewskiego.
– Dzięki kolejnej transzy
środków z budżetu państwa dla
samorządów lokalnych na po-

prawę jakości dróg, a tym samym na poprawę warunków
życia mieszkańców, możliwa
jest realizacja wielu drogowych
inwestycji, w tym m.in. ulicy
Trojanowskiej w Sochaczewie.
To bardzo ważne, by ludzie mogli dojechać do pracy, szkół, do
rodziny, dobrymi i, co bardzo
ważne, bezpiecznymi drogami
– mówił poseł Małecki.
Łączny koszt przebudowy
drugiego odcinka ul. Trojanowskiej (1,1 km - od skrzyżowania
z ul. Łąkową do skrzyżowania z ul. Przylasek) wynosi ponad 6,1 mln zł. Poza środkami
przyznanymi z programu rządowego, zadanie finansowane
jest przez samorząd powiatowy i miejski. Inwestycja ta stanowi bowiem kolejne wspólne
przedsięwzięcie drogowe starostwa i sochaczewskiego ratusza.
Zadanie jest już realizowane,
wykonawca ruszył z robotami
wiosną tego roku.
– Ulica Trojanowska to jedna z najistotniejszych arterii na
terenie miasta, dziennie przejeżdżają tędy setki aut, inwestycja jest niezwykle potrzebna
- mówi starosta Jolanta Gonta. – Już teraz chcemy, by, po
jej ukończeniu, rozpoczął się w
przyszłym roku etap trzeci, czy-

li przebudowa ulicy do samych
granic miasta – dodaje starosta.
Prace w zakresie II etapu mają
zakończyć się jesienią tego roku.

1,3 mln od miasta

POSEŁ MACIEJ MAŁECKI
Cieszę się, że po raz kolejny budżet
państwa wsparł potrzeby Sochaczewa.
Ulica Trojanowska to jedna z naszych
najistotniejszych arterii i jej remont
jest kluczowy dla sprawnego ruchu
w mieście. Ludzie korzystają z niej
codziennie dojeżdżając do pracy,
szkół, do rodziny, ale też na cmentarz
Wypalenisko. Nareszcie będą mieli
lepsze i bezpieczniejsze warunki do
przemieszczania się. Z doświadczenia
samorządowego wiem, że większość inwestycji drogowych potrzebuje
doﬁnansowania przez państwo i że trzeba o nie zabiegać wspólnie. Tak
było w tym przypadku. Dziękuję staroście Jolancie Gonta, która bardzo
dba o środki na drogi powiatowe, w tym przypadku o 3 mln zł na ul.
Trojanowską. Wspierałem te wysiłki od samego początku. Ważna jest
współpraca z burmistrzem Piotrem Osieckim. Kolejny raz pokazaliśmy,
że zgoda buduje i zgodnie współpracowaliśmy, żeby pozyskać te 3 mln
złotych. Zawsze też zachęcam nasze samorządy aby się porozumiały
dla dobra planowanych przedsięwzięć. To również dzięki temu, że
władze powiatowe i miejskie dogadały się w sprawie rozpoczęcia prac
z własnych środków, ten tak potrzebny remont mógł już ruszyć wiosną.
Na tego rodzaju współpracy zyskuje każdy z nas, mieszkańców Sochaczewa i powiatu sochaczewskiego.

Dzień wcześniej, 27 czerwca, o
dodatkowym wsparciu tej inwestycji zdecydowali radni
miasta, którzy trzema oddzielnymi uchwałami przekazali
powiatowi niemal 1,3 mln złotych wsparcia. Chodzi o duże
projekty drogowe - dwa już realizowane i trzeci wchodzący w
fazę projektowania.
W ramach prowadzonej od
kilku lat współpracy z powiatem samorząd miasta zwiększył
planowane wcześniej wydatki
na remont ulic Trojanowskiej
(+296.560 zł, do kwoty 1.797.000)
oraz Towarowej, Sienkiewicza i
księcia Janusza (+961.500 zł, do
kwoty 1.781.000). Na obydwa
zadania powiat zdobył niemałe dofinansowanie z państwowej kasy, ale warunkiem jego
otrzymania jest zakończenie
prac i oddanie dróg do użytku
do końca 2018 roku.

Projektują most

Powiat, jako główny inwestor,
pracuje także nad planem budowy nowego mostu na Bzurze.

Miałby on powstać około 50-100
metrów w górę rzeki od obecnej
kładki dla pieszych przy ul. Staszica, a po drugiej stronie rzeki łączyć się z ulicą Spacerową.
Temu tematowi poświęcona została wiosną wspólna sesja trzech
rad - powiatu, miasta i gminy Sochaczew. 27 czerwca rada miasta
podjęła uchwałę wyrażającą deklarację, że na opracowanie dokumentacji, pokrycie wysokich
kosztów związanych z jej skompletowaniem, jeszcze w tym roku
przeznaczy 10 tys. zł, a w latach
2019, 2020 i 2021 ze swej kasy
przekaże każdorazowo po 250
tys. zł. Starostwo szacuje, że same
projekty, opracowania branżowe i studia wykonalności mogą
kosztować 1,5 mln zł.
Po głosowaniu starosta Jolanta Gonta podziękowała
radnym miasta za zrozumienie. Podkreślała, że drogi leżą
w granicach miasta, to bardzo
ważne arterie, znaczna część
kierowców z nich korzystających to nasi mieszkańcy, a ulice w rejonie stacji PKP powinny być wizytówką Sochaczewa,
stąd decyzja o ich przebudowie.
Za czteroletnią dobrą współpracę podziękowała także burmistrzowi i podległym mu
służbom.

Prace na ulicy Licealnej nie zwalniają tempa
Pracy nie zwalniają budowlańcy z Primy zajmujący się na
zlecenie miasta kompleksową
przebudową ulicy Licealnej.
Chodniki ułożono niemal na
całym odcinku drogi między
rondem przy wiadukcie a
skrzyżowaniem Licealnej z 15
Sierpnia i Traugutta. Jednocześnie powoli ruszają przygotowania do drugiego, trudniejszego etapu, który wiąże
się z zamknięciem ruchu na
skrzyżowaniu przy LO Chopina.

Prace w Licealnej mają dwa etapy. Pierwszy obejmuje odcinek od
ronda L. Kaczyńskiego do styku
Licealnej, 15 Sierpnia i Traugutta.

- Dawno zamknęliśmy temat
podziemnych instalacji w pasie
drogowym, czyli budowy przyłączy gazowych, przebudowy sieci teletechnicznych i budowy kolektora deszczowego. 22 czerwca
rozpoczęło się korytowanie jezd-

ni, a to oznacza, że wkrótce trafi tam tłuczeń stanowiący warstwę konstrukcyjną podbudowy,
a do 15 lipca budowlańcy planują wylanie pierwszych warstw asfaltowych - informuje Urszula
Cielniak naczelnik Wydziału In-

westycji i Modernizacji UM. - Licealna będzie wtedy przejezdna,
ale na ostateczną tzw. ścieralną
warstwę asfaltu poczeka do końca
wakacji, do zakończenia robót na
drugim odcinku, czyli skrzyżowaniu koło liceum ogólnokształcącego - dodaje naczelnik.
W drugim etapie remont ma
sięgnąć niemal do ulicy Sierpniowej, czyli wjazdu na dawny
cmentarz żydowski. Wstępnie założono, że 15 lipca skrzyżowanie
zostanie zamknięte i trzeba je będzie omijać do 30 sierpnia.
- Termin zamknięcia nie jest
jeszcze ustalony na sto procent,
gdyż nasze prace ściśle wiążą się
z robotami prowadzonymi przez
powiat w rejonie stacji PKP - na

Towarowej, Sienkiewicza i księcia
Janusza. Trzeba je skoordynować,
by mieszkańcom Boryszewa zapewnić swobodny dojazd do centrum, rozsądnie poprowadzić objazdy - wyjaśnia Urszula Cielniak.
Ekipom zależy, by z placu
budowy zejść przed pierwszym
dzwonkiem w szkołach. W wakacje ruch na ulicach miasta jest
znacznie mniejszy, więc wyłączenie jednej z dwóch głównych arterii
łączących centrum z Boryszewem
będzie mniej odczuwane przez kierowców. Nadłożą trochę drogi, ale
w korku stać nie powinni.
- Każdy remont ważnej ulicy
to kłopot, szczególnie dla kierowców, dlatego tego typu prace prowadzone są w wakacje. Przepra-

szamy za utrudnienia, prosimy o
wyrozumiałość, ale pewnych robót naprawdę nie można wykonać przy zachowaniu przejezdności nawet jednym pasem, ruchem
wahadłowym. Na skrzyżowaniu
trzeba wykonać głębokie wykopy,
by włączyć kolektor deszczowy do
istniejącej sieci kanalizacyjnej. Jakoś udało nam się przetrwać remont mostu na Bzurze, zamkniętą Staszica, Trojanowską, czy czas
budowy nowych mostów na Utracie w Trojanowie i Pisi w Boryszewie. Teraz musimy przetrwać remont skrzyżowania przy liceum
ogólnokształcącym - mówi odpowiedzialny za inwestycje zastępca
burmistrza Dariusz Dobrowolski.
Daniel Wachowski
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Sochaczew dba o miejską zieleń

W jednym czasie, w trzech punkach Sochaczewa, prowadzone są prace związane z zielenią miejską: Remont parku Garbolewskiego, parku Chopina
przy ul. Traugutta i budowa „zielonej kurtyny” przy Olimpijskiej. Te inwestycje, wraz z zakończoną niedawno renowacją parku w Chodakowie
i mającą się rozpocząć rewitalizacją terenu nad Utratą, również w Chodakowie, pochłoną blisko osiem milionów złotych.
skana trafi na miejskie drogi, posłuży do napraw ulic w innych
częściach miasta - mówi wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski.
Do stawu wraca życie. Ryby
odłowione w czasie spuszczania wody w części przeniesiono do Bzury, część trafiła do
tymczasowego domu, skąd powróciła do stawu. Stali bywalcy parku już zauważyli, że, choć
ciężki sprzęt życia ptactwu nie
ułatwia, dzikich kaczek jest już
więcej niż kiedykolwiek tam
widywano. Staw czeka na nasadzenie wodnej roślinności.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Na całość projektu rewitalizacji sochaczewskiej zieleni, którego nazwa brzmi „Poprawa
jakości środowiska miejskiego
poprzez renowacje i rozwój terenów zieleni” ratusz pozyskał
dofinansowanie z UE na kwotę blisko 6,8 mln złotych. Największy wydatek to, warta ponad 3,8 mln zł, trwająca właśnie
rewitalizacja parku przy szkole
muzycznej. Jak zapewnia wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski, prace idą w dobrym tempie i, po zakończonej sukcesem
walce z warstwą mułu zalegającego w stawie, można było się
zabrać za wyznaczanie ścieżek i
budowę sceny plenerowej.

Drobne zmiany
w projekcie

Roboty w stawie w zasadzie
już zakończono i wszyscy
czekają aż zapełni się wodą,
co w okresie suszy nie jest
sprawą łatwą, bo funkcjonujące od lat drenaże zasilające
wodą ten zbiornik - wyschły.
- Blisko szkoły muzycznej
powstaje scena plenerowa.
Konstrukcja żelbetowa jest
na ukończeniu i zostały tylko
prace wykończeniowe, czyli
montaż podestów i okładziny schodów. Wykonane są
wszystkie prace instalacyjne,
w tym odprowadzenie wód
deszczowych. Budowlań-

W parku Garbolewskiego pojawiły się już pierwsze nowe nasadzenia

cy zajmują się teraz alejkami
parkowymi. Ich obrzeża w
dużej części już są położone,
więc zagęszczają podbudowę przyszłych ścieżek spacerowych - dodaje Dariusz Dobrowolski.
Z kolei Urszula Cielniak, naczelnik Wydziału Inwestycji i Modernizacji
UM informuje, że w trakcie
prac wyniknęła konieczność
wprowadzenia do projektu
kilku drobnych zmian.
- Po wytyczeniu ścieżek
przez geodetów okazało się,
że ich lokalizacja pozostaje w kolizji z drzewami, które chcieliśmy za wszelka cenę
chronić. Przebieg ścieżki musieliśmy lekko skorygować mówi Urszula Cielniak. - Ale
taka, nawet drobna, zmiana

wymaga zatwierdzenia przez
służby architektoniczne starosty oraz konserwatora zabytków. Musimy czekać na
nowe uzgodnienia. Konserwator deklaruje, że otrzymamy je w tym tygodniu. Poza
tym firma Ziel-Bud, znacznie
dłużej niż dało się to przewidzieć, usuwała ponadmetrową warstwę mułu z niecki stawu. Gdy wystąpiła do
nas z prośbą o przesuniecie
terminu zakończenia robót
o miesiąc, uznaliśmy jej argumenty. Zamiast na koniec
lipca park będzie gotowy na
koniec sierpnia - dodaje naczelnik Cielniak.

Zieleń sama się nawodni

Do zrobienia jest jeszcze dużo,
na przykład schody nad sta-

wem schodzące niemal do lustra wody, kwietnik przed budynkiem szkoły muzycznej,
należy zamontować instrumenty w ogrodzie muzycznym,
posadzić setki roślin. Poważnym zadaniem będzie ułożenie
sieci nawadniającej zieleń. Takie
instalacje montuje się dość płytko pod ziemią, więc to jeden z
ostatnich etapów robót, by ciężki sprzęt nie zniszczył systemu rur. Przebudowie ulegnie
też ulica biegnąca przed szkołą muzyczną. Prace w tej części
parku już ruszyły.
- Z dyrekcją szkoły uzgodniliśmy, że poczekamy do zakończenia roku szkolnego, by
rodzicom i trzystu dzieciom nie
utrudniać dojazdu na zajęcia.
Zaczęły się wakacje, więc można demontować trylinkę. Odzy-

Park Chopina
placem budowy

W kilka dni po tym jak burmistrz Osiecki podpisał umowę
z wykonawcą prac, park Chopina przy ulicy Traugutta stał się
placem budowy. Ziel-Bud cały
teren ogrodził i zabrał się za wycinkę chorych drzew oraz rozbiórkę alejek spacerowych.
- Trwają pomiary geodezyjne, wytyczenia pozwalające ekipom budowlanym zorientować
się, gdzie dokładnie będzie stała
lampa, gdzie zacznie i skończy
się ścieżka, a w którym miejscu
należy wykonać przyłącze sieci kanalizacyjnej. Wykonanie
przyłącza to konieczność, ponieważ stanie tam publiczna toaleta - informuje wiceburmistrz
Dariusz Dobrowolski.
To pierwszy, wstępny etap
działań. Na efekt modernizacji tej przestrzeni, wartej

2,1 mln zł, musimy poczekać
jeszcze kilka miesięcy.

„Zielona kurtyna”
przy Olimpijskiej

Do redakcji „Ziemi Sochaczewskiej” przyszedł czytelnik z informacją, że ktoś ... kradnie ławki
z ulicy Olimpijskiej. Zauważył,
że wielu seniorów wybiera się w
ten rejon miasta na spacery, na
tzw. kijki, i chętnie odpoczywa
na ławkach, które znikają. Uspokajamy, że ławek nikt nie kradnie. Zostały zabrane na polecenie ratusza i trafią wkrótce na
osiedla mieszkaniowe i miejskie
drogi. Zabrano je, by nie przeszkadzały w kolejnej inwestycji.
Na zlecenie ratusza w
Olimpijskiej powstaje „zielona kurtyna” oddzielająca osiedle mieszkaniowe i tereny rekreacyjne MOSiR-u od hałasu
dobiegającego z drogi i hal znajdujących się na polach czerwonkowskich. Prace prowadzi
A&M PARTNERS Warszawa, a ich wartość to 313.000 zł.
Pierwsza część roślin została posadzona na całej długości ulicy Olimpijskiej. Posadzony jest też drugi rząd złożony z
brzóz, które za 2-3 lata podrosną, a ich pnie wybarwią się na
biało. Ostatni etap to dosadzenie cisów i kosedrzewiny, czyli sosny górskiej. W pierwszych
dniach lipca wszystkie zaplanowane roboty powinny być tam
zakończone, a miejsce starych
ławek zajmą zupełnie nowe.

Zwiedzaj Sochaczew z aplikacją mobilną w smartfonie
Innowacje obejmują obecnie coraz większy obszar
naszego życia. Pojawiają
się również w kontekście
inteligentnego miasta, pozwalając na jego lepsze poznanie, pozyskanie przez
użytkującego niezbędnych
informacji, a także skuteczniejszą promocję miejskiej oferty.
Do takich rozwiązań dołączyła w Sochaczewie aplikacja Footsteps, która przy
współpracy z Urzędem
Miasta przygotowała dla

mieszkańców, jak i przyjezdnych, nowoczesną ofertę turystyczną.
Aplikacja mobilna oparta jest na dwóch fi larach.
Pierwszym z nich jest personalizacja. Użytkownik po
uruchomieniu aplikacji wybiera swoje zainteresowania
poprzez określenie własnej
osobowości, a tych do wyboru ma dziesięć, m.in. Turysta, Smakosz, Hipster, Historyk, Głowa rodziny czy
Miłośnik sztuki. Na podstawie dokonanego wyboru otrzymuje on gotową tra-

Aplikację można pobrać tutaj:
Android: https://goo.gl/z7DPGY
iOS: http://apple.co/1Y68Tqv
sę zwiedzania dopasowaną
do wybranych preferencji. Dzięki temu użytkownik nie poświęca czasu na
przygotowanie się do zwie-

dzania, a jednocześnie dzięki dobraniu odpowiedniej
ścieżki, czerpie ze spaceru więcej przyjemności. Po
wybraniu trasy pojawia się

interaktywna mapa Sochaczewa z punktami zwiedzania i znacznikiem lokalizacji. Po dojściu do atrakcji
otrzymujemy powiadomienie i opis miejsca wzbogacony o zdjęcia, fi lmy czy
odnośniki do stron internetowych atrakcji. W każdej chwili możemy też przerwać zwiedzanie, np. na
posiłek, a aplikacja podpowie nam, gdzie znajdują się
najbliższe restauracje.
Wszystkie trasy zostały
opracowane przez profesjonalny zespół, dzięki czemu

są one ciekawe, mają wysoką jakość i wartość merytoryczną. Przy współpracy
przedstawicieli miasta wraz
z firmą Footsteps powstały trasy: „Rodzinny wypad
do Sochaczewa”, „Spacer
po Sochaczewie”, „Śladami
Fryderyka Chopina”, „Rowerowo-kajakowy szlak Jagiełły” oraz „Trakt Pamięci
Bohaterów Bitwy nad Bzurą
1939 roku”.
Korzystając z aplikacji
,mamy informator miejski i
przewodnik w jednym miejscu - własnym telefonie.
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Folklor na placu

W dwie pierwsze wakacyjne niedziele, w ramach I Sochaczewskiego Festiwalu Folklorystycznego, na pl.
Kościuszki mieszkańcy zobaczyli występy Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”
oraz Kapeli Mazowieckiej, a to dopiero półmetek ludowych atrakcji czekających na sochaczewian.
Agnieszka Poryszewska

„Dobry Start” na
nowy rok szkolny

agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

W niedzielę 24 czerwca festiwal
zainaugurował barwny występ
„Warszawianki”. Reprezentacyjny zespół folklorystyczny
największej i jednej z najlepszych polskich uczelni tworzą
trzy grupy dziecięce, grupa
młodzieżowa, dwie grupy studenckie oraz dwa zespoły muzyczne (złożone z młodzieży i
dorosłych). Daje to łącznie ponad 200 artystów, którzy reprezentują najwyższy poziom a ich
występy były prezentowane na
scenach całego świata.
Sochaczewian „Warszawianka” zabrała w podróż przez
Polskę. Jej kolejne regiony odwiedzaliśmy wraz z tancerzami
w barwnych strojach ludowych.
Podróż zakończyła próbka folkloru cygańskiego, a energetyczny finał porwał publiczność.
W kolejną niedzielę zaprezentowała się Kapela Mazowiecka z Sochaczewa. Historia zespołu sięga lat 80.
ubiegłego wieku, kiedy to jego
członkowie spotkali się w Zakładowym Domu Kultury w
Boryszewie w folklorystycznym Zespole Pieśni i Tańca
„Boryszewiacy”. Filarem kapeli od początku są solistki: Dorota Zaczkowska i Bożenna
Skrzynecka (znane jako siostry
Bryńskie). Oprócz muzyki ludowej, kapela wykonuje kolędy i pastorałki, utwory sakralne, patriotyczne i biesiadne.
W repertuarze ludowym mają
utwory łowickie, mazowieckie,
krakowskie, rzeszowskie, a nawet melodie bułgarskie, francuskie czy szwajcarskie. W
przerwach publiczność rozbawiał dowcipami Andrzej Marek Dębkowski.
Przypominamy, że koncerty w ramach I Sochaczewskiego Festiwalu Folklorystycznego
odbywają się w kolejne niedziele
lipca o godz. 19. W przypadku
złej pogody przeniesione zostaną do kramnic (ul. 1 Maja 21).
8 lipca wystąpi Kapela Góralska
Hora. Cykl imprez, 15 lipca, zamknie występ Zespołu Pieśni i
Tańca Blichowiacy.

300 złotych - tyle otrzymają rodzice w ramach rządowego programu „Dobry Start”. Pieniądze
trafią do 4,6 mln uczniów, w tym
blisko 4 tysięcy uczęszczających
do sochaczewskich szkół. Wnioski można składać już od lipca.
Świadczenie będzie przyznawane bez względu na dochody.

„Warszawianka” zaprezentowała tańce ludowe z całej Polski

Festiwal cieszy się olbrzymią popularnością

Siostry Bryńskie są ﬁlarem Kapeli Mazowieckiej

Pieniądze będą przysługiwać raz w
roku, na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie
20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku
życia. Świadczenie nie będzie przysługiwać na maluchy uczęszczające
do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
Wniosek o świadczenie mogą
złożyć rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny
dom dziecka lub dyrektor placówki
opiekuńczo-wychowawczej. Koszt
realizacji świadczenia w skali kraju szacuje się na około 1,4 mld zł
rocznie. Wnioski o świadczenie
będą przyjmowane przez te same
instytucje, które realizują obecnie
świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.
W Sochaczewie będzie to więc Wydział Polityki Społecznej i Ochrony
Zdrowia Urzędu Miasta, znajdujący się na trzecim piętrze ratusza.
- Wniosek, podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze
z programu „Rodzina 500+”, będzie można składać już od 1 lipca,
po raz pierwszy online, przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.
mrpips.gov.pl oraz za pośrednictwem bankowości internetowej,
a od 1 sierpnia drogą papierową mówi naczelnik wydziału Joanna
Kamińska. - W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu,
rodziny wyprawkę otrzymają nie
później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, gminy będą
miały maksymalnie dwa miesiące

od dnia złożenia wniosku na jego
rozpatrzenie i wypłatę środków.
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania
wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej.
Świadczenie „Dobry Start” zostało
zwolnione z podatku, nie podlega
egzekucji komorniczej ani wliczeniu do dochodu.
- W przypadku zbiegu prawa
rodziców, opiekunów prawnych
dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie „Dobry start” wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych lub
faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
- mówi Joanna Kamińska. - Wtedy
urzędnicy będą musieli ustalić, kto
faktycznie sprawuje opiekę i w tym
celu będą mogli zwrócić się o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu
środowiskowego przez pracownika
socjalnego.
Wnioski o świadczenie „Dobry Start” będą przyjmowane w
tym samym czasie co wnioski o
świadczenie 500+, które trzeba ponawiać co roku. Warto nie przeoczyć terminów, gdyż w przypadku niedopełnienia formalności, od
października przestaniemy otrzymywać comiesięczne wypłaty
świadczenia na nasze dzieci. Kryterium dochodowe pozostało bez
zmian. Wynosi ono 800 zł na osobę
w rodzinie lub 1200 zł jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.
- Wzięłam udział w tematycznym spotkaniu w ministerstwie, niebawem odbędzie się kolejne. Wszelkie nowe informacje
będziemy na bieżąco zamieszczać
na portalu Sochaczew.pl i w „Ziemi Sochaczewskiej”, dlatego warto
śledzić te media - dodaje naczelnik
Kamińska.
300 i 500 zł to nie jedyne
wsparcie, na jakie mogą liczyć rodzice. Oprócz tego bez zmian pozostaje program darmowych podręczników dla uczniów.
Agnieszka Poryszewska
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Rusza remont ulic
przy dworcu PKP

Z uwagi na rozpoczynające się prace związane z przebudową dróg powiatowych ul. Towarowej, ul. Sienkiewicza i ul. Księcia Janusza w Sochaczewie, od czwartku
5 lipca wprowadzona zostaje czasowa organizacja ruchu na wymienionych ulicach.
Zachęcamy kierowców, aby uważnie patrzyli na znaki.
Jak poinformowało nas biuro
prasowe starostwa, podczas I
etapu realizacji inwestycji wyłączona z ruchu zostanie część
ul. Henryka Sienkiewicza na
odcinku od skrzyżowania z
ul. Mikołaja Kopernika do
skrzyżowania z ul. Księcia Janusza.
Zamknięty dla ruchu będzie również odcinek ul. Towarowej, tj. od skrzyżowania
z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Łuszczewskich.
Dojazd do stacji PKP może
się odbywać otwartym odcinkiem ul. Towarowej, dalej
ul. Księcia Janusza, lub jadąc
od ronda im. Lecha Kaczyńskiego - ulicą Botaniczną, która na okres prac stanie się drogą dwukierunkową, a dalej
otwartym odcinkiem ul. Sienkiewicza do dworca PKP.
Dodajmy również, iż dla
osób jadących od ul. Okrzei w
kierunku stacji kolejowej wyznaczony zostanie objazd ulicami: Kopernika, Łuszczewskich,
Towarową i Księcia Janusza.
Jednocześnie informujemy, że przystanki autobusowe
dla korzystających z komunikacji PKS, będą się znajdowały
na ul. Botanicznej - równolegle
do wiaduktu, na odcinku drogi od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do torów kolejowych.
Starostwo przypomina, że
powyższe zmiany w organizacji ruchu dotyczą realizacji
I etapu prac i obowiązują od
5 lipca.
Warto dodać, że wykonawcą robót będzie firma
Strabag z Pruszkowa. Projekt
o wartości blisko pięciu milionów zł finansowany jest
przez wojewodę, starostwo i
miasto. Prace obejmą modernizację trzech dróg powiatowych na odcinku o długości
ponad 900 m wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. Przebudowane zostaną
też chodniki, cztery skrzyżo-

Zieloną linią został oznaczony przebieg planowanego objazdu

Konkursy na dyrektorów
szkół rozstrzygnięte
Dobiegła końca 5-letnia kadencja dyrektorów dwóch
szkół ponadgimnazjalnych,
dla których organem prowadzącym jest powiat sochaczewski, tj. ZSO i ZS CKP.
Zarząd Powiatu w Sochaczewie ogłosił konkursy na ww.
stanowiska.

I tak, 12 czerwca odbył się w
urzędzie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie konkurs
na dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Sochaczewie. Przystąpiła do niego
jedna osoba - obecny dyrektor szkoły - Dariusz Miłkowski. Komisja pozytywnie zaakceptowała tę kandydaturę.
Dwa dni później, 14 czerwca
- również w starostwie przeprowadzono kolejny konkurs. Na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Praktycznego w
Sochaczewie zgłosiła się jedna osoba - obecna dyrektor
szkoły - Julia Jakubowska,
która pozytywnie przeszła

wania i zjazdy do posesji. Powstaną jednostronne ścieżki
pieszo-rowerowe, siedem zatok postojowych, w tym jedna
dla autokarów. Na koniec firma wykona oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy
bezpieczeństwa.
Dla lepszej orientacji starostwo prezentuje mapę z
naniesionymi zmianami w
ruchu, a sochaczewski Zakład Komunikacji Miejskiej
przygotowuje niezbędne objazdy. (opr. sos)

KOMUNIKAT ZKM
Wskutek zamknięcia od dnia 5 lipca skrzyżowania ulic Towarowej
i Sienkiewicza, autobusy ZKM nie będą kursowały ulicą Okrzei,
w związku z tym prosimy mieszkańców o korzystanie z przystanków
zlokalizowanych na ul. 15 Sierpnia, Łuszczewskich lub PKP.
Jednocześnie informujemy, że od 15 lipca przystanki „Traugutta
LO” zostaną przeniesione na ul. Ziemowita, którędy poprowadzony
będzie objazd spowodowany planowanym zamknięciem skrzyżowania
ulic Licealnej, 15 Sierpnia i Traugutta (to wynik kolejnego etapu
przebudowy Licealnej i skrzyżowania przy LO Chopina). Autobusy
linii 3 i 3A będą dojeżdżać bezpośrednio do PKP z pominięciem
ul. Łuszczewskich.

Julia Jakubowska

Dariusz Miłkowski

całą procedurę konkursową.
Zarząd Powiatu, który obradował 18 czerwca pozytywnie zatwierdził uchwałami
oba konkursy, a to oznacza, że
dyrektorzy wyłonieni w konkursie rozpoczną pełnienie
swych funkcji przez kolejne
pięć lat już od 1 września br.
Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie

Bezrobocie na rekordowo
niskim poziomie
W powiecie sochaczewskim
nadal maleje bezrobocie.
Obecnie jest na poziomie 6,2
proc., a Powiatowy Urząd Pracy miał ostatnio do dyspozycji
ponad 270 ofert. Te i inne tematy omawiano 21 czerwca na
posiedzeniu Powiatowej Rady
Rynku Pracy w starostwie.

Pierwsze ekipy budowlane pojawiły się jeszcze przed zamknięciem ulic na czas remontu

SOCHACZEWSKA

Na pierwszym posiedzeniu w
bieżącym roku, 20 marca, Powiatowa Rada Rynku Pracy dokonała podziału środków Funduszu Pracy przyznanych dla
Powiatowego Urzędu Pracy na
rok 2018. Była to kwota w wysokości 4 611 200 zł, na którą
składały się środki z Funduszu
Pracy oraz pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Decyzją z 12 kwietnia br. środki
z FP, przyznane na różne formy
aktywizacji osób bezrobotnych,
zostały zwiększone o kwotę 29
600 zł. Rada na posiedzeniu 21
czerwca zmianę tę zaopiniowała pozytywnie.
Krzysztof Wasilewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawił aktualną sytuację na rynku pracy w
naszym powiecie. Sochaczewski PUP wciąż odnotowu-

je spadek bezrobocia. Na 31
maja w urzędzie było zarejestrowanych 2 156 osób bezrobotnych, w tym 1 118 kobiet.
W porównaniu do miesiąca poprzedniego liczba bezrobotnych zmniejszyła się o
70 osób. W maju do rejestracji przystąpiły 233 osoby, 44
otrzymały prawo do zasiłku
(w tym 34 kobiety).
Z ewidencji bezrobotnych
wyłączono ponad 300 osób, blisko połowę w związku z podjęciem pracy. W omawianym
okresie urząd posiadał w dyspozycji ponad 270 ofert pracy.
Stopa bezrobocia w powiecie sochaczewskim na koniec
kwietnia 2018 r. wynosiła 6,2%.
Dla porównania w tym samym
czasie wskaźnik ten wynosił 6,3% w kraju i 5,4% w województwie mazowieckim.
Dyrektor PUP Krzysztof
Wasilewski wskazał także podczas spotkania, iż zwiększa się
liczba wniosków o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom. W pierwszej połowie
roku do tutejszego Urzędu Pracy wpłynęło ich ponad 10 tys.,
podczas gdy w całym roku 2017
było ok 14 tys. (opr. sos)
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Prokuratura otwarta

Wiatr łamał drzewa

Sebastian Stępień

Jak relacjonował nam kpt.
Rafał Krupa z Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Sochaczewie, w
szczytowym momencie do
dyżurki spływało kilkanaście zgłoszeń jednocześnie.
- Pierwsze dziewięć zgłoszeń tego dnia dotyczyło pożarów - mówi kpt. Rafał Krupa. - Poprzedzająca
czwartkowe w ydarzenia
długa susza spowodowała,
że trawa bardzo szybko zajmowała się od iskier z zerwanych linii wysokiego napięcia. Dodatkowo silny
wiatr wzniecał jeszcze ogień.
Wkrótce potem hurtowo zaczęły spływać zgłoszenia o
powalonych drzewach i zerwanych liniach energetycznych. Wiatr uszkodził też
trzy budynki mieszkalne, a
powalone konary uszkadzały ogrodzenia posesji i w jednym przypadku samochód.
Strażacy interweniowali
łącznie 70 razy.
W Załuskowie wichura
zerwała dach z domu mieszkalnego. Cztery zastępy
strażaków, przez ponad godzinę, walczyły o zabezpieczenie obiektu odpowiednimi plandekami.
21 czerwca jednocześnie
na terenie powiatu działało
prawie 100 strażaków. Poza
likwidowaniem ognisk pożarów zajmowali się usuwaniem zagrażających bezpieczeństwu powalonych drzew
z jezdni i zabezpieczaniem
trakcji elektrycznej. O skali
uszkodzeń może świadczyć

W czwartek 21 czerwca Sochaczew był jednym z najważniejszych punktów na prokuratorskiej
mapie kraju. Po prawie pięciu latach od rozpoczęcia procedur, nasi prokuratorzy,
w obecności wielu zaproszonych gości, otworzyli oﬁcjalnie swoją nową siedzibę.
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Droga do tego momentu była
długa i rozpoczęła się jesienią 2013 roku, kiedy to rada
powiatu podjęła uchwałę w
sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność powiatu na
rzecz skarbu państwa. Budynek przejęła płocka prokuratura i rozpoczęły się procedury przetargowe, zmierzające
do zaadaptowania dawnych
wydziałów starostwa i przychodni lekarskiej na potrzeby
sochaczewskiej „rejonówki”.
Efekty tych prac opisywaliśmy
szczegółowo w tym roku w 12
wydaniu „Ziemi Sochaczewskiej”.
Na zorganizowanym 21
czerwca uroczystym oddaniu nowej prokuratury do
użytku, zjawili się prezes
Sądu Rejonowego w Sochaczewie Beata Turczyn-Topyła, prokurator regionalny Jarosław Szubert wraz
ze swoim zastępcą Bogumiłą Tarkowską, dyrektor
finansowo-administracyjna prokuratury regionalnej
Halina Kaczmarek-Haratym, w imieniu prokuratora krajowego, zastępca
dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej
Beata Sobieraj-Skonieczna, naczelnik Wydziału
Orga nizac y jno-Sądowego Agnieszka Zdrojowska,
gospodarz w ydarzenia prokurator okręgowy
Przemysław Tarczyński ze
swoim zastępcą Moniką
Miewczykowską, dyrektor
administracyjno-finansowy prokuratury okręgowej
w Płocku Paweł Śliwiński
oraz prokuratorzy rejonowi z Płocka, Żyrardowa,
Mławy, Płońska i Ciechanowa. Sochaczew reprezentował burmistrz Piotr
Osiecki, a nasz powiat wicestarosta Tadeusz Głuchowski. Zjawili się też komendanci policji i straży
pożarnej, dyrektor sochaczewskiego szpitala, a także proboszcz parafi i św.

Korytarze w nowej prokuraturze są bardziej
przestronne niż biura w jej poprzedniej siedzibie

Wawrzyńca ks. Piotr Żądło, który poświęcił obiektu.
Nie zabrakło przecięcia wstęgi, kwiatów, prezentów, gratulacji i najlepszych
życzeń. Licznie przybyli goście mieli także możliwość
zwiedzenia nowej siedziby. Duże wrażenie zrobiło na nich weneckie lustro
w pokoju okazań oraz tzw.
„niebieski” pokój, przystosowany do przesłuchiwania
dzieci oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Ale przede wszystkim przestronność nowych pomieszczeń.
Trzeba pamiętać, że
prokuratorzy przenieśli
się z niecałych 200 mkw.

„Błękitny” pokój zrobił bardzo pozytywne wrażenie
m.in. na prezes sochaczewskiego sądu

przy ul. 1 Maja, na prawie
2000 mkw. Jak sami podkreślają, już teraz lepsze warunki pracy pozytywnie
wpływają na tempo jej wykonywania.
- Przez moje biurko
przewija się czasem kilkanaście spraw dziennie mówi jedna z pracujących
w Sochaczewie prokuratorów. - W poprzedniej siedzibie ciężko było się na nich
skupić w jednym pomieszczeniu z grupą ludzi. Teraz
mam swój przytulny gabinet i sama zauważyłam, że
przeanalizowanie wszystkich dokumentów zajmuje
mi znacznie mniej czasu.
Nową siedzibę sochaczewskiej prokuratury chwa-

li także jej szefowa, prokurator Joanna Szymaniak. W
okolicznościowym przemówieniu w trakcie uroczystego otwarcia podziękowała
wszystkim, którzy przyczynili się do poprawienia sytuacji lokalowej. Podkreśliła,
że pracownicy sochaczewskiej jednostki są świadomi,
że warunki, jakie zostały im
zapewnione, nie są jeszcze w
Polsce standardem, tym bardziej są wdzięczni za takie
wyróżnienie.
Na prośbę prokuratury przypominamy, że od
28 maja interesanci przyjmowani są w budynku przy
Ziemowita 10. Wszelką korespondencję również należy kierować na ten adres.

Czwartkowy wieczór 21
czerwca wielu mieszkańców miasta zapamięta na
długo. Przez Sochaczew
przeszło nagłe uderzenie
wichury.

fakt, że w wielu podsochaczewskich miejscowościach
prądu nie było jeszcze do południa następnego dnia. Pozytywną wiadomością jest
na pewno fakt, że mimo tych
wszystkich zniszczeń, nikt
nie ucierpiał.
Z samym Sochaczewem
wichura obeszła się relatywnie łagodniej. Największe zagrożenie sprawiły stare drzewa w okolicach ulicy
Zamkowej i wzdłuż ul. Kusocińskiego. Najbliżej, w
miejscowości Orły-Cesin,
powalone drzewo uszkodziło ogrodzenie posesji.
- Jeśli takie warunki atmosferyczne jak w miniony
czwartek, zaskoczą nas poza
domem - mówi kpt. Rafał
Krupa - należy jak najszybciej zjechać na parking, lub, w
przypadku jego braku w okolicy, nawet na pobocze, jednak jak najdalej od drzew.
Wnętrze samochodu w takiej sytuacji jest bezpieczne,
dlatego nie należy go opuszczać do czasu poprawienia się
sytuacji. Jeśli pogoda zaskoczy nas w trakcie pieszej wyprawy, w skrajnych przypadkach, gdy jesteśmy z dala od
domu, powinniśmy poprosić
o schronienie w najbliższym
budynku. Unikamy przy tym
przechodzenie w pobliżu
drzew, a nawet instalacji metalowych, które grożą tym,
że pod wpływem silnych podmuchów, mogą się urwać.
W dniu wichury, około
godziny 20:00, do KPPSP w
Sochaczewie przestały spływać nowe zgłoszenia. Strażacy potrzebowali jeszcze
kilku godzin, żeby zabezpieczyć uszkodzenia powodujące zagrożenie dla ludzi.
Trwa szacowanie szkód.
Sebastian Stępień

„Szkoda tego drzewa na Podzamczu. Zawsze tam stało i niejedno
widziało” - napisał jeden z naszych internautów
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Żegnaj szkoło, witajcie wakacje

Dla ponad 2,5 tysiąca dzieci i młodzieży uczęszczających do sześciu miejskich szkół podstawowych oraz blisko 800 przedszkolaków
rozpoczęły się wakacje. Już na początek mamy dla nich ważną wiadomość - tegoroczny letni odpoczynek będzie rekordowo długi.
Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Wakacje 2018 oficjalnie
rozpoczęły się 23 czerwca
i potrwają do 31 sierpnia,
choć uczniowie do szkoły
pójdą dopiero 3 września,
co oznacza dodatkowe dwa
dni wolne. W sumie wakacje potrwają więc aż 73
dni!
W najliczniejszej sochaczewskiej podstawówce - „czwórce” szkołę pożegnało 770 uczniów, z
kolei w najmniej licznej „dwójce” 320. Świadectwa
odebrało też blisko 590
gimnazjalistów, kontynuujących naukę w ramach
klas powstałych w szkołach podstawowych nr 1,6
oraz 7.
Różnice liczbowe między przedszkolami nie są
tak wyraźne. Najwięcej
dzieciaków uczęszcza do
Miejskiego Przedszkola nr
3 - blisko 190. Najmniejsze
jest przedszkole nr 4 - poniżej 120 dzieci.
Towarzyszyliśmy soc h a c z e w s k i m u c z n iom
podczas zakończenia roku
22 czerwca. Obok prezentujemy obszerną fotorelację.
Do pięciu przedszkoli prowadzonych przez ratusz uczęszcza 780 dzieci. Ich wakacyjna przerwa
jest o tyle inna, że rodzice mogą skorzystać ze specjalnych dyżurów prowadzonych w placówkach w
lipcu oraz sierpniu. Jest to
doskonałe rozwiązanie dla
rodziców, którzy nie mogą
liczyć w pracy na długie
urlopy. W lipcu miesiąc
przerwy w pracy będzie
mieć też Integracyjny Żłobek Miejski.
Warto przypomnieć, że
pod koniec czerwca rozstrzygnięto też konkursy na stanowisko dyrektorów szkół podstawowych
nr 3 i 7. Funkcje te nadal
pełnić będą, odpowiednio,
Krzysztof Werłaty oraz
Zbigniew Pakuła.

Część sochaczewskich
uczniów, jak co roku, wyjedzie poza miasto, a na tych,
którzy spędzać będą wakacje w Sochaczewie też czeka mnóstwo atrakcji. Będą
to pikniki, koncerty, turnieje sportowe, pokazy fi lmowe i wiele więcej. Dokładny kalendarz imprez i
atrakcji, z których znakomita większość jest darmowa, znaleźć można na portalu sochaczew.pl. Warto
też śledzić facebooka Miasta Sochaczew i „Ziemi Sochaczewskiej” oraz nasze
wydanie papierowe. Urząd
Miasta oraz prowadzone
przez niego jednostki przygotowały szeroką ofertę
skierowaną do uczniów w
różnym wieku, więc warto
się z nią zapoznać i znaleźć
coś dla siebie.
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Czas i przestrzeń
dla dworku w Gawłowie
Niszczejący od siedmiu lat pałac w Gawłowie ma nowych właścicieli. Dzięki
Agnieszce i Zbigniewowi Gerasikom i ich Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza
może całkowicie zmienić swoje oblicze. Obiekt ma stać się miejscem integracji
i rekreacji dostępnym dla wszystkich mieszkańców Sochaczewa i okolic.
Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

W sobotę 30 czerwca pałac i
park otworzył swoje podwoje dla wszystkich zainteresowanych. Każdy mógł przyjść
i zobaczyć, jak wyglądała ich
przeszłość, jak prezentują się
obecnie, a przede wszystkim,
co może się tam zmienić w najbliższych latach. Właściciele
chcą, przy zachowaniu walorów historycznych, prowadzić
tam szeroką działalność edukacyjną i kulturalną. Hasłem
przewodnim fundacji jest
„czas i przestrzeń” - chce ona
zapewnić możliwość realizacji
pasji, ale też odpoczynku.
Pałac jest wpisany do rejestru zabytków, a jego bogatą historię można było poznać
w trakcie prezentacji przygotowanej przez Marka Orzechowskiego. Jak wskazują źródła,
pierwsze wzmianki o Gawłowie pojawiły się już w roku
1457 - było wiec o czym opowiadać. Z majątkiem związane
były rody Gawłowskich, Skarżyńskich czy Lanckorońskich.
Pałac zaprojektował najprawdopodobniej Władysław Marconi. Architekt ten jest też autorem projektów np. Hotelu
Bristol i Kamiennicy pod Olbrzymami w Warszawie oraz
pobliskiego pałacu w Sannikach. Takich ciekawostek było
o wiele więcej - nie wszyscy
wiedzą, że w Gawłowie mieściła się „fabryka trykotaży”, bo tak nazywano przed
II wojną światową znajdującą
się naprzeciwko pałacu fabrykę pończoch. Przez kilkadziesiąt ostatnich lat gawłowski pałac był siedziba Domu Pomocy
Społecznej.
Na gości czekały liczne
animacje, dmuchańce, przejażdżki motocyklowe, ognisko z pieczeniem kiełbasek
oraz poczęstunek. Można było
pojeździć konno, spotkać się
z lamami, czy zwiedzić parter pałacu, gdzie umiejscowio-

Nowy plac zabaw oraz
siłownia oficjalnie otwarte
Rozpoczął się cykl letnich
pikników rodzinnych, organizowanych przez Urząd
Miejski w Sochaczewie. W
środę 27 czerwca miało
miejsce oficjalne otwarcie nowego placu zabaw na
Osiedlu Polna, przy ul. Kochanowskiego.

Gości powitali nowi właściciele (z prawej) oraz przedstawiciele fundacji

Szczególnie dużo atrakcji czekało na najmłodszych

Wewnątrz pałacu można było zobaczyć m.in. projekty modernizacji

no plansze pokazujące projekt
przebudowy obiektu i jego otoczenia.
Jak mówiła prezes fundacji Izabela Goryniak, do
tej pory udało się m. in.
uporządkować część zespołu parkowego i parter pałacu na tyle, by odwiedzający

mogli zobaczyć, jak prezentuje się on przed czekającą budynek metamorfozą.
Przygotowano także promocyjną publikację dotyczącą Gawłowa.
- Zamierzamy współpracować m. in. z Placówką
Opiekuńczo-Wychowaw-

czą w Giżycach, Zespołem
Szkół w Erminowie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, stowarzyszeniami i fundacjami oraz
lokalnymi grupami nieformalnymi - dodaje Izabela
Goryniak.
Docelowo pałac ma stać
się rodzajem nieformalnego
ośrodka kultury z koncertami, plenerami malarskimi i
fotograficznymi, spotkaniami autorskimi, warsztatami.
Program działań nowych
właścicieli zakrojony jest na
lata, ale już w pierwszych
miesiącach działalności fundacji widać spore zmiany.
Agnieszka i Zbigniew Gerasik chcą, by wszystkie nadające się do wyremontowania
elementy zachowane zostały w stanie oryginalnym, a
nowe budynki i mała architektura mają mieć współczesny charakter. Już w najbliższych miesiącach zacznie
powstawać park linowy,
przystań kajakowa, wiaty
piknikowe. Wytyczone mają
zostać też nowe alejki parkowe. Całościowe oddanie do
użytku zrewitalizowanego
parku zaplanowano na przyszły rok.

Przypomnijmy, że nowy
obiekt to jeden ze zwycięskich
projektów
Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego
2018. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest radny Marek
Księżak. Budowę placu zabaw
i siłowni zewnętrznej poparło
w głosowaniu 1158 mieszkańców Sochaczewa.
Dzieciaki mogły przetestować nowe zabawki już
wcześniej. Oficjalne otwarcie obiektu zainaugurowało za to cykl letnich pikników rodzinnych. Dzieci
bawiły się z Piotrem Milczarkiem, zwanym „Wujciem Wariatuńciem”. Było
m.in. przeciąganie liny, zabawy z kolorową chustą,
tańce, karaoke, gry zręcznościowe, konkurencje sprawnościowe, wspólne rysowa-

nie i wiele innych atrakcji.
Wszystkie dzieci, uczestniczące w grach i zabawach,
otrzymały darmowe czapki,
komiksy, słodycze i jogurty.
W organizacji imprezy pomagali członkowie Klubu
Wolontariusza sochaczewskiego MOPS.
Urządzenia siłowni zewnętrznej przetestowali z
kolei dorośli, a byli wśród
nich m.in.: zastępca burmistrza Dariusz Dobrowolski,
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej - Jerzy Krupa,
radna miejska Magdalena
Zborowska oraz inicjator
budowy nowego terenu rekreacyjnego - radny Marek
Księżak.
Przed nami jeszcze
osiem pikników rodzinnych,
organizowanych
przez Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych.
Przez cały lipiec wydarzenia będą się odbywać we
wszystkich dzielnicach Sochaczewa. Po szczegóły odsyłamy do naszego wakacyjnego kalendarium, str.
12-14. (mf)
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W lato w Sochaczewie nie będzie można się nudzić, bo ratusz wspólnie z jednostkami kultury, sportu i organizacjami
pozarządowymi, przygotował około stu imprez - pikników na placach zabaw, turniejów sportowych, koncertów, zajęć
w bibliotekach. Będą cztery bezpłatne seanse kina plenerowego, rajd rowerowy, akcja „Przewodnik na zamku”, a na placu
Kościuszki zagoszczą dwa festiwale - w lipcu Sochaczewski Festiwal Folklorystyczny, a w sierpniu jazzowy. Od pierwszego
dnia wakacji uczniowie i studenci płacą na basenie Orka jedyne 1,80 za godzinę pływania.

3 Eksperymentujemy
lipca
w bibliotece z
Juniorem Odkrywcą (biblioteka dla dzieci, kramnice miejskie, zajęcia w godzinach
10.00 - 11.30)

4 Legendy
lipcaznad Wisły - głośne czytanie

legend i baśni o Wiśle, zabawy literackie
i plastyczne związane z przeczytaną
legendą (biblioteka dla dzieci, ul. Chopina
160, zajęcia w godzinach 11.00 - 13.00)
 Czytanie na powietrzu połączone z
zabawami podwórkowymi z dawnych lat
(biblioteka dla dzieci, kramnice miejskie,
zajęcia w godzinach 10.00 - 11.30)

5 lipca
21.30 -

ﬁlm MORDERSTWO W
ORIENT EXPESSIE
Na seans zaprasza Sochaczewskie Kino
Plenerowe ulokowane na plaży miejskiej

nad Bzurą. Wstęp jest bezpłatny. Na
widzów czeka 80 leżaków. Przed każdym
seansem odbywają się konkursy z nagrodami.
 Z historią w tle - ,,Bitwa nad Bzurą’’spotkanie z historykiem Michałem Górnym
(biblioteka dla dzieci, kramnice miejskie,
zajęcia w godzinach 10.00 - 11.30)

6 lipca
Poznajemy zawody - weterynarz
(biblioteka dla dzieci, kramnice miejskie,
zajęcia w godzinach 10.00 - 11.30)

 Zajęcia plastyczno-literackie „Gdybym był rycerzem”, czyli poznajemy
świat rycerzy i księżniczek (biblioteka dla
dzieci, ul. Chopina 160, zajęcia w godzinach 11.00 - 13.00)

7 13.00
lipca
- 15.00 Piknik rodzinny na placu
zabaw przy ul. Korczaka

Otwarta hala

MOSIR zachęca dzieci i młodzież do aktywności ruchowej, dlatego w sierpniu
oddaje im do dyspozycji halę sportową przy ul. Kusocińskiego. Obiekt będzie
otwarty w dni robocze w godz. 8.00-14.00. Na miejscu dzieci skorzystają z gier
planszowych, stołów do tenisa, badmintona, pograją w koszykówkę, piłkę nożną.
Wstęp wolny.

Dwa miesiące zajęć w bibliotekach
W wakacje pracy nie zwalnia także Miejska Biblioteka Publiczna wraz z ﬁliami.
Dzieci w wieku 6-12 lat zaprasza na serię różnorodnych zajęć plastycznych,
ruchowych, technicznych, na spotkania z ciekawymi ludźmi opowiadającymi o
historii miasta, wykonywanych zawodach itp. W głównej siedzibie w kramnicach
przez całe wakacje maluchy mogą skorzystać z gier stolikowych i planszowych,
bezpłatnego dostępu do komputera, grać na x-boxie.
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13

Plaża, kajaki

24 czerwca otwarto nowy sezon na plaży miejskiej. Tego dnia oficjalnie ruszyło także
kąpielisko, które otwarte będzie do ostatniego dnia wakacji. Wyznaczone są strefy dla dzieci
i dorosłych, nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy WOPR. Kąpielisko zaprasza przez cały
tydzień w godz. 10.00-18.00. Tuż obok plaży od kilku tygodni działa wypożyczalnia kajaków.
Czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00, a w soboty i niedziele od 13.00 do
20.00 (ostatnie wypożyczenie o 19.00). Ona także ma działać co najmniej do końca wakacji.
 Zajęcia plastyczno-techniczne „Z
tarczą, mieczem i koroną, czyli o herbach polskiej szlachty” oraz zagadki i
łamańce językowe „Bzyczy bzyg znad
Bzury zbzikowane bzdury” (biblioteka dla
dzieci, ul. Chopina 160, zajęcia w godzinach 11.00 - 13.00)
 Po nitce... do wyjścia - z Grzegorzem
Kasdepke poznajemy najpopularniejsze
mity greckie (biblioteka, ul. 15 Sierpnia
83, zajęcia w godz. 11.00-13.00)

12
lipca
 Eksperymentujemy w bibliotece zabawy kolorami (biblioteka dla dzieci,
kramnice miejskie, zajęcia w godzinach
10.00 - 11.30)

 Gry i zabawy stolikowe (biblioteka,
ul. 15 Sierpnia 83, zajęcia w godz. 11.0013.00)

13
lipca
 Poznajemy zawody - straż pożar8 „Przewodnik
lipca na zamku”. W godzinach

15.00 - 18.00 na osoby zainteresowane
przeszłością naszego najcenniejszego
zabytku czekają historycy z Muzeum
Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad
Bzurą. Oprowadzanie jest bezpłatne.
O 16.00 na wzgórzu wykonany będzie na
żywo hejnał miasta.
Na miłośników rysunku i malarstwa czekać będzie Marcin Hugo-Bader ze swym Oknem Sztuki.
Najmłodszych zapraszają Strzelcy Czarnoprochowi, którzy pokażą jak w czasach
świetności zamku książąt mazowieckich
wyglądało uzbrojenie, zobaczymy ręczną
broń palną w postaci hakownic i piszczeli,
wyposażenie piechoty miejskiej z okresu
Bitwy pod Grunwaldem.
 15.00 - 17.00 Piknik rodzinny na placu
zabaw w Trojanowie
 19.00 - I Sochaczewski Festiwal Folklorystyczny i występ Kapeli Góralska
Hora (plac Kościuszki, a w przypadku złej
pogody - kramnice miejskie przy 1 Maja
21). Wstęp wolny!

9 Zajęcia
lipcaplastyczno-literackie „Piastodzieje. Czy Bolesław Krzywousty naprawdę
miał krzywe usta? Czy książę jest równy

królowi? W ramach drugich zajęć „Od Bałtyku aż do Tatr” dzieci poznają miasta i krainy
Polski (biblioteka dla dzieci, ul. Chopina 160,
zajęcia w godzinach 11.00 - 13.00)

na. Zwiedzanie Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej (biblioteka
dla dzieci, kramnice miejskie, zajęcia w
godzinach 10.00 - 11.30)
 Biało-czerwone to nasze barwy narodowe! - zajęcia plastyczno - techniczne
(biblioteka dla dzieci, ul. Chopina 160,
zajęcia w godzinach 11.00 - 13.00)

 Wakacyjne robótki - Cukiernik. Dekorujemy ciasteczka (biblioteka dla dzieci,
kramnice miejskie, zajęcia w godzinach
10.00 - 11.30)

 Zdrowe życie bez używek - prace
plastyczne (biblioteka, ul. 15 Sierpnia 83,
zajęcia w godz. 11.00-13.00)

 Pudełeczko na wakacyjne skarby
- prace techniczne (biblioteka, ul. 15
Sierpnia 83, zajęcia w godz. 11.00-13.00)

14
lipca
 10.00 - Turniej Siatkówki Plażowej
(plac zabaw Karwowo)

10
lipca
 Z historią w tle - zwiedzanie zamku

z przewodnikiem, archeologiem Mariuszem Samborskim (biblioteka dla dzieci,
kramnice miejskie, zajęcia w godzinach
10.00 - 11.30)
 Ale draka - rysuję zwierzaka, czyli
rysowanie krok po kroku - zajęcia plastyczne (biblioteka, ul. 15 Sierpnia 83,
zajęcia w godz. 11.00-13.00)

11
lipca
 Czytanie na powietrzu połączone z
zabawami podwórkowymi z dawnych lat
(biblioteka dla dzieci, kramnice miejskie,
zajęcia w godzinach 10.00 - 11.30)

 15.00 - 17.00 Piknik rodzinny na placu
zabaw w Karwowie

15
lipca
 „Przewodnik na zamku”. W godzinach

15.00 - 18.00 na osoby zainteresowane
przeszłością naszego najcenniejszego
zabytku czekają historycy z Muzeum
Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad
Bzurą. Oprowadzanie jest bezpłatne.
Dodatkowo o 16.00 na wzgórzu wykonany
będzie na żywo hejnał miasta.
 godz. 15.00 - 17.00 Piknik rodzinny na
placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej
 19.00 - I Sochaczewski Festiwal
Folklorystyczny - koncert Zespołu Pieśni i Tańca Blichowiacy (plac Kościuszki,

a w przypadku złej pogody - kramnice
miejskie przy 1 Maja 21) Wstęp wolny!

16
lipca
 Wakacyjne robótki - kwiaciarnia, czyli

układamy kompozycje z kwiatów z bibuły
(biblioteka dla dzieci, kramnice miejskie,
zajęcia w godzinach 10.00 - 11.30)
 Krzyżówkowy łamacz głowy - rozwiązujemy krzyżówki ze „Świerszczykiem”
(biblioteka, ul. 15 Sierpnia 83, zajęcia w
godz. 11.00-13.00)

17
lipca
 11.00 - sztuka ,,Pippi wędrowniczka”

w wykonaniu Teatru Urwis (biblioteka
dla dzieci, kramnice miejskie)
 Co to znaczy? - poznajemy zabawne
historyjki, które pozwolą zrozumieć znaczenie znanych powiedzeń (biblioteka, ul. 15
Sierpnia 83, zajęcia w godz. 11.00-13.00)

18
lipca
 Poznajemy zawody - pszczelarz,

czyli spotkanie z Rafałem Durzyńskim,
pszczelarzem z Pasieki Paulinka (biblioteka dla dzieci, kramnice miejskie, zajęcia w
godzinach 10.00 - 11.30)
 Sprawne ręce - lepienie z plasteliny
letnich krajobrazów (biblioteka, ul. 15
Sierpnia 83, zajęcia w godz. 11.00-13.00)

19
lipca
 Eksperymentujemy

w bibliotece
(biblioteka dla dzieci, kramnice miejskie,
zajęcia w godzinach 10.00 - 11.30)
 Wyprawy książkowe w krainy
baśniowe - głośne czytanie baśni (biblioteka, ul. 15 Sierpnia 83, zajęcia w godz.
11.00-13.00)
 21.30 - ﬁlm BILET NA KSIĘŻYC. Na
seans zaprasza Sochaczewskie Kino
Plenerowe na plaży miejskiej nad Bzurą.
Wstęp jest bezpłatny. Na widzów czeka
80 leżaków. Przed każdym seansem
odbywają się konkursy z nagrodami.

20
lipca
 Kulturalnych

ludzi zapukanie w
drzwi nie trudzi - savoir vivre dla dzieci
(biblioteka, ul. 15 Sierpnia 83, zajęcia w
godz. 11.00-13.00)
 Wakacyjne Wariacje Wodne z Orką
(pływalnia przy ul. Olimpijskiej)

14

WAKACJE W MIEŚCIE

 Czytanie na powietrzu połączone z
zabawami podwórkowymi z dawnych lat
(biblioteka dla dzieci, kramnice miejskie,
zajęcia w godzinach 10.00 - 11.30)

25
lipca
 Eksperymentujemy

21
lipca
 9.00 - Turniej Siatkówki Plażowej

 Kto zagadkę zgadnie, tego nuda
nie dopadnie - rozwiazywanie rebusów,
zagadek, kalamburów (biblioteka, ul. 15
Sierpnia 83, zajęcia w godz. 11.00-13.00)

 15.00 - 17.00 - Piknik rodzinny na
placu zabaw przy ul. Fabrycznej

26
lipca
 Bajlandia i wyprawa na lody (bibliote-

(obiekty sportowe MOSiR przy ul. Chopina 101)

22
lipca
 10.00 - Otwarty Turniej Piłki Nożnej

(obiekty sportowe MOSiR przy ul. Chopina 101)
 15.00 - 17.00 - Piknik rodzinny na
placu zabaw w Malesinie
 „Przewodnik na zamku”. W godzinach
15.00 - 18.00 na osoby zainteresowane
przeszłością naszego najcenniejszego
zabytku czekają historycy z Muzeum
Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad
Bzurą. Oprowadzanie jest bezpłatne.
Dodatkowo o 16.00 na wzgórzu wykonany
będzie na żywo hejnał miasta.

23 lipca

 Poznajemy zawody - policjant (biblioteka dla dzieci, kramnice miejskie, zajęcia
w godzinach 10.00 - 11.30)
 Gry planszowe (biblioteka, ul. 15
Sierpnia 83, zajęcia w godz. 11.00-13.00)

 Wakacyjne robótki - origami (biblioteka dla dzieci, kramnice miejskie, zajęcia w
godzinach 10.00 - 11.30)
 Letnia łąka - prace z bibuły (biblioteka, ul. 15 Sierpnia 83, zajęcia w godz.
11.00-13.00)

SOCHACZEWSKA

w bibliotece
(biblioteka dla dzieci, kramnice miejskie,
zajęcia w godzinach 10.00 - 11.30)

ka dla dzieci, kramnice miejskie, zajęcia w
godzinach 10.00 - 11.30)

 Zabawy z bajką - „Królewna Śnieżka”
- czytanie baśni i prace plastyczno-techniczne (biblioteka, ul. 15 Sierpnia 83,
zajęcia w godz. 11.00-13.00)

27
lipca
 Zabawy i konkursy na zakończenie
wakacji (biblioteka dla dzieci, kramnice
miejskie, zajęcia w godzinach 10.00 - 11.30)

 Kolory lata - uwiecznienie barw lata
poprzez wykonanie kolorowych motyli
(biblioteka, ul. 15 Sierpnia 83, zajęcia w
godz. 11.00-13.00)

28
lipca
 10.00 - Otwarty Turniej Piłki Nożnej
(plac zabaw Karwowo)

 15.00 - 17.00 - Piknik rodzinny na
placu zabaw przy ul. Żwirki i Wigury

29
lipca
24
lipca

19.00
- I Sochaczewski Festiwal
 Wakacyjne Wariacje Wodne z Orką
(pływalnia przy ul. Olimpijskiej)
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Jazzowy (plac Kościuszki)
 „Przewodnik na zamku”. W godzinach
15.00 - 18.00 na osoby zainteresowane
przeszłością
naszego
najcenniejszego
zabytku czekają historycy z Muzeum Ziemi
Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Oprowadzanie jest bezpłatne.
 15.00-17.00 - Piknik rodzinny na
terenie Integracyjnego Ogrodu Zabaw i
Sportu przy al. 600-lecia
Opr. daw

Sierpniowe propozycje opublikujemy w jednym z następnych wydań „Ziemi Sochaczewskiej”

Wycieczki do miejsc pamięci

Muzeum przygotowuje kilka wędrówek i wycieczek terenowych. Pierwsza
z nich, pod hasłem pradzieje i średniowiecze, obejmie zwiedzanie grodziska
wczesnośredniowiecznego w Drwałach i Muzeum Wisły w Wyszogrodzie.
Wariant drugi to wizyta na grodzisku wczesnośredniowiecznym
w Zamczysku i Muzeum Ziemi Błońskiej w Błoniu.
W programie następnej wycieczki „Szlakiem Wielkiej Wojny 1914-15 r. nad Bzurą
i Rawką” znajduje się wizyta w miejscach pamięci w Złotej, Huminie, Joachimowie
Mogiłach, na cmentarzach wojennych w Iłowie, Oborach, Młodzieszynie,
Witkowicach oraz kościele w Brochowie.
Nawet niewprawieni w dłuższych spacerach mogą wybrać się na piesze wędrówki
terenowe „Traktem Pamięci Bohaterów Bitwy nad Bzurą 1939 r”. Muzeum
opracowuje trasy o długości 5, 10 i 15 km, przez tereny leśne, gminę Iłów,
Młodzieszyn, do Puszczy Kampinoskiej.

Wojskowe półkolonie

Ciekawie zapowiadają się także tygodniowe warsztaty pod hasłem „Młodzi żołnierze
batalionu AK majora Korwina”. Potrwają od 27 lipca do 2 sierpnia, a udział w nich
weźmie 40 nastolatków w wielu 12-16 lat. W programie: nauka poruszania się
zgodnie z mapą i orientacji w terenie, rozbijania namiotów i budowy obozowiska,
przygotowania i bezpiecznego rozpalania ogniska, gotowania posiłków w terenie,
podstaw samoobrony, udzielania pierwszej pomocy, pracy w zespole, historii
regionu, technik strzeleckich, poznawania walorów przyrodniczych regionu.
Szczegółowych informacji o terminach, odpłatności, warunkach udziału, należy
szukać na muzealnej stronie www.muzeumsochaczew.pl.

Godzina „W”

Muzeum będzie także głównym organizatorem corocznej uroczystości upamiętniającej bohaterów powstania warszawskiego pt. Godzina „W” - wymarsz oddziałów AK
„Skowronek” do powstania warszawskiego 1944 r. Odbędzie się ona 1 sierpnia. W
programie o 15.30 wykład historyczny Jakuba Wojewody „Batalion sochaczewski
w powstaniu warszawskim 1944 r” (kramnice przy ul. 1 Maja 21), a o 16.30 złożenie
kwiatów w kwaterze żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu w Trojanowie. Główną
część uroczystości zaplanowano na placu Kościuszki, gdzie o 16.50 wprowadzona
zostanie kompania honorowa i poczty sztandarowe. O 17.00 zawyją syreny, na maszt
podniesiona zostanie ﬂaga państwowa i odegrany hymn. Chwilę później zobaczymy
rekonstrukcję wymarszu oddziałów AK „Skowronek” na pomoc walczącej stolicy. Jak
co roku będzie wjazd wozu z uzbrojeniem, rozdawanie broni, formowanie oddziału w
kolumnie i wymarsz oddziału (w wykonaniu Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna im. II/18pp). Zaplanowano też wystąpienia okolicznościowe i apel pamięci.
Uroczystość zakończy o 17.40 wymarsz kompanii honorowej.

Kursy pływania
i tańsze bilety dla uczniów

Jak co roku w wakacje pływalnia Orka zachęca do kąpieli niższymi cenami.
Od 25 czerwca uczniowie oraz studenci za godzinę pływania płacą 1,80 zł.
Promocyjna cena obowiązuje od poniedziałku do piątku między godziną 6.45
a 9.00. Uwaga - w kasie trzeba pokazać ważną legitymację. Gdy ktoś jeszcze
nie umie pływać, albo chciałby doskonalić swoje umiejętności pływackie, może
zapisać się na organizowane przez MOSiR wakacyjne kursy.
W sumie będzie ich pięć, a zapisy już trwają.

Wycieczka na Multimedialny
Pokaz Fontann

W ﬁlii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodakowie przez całe wakacje trwać
będzie konkurs o tytuł „Wakacyjnego Pożeracza Książek” - czyli na najaktywniejszego
czytelnika wakacji 2018 (rozstrzygnięcie 31 sierpnia).
Filia organizuje w sobotę 1 września wyjazd na Multimedialny Pokaz Fontann
w Warszawie. W programie również Stare Miasto, ogród Saski, Grób Nieznanego
Żołnierza. MBP serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Wyjazd o godzinie
17:00. Powrót ok. 22:30. Koszt wyjazdu 30 zł. W drodze powrotnej McDonald.
Zapisy i płatność do 31 lipca w Oddziale dla dzieci Nr 2 ul. Chopina 160 (Chodaków).
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WYDARZENIA

O zdrowiu
na placu Kościuszki
Za nami Mazowieckie Dni Zdrowia. Finał wydarzenia odbył się w niedzielę 24 czerwca
na placu Kościuszki w Sochaczewie. Nie brakowało atrakcji dla mieszkańców
- specjalistycznych porad zdrowotnych i proﬁlaktycznych, przygotowanych przez uczniów
podstawówek występów promujących zdrowy tryb życia, czy koncertu orkiestry dętej.
Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczeew.pl

Ogromną popularnością
cieszyło się zorganizowane przez KPP w Sochaczewie znaczenie rowerów. Swoją ofertę zaprezentowały nie
tylko miejskie placówki, jak
Dzienny Dom Pomocy Społecznej, czy Klub Wolontariuszy. Na wydarzeniu pojawiły się sanepid, KRUS, czy
Rzecznik Praw Pacjenta. Na
stoisku Szpitala Powiatowego
w Sochaczewie pielęgniarki
wykonywały badania pozwalające wstępnie określić stan
zdrowia zainteresowanych.
Chyba najbardziej wzruszającą chwilą wydarzenia
było przyznanie Odznak
Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”,
które wręczył dyrektor Wydziału Zdrowia MUW Jarosław Chmielewski, a asystował mu przy tym dyrektor
Piotr Szenk. Odznaczeni to:
doktor Teresa Galus oraz
byłe pielęgniarki zarządzające: Krystyna Dudzińska
i Barbara Ryńska. O tym,
jaki wkład w sochaczewskie

lecznictwo wniosły te osoby, świadczy choćby fakt,
że podziękowania i gratulacje przekazali osobiście samorządowcy z burmistrzem
Piotrem Osieckim i starostą
Jolantą Gontą na czele, a w
imprezie uczestniczył także
zastępca burmistrza Marek
Fergiński.
Ostatnim punktem obchodów był koncert Sochaczewskiej Orkiestry Dętej działającej przy Urzędzie
Gminy Sochaczew. Mimo
największych starań muzyków, deszczowa aura skutecznie odstraszyła publiczność.

Odznaczeni:
Doktor Teresa Galus wykonuje zawód
lekarza od ponad
60 lat, będąc
ciągle aktywnym
pediatrą. W roku
1956 ukończyła
Śląską Akademię Medyczną.
Pracowała w
Szpitalu
Miejskim w Starogardzie Szczecińskim, w
Szpitalu w Mielcu, w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie. Od roku 1960 do 1993
była ordynatorem Oddziału Dziecięcego
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie. Wniosła do sochaczewskiej
ochrony zdrowia najnowszą wiedzę
medyczną, przyczyniła się do rozwoju
pediatrii, a przede wszystkim proﬁlaktyki,
w tym wprowadzenie systemu szczepień
ochronnych dzieci i młodzieży. Podczas
swojej pracy zawodowej wdrażała
nowe rozwiązania w systemie ochrony

zdrowia, zawsze uśmiechnięta i życzliwa
w stosunku do małych pacjentów, swój
profesjonalizm przekazała kształcąc całą
rzeszę lekarzy pediatrów.
Krystyna Dudzińska jest długoletnim
zasłużonym
pracownikiem
ochrony zdrowia.
W 1959 roku ukończyła Państwową Szkołę
Pielęgniarstwa,
następnie w 1981
roku
Studium
Nauczycielskie Szkół Medycznych.
W 1959 r. rozpoczęła pracę w ZOZ w
Sochaczewie jako pielęgniarka, a od
1975 do 1992 r. pracowała jako Naczelna
Pielęgniarka. W trakcie swojej ponad
33-letniej pracy zawodowej wykazała
się zaangażowaniem we wdrażaniu
rozwiązań organizacyjnych w ochronie

zdrowia, włożyła duży wkład w rozwój
pielęgniarstwa i opieki nad chorymi.
Barbara Ryńska jest zasłużonym pracownikiem
ochrony
zdrowia. Wdrażała
w sochaczewskim
szpitalnictwie
wiedzę w zakresie
opieki i pielęgnowania chorych. W
1966 r. ukończyła
Liceum Medyczne
w Płocku i rozpoczęła pracę w ZOZ w
Sochaczewie jako pielęgniarka dyplomowana. Od 1972 do 1995 roku pełniła funkcję
Przełożonej Pielęgniarek, a do 2001 roku
pracowała jako pielęgniarka w poradniach
specjalistycznych. Łącznie przepracowała
52 lata, a podczas wykonywania swoich
obowiązków wykazywała się nie tylko wiedzą, ale również życzliwością w stosunku do
współpracowników i pacjentów.
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Powitanie lata na plaży
Wypożyczalnia
kajaków
działa już od końca kwietnia. Teraz ruszyło także
miejskie kąpielisko. Sochaczewska plaża miejska
tętni życiem. W niedzielę
24 czerwca odbył się tam
piknik na powitanie lata.
Impreza towarzyszyła V
Biegowi Cichociemnych.

Start pikniku odbył się równocześnie z rozpoczęciem
imprezy biegowej. Symbolicznie, z okazji stulecia polskiej niepodległości,
w niebo wypuszczono 100
białych i czerwonych balonów.
Choć pogoda nie rozpieszczała, na plażę przybyło wiele osób, głównie całych
rodzin z małymi dziećmi. To dla nich organizatorzy przygotowali moc atrakcji. Było sześć dmuchanych
zjeżdżalni do wyboru, na
których dzieciaki mogły się
wyszaleć całkowicie za darmo. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także strefa video gracza, gdzie toczyła
się e-sportowa rywalizacja.
Tradycyjnie długie kolejki
ustawiały się do namiotu z
malowaniem buziek oraz po
darmowy popcorn watę cukrową i naleśniki.
- Pogoda trochę pokrzyżowała nam plany. Mimo to,
wiele osób przybyło na piknik. Dostępne były wszystkie zaplanowane atrakcje.
Do dyspozycji było m.in.
20 kajaków, które można
było tego dnia wypożyczać
za darmo - mówi naczelnik
Wydziały Sportu i Organizacji Pozarządowych UM,
Agata Kalińska. - To jednak
dopiero początek. Przygotowaliśmy na to lato mnóstwo
imprez, m.in. pikniki na
placach zabaw we wszyst-

kich częściach miasta oraz
turnieje siatkówki plażowej.
Zwieńczeniem wakacyjnych
wydarzeń na plaży miejskiej
będzie Święto Bzury, które odbędzie się 26 sierpnia dodaje Agata Kalińska.
Przypomnijmy, że w
niedzielę 24 czerwca zaczęło funkcjonować miejsce przeznaczone do kąpieli. Będzie ono dostępne
dla mieszkańców do końca sierpnia, codziennie w
godz. 10.00-18.00. Nad bezpieczeństwem
kąpiących
się czuwają ratownicy sochaczewskiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego. W ostatnich
dniach, w ramach przygotowań do nowego sezonu,
MOSiR przeprowadził na
plaży prace renowacyjne.
Wymieniono m.in. znaczną cześć piasku. Badania
wody z Bzurze przeprowadził z kolei sochaczewskich
Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Woda jest czysta i
można w niej bez obaw zażywać kąpieli.
Dodajemy, że wypożyczalnia kajaków czynna jest
od poniedziałku do piątku
w godzinach 14.00-20.00,
a w soboty i niedziele od
13.00 do 20.00 (ostatnie wypożyczenie o godz. 19.00).
Cena wypożyczenia kajaka
wraz z osprzętem wynosi 10
złoty za godzinę.
Z a rów no m iejscem
przeznaczonym do kąpieli, jak i wypożyczalnią kajaków zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Sochaczewie. Regulamin
korzystania z obiektów oraz
kalendarium wakacyjnych
imprez na plaży miejskiej
dostępny jest na stronie mosir.sochaczew.pl.
Maciej Frankowski
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Józef Piłsudski - pierwszy
Honorowy Obywatel Sochaczewa

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zaczynamy publikację serii artykułów Bogusława Kwiatkowskiego, autora licznych
książek poświęconych historii ziemi sochaczewskiej. Podzieli się z naszymi czytelnikami opowieściami o burmistrzach, starostach i radnych
sprawujących władzę na przestrzeni stu lat, odwiedzinach miasta przez sławnych ludzi, najważniejszych wydarzeniach z lat 1918-2018.
W roku odzyskania przez Polskę niepodległości, ale nie tylko wtedy, powinniśmy pamiętać o zapomnianym w
Sochaczewie i przez dziesięciolecia przemilczanym honorowym obywatelu naszego grodu Józefie Piłsudskim. O ile
postać marszałka jest na ogół
dobrze znana wszystkim Polakom, o tyle fakt, że był on Honorowym Obywatelem Sochaczewa, jeszcze kilka lat temu
nie był znany. Marszałek nie
tylko posiadał tytuł przyznany mu przez radę miejską, ale
i ulicę swego imienia, wreszcie
pomnik z prawdziwego zdarzenia.
Po II wojnie światowej ślady wszelkiego upamiętnienia
Józefa Piłsudskiego w mieście
zostały całkowicie usunięte.
O honorowym obywatelstwie
Piłsudskiego w Sochaczewie
świadomie milczano, później
fakt ten uległ zwyczajnemu zapomnieniu. Milczenie trwało
przez siedem dziesięcioleci.
Autor, pracując nad jedną
ze swoich publikacji, przewertował w ciągu kilkunastu miesięcy 2012 i 2013 roku m.in. ponad 5 tysięcy rękopiśmiennych
stron zachowanych protokołów z posiedzeń sochaczewskiej rady miejskiej i magistratu
(od 1933 r. Zarządu Miejskiego)
z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
Dokumenty te stanowią
prawdziwą kopalnię wiedzy
o życiu miasta, zniszczonego
przez działania II wojny światowej. Można tam odnaleźć
wiele sensacyjnych informacji,
jak i prawdziwe perełki historyczne, nikomu nieznane. Dla
mnie niezwykle ważnym, choć
mającym wymiar symboliczny, było przypadkowe odkrycie, po ponad 80 latach, faktu
nadania Józefowi Piłsudskiemu
pierwszego tytułu Honorowego
Obywatela Miasta Sochaczew.

Nadanie tego tytułu nastąpiło za rządów pełniącego
obowiązki burmistrza Aleksandra Albrechta. (…) Jedną z
jego pierwszych inicjatyw, którą przedstawił na posiedzeniu rady miejskiej, było właśnie
nadanie Piłsudskiemu honorowego obywatelstwa. Stało się to
30 października 1928 roku(...).
Posiedzenie odbyło się w sali
posiedzeń rady miejskiej w sochaczewskim ratuszu. Radni zebrali się o godzinie 19.00
w liczbie 21, nieobecnych było
trzech (…). Obradom przewodniczył p.o. burmistrza Sochaczewa Aleksander Albrecht.
Porządek dzienny obrad obejmował 14 punktów. Zanim
jednak radni przystąpili do ich
omawiania, postanowili poddać pod głosowanie wcześniej
przygotowaną okolicznościową uchwałę. W zachowanym
do dnia dzisiejszego protokole Rady Miejskiej można przeczytać m.in., że po stwierdzeniu quorum „przewodniczący
otwiera posiedzenie i przed
przystąpieniem do porządku dziennego przypomina radzie o zbliżającej się uroczystości 10-lecia Niepodległości (…).
W związku z powyższem Rada
Miejska w m. Sochaczewie na
posiedzeniu swem, odbytem
w dniu 30 października 1928 r.
jednomyślnie postanowiła: „W
uznaniu zasług, popełnionych
przy wskrzeszeniu Niepodległości Narodu, budowie i ciągłości Państwa Polskiego przez
twórcę Legionów i Wielkiego
Wodza Zwycięskiej Armji Polskiej i Narodu, Marszałka Józefa Piłsudskiego, [Rada Miejska postanawia – B.K.] nadać
Mu, na mocy paragrafu 11
art. 11 Dekretu o Samorządzie
Miejskim z dn. 4 II 1919 r. tytuł
Pierwszego Honorowego Obywatela miasta Sochaczewa, oraz
wyrazić Mu wysoki hołd i oddanie”.

Przedstawioną fotografię marszałka Józefa Piłsudskiego wykonano
najprawdopodobniej w 1928 r. W tym samym roku Rada Miejska
w Sochaczewie nadała marszałkowi Piłsudskiemu tytuł „Pierwszego
Honorowego Obywatela Miasta Sochaczew”.
Na fotografii portretowej widzimy marszałka w mundurze wzór 1927,
na piersi widoczne odznaczenia Krzyż Orderu Wojskowego Virtuti
Militari, Krzyż Walecznych (z oznaczeniem nadania trzykrotnego)
oraz charakterystyczny dla legionistów Znak oficerski tzw. „Parasol”

Istotnym impulsem do
szczególnego upamiętnienia
zasług Józefa Piłsudskiego była
niezwykle uroczyście obchodzona w Sochaczewie w 1928
roku dziesiąta rocznica odzyskania niepodległości. Sochaczewska uchwała była wówczas
jedną z najczęstszych form honorowania Józefa Piłsudskiego.
Wiele rad miast i gmin oraz inne
gremia nadawały mu honorowe
obywatelstwa lub okolicznościowe tytuły. Szczególnie po zamachu majowym zjawisko przybrało charakter masowy, a sam
marszałek z wieloma nagradzającymi go w ten sposób miejscowościami nie był w jakikolwiek
sposób związany. Tego samego
dnia co w Sochaczewie, Piłsudski otrzymał honorowe obywatelstwo w Skierniewicach.

Na początku okupacji hitlerowskiej władze niemieckie zezwoliły na pozostawienie portretów Piłsudskiego
w sochaczewskich urzędach,
później nakazały jednak ich
usunięcie. Podobnie było z
nazwą ulicy Piłsudskiego, w
oficjalnych publikacjach niemieckich, jak np. w książkach
telefonicznych, nazwa ta w
Sochaczewie funkcjonowała
jeszcze w 1941 roku.
Jednak
najwcześniejszą
formą upamiętnienia Józefa Piłsudskiego w Sochaczewie było wykorzystanie jego
imienia i nazwiska do nazwania jednej z centralnych ulic
w mieście. Stało się to jeszcze przed przewrotem majowym – co nie było takie częste w innych miejscowościach.

Na posiedzeniu rady miejskiej
20 marca 1926 roku z inicjatywą wyszedł członek magistratu - wiceburmistrz Piotr Czerwiński, który zgłosił wniosek,
by z okazji imienin pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego przemianować ulicę Czerwonkowską (obecnie 1
Maja) na ulicę Marszałka Józefa Piłsudskiego. W wyniku
długiej, czasem burzliwej dyskusji i przeprowadzonego głosowania, radni ostatecznie jednomyślnie wyrazili zgodę na
zmianę nazwy ulicy.
Po zamachu majowym kult
Piłsudskiego stał się ideologią
rozpowszechnianą i utrwalaną przez centralne władze państwowe. Przedstawiany był jako
najwybitniejsza osoba w Polsce. W sochaczewskich szkołach i urzędach państwowych
na ścianach pojawiły się portrety Piłsudskiego, a dzieci i młodzież uczyły się o jego wyjątkowym znaczeniu dla historii
Polski. (…)
Od chwili nadania Piłsudskiemu tytułu Honorowego
Obywatela Sochaczewa uroczyście obchodzono dzień jego
imienin (19 marca). W Sochaczewie początkowo były to na
ogół obchody skromne, trwające jeden dzień. (…) Program
uroczystości w miarę upływu
lat był coraz bardziej rozbudowany, święto nabierało charakteru i znaczenia święta państwowego. Udział w nich brały
nie tylko władze miejskie, powiatowe i wojsko, ale także szerokie rzesze społeczeństwa.
To wszystko było dowodem
czci i szacunku, jakim otaczano Komendanta w Sochaczewie w okresie dwudziestolecia
międzywojennego. Do udziału w obchodach (nabożeństwa,
przemówienia, defilady) zobowiązani byli wszyscy urzędnicy, dzieci i młodzież szkolna.
Właściciele nieruchomości byli

zobowiązani do udekorowania
domów flagami narodowymi i
„iluminacji okien” (oświetlenia)
w dniu 19 marca każdego roku.
W panteonie świąt i rocznic narodowych imieniny Józefa Piłsudskiego dorównywały
obchodom Święta Niepodległości, z którym zresztą nieodłącznie wiązano jego postać.
Uroczystości z okazji imienin
marszałka, służące władzom w
eksponowaniu jego pozytywnego wizerunku i legitymizacji władzy, należały do najbardziej spektakularnych rocznic
narodowych w okresie międzywojennym. Sochaczewskie obchody były inspirowane przez
ówczesne władze lub organizacje społeczne. (…) ich głównym
organizatorem i koordynatorem był w Sochaczewie starosta,
najwyższy rangą przedstawiciel
administracji rządowej. Powoływał on komitet organizacyjny złożony z kilkudziesięciu
kierowników i przedstawicieli ważniejszych urzędów i instytucji. W jego skład wchodził
na samym początku proboszcz,
choć Piłsudski, delikatnie mówiąc, był na bakier z Kościołem.
Pomnika w Sochaczewie w
formie obelisku umieszczonego
na postumencie marszałek doczekał się dopiero po śmierci.
Na posiedzeniu Miejskiego Komitetu Wykonawczego Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa
Piłsudskiego 17 października
1935 roku postanowiono „dla
uczczenia pamięci śp. wodza
narodu Marszałka Józefa Piłsudskiego, pobudować w mieście Sochaczewie (…) pomnik
w postaci wizerunku Wodza –
popiersie, na piedestale”. Co też
się stało.
Bogusław Kwiatkowski
Bibliografia: B. Kwiatkowski,
Dzieje Sochaczewa, t. 5,
Dwudziestolecie Międzywojenne (1918–1939),
Sochaczew 2014.
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Spotkanie lotniczej rodziny
32 Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego, stacjonujący w Bielicach w latach 1963-1998, uczcił 55 rocznicę
swego powstania. Była msza święta, kwiaty pod tablicą pamiątkową, otwarcie wystawy podsumowującej historię pułku,
premiera książki o lotniczych tradycjach miasta oraz spotkanie byłych żołnierzy i pracowników cywilnych garnizonu.
Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Obchody zorganizowano w sobotę 23 czerwca. Rozpoczęła
je msza św. odprawiona w kościele św. Wawrzyńca. Po niej
goście przeszli pod Muzeum
Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, gdzie złożono
kwiaty pod pamiątkową tablicą umieszczoną na muzealnym
murze w 50 rocznicę powstania pułku. Hołd jego twórcom
i kadrze oddali gen. bryg. pil.
Sławomir Żakowski (w latach
1989-1991 latał w Bielicach), dowódca Garnizonu Sochaczew
płk Andrzej Dąbrowski, władze
samorządowe miasta i powiatu
oraz byli żołnierze pułku.
Chwilę później na placu
Kościuszki otwarto plenerową wystawę poświęconą historii tej formacji (będzie dostępna
przez kilka tygodni). Wystawa
powstała przede wszystkim na
bazie zbiorów chorążego sztabowego Krzysztofa Kwiatkowskiego, a uzupełniają ją pamiątki udostępnione przez byłych
żołnierzy zakładających pułk, a
potem w nim służących.

Wystawa, kroniki,
zdjęcia

Druga część jubileuszowej gali
odbyła się w SCK w Boryszewie.
W sali koncertowej SCK można było kupić książkę Krzysztofa Kwiatkowskiego „Lotnicze tradycje Sochaczewa”, otwarto też
okolicznościową wystawę przygotowaną przez muzeum ziemi

Kwiaty pod tablicą pamiątkową złożył m.in. wychowanek pułku,
gen. Sławomir Żakowski

Podziękowania za pomoc w organizacji
uroczystości odebrali m.in. burmistrz
Piotr Osiecki i starosta Jolanta Gonta

sochaczewskiej, a złożoną z eksponatów wypożyczonych przez
byłych żołnierzy i pracowników
cywilnych pułku, w tym starszego chorążego sztabowego Jana
Kaweckiego. Znalazły się na niej
m.in. książki lotów, proporczyki,
odznaki, elementy wyposażenia
pilotów, zdjęcia z ćwiczeń i odbywanych lotów. Pamięć przywoływały także stare kroniki pokazujące życie pułku od tzw. kuchni,
mniej oficjalne, rodzinne.
Od władz samorządowych
miasta i powiatu byli dowódcy pułku otrzymali pamiąt-

Wspomnień czar przywołały
pułkowe kroniki

Wystawę opowiadającą historię pułku można oglądać na placu Kościuszki

kowe grawertony. Odebrali je
pułkownicy Zdzisław Domański (1979-1981), Stefan Gąsecki
(1984-1989), Eugeniusz Pawłowski (1989-1992) i Józef Kurczap
(1992-1997) a także, służący w
tej formacji przed ponad ćwierćwieczem, obecny generał brygady pilot Sławomir Żakowski i
dowódca Garnizonu Sochaczew
płk Andrzej Dąbrowski.

Wojsko
impulsem rozwoju

W imieniu współorganizatorów spotkania, władz mia-

sta i powiatu, głos zabrał Piotr
Osiecki, który przypomniał, że
w 1963 roku nikt nie zdawał
sobie sprawy z tego, jak zmieni
się rzeczywistość ziemi sochaczewskiej, jak zmieni się życie
żołnierzy sprowadzonych do
pracy w Bielicach.
- Jeśli sięgniemy do tej daty,
do 1963 roku, to musimy pamiętać, że Sochaczew dopiero
podnosił się ze zniszczeń, straszliwych zniszczeń II wojny światowej, które były dla nas równie
okrutne jak zniszczenia z I wojny. Nie czekało na was miasto z

pięknymi budynkami, z pięknymi skwerami. Było to miasto okaleczone, które nie mogło dostać lepszego impulsu do
rozwoju jak powstanie garnizonu. Obecność wojska w naszym
mieście to przede wszystkim
symbol jego rozwoju - mówił
Piotr Osiecki.
Jego zdaniem, prócz budowy osiedli mieszkaniowych,
przedszkola, nowych miejsc
pracy, równie ważny był fakt, że
w Sochaczewie zamieszkali ludzie młodzi, dynamiczni, z wysokimi umiejętnościami.
- Jesteśmy i zawsze będziemy dumni, że pełniliście tu
swoją służbę. Jesteśmy dumni, że garnizon sochaczewski
nadal istnieje i dzięki temu, że
powstała 3. Warszawska Brygada Rakietowa, mówiąc żartobliwie, nie zmieniliśmy nawet
mundurów i mamy kochane
wojsko polskie w Sochaczewie podsumował burmistrz.

Podziękowania
dla samorządów

Z kolei przewodniczący komitetu organizacyjnego obchodów, płk dypl. pil. Eugeniusz
Pawłowski, podziękował samorządowcom powiatu, miasta i gminy Sochaczew oraz
dowództwu garnizonu Sochaczew za pamięć o dokonaniach
pułku. Jak zaznaczył, formacja nie istnieje od dwóch dekad,
ale pamięć o wspólnych przedsięwzięciach wojska i lokalnej
społeczności trwa. Pamiątkowe
statuetki za pomoc w organi-

zacji jubileuszu przekazał m.in.
staroście Jolancie Goncie, burmistrzowi Piotrowi Osieckiemu i dyrektorowi muzeum
Pawłowi Rozdżestwieńskiemu.

Historia
sochaczewskiego
lotnictwa

Na koniec kilka słów o swej
książce, pracy nad nią, współpracy z nieżyjącym już współautorem publikacji Marianem
Mikołajczukiem, powiedział
Krzysztof Kwiatkowski. Goście dowiedzieli się m.in., że
pozycja poświęcona jest głównie historii 32 pułku, jednak
znajdziemy w niej także mało
znane fakty z działań lotniczych na ziemi sochaczewskiej, począwszy od pierwszych dni II wojny światowej
i w czasie okupacji, oraz dzieje lotniska w Bielicach. 336
stronicowa pozycja zawiera ogromną ilość niepublikowanego wcześniej materiału, także zdjęciowego. Każdy
zainteresowany może ją teraz
nabyć w muzeum ziemi sochaczewskiej, codziennie w
godzinach 10.00-16.00.
W spotkaniu lotniczej rodziny wzięli udział m.in. starosta Jolanta Gonta wraz z
zastępcą Tadeuszem Głuchowskim, burmistrz Piotr
Osiecki, przewodniczący rady
powiatu Andrzej Kierzkowski
i rady miasta Sylwester Kaczmarek, byli dowódcy pułku,
jego wychowankowie, pracownicy cywilni.
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Pół wieku po maturze

Niektórzy nie widzieli się kilkadziesiąt lat, przyjechali z całej Polski, a nawet z Włoch, Niemiec i Stanów Zjednoczonych.
Jedni zostali dyplomatami, lekarzami, nauczycielami, inni przedsiębiorcami czy osobami duchownymi. Wszystkich połączyła
chęć spotkania po latach, a dokładnie po 50 latach od zdania matury. Towarzyszyliśmy im w jedną z czerwcowych sobót
podczas odkurzania wspomnień, przypominania sobie twarzy kolegów ze szkolnej ławki, rozmów z dawnymi nauczycielami.
Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Rocznik maturalny 1968 z
Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina rozpoczął spotkanie od
mszy św. odprawionej w kaplicy Matki Bożej Różańcowej u św. Wawrzyńca przez
ks. Józefa Sobieraja, ucznia
kl. XI a. Zaraz potem zebrani udali się do LO „Chopina”, gdzie jeszcze przed
budynkiem szkolnym rozległy się okrzyki zdziwienia
i radości: „Jurek, to ty?” „A
kto pyta?” „Nie poznajesz
mnie?”

Szkoła czekała na
uczniów

Z wielką atencją byłych absolwentów i ich nauczycieli witał dyrektor szkoły Dariusz Miłkowski. Na gości
czekały stare kroniki szkolne, wystawy zdjęć z okresu,
kiedy chodzili do szkoły i
młodzież, która częstowała
kawą, kanapkami i oprowadzała po szkole.
Ciężar organizacji zjazdu wziął na siebie Edward
Białkowski, który 10 lat
temu nie mógł się włączyć w
przygotowania do spotkania na 40-lecie, bo pracował
za granicą. Tym razem za
punkt honoru postawił sobie zebranie jak największej
liczby absolwentów. I udało się. Także dzięki hojności
kolegów szkolnych Wojciecha Ciurzyńskiego i Jerzego
Kobiereckiego, którzy pokryli wszystkie koszty zjazdu.
Edward Białkowski mówił, że spośród 116 absolwentów na spotkaniu pojawiła się połowa, co na
pewno jest doskonałym
wynikiem. Ubolewał, że
14 osób już nie żyje. Przypomniał także profesorów,
którzy wtedy uczyli, a których już nie ma wśród nas,
m.in. wychowawczynię XI c
prof. Janinę Tarnogrodzką a

Rocznik maturalny 1968 za swoimi nauczycielami

także Aleksandra Kruszyńskiego, Lesława Strzelczuka,
Wandę Górko. Zmarłych
nauczycieli i kolegów zebrani uczcili minutą ciszy.
Z ogromną radością witano
profesorów: Marię Łakomską, Eleonorę Białecką, Bogumiłę Bukowską, Krystynę Sławecką-Kowalewską,
Tadeusza Tomaszewskiego,
Eugeniusza Żmudczyńskiego, którym byli uczniowie
odśpiewali gromkie 100 lat.

Popłynęły wspomnienia...

Szarytka, siostra Stanisława
Kasińska, doskonale pamiętała klasę na I piętrze, w której się uczyła, ale jednocześnie nie mogła się nadziwić
zmianom, jakie nastąpiły
w liceum. Wraz z kolegami
chętnie wracała do wspomnień sprzed lat. Nawiązał
do nich Edward Białkowski,
mówiąc, że jubileusz półwiecza doskonale wpisuje się w
tarczę z numerem 50, którą każdy z nich nosił. („50”
oznaczała numer sochaczewskiego liceum w ogólnej
klasyfikacji szkół.)
Eugeniusz Żmudczyński, wychowawca kl. XI b,
pracę w liceum rozpoczął w

1964 r., a więc wraz ze swoimi uczniami i zakończył
po czterech latach, kiedy
jego wychowankowie złożyli egzamin dojrzałości. Uczył
plastyki i prac ręcznych i jak
mówi, wtedy bardziej interesująca wydawała mu się
praca w policji. Lata spędzone w „Chopinie” darzy
jednak sentymentem, dlatego chętnie pojawia się na
spotkaniach z absolwentami i utrzymuje z nimi przyjacielskie kontakty.
Katarzyna Majchrzak
(z domu Jankowska), absolwentka z 1968 r., a później
nauczycielka języka polskiego w „ogólniaku”, doskonale pamięta swoich nauczycieli, m.in.: wychowawczynię i
polonistkę prof. Tarnogrodzką, Krystynę Sławecką-Kowalewską (przez uczniów nazywaną Wanią - red.), która
rozbudziła w młodej Kasi
miłość do języka rosyjskiego,
prof. Marię Łakomską uczącą
biologii, łacinniczkę Janinę
Kingę Dobrowolską, geografa Mieczysława Dębowskiego
(słynnego „Wąsa” - red.) czy
nauczyciela fizyki Mieczysława Kontka. Edward Białkowski dodaje, że prof. Kon-

tek był wielkim miłośnikiem
jazzu. Kiedy klasa nie garnęła się do poznawania kolejnych wzorów czy definicji, prowokowała rozmowę
na temat tego gatunku muzyki. Nauczyciel, wciągnięty w
wir dyskusji, w połowie lekcji
przypominał sobie, że trzeba
wytłumaczyć kolejny temat.
Po latach łatwiej było się
przyznać do tego, kto komu
na maturze podał ściągę,
jak to się stało, że tuż przed
końcem roku szkolnego zginął dziennik jednej z klas i
jak często niektórzy wystawali pod gabinetem dyrektora, aby otrzymać burę za
kolejne przewinienia.

Okiem dyrektora
i nauczyciela

Takie historie nie miały
prawa się zdarzyć na lekcjach prof. Dębowskiego.
Katarzyna Majchrzak opowiada, że już jako młody
nauczyciel był bardzo poważny i zasadniczy, miał
staroświeckie zasady, którym hołdował. Był wyjątkowo wymagający, przez co
geografia była jednym z najważniejszych przedmiotów
szkolnych.

Bogumiła
Bukowska,
dyrektor „Chopina” w latach 1965-72 opowiada,
że na uroczystość 50-lecia
otrzymała od komitetu organizacyjnego piękne zaproszenie, ale mimo tego
nie wybierała się na spotkanie. Kiedy jednak zadzwonił Edward Białkowski i
w imieniu kolegów ponowił prośbę, zmieniła decyzję. Teraz ze wzruszeniem
mówi, że warto było.
- Siedzimy naprzeciw
siebie jak przed laty. Oni,
dojrzali ludzie, sześćdziesięciu pięciu spośród stu
szesnastu ówczesnych maturzystów oraz my, zespół pedagogiczny, sześcioro spośród siedemnastu.
Wspólne zdjęcia, kwiaty i
zaproszenie na kawę w budynku szkoły, przygotowaną i podawaną przez obecnych uczniów. Absolwenci
przedstawiali się i wspominali lata szkolne. I mnie
dopad ł y wspom n ien ia .
Pięćdziesiąt lat temu - siermiężne czasy, siermiężna
szkoła. Stary budynek, piece
kaflowe, czarne, drewniane podłogi. Do nauczania
kreda, tablica i niewiele po-

mocy naukowych. Nie było
łatwo. Żelazne ramy programowe, hierarchiczny system
oświatowy, nieustanna cenzura „czynników” politycznych ograniczały realizację
własnych koncepcji pracy wspomina dyrektor Bukowska.
Całkowita przebudowa
szkoły, którą wówczas rozpoczęła, zakończyła się sukcesem. Powstały nowe pracownie, przede wszystkim
do nauki języków obcych.
Ważnym zadaniem wychowawców i nauczycieli była
motywacja do nauki w czasach powstawania grup młodzieży alternatywnej, rockowych zespołów muzycznych
oraz ruchów hippisowskich i
wolnościowych.
- Mimo trudnych warunków udało się osiągnąć
dobre wyniki wychowania i
nauczania. Myślę, że zadecydowali o tym wspaniali wychowawcy i oddani nauczyciele. Mądrzy, kochający
dzieci, pełni zapału i świadomi zadań. Tworzyli uczniom
warunki do poszerzania
wiedzy, wzmacniali pozytywne cechy, utrwalali wartości, które świadczą o
naszym człowieczeństwie dodaje Bogumiła Bukowska.

Zabawa do rana

Wspomnienia
szkolnych
czasów zebrani kontynuowali w restauracji Chopin.
Rozmowy i zabawa trwały
do drugiej w nocy, a spotkanie umilał zespół muzyczny
oraz występ solistki operetkowej. Niektórzy żegnali się
dopiero po hotelowym śniadaniu, zapowiadając szybkie spotkania w węższym
gronie. A dyrektor Bukowska po spotkaniu mówiła:
„Patrzyłam na tę gromadę
rozbawionych osób, szczęśliwych ze spotkania kolegów i przyjaciół z tamtych
lat. Przypomniałam sobie
wielu naszych uczniów i pomyślałam: warto było”.
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Kultura łączy pokolenia
Z Jolantą Kawczyńską, kierownikiem Sekcji Integracji w Sochaczewskim Centrum Kultury, o działalności łączącej pokolenia i aktywności seniorów rozmawia Iza Strzelecka.

W minionym sezonie artystycznym czynnie
uczestniczyła pani w tworzeniu musicalu w wykonaniu dzieci pt. „W krainie cukierków”. Było to
pierwsze przedstawienie
zrealizowane w ramach
projektu „Open Day Junior” – młodszego brata
dobrze już znanego sochaczewianom projektu
OPEN DAY.
Tak, był to mały musical oparty na piosenkach Majki Jeżowskiej, tekstach Jacka Cygana i
muzyce skomponowanej przez
Krzesimira Dębskiego. Razem
z Piotrem Milczarkiem pracowaliśmy nad przygotowaniem wokalnym dzieci. „Open
Day Junior” to praca wielu
osób. Choreografię przygotowała Monika Osiecka-Jaworska i Agata Koźbiał, scenografię stworzyli: Emilia Zielińska
i Gamid Ibadullayev. Wspólnie też pracowaliśmy nad scenariuszem. W odróżnieniu
od OPEN DAY, musical nie
miał konkursowej formuły, co
sprzyjało miłej, przyjaznej at-

FOT. TOMASZ ERTMANt

Jaki jest główny cel, który prześwieca projektom
Sekcji Integracji, której
jest pani kierownikiem w
Sochaczewskim Centrum
Kultury?
Sekcja Integracji powstała w
2015 roku i od samego początku jej istnienia towarzyszy mi
idea łączenia pokoleń. Współpracuję nie tylko z pracownikami naszej placówki, ale i z całą
resztą świata. Jestem otwarta
na pomysły wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy chcieliby się włączyć w naszą działalność. Dążę w swojej
pracy w kulturze do współpracy dzieci, dorosłych i seniorów.

mosferze zarówno w trakcie
przygotowań przedstawienia,
jaki w trakcie jego prezentacji
na scenie. Dzieci dobrze się bawiły, a publiczność chętnie dołączała do małych artystów,
śpiewając wspólnie z nimi znane piosenki.
Powstało też wiele projektów skierowanych do
seniorów. Jakie były te
najważniejsze?
Sekcja Integracji mocno skłania
się ku seniorom, osobom 50+.
Był „Czas dla seniora”, „Senioralna Biesiada Piosenki”, „Kolędowanie seniorów”. Osoby
starsze chętnie biorą udział w
naszych projektach. W trakcie tegorocznego „Czasu dla seniora” kolejny raz obserwowałam, jak bardzo jego uczestnicy
się otwierają i przełamują swoje bariery, które się nawarstwiły przez lata. Są też tacy, którzy
wracają do swoich pasji sprzed

lat. W tym roku zaprosiłam
profesjonalnego tancerza, instruktora tańca Rafała Karbowiaka, który uczył seniorów
podstaw czaczy i walca oraz
Barbarę Derdę, naszą lokalną
artystkę i malarkę, która przeprowadziła warsztaty z rękodzieła. Było to niezwykle twórcze spotkanie, które upłynęło
w przyjaznej atmosferze. „Czas
dla seniora” to projekt warty
rozwinięcia, tym bardziej, że
seniorzy dopytywali, czy będzie
kolejne wydarzenie z tego cyklu. Bardzo mnie to cieszy, postaram się sprostać tym oczekiwaniom.
Równie wielkim powodzeniem cieszyła się Senioralna Biesiada Piosenki, na której bawiło się w
tym roku około 100 osób.
Tak duża frekwencja,to w dużej
mierze zasługa naszej gwiazdy – zespołu Grzybowianki,

który już pierwszym utworem
zdobył serca seniorów. Zespół
zeprezentował piosenki starej
Warszawy, więc był to dzień
pełen zarówno dobrej zabawy,
jak i wspomnień. Wszyscy mieli też możliwość zaprezentowania własnych utworów biesiadnych, do czego seniorów nigdy
nie trzeba namawiać. Potwierdzeniem tego jest też „Kolędowanie seniorów”, w trakcie którego równie chętnie śpiewają,
prezentują się na scenie i wspólnie kolędują. Dodatkowo po raz
pierwszy w tym roku odbył się
Festiwal Piosenki Patriotycznej
– „Senior Festiwal”, w którym
z programem artystycznym zaprezentowały się grupy śpiewacze i soliści. Gwiazdą festiwalu
był zespół PATRIA, który prowadzi Arkadiusz Mamcarz.
Dwukrotnie odbył się w
Kramnicach Miejskich
przygotowany przez panią

Salonik Muzyczno–Literacki. Proszę powiedzieć
na czym polega jego idea
i kogo można było posłuchać w tym roku?
Salonik Muzyczno-Literacki to
nawiązanie do czasów Fryderyka Chopina, kiedy ludzie spotykali się w prywatnych domach,
by wspólnie posłuchać dobrej
muzyki. W tym roku, jak dotąd, były to dwa spotkania pod
hasłem „Recitale, recitale!”, w
trakcie których, w patio kramnic miejskich, zaprezentowali
się: Ola Jas i Joao de Sousa oraz
Marta Carillon, która zaśpiewała przy akompaniamencie saksofonisty Marka Tomaszewskiego i Katarzyny Orlińskiej,
która zagrała na instrumentach
klawiszowych. Wszyscy artyści wystąpili w autorskim programie, opartym na własnej
muzyce i tekstach, choć nie zabrakło też ciekawych aranażacji dobrze znanych wszystkim
utworów. W Saloniku Muzyczno-Literackim zawsze panuje liryczny i miły nastrój, pełen
spokoju i refleksji. W sierpniu
odbędzie się kolejne spotkanie
z tego cyklu, w trakcie którego
zaprezentowane zostaną piosenki Jacka Kaczmarskiego. Już
dzisiaj serdecznie wszystkich
zapraszam.
Na zakończenie sezonu
artystycznego 2017/2018
odbył się Powiatowy Konkurs Piosenki Wakacyjnej „Chodaczek”. Salę widowiskową w Boryszewie
szczelnie wypełniły dzieci, które chciały zaprezentować się na scenie i poddać ocenie jury.
Bardzo mnie cieszy, że tak
dużo uczestników zgłosiło
się do tego konkursu. Dzieci nie tylko śpiewały, ale też

tańczyły, miały przygotowane własne elementy scenografii. Najbardziej utalentowanym przyznaliśmy nagrody
– piękne statuetki Chodaczki
wyrzeźbione przez artystę Janusza Piątkowskiego oraz wyróżnienia, będące jednocześnie zaproszeniami do wzięcia
udziału w projekcie Open Day
Junior.
Był to rok pełen wielu zrealizowanych projektów,
które prawdopodobnie
będą miały swoją kontynuację. Czy wiadomo już,
co zostanie zaprezentowane w dniu inauguracji
kolejnego sezonu artystycznego w Sochaczewskim Centrum Kultury?
Na pewno zaprezentujemy
ponownie musical „Niepodległa – I iskra tylko” na scenie
letniej w Boryszewie. Wszyscy
zaangażowaliśmy się w ten
projekt myślą, mową i uczynkiem. Ja również, i był to dla
mnie osobiście duży sprawdzian, który polegał m.in. na
doborze wokalistów do wybranych partii wokalnych,
interpretacji utworów i ścisłej współpracy z aktorami.
Nie udałoby się to, gdyby nie
współpraca wszystkich sekcji Sochaczewskiego Centrum
Kultury i opieka artystyczna
dyrektora Artura Komorowskiego, który czuwał nad całym projektem. Chcielibyśmy
wyjechać i zaprezentować ten
spektakl gdzieś dalej. Jest on
warty pokazania, szczególnie teraz, kiedy obchodzimy
100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Dziękując za rozmowę,
życzę, aby udało się ten
plan zrealizować.
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Filmowo
o niepodległości
W Klubie Kontrast Sochaczewskiego Centrum Kultury odbyła się czwarta
odsłona projektu „Cztery
Pory Roku Polskiej Niepodległości”. Tym razem było
to spotkanie filmowo-historyczne.
W programie zaprezentowanym w poniedziałek
18 czerwca został pokazany amatorski fi lm animowany „Lech, Czech i Rus”
o legendarnych początkach polskiej państwowości. Jego autorem jest Piotr
Kaźmierczak, który pasjonuje się animacją. Choć jest
uczniem 5 klasy szkoły podstawowej, to na swoim koncie ma już nagrody w ogólnopolskich konkursach.
Po pokazie nagrodzonym gromkimi brawami
na scenę został poproszony
autor fi lmu. Piotr opowiedział o swojej pasji tworzenia animacji, o innych zre-

alizowanych już fi lmach,
opowiedział, w jaki sposób
je produkuje, robi kukiełki,
pisze story-boardy, udźwiękawia, nagrywa głosy i zajmuje się postprodukcją.
W dalszej części spotkania Łukasz Kuciński poprowadził ilustrowaną prezentację „Godło Państwowe na
przestrzeni wieków”. Przedstawił godła oraz inne elementy, które przez stulecia
wchodziły w skład naszego narodowego herbu. Pokazując kolejne wizerunki
znajdujące się na tarczach
herbowych, przeszedł całą
historię polskiej państwowości od Bolesława Chrobrego do czasów dzisiejszych.
Orzeł Biały i dzielenie
pasji okazały się klamrami
spinającymi oba wystąpienia. Spotkanie uświadomiło, że historia i pochodne
nauki również mogą stać się
życiową pasją.

Autor zaprezentowanej animacji Piotr Kaźmierczak (z lewej)
w towarzystwie prowadzącego spotkanie Łukasza Kucińskiego
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Śpiewem walczyli
o „Chodaczki”

Środa 20 czerwca upłynęła w SCK przy ul. 15 Sierpnia pod znakiem muzyki, śpiewu,
tańca i dobrej zabawy. W Powiatowym Konkursie Piosenki Wakacyjnej „Chodaczek”
dzieci i młodzież walczyli o wykonane przez Jana Piątkowskiego statuetki.
Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

O zasięgu i zainteresowaniu
„Chodaczkiem” świadczy na
pewno fakt, że do konkursu zgłosiło się ponad 50 wykonawców, a
patronat nad wydarzeniem objął
burmistrz Piotr Osiecki.
Celem konkursu, jak zaznaczają organizatorzy, jest integracja środowisk szkolnych
oraz przedszkolnych, poprzez
popularyzowanie piosenek żeglarskich, harcerskich, turystycznych i ludowych. Konkurs
ma także na celu promowanie
młodych talentów. Wszyscy nagrodzeni otrzymali zaproszenie
do udziału w zajęciach wokalnych prowadzonych przez Sochaczewskie Centrum Kultury.
Uczestnicy zostali podzieleni na cztery kategorie wiekowe: przedszkola i klasy zerowe,
klasy I-III (szkoła podstawowa),
klasy IV-VI (szkoła podstawowa) oraz gimnazjum i klasy VII
(szkoła podstawowa). Ich występy
oceniało jury w składzie: Jolanta
Kawczyńska, Magdalena Franaszek-Niewiadomska oraz Iwona
Niemyjska. W każdej kategorii
przyznane zostały nagrody za trzy
pierwsze miejsca i wyróżnienia.

Najlepsi w poszczególnych kategoriach:
Kategoria I - przedszkola i klasy zerowe
1. Julia Buchyńska - Szkoła Podstawowa w Teresinie
2. Zespół Żabki - Szkoła Podstawowa w Teresinie
3. Iga Błaszczyk i Zuzanna Jabłońska - Miejskie Przedszkole nr 6 w Sochaczewie

Kategoria III - klasy od IV do VI
1. Kinga Bodych - Szkoła Podstawowa w Teresinie
2. Katarzyna Rosa - Szkoła Podstawowa w Teresinie
3. Mateusz Staniaszek - GOK Iłów

Kategoria II - klasy od I do III
1. Maja Piotrowska - Szkoła Podstawowa w Teresinie
2. Julia Kołodziejak - Szkoła Podstawowa w Teresinie
3. Zuzanna Sikora - GOK Iłów

Kategoria IV - klasy 7 szkoła podstawowa oraz gimnazja
1. Aleksandra Sobota - Szkoła Podstawowa w Teresinie
2. Zespół Teraz My - GOK Iłów
3. Zuzanna Gołąb - Szkoła Podstawowa w Teresinie

Mali sochaczewianie powitali lato na jordanku
Sochaczewskie dzieciaki
pokazały, że pogoda ducha
to podstawa. Mimo niesprzyjającej aury licznie
stawiły się na pikniku w
ogródku jordanowskim.
W programie zorganizowanej przez MOSiR imprezy
znalazły się piłkarskie potyczki, wyścigi, wodne zabawy z balonami, malowanie
buziek, konkurs rysunkowy, wyścigi w workach, czy
przeciąganie liny. Na uczestników każdej z konkurencji
czekały nagrody.

Organizatorom już tradycyjnie pomogli członkowie
działającego przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej
Klubu Wolontariuszy, którzy
zadbali, by uczestniczące w
imprezie dzieciaki miały radośnie pomalowane buzie,
a także przygotowywali zabawki z balonów. Dzięki cukierni Jeznach i firmie Tęczowy Ogród na wszystkich
czekał słodki poczęstunek.
Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że było świetnie, szczególnie, że ostatecznie nie padało. (seb)

Chwila nerwowego oczekiwania przed ogłoszeniem wyników
i rozdaniem nagród

Uczestnicy wyścigu w workach dali z siebie wszystko

SOCHACZEWSKA
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Pamięci elity polskiej dywersji
Blisko 700 śmiałków wystartowało w V Biegu Cichociemnych, który odbył się w niedzielę 24 czerwca. To jedne z największych
ekstremalnych biegów przełajowych w Polsce. Głównym organizatorem wydarzenia jest Dragon Fight Club Sochaczew.
Oficjalne otwarcie V Biegu
Cichociemnych miało miejsce o godzinie 10.00. Wzięli w nim udział m.in. burmistrz Piotr Osiecki, jego
zastępca Dariusz Dobrowolsk i, przewodniczący
rady miejskiej - Sylwester
Kaczmarek, starosta Jolanta Gonta oraz główni organizatorzy - bracia Sławomir
i Piotr Cypel z Dragon Fight
Club Sochaczew. Inauguracja była krótka i bez zbędnych ceregieli. Podczas niej
odtworzono nagranie wypowiedzi ostatniego żyjącego Cichociemnego, kapitana
Aleksandra Tarnawskiego
pseud. „Upłaz” (był obecny
na pierwszych edycjach biegu, teraz niestety, ze względu na stan zdrowia, nie
mógł przybyć osobiście).
Pan Aleksander pozdrawiał
i gratulował uczestnikom
odwagi oraz życzył im powodzenia na trasie biegu.
W tym roku do wyboru były dwa dystanse 14 i
5 km. Zawodnicy zostali podzieleni na cztery fale
- grupy startowały co godzinę. Przed każdym startem uczestnicy odśpiewali hymn Polski. W dwóch
pierwszych falach pobiegli
zawodnicy, którzy wybrali
dłuższą trasę. Biegi o 12:30
i 13:30 przeprowadzono na
dystansie 5 km.
Na trasie, która po krótkim odcinku ulicami miasta dalej na przeważającym

dystansie wiodła korytem
Bzury, czekały na śmiałków
liczne przeszkody, zarówno
naturalne, jak ukształtowanie terenów nabrzeża rzeki,
czy sztuczne - zlokalizowane na torze motocrossowym
- dół z oponami i pianą gaśniczą, wozy z drewnem,
chodzenie po linie, itp. Najlepsi 14-kilometrową trasę ukończyli w niespełna dwie godziny! Liczyło
się jednak samo uczestnic-

two, przetrwanie morderczego przełaju i dotarcie do
mety zlokalizowanej na plaży miejskiej. Tam, pomimo
zmęczenia, każdy wbiegał z
uśmiechem na twarzy.
Nag rod z ono najlepszych w stawce mężczyzn
i kobiet a także w kategoriach: straży pożarnej, służb
mundurowych, zawodników MMA, organizacji proobronnych i mieszkańców
Sochaczewa. Co ciekawe,

w biegu na 5 km wystartowało m.in. dwóch rekonstruktorów ze Stowarzyszenia Muzealna Grupa
Historyczna im II /18pp Krzysztof Kwiatkowski i Paweł Kacprzak - którzy zdecydowali się pokonać trasę
w mundurach historycznych (brytyjskich z okresu
II wojny światowej).
Organizatorami V Biegu
Cichociemnych byli: UKS
Dragon Fight Club, Funda-

cja im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, Fundacja
Edukacji dla Bezpieczeństwa, Burmistrz Sochaczewa, Boruta MC Poland.
Honorowy patronat nad
imprezą objęli: poseł Maciej
Małecki, burmistrz Piotr
Osiecki, ostatni żyjący Cichociemny - kapitan Aleksander Tarnawski, Minister
Obrony Narodowej Mariusz
Błaszczak.

Bieg na 14 km, godz. 10.30
Mężczyźni:
1. Karol Pałuba (Żyrardów) - 1:56:50
2. Michał Ostapowicz (Łowicz) - 1:56:51
3. Mateusz Wróblewski (Rawa Maz.) - 1:56:56
Kobiety:
1. Ilona Stachurska (Łódź) - 2:09:51
2. Nina Śliwińska (Puławy) - 2:11:30
3. Justyna Sieradzka (Warszawa) - 2:15:09
Bieg na 14 km, godz. 11.30:
Mężczyźni:
1. Adam Łukasiak (Chorki) - 1:36:22
2. Przemysław Głoskowski (Budzeń Duży) - 1:37:00
3. Dawid Zajączkowski (Sochaczew) - 1:40:48
Kobiety:
1. Monika Wiśniewska (Sochaczew) - 2:19:06
2. Karolina Dziubała (Warszawa) - 2:20:38
3. Agnieszka Czajkowska (Otwock) - 2:20:50
Bieg na 5 km, godz. 12.30
Mężczyźni:
1. Marcin Błaszczyk (Kamion) - 36:09
2. Łukasz Skórski (Myślibórz) - 37:08
3. Łukasz Winnicki (Sochaczew) - 37:28
Kobiety:
1 Sara Suchodolska (Gniezno) - 47:48
2 Ewelina Sobocińska (Orzysz) - 48:03
3 Magdalena Szostak (Wólka Kozodawska) - 48:17
Bieg na 5 km, godz. 13.30
Mężczyźni:
1 Łukasz Tomaszkiewicz (Łowicz) - 40:09
2 Filip Jakubik (Leszno) - 41:07
3 Radosław Sadowski (Tułowice) - 41:38
Kobiety:
1 Ilona Brusiło (Warszawa) - 44:09
2 Urszula Przygoda (Łowicz) - 45:47
3 Dominika Bolek (Jabłonna) - 51:51

Sponsorzy wydarzenia: PGNiG Obrót
Detaliczny, OKSPORT.pl, Militaria.pl,
Bast - Michał Gołębiowski, Wyższa
Szkoła Zarządzania i Marketingu
w Sochaczewie, Cytadela ASG,
Polar, This 1, Bank Spółdzielczy
w Sochaczewie, Mars Polska.
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RUGBY

Młodzi rugbiści w czołówce

Choć drużyna rugby seniorów jest wizytówką naszego miasta, to nie zapominajmy
o zespołach młodzieżowych Orkana, ekipach juniorów i kadetów, którzy walczą
o medale mistrzostw Polski... i je zdobywają.
wyjedzie w połowie lipca do
Sosnowca, aby rozegrać finałowy turniej mistrzostw
Polski w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Sezon młodzieżowego rugby powoli dobiega końca.
Do tej pory zespoły Orkana w każdym z finałowych
turniejów stawały na podium. Sochaczewianie będą
mieli jeszcze dwie okazje,
aby zwiększyć swój medalowy dorobek – juniorzy w
mistrzostwach Polski „piętnastek” i kadeci w turnieju
„siódemek”.

Juniorzy

W sobotę 30 czerwca rozegrano w Sochaczewie finałowy turniej Pucharu Polski
juniorów w rugby piętnastoosobowym. Whizz Orkan
przegrał przed tygodniem
w półfinale z krakowską Juvenią 13:21 (0:8). Przy ulicy
Warszawskiej drużyna prowadzona przez trenera Jakuba Sekleckiego zmierzyła
się w meczu o trzecie miejsce z ekipą Budowlanych
Lublin. Sochaczewianie z
łatwością pokonali rywali – 57:7 (19:7). W finale Juvenia Kraków wygrała z Lechią Gdańsk 40:12.
Juniorzy Orkana zagrali w składzie: Hubert Lewandowski, Kacper Starak
5 (Kacper Szufliński), Adrian Nowakowski 5, Michał
Szwarc 5, Przemysław Dobijański 5, Jakub Szmajewski,
Ksawery Struss (Krystian

Kadeci

Juniorzy mają srebro w siódemkach. Powalczą jeszcze o medal w
mistrzostw Polski w rugby piętnastoosobowym

Kadeci wystąpią 7 lipca w finałowym turnieju siódemek

Adamiak), Xavier Hannah-Starr (Michał Chmielewski
5), Patryk Książek, Antoni
Gołębiewski, Jan Mroziński
10, Kacper Getka 11, Filip
Buchan, Kajetan Ostrowski
(Mateusz Panek), Hubert
Wiśniewski 5.
Juniorzy w tym roku
zdobyli już srebrne medale
w „siódemkach”. Finałowy

turniej odbył się 10 czerwca
w Krakowie. Drużyna Juvenii również w olimpijskiej
odmianie rugby okazała się
lepsza. W finałowym meczu
gospodarze pokonali ekipę
Orkana 45:5.
Najważniejszy
turniej
dopiero przed zawodnikami
Jakuba Sekleckiego. Zespół
„piętnastkowy” juniorów

Finał Mistrzostw Polski Kadetów w Rugby 15-osobowym rozegrany został 23
czerwca na boisku AZS AWF
Warszawa. Drużyna Orkana, prowadzona przez trenera Tomasza Malesę, zmierzyła się z KS Budowlanymi
Łódź. Mecz stał na wysokim
poziomie pod względem
umiejętności gry w rugby
oraz pod względem przygotowania motorycznego młodych zawodników. Początek
rywalizacji o mistrzostwo
Polski należał do zespołu z
Sochaczewa, który w pierwszych 10 minutach meczu
zaliczył dwa przyłożenia.
Zawodnicy z Łodzi nie poddali się i sukcesywnie odrabiali straty przechylając szalę
zwycięstwa na swoją stronę.
Ostatecznie łodzianie wygrali 20:13 (12:10), a kadeci
Orkana musieli się zadowolić srebrnymi medalami.
Kadetów czeka jeszcze rywalizacja w „siódemkach”. Finałowy turniej
mistrzostw Polski odbędzie
się w sobotę 7 lipca w Lublinie.

SOCHACZEWSKA

SIATKÓWKA

Czas na plażówkę
Rozpoczął się sezon wakacyjnego grania na piachu.
13 par wzięło udział w Wakacyjnym Turnieju Siatkówki Plażowej, który odbył się w sobotę 30 czerwca
w Chodakowie.

Siatkarze musieli się zmagać
podczas gry z porywistym
wiatrem. Rozegrali w sumie
24 mecze na dwóch boiskach
przy ul. Chopina. Kolejne
zwycięstwo odnotowali tryumfatorzy turnieju z okazji
Dni Sochaczewa – para Piotr
Strożek i Michał Kobierecki. W finale pokonali Bartosza Karykowskiego i Bogdana Dąbrowskiego 2:0 (18:16,
17:15). Trzecie miejsce zajęli Krzysztof Rąg i Kamil Dorodziński. Turniej sędziował
Łukasz Smędowski.

To dopiero początek tegorocznego sezonu siatkówki plażowej. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Sochaczewie zorganizuje tego lata jeszcze siedem
turniejów, które odbędą się
w Chodakowie, Karwowie
i na plaży miejskiej. Na boiskach przy ul. Chopina kolejne zawody zaplanowano
na 21 lipca i 25 sierpnia. W
Karwowie siatkarze zagoszczą 14 lipca.
Tegoroczny cykl Grand
Prix Sochaczewa rozegrany
zostanie na boisku przy plaży miejskiej. Turnieje eliminacyjne odbędą się 5,12 i 19
sierpnia. Finał będzie imprezą towarzyszącą „Świętu
Bzury” i zostanie rozegrany
26 sierpnia.

Blisko 300 osób na starcie pierwszego NightSkatingu
Było to pierwsze tego typu wydarzenie w naszym mieście i
od razu spotkało się z aprobatą mieszkańców. W piątek 29
czerwca odbył się sochaczewski Night Skating. Około 200
rolkarzy, wrotkarzy, deskorolkarzy wyjechało na ulice miasta. Organizatorami wydarzenia byli Anna Długoszek i Artur
Kazimierski z Klubu Maratończyka „Aktywni” Sochaczew.
Spotkali się przed 21.00 na placu
Kościuszki. Każdy z uczestników
otrzymał na starcie odblaskowe
kamizelki z napisem „Sochaczew
– bądź w centrum sportu” od Wy-

działu Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w
Sochaczewie, który był głównym
partnerem wydarzenia. Wyzna-

czona trasa wynosiła niespełna
osiem kilometrów. Wrotkarze i
rolkarze przejechali ulicami: Staszica, al. 600-lecia, Piłsudskiego,

Towarową, Sienkiewicza, Okrzei,
15 Sierpnia, Traugutta, Warszawską i wrócili na plac Kościuszki.
Na trasie towarzyszyli im i dba-

li o bezpieczeństwo - sochaczewscy policjanci, strażacy ochotnicy
oraz karetka pogotowia ze Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

Nocne jeżdżenie na rolkach, które do tej pory było
znane mieszkańcom jedynie
większych miast, z powodzeniem przyjęło się w Sochaczewie. Po sukcesie Night Skatingu organizatorzy zapowiadają
kolejną edycję tego wydarzenia,
być może już za miesiąc. Wówczas deklarują wprowadzić także krótszą trasę dla młodszych
i mniej zaawansowanych wrotkarzy. Wielu uczestników nie
nadążało bowiem za tempem
przejazdu zwartej grupy ulicami Sochaczewa, która 8-kilometrową trasę pokonała w 40
minut.

SOCHACZEWSKA

RUGBY

Orkan trzecią drużyną
w Polsce w „siódemkach”

Rugbiści Whizz Orkan Sochaczew potwierdzili przynależność do krajowej czołówki
w olimpijskiej odmianie gry jajowatą piłką. W meczu o brązowy medal mistrzostw
Polski w Poznaniu pokonali Tytana Gniezno aż 48:0.
Do stolicy Wielkopolski przyjechało 10 najlepszych polskich drużyn w siedmioosobowej odmianie rugby. By
zagrać w Poznaniu każda z
nich musiała wcześniej wziąć
udział w pięciu turniejach eliminacyjnych. Ranking z tych
turniejów zdecydował o podziale uczestników poznańskich mistrzostw na trzy grupy – dwie walczące o miejsca
1-6 oraz trzecią, z której ekipy
biły się o lokaty 7-10. Rywalizacja w grupach „mistrzowskich” miała wyłonić półfinalistów turnieju.
Orkan trafił do puli z Juvenią Kraków oraz obrońcą tytułu Posnanią Poznań. W drugiej
połówce drabinki turniejowej
walczyły Lechia Gdańsk, Tytan Gniezno oraz AZS AWFiS
Gdańsk.
Sochaczewianie zaczęli
od starcia z Juvenią. Mecz zakończył się wynikiem 7:7, co w
„siódemkach” zdarza się dość
rzadko. Posnania pokonała
krakowski zespół bardzo pewnie – 31:0. Wydawało się więc,
że będzie też faworytem starcia
z naszą drużyną.
Orkan rozegrał jednak
świetny mecz. Nasi rugbiści prowadzili praktycznie od
pierwszej do ostatniej minuty.
Po tym jak rywale przedarli się
na nasze pole punktowe i wyszli
na prowadzenie 14:10 (przegrywali 7:10), sędzia już nie wznowił gry.
- W meczu z Juvenią graliśmy zbyt nerwowo. Mieliśmy mnóstwo sytuacji, które
mogły skończyć się przyłożeniami, ale popełnialiśmy
szkolne błędy. Najbardziej
szkoda porażki z Posnanią.
Naprawdę mogliśmy wygrać
ten mecz. Zdecydował jeden
indywidualny błąd w obro-

SOCHACZEWSKA
Adres redakcji „ZS”
96-500 Sochaczew, ul. 1 Maja 21
e-mail:
ziemia.sochaczewska@sochaczew.pl
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Pięknie odświeżyli
wejście na basen„Orka”
Podczas corocznej, niezbędnej
przerwy techniczno-technologicznej na miejskiej pływalni „Orka” przeprowadzono
zmianę wystroju. Zauważyć
to można już od głównego
wejścia. Przy szatni pojawiły
się nowe siedzenia, pośrodku
drewniana wyspa z kwiatami
a na ścianach lustra.
Nadało to całkiem nowego, estetyczniejszego wyglądu głównemu holowi budynku basenu.
Lady szatni nawiązują materiałem do wyspy. Na ich zwieńczeniu zainstalowano podświe-

tlaną ozdobę z przepływającą
wodą. Wymieniono także stare
śliskie płytki na schodach wejściowych na bezpieczne, antypoślizgowe. To jednak nie koniec. W holu pojawi się jeszcze
drewniany stół. W przyszłości Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji planuje także przebudowę kotłowni, co pozwoli
zmniejszyć koszty funkcjonowania pływalni.
Basen jest już czynny dla
klientów. Cennik oraz informacje o odbywających się zajęciach na pływalni dostępne są
na stronie mosir.sochaczew.pl.

Skład Orkana: Michał Kępa, Jakub Budnik, Michał Gadomski, Adrian Pętlak, Wojciech Krześniak, Marcin
Krześniak, Kamil Palasik, Daniel Woźniak, Krystian Mechecki, Krzysztof Piłowski, Dawid Plichta, Adrian Niemiec

nie. Adrian Niemiec zatrzymał rywala. Ten jednak jakimś cudem wyswobodził się
z uchwytu naszego zawodnika i zaniósł piłkę „w słupy”.
Nie mam pretensji do Adriana, który na turniej przyleciał
prosto z Włoch, gdzie obecnie pracuje. Zdarza się. Gdyby nie ta trochę przypadkowa
porażka, w półfinale gralibyśmy z Tytanem Gniezno, a nie
z Lechią Gdańsk. Byłoby łatwiej awansować do finału –
komentuje trener naszej ekipy
Maciej Misiak.
W półfinale Lechia, późniejszy mistrz Polski, pokazała swoją moc. Orkan przegrał
5:40.
- W pierwszej połowie nie
wyglądało to źle. Ba! to my częściej byliśmy w posiadaniu piłki, ale to rywale kładli punkty.
W drugiej części gry, gdy już
było wiadomo, że nie mamy
szans, zdjąłem wszystkich najlepszych zawodników i dałem
pograć rezerwowym. Stąd tak
wysoki wynik – komentuje Misiak.

Mecz o trzecie miejsce
był najlepszym w wykonaniu sochaczewian podczas
tego turnieju. Orkan wygrał
aż 48:0.
- Wyszło nam wszystko.
Odzyskiwaliśmy piłki nawet
po własnych rozpoczęciach,
co w rugby siedmioosobowym jest dość trudne. Cudów
dokonywał w tym elemencie Jakub Budnik (dostał powołanie do kadry na rozegrany w ostatni weekend turniej
ME we francuskim Marcouiss, gdzie Polacy zajęli 9.miejsce), ale na pochwałę zasługują wszyscy. Dominowaliśmy
w każdym elemencie, także
w aspekcie fizycznym. Szarża
Marcina Krześniaka z początku meczu była jedną z ozdób
turnieju. Cieszę się, że udało się tym medalem choć trochę zmazać złe wrażenie po
tym, jak zespół nie pojechał
na mecz z Lechią - podsumowuje Maciej Misiak, dla którego był to ostatni start w roli
pierwszego szkoleniowca seniorów Orkana.
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- Rezygnuję z pracy z pierwszą drużyną. W rundzie jesiennej zespół poprowadzi inny
szkoleniowiec. To była moja
decyzja, ale uważam, że będzie
dobra dla wszystkich. Zespół
potrzebuje nowego impulsu, ja
chcę odpocząć. Nie odchodzę
jednak z rugby na stałe. Będę
pomagał, dalej chcę działać dla
rugby. Po wakacjach na pewno
siądę z zarządem klubu do rozmów, jak mogłaby ta rola wyglądać – kończy Misiak.
- Na pewno będziemy
chcieli wiedzę i doświadczenie
Macieja dalej wykorzystywać.
Dziękuję mu za wiele lat pracy dla Orkana, to pod jego wodzą zespół wrócił do Ekstraligi.
Wierzę, że gdy trener odpocznie, znów poczuje głód bycia
wśród zawodników, wspólnie
znajdziemy dla niego rolę w
klubie. Przecież to m.in. właśnie dzięki jego pracy mówi się,
że w Sochaczewie jest najlepsze szkolenie młodzieży w Polsce. Chcemy, by dalej tak było –
dodaje prezes RC Orkan Robert
Dłutek.
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Dyrektor MOSiR Mieczysław Głuchowski prezentuje nową szatnię

Hol ma teraz o wiele więcej miejsc siedzących

PIŁKA NOŻNA

Bzura zagra w A-klasie
Seniorzy Bzury Chodaków
po rocznej przerwie wrócą na boisko. Nowy zarząd
klubu stanął na wysokości
zadania – Bzura dostała licencję na grę w A-klasie.

Piłkarze rozpoczęli już treningi. Pierwszy mecz w sezonie biało-zieloni rozegrają
18 lub 19 sierpnia. Wcześniej,

kontakt:

tel. 862-23-55,
862-22-35 (wew. 470, 471)
adres do korespondencji:
ul. 1 Maja 21 (Kramnice)
96-500 Sochaczew,
pok. 312

najprawdopodobniej rozegrają sparingi i mecz w ramach
Pucharu Polski. W lidze zmierzą się z 11 drużynami: ULKS
Ciółkowo, GKS Góra, Błękitni Gąbin, Wisła Duninów,
Wicher Cieszewo, Wisła Główina Sobowo, Szopen Sanniki, Mazowia Słubice, Zorza
Szczawin, Polonia Radzanowo, Spójnia Mała Wieś.

e-mail:
ziemia.sochaczewska@sochaczew.pl
www: www.ziemia-sochaczewska.pl
Druk: GRUPA WM Sp. z o.o.
10-364 Olsztyn,
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