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Zabrzmiała 
Majowa Jutrzenka

Jolanta Sosnowska

Mszę rozpoczęło potęż-
nie brzmiące, wielogłoso-
we „Alleluja na Błoniach” - 
kompozycja współczesnego 
twórcy Piotra Pałki w wyko-
naniu Chóru Towarzystwa 
Śpiewaczego Ziemi Socha-
czewskiej. Zespół przygoto-
wał oprawę mszy, a po niej 
niezwykle udany koncert.

C e l e b r ę    p o p r ow a -
dził proboszcz parafi i św. 
Wawrzyńca,   ks.   prałat 
Piotr Żądło, przypomi-
nając, że 3. Maja obcho-

dzimy nie tylko rocznicę 
pierwszej w Europie i dru-
giej na świecie konstytu-
cji, ale także święto Mat-
ki Bożej Królowej Polski. 
Przypomniał wydarzenia 
historyczne, w których na-
ród odwoływał się do swej 
patronki. Śluby lwow-
skie Jana Kazimierza, po-
nowione przez Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego, 
wojnę polsko-rosyjską z 
1920 r. uznawaną za cud 
nad Wisłą, II wojnę, pod-
czas której zanoszono mo-
dły do Świętej Panienki i 

wreszcie pontyfi kat Jana 
Pawła II, którego zawo-
łaniem było „Totus tuus” 
- cały twój. - W ten spo-
sób losy kraju przeplatają 
się z naszą wiarą i oby tak 
zostało - zakończył pro-
boszcz i zaprosił zgroma-
dzonych na koncert pieśni 
patriotyczno-religijnych.

Chór   pod   dy rekcją 
Ewy Szałapskiej, z akom-
paniamentem   Katarzy-
ny Orlińskiej, rozpoczął 
od „Majowej Jutrzenki”, 
uznawanej za pieśń po-
święconą uchwaleniu na-

szej pierwszej konstytu-
cji. Wykonał także kilka 
utworów maryjnych, w 
tym „Modlitwę do Boga-
rodzicy” do słów Juliusza 
Słowackiego. W „Modli-
twie o pokój” współczesne-
go kompozytora Norber-
ta Blachy drugą zwrotkę 
chór zaśpiewał po ukra-
ińsku, solidaryzując się w 
ten sposób z udręczonym 
wojną sąsiadem. Na koniec 
usłyszeliśmy współczesny 
utwór „Uwierz Polsko”, od 
którego tytuł zyskał cały 
koncert. 

Na specjalne wyróżnie-
nie zasługuje partia solowa 
w jednej z pieśni w wykona-
niu Ewy Szałapskiej i Mag-
daleny Szymańskiej. Panie 
zebrały olbrzymie brawa 
za to przepiękne wykona-
nie, choć pochwalić trzeba 
cały zespół, który brzmiał 
tak, jakby nie było covidu i 
dwuletniej przerwy w pró-
bach. Gratulacje w imieniu 
słuchaczy złożyli burmistrz 
Piotr Osiecki i proboszcz 
Piotr Żądło, dumni z tego, 
że Sochaczew posiada tak 
profesjonalny chór.

Msza św. za ojczyznę i koncert pieśni patriotyczno-religijnych uczciły w Sochaczewie 231. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wcześniej władze miasta oraz przedstawiciele „Solidarności” 
złożyli kwiaty przy fi gurze Chrystusa Zmartwychwstałego.
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W MIEŚCIE
WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe 999

Policja 
997, 47 705-52-22

Straż pożarna 
998, 46 862-23-70

Pogotowie energetyczne
991

Pogotowie gazowe (Sime Polska) 
602-343-343, 792-008-866

Urząd Miejski 
46 862-27-30, 46 862-22-35

Całodobowy telefon 
alarmowy Urzędu Miasta
46 862-36-82

Urząd Skarbowy 
46 862-26-04

ZUS 46 862-64-33

Starostwo Powiatowe 
46 864-18-40, 46 864-18-73

ZWiK 46 862-82-30
Zgłaszanie awarii: 
sieci wodociągowej 
668-453-422
sieci kanalizacyjnej
604-195-871

Dodatkowo każdego dnia po godz. 
15.00 awarie można zgłaszać pod 
numerami telefonów:
SUW Płocka 46 811 16 44, 
602 248 627

SUW Chodaków 46 863 26 35,
662 294 742

Oczyszczalnia ścieków 
662 294 743

ZGK 46 862-81-06, 46 
862-93-14

ZKM 46 862-99-27

Zgłaszanie awarii sieci 
oświetlenia ulicznego
698-088-755, 606-663-186

Szpital
46 864-95-00, 46 864-96-00
USC 46 862-23-02

Sąd Rejonowy 
46 862-32-64

PKP 19-757

Koleje Mazowieckie
22 364-44-44

MPT Taxi 191-91

Taxi 46 862-28-42

Taxi Nowa całodobowa 
888-766-600
PEC 
46 862-92-00, 604-206-108,

Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą
46 862-33-09, 

MOSiR 46 862-77-59

SCK 46 863-07-68

Centrum Usług Społecznych 
46 863-14-81, 
46 863-14-82

Miejska 
Audycja 
Samorządowa

W każdy 
wtorek 

i czwartek 

o 11:30

na antenie 

Maciej Frankowski

- Rozstrzygnęliśmy już prze-
targ, czekamy na dostawę 
sprzętu. Za 610 tysięcy złotych 
zmodernizujemy 23 funkcjo-
nujące na terenie miasta par-
komaty oraz zainstalujemy 21 
nowych urządzeń. Będą one 
tożsame, bowiem zwycięz-
cą przetargu została ta sama 
fi rma, która dostarczyła nam 
wcześniej obecnie działające 
parkomaty. Z pewnością du-
żym udogodnieniem dla kie-
rowców będzie to, że wszyst-
kie, zarówno stare jak i nowe 
urządzenia, zostaną wyposa-
żone w terminale dające moż-
liwość płatności bezgotówko-
wej. Wnosić opłaty za bilety 
postojowe będzie można tak-
że za pośrednictwem apli-
kacji mobilnej. Oczywiście 
urządzenia nadal będą przyj-
mowały gotówkę (bilon). Wy-
znaczyliśmy już konkretne lo-
kalizacje, gdzie staną nowe 
parkomaty. Niebawem nastą-
pi ich montaż, rozpocznie się 
też malowanie linii, aby ozna-
czyć miejsca postojowe. Nowy 
regulamin rozszerzonej strefy 
płatnego parkowania zacznie 
obowiązywać od 1 czerwca - 
mówi dyrektor ZKM, Beata 
Furman.

Aktualnie strefa obejmu-
je prawie 400 miejsc postojo-

wych na terenie miasta, obsłu-
giwanych przez 23 parkomaty. 
Wyznaczone miejsca zlokali-
zowane są przy ulicach: Wą-
skiej, Kordona-Janickiego, 1 
Maja, Reymonta, Traugutta, 
Polnej, Żeromskiego, Pokoju, 
Poprzecznej i Warszawskiej.

Od 1 czerwca, po rozsze-
rzeniu strefy, przybędzie 240 
miejsc. Nowe koperty zlo-
kalizowane zostaną: na ul. 
Warszawskiej (od pierwsze-
go wjazdu na plac św. Domi-
nika do al. 600-lecia), na pla-
cu św. Dominika, po jednej 
stronie ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, przy placu Ko-
ściuszki (między ul. Wyszyń-
skiego a Farną), na ul. Farnej 
(od ul. Warszawskiej do To-
ruńskiej), na Staszica po pra-
wej stronie w kierunku Troja-
nowa (od ul. Warszawskiej do 

Farnej), na Narutowicza, przy 
ul. Traugutta po prawej stronie 
w kierunku Boryszewa (od ul. 
Warszawskiej do Ziemowita), 
w ul. Ułanów Jazłowieckich, 
ul. 1 Maja po obu stronach na 
odcinku od ul. Warszawskiej 
do ul. Ułanów Jazłowieckich 
oraz po obu stronach ul. Że-
romskiego od skrzyżowania z 
ul. Narutowicza do ul. Pokoju.

Wysokość stawek opłat po 
rozszerzeniu strefy nie zmieni 
się. Półgodzinny postój nadal 
będzie bezpłatny, a za pierwszą 
godzinę parkowania kierowcy 
zapłacą jedynie 2 zł. Przypo-
mnijmy, że regulamin strefy 
obowiązuje od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8.00 
do 18.00. Wówczas obowiąz-
kiem kierowców jest pobranie 
z parkomatów i umieszczenie 
wydrukowanych biletów po-

stojowych w widocznym miej-
scu, za przednią szybą pojaz-
du, również tych bezpłatnych. 
W siedzibie ZKM można też 
nabyć abonamenty - typu „M” 
dla mieszkańców zameldowa-
nych na pobyt stały lub czaso-
wy przy ulicach objętych stre-
fą kosztuje od 20 zł do 150 zł, w 
zależności od liczby miesięcy, 
na które został wykupiony lub 
też karnet typu „O”, na okazi-
ciela za 200 zł. 

Jak wynika z obserwacji 
obecnie funkcjonującej stre-
fy, mieszkańcy i przedsiębior-
cy, działający w tych częściach 
Sochaczewa, gdzie są parko-
maty, bardzo je chwalą. We 
wrześniu 2020 na portalu So-
chaczew.pl zamieściliśmy son-
daż. Zapytaliśmy internautów, 
co sądzą o SPP. Poprosiliśmy 
o zaznaczenie jednej z trzech 

odpowiedzi. W ciągu czterech 
dni w ankiecie wzięły udział 
294 osoby. Okazuje się, że bli-
sko 80 procent z nich popiera 
SPP i jest zadowolonych z jej 
funkcjonowania. 103 ankie-
towanych (35 proc.) odpowie-
działo, że „strefa ułatwia zna-
lezienie miejsca parkingowego 
w centrum miasta”. Jeszcze 
więcej, bo 123 osoby (42 proc.) 
uważają, że „miasto powin-
no rozwinąć strefę o kolejne 
ulice”. Tylko co piąty pytany 
stwierdził, że „strefa nie speł-
nia swojej roli i powinna znik-
nąć”.

Rozszerzenie strefy wpły-
nie pozytywnie m.in. na roz-
wój gospodarczy kolejnych 
obszarów miasta, które mu-
szą się zmagać z defi cytem 
miejsc postojowych. Głów-
ną zaletą strefy jest bowiem 
zwiększenie rotacji samocho-
dów. Pokazują to statystyki 
w raporcie ZKM za pierwszy 
kwartał 2022 roku. Uśrednia-
jąc, jedno miejsce postojowe 
było każdego dnia wykorzy-
stywane dziewięciokrotnie. 
Przez trzy pierwsze miesiące 
tego roku parkomaty wyda-
ły blisko 220 tys. biletów. Nie 
uderza to jednak kierowców 
po kieszeniach, zdecydowana 
większość z nich,  bo 84 pro-
cent (183,5 tys.), to bezpłatne, 
półgodzinne bilety. 

Wkrótce zapłacisz kartą
Od 1 czerwca zarządzana przez Zakład Komunikacji Miejskiej sochaczewska strefa płatnego parkowania 
zostanie rozszerzona. Pojawi się 21 kolejnych parkomatów. Wszystkie urządzenia zyskają nową 
funkcjonalność - za bilety będzie można zapłacić kartą płatniczą lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Dzięki   wsparciu   wice-
ministra Aktywów Pań-
stwowych, posła Macieja 
Małeckiego, koszty prze-
budowy ulicy w niemal 60 
procentach pokryje rzą-
dowa dotacja. Droga ma 
zyskać asfalt, chodnik, 
odwodnienie i ścieżkę ro-
werową. 
Przed kilkoma dniami ra-
tusz ogłosił przetarg na roz-
budowę ul. Dewajtis, która 
docelowo ma stanowić jed-
ną z dróg dojazdowych do 
nowego mostu na Bzurze. 
Po otwarciu przeprawy uli-
ce Spacerowa i Dewajtis sta-
ną się najwygodniejszą tra-
są dla kierowców jadących 

z centrum miasta w kierun-
ku osiedli domów jednoro-
dzinnych w miejscowościach 
Altanka, Helenka czy Ada-
mowa Góra, ale też alterna-
tywną drogą dla pacjentów 
chcących dojechać do szpita-
la powiatowego.

Na jej przebudowę bur-
mistrz pozyskał dofi nanso-
wanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na rok 2022 w 
wysokości 1.332.484 zł. 

- Pierwotnie wartość prac 
szacowaliśmy na 1,9 mln zł, 
ale patrząc na to, co dzieje się 

na rynku budowlanym, czy-
li gwałtowny wzrost kosztów 
robocizny i materiałów, mu-
sieliśmy zweryfi kować kosz-
torysy. Ostatecznie na kom-
pleksową przebudowę ulicy 
Dewajtis   zabezpieczyliśmy 
2,28 mln zł, w tym 950 tysięcy 
z własnego budżetu. Sytuacja 
jest trudna, ale jestem optymi-
stą i wierzę, że znajdziemy do-
brego i sprawdzonego wyko-
nawcę, który nie zażąda więcej 
niż 2,28 mln za realizację tego 
projektu - mówi burmistrz 
Piotr Osiecki.

W ramach przebudowy 
zaplanowano ułożenie asfaltu 
na długości 365 metrów (dwa 
pasy po trzy metry każdy), bu-

dowę chodnika z kostki bru-
kowej (1,5 m), ścieżki rowe-
rowej (2 m), jednostronnego 
utwardzonego pobocza (0,75 
m), zatok postojowych oraz 
rowów gromadzących nad-
miar wody umocnionych be-
tonowymi płytami ażurowy-
mi. Do przeniesienia będzie 
jeden słup oświetlenia ulicz-
nego oraz odcinek gazociągu, 
gdyż kolidują z planowanymi 
pracami. 

Na oferty fi rm zaintereso-
wanych zamówieniem ratusz 
czeka do 5 maja. Jeśli uda się 
wyłonić wykonawcę prac, na 
ich przeprowadzenie będzie 
miał czas do końca 2022 roku.

(daw)

Ulica Dewajtis w zupełnie nowej odsłonie
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Daniel Wachowski

Wniosek o wsparcie w ramach 
programu „Mazowsze dla 
czystego powietrza 2022” bur-
mistrz złożył w marcu. Miasto 
zaproponowało, że zamiatanie 
ulic, obejmujące jezdnię i za-
toki autobusowe, odbywać się 
będzie przez siedem miesięcy 
na mokro - w centrum mia-
sta dwa razy w miesiącu (sza-
cowana długość ulic 24,4 km), 
natomiast na pozostałych uli-
cach cztery razy w roku (sza-
cowana długość ulic 98,6 km). 
Woda do czyszczenia ulic ma 
pochodzić m.in. z wybudowa-
nych na terenie miasta dwóch 
zbiorników retencyjnych znaj-
dujących się w Chodakowie i 
przy ul. Płockiej. Szacowany 
koszt zadania to 404 tys. zł

Zamiatanie na mokro 
dróg miejskich, w szcze-
gólności   zlokalizowanych 
w centrum miasta, pozwo-
li na zmniejszenie tempera-
tury powietrza na danym 
obszarze, a przede wszyst-
kim na ograniczeniu wtór-
nego pylenia, co przyczyni się 
do zmniejszenia imisji pyłów 
zawieszonych. Wpłynie też 
na jakość powietrza na tere-
nie miasta. W efekcie popra-
wi się mikroklimat terenów 
zurbanizowanych, zmini-
malizowany zostanie efekt 
„miejskiej wyspy ciepła” oraz 
poprawi możliwość przewie-
trzania miasta.

Przypomnijmy, że dwa 
nowe zbiorniki gromadzą-
ce wody roztopowe i desz-

czówkę zbudowano w ra-
mach projektu pod nazwą 
„Rozwój systemów gospo-
darowania wodami opado-
wymi na terenie miasta”. Od 
początku zapowiadano, że 
zgromadzony w nich suro-
wiec posłuży do podlewania 
zieleni miejskiej oraz mycia 
ulic. 

Zbiorniki   retencyjne 
były tylko częścią znacznie 
większego projektu prowa-
dzonego w latach 2019-2021, 
składającego się z ośmiu ele-
mentów. W jego ramach za-
kupiono pojazd do utrzy-
mania zieleni miejskiej a 
przy ul. Parkowej zbudowa-
no wylot odprowadzający do 
Utraty wody opadowe i roz-
topowe. W 2020 roku przy 
Parkowej powstał zbiornik 
retencyjny na deszczówkę o 

pojemności 578 m3. Następ-
nie zmodernizowano 1,1 km 
istniejącej sieci i dobudowa-
no nową deszczówkę w uli-
cach Parkowej, Ogrodowej, 
Topolowej i Grunwaldzkiej. 
Potem ekipy przeszły na te-
ren Chemitexu, gdzie ułoży-
ły 1,8 km kanalizacji desz-
czowej w ul. Wiskozowej, 
Chemicznej i Włókienni-
czej. Zadanie obejmowało 
także montaż studni rewi-
zyjnych, rozbiórkę nieuży-
wanej deszczówki i starej 
sieci wodociągowej. Kolej-
nym krokiem było utwar-
dzenie przepuszczającymi 
wodę płytami ulic Chemicz-
nej, Wiskozowej i Włókien-
niczej, oraz ułożenie asfaltu 
na Topolowej. W ostatnim 
etapie ułożono kilometr ka-
nalizacji deszczowej w ul. 

Płockiej i Łowickiej oraz 
zbudowano zbiornik reten-
cyjny o pojemności 334 m3.

Zadanie   pochłonęło 
14,26 mln zł, ale większość 
tej kwoty - 9,86 mln - po-
kryła unijna dotacja z NFO-
ŚiGW. By spiąć fi nansowa-
nie, ratusz musiał wykazać 
się wkładem własnym (4,4 
mln zł) i ponownie sięgnął 
po dotację, lecz tym razem z 
rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. W ten spo-
sób rząd dołożył do projektu 
3,2 mln, a kasa miasta jedy-
nie 1,2 mln. Po trzech latach 
prac Sochaczew wyposażo-
no w drogi, chodniki, zbior-
niki retencyjne i sieć desz-
czową o wartości ponad 14 
mln zł, wykładając z samo-
rządowej kieszeni jedynie 8 
proc. kosztów. 

Posprzątają na mokro
Radni województwa mazowieckiego zdecydowali o wsparciu 178 projektów związanych 
z poprawą jakości powietrza w województwie. Łączna wartość dofi nansowania to blisko 
9 mln zł. Na liście samorządów, które otrzymają pieniądze, znalazł się Sochaczew 
z planem zamiatania na mokro dróg miejskich. 

Zbiornik retencyjny przy Parkowej mieści prawie 600 m3 wody

U zbiegu ulic 1 Maja i Rey-
monta powstało wyniesio-
ne ponad jezdnię przejście 
dla pieszych. To już kolej-
ny tego typu projekt reali-
zowany przez samorząd 
miasta, ale z pewnością 
nie ostatni.

Wyniesione przejścia mają 
dwie podstawowe zale-
ty: kierowcy muszą przed 
nimi znacząco zwolnić, a 
dodatkowo są one lepiej 
widoczne. Zwykle montu-
je się na nich elementy od-
blaskowe, lub po obydwu 
stronach stawia energoosz-
czędne lampy. Nasz samo-
rząd stawia na to drugie 
rozwiązanie.

Przejście przy ulicy 1 
Maja jest piątym tego typu 
projektem realizowanym 
w ostatnim czasie. Od kil-
ku tygodni kierowcy mu-
szą zwolnić na ulicy Po-
lnej (obok placu zabaw) i 
Żeromskiego (na styku z 
Senatorską), gdzie ratusz 
zbudował za 75 tys. zł dwa 
wyniesione ponad jezd-
nię przejścia dla pieszych. 
Na ich montaż pozyskał 
60,3 tys. zł dofi nansowa-
nia z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg. 

- Obydwa zostaną do-
świetlone, by piesi czu-
li się bezpieczni zarówno 
za dnia, jak i w nocy. Wy-
konawca tych prac został 
wybrany, czeka jedynie na 
dostawę niezbędnych ele-
mentów - wyjaśnia wice-

burmistrz Dariusz Dobro-
wolski. 

Kolejne przejścia kie-
rowcy zauważą przy ul. 
Grunwaldzkiej, Żerom-
skiego (styk z Narutowi-
cza) i okolicy siedziby ZUS 
przy ulicy 1 Maja. One 
też zyskają oświetlenie. I 
tu także samorząd mia-
sta będzie zabiegał o przy-
najmniej częściowy zwrot 
poniesionych   wydatków. 
Na kwietniowej sesji rad-
ni przeznaczyli 80,7 tys. zł 
na wkład własny do pro-
jektu „Bezpieczny pieszy 
- poprawa bezpieczeństwa 
przejść dla pieszych na te-
renie miasta Sochaczew”. 
Ratusz pokryje w ten spo-
sób   piętnastoprocento-
wy wkład własny, a resztę 
środków na modernizację 
przejść przy 1 Maja, Grun-
waldzkiej i Żeromskiego 
oraz na utworzenie mobil-
nych miasteczek rowero-
wych w szkołach podsta-
wowych (ok. 457 tys.) chce 
pozyskać z Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i 
Środowisko.

- Kolejnym punktem, 
gdzie pojawi się bezpiecz-
ne przejście, jest ulica Ko-
chanowskiego, skrzyżowa-
nie z Targową. Mieszkańcy 
okolicznych bloków skarżą 
się na nocne wyścigi, któ-
re, mam nadzieję, taki próg 
zwalniający ostatecznie za-
kończy - dodaje Dariusz 
Dobrowolski.

(daw)

Trzeba będzie zwolnić

27 kwietnia Koleje Ma-
zowieckie zawarły z fi r-
mą Stadler piątą, ostat-
nią już umowę. Dotyczy 
ona dostawy szesnastu 
elektrycznych zespołów 
trakcyjnych. Oznacza to, 
że już w drugiej połowie 
2023 roku nasz lokalny 
przewoźnik będzie po-
siadał komplet 61 nowo-
czesnych, niezawodnych i 
komfortowych pojazdów 
FLIRT.

Cały kontrakt opiewał 
na kwotę ponad dwóch mi-
liardów złotych i był reali-
zowany od początku 2018 
roku. Stadler Polska wy-

produkował i przekazał do 
dziś Kolejom Mazowiec-
kim 29 elektrycznych zespo-
łów trakcyjnych, które były 
sukcesywnie wprowadzane 
do eksploatacji. Nowy tabor 
obsługuje m.in. połączenia 
przez Sochaczewa, na trasie 
Warszawa-Łowicz. W cią-
gu kilkunastu miesięcy prze-
woźnik ma otrzymać kolejne 
32 pociągi wyprodukowane 
w siedleckich zakładach Sta-
dlera. 

Pociągi FLIRT KM są 
klimatyzowane, wyposażo-
ne w urządzenia informacji 
wizualno-dźwiękowej i bez-
przewodowy dostęp do in-
ternetu. Osiągają prędkość 
160 km/h. Są wyposażone w 
wewnętrzny i zewnętrzy mo-
nitoring, platformę dla osób 
z   niepełnosprawnościami, 
miejsce dla wózków inwa-
lidzkich, dziecięcych i rowe-
rów, nowoczesne toalety a 
także defi brylatory AED.

Coraz więcej nowych pociągów
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INWESTYCJE

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE

Maciej Frankowski

25 kwietnia na peronie odbyła 
się konferencja prasowa m.in. 
z udziałem sekretarza stanu w 
Ministerstwie Aktywów Pań-
stwowych Macieja Małeckie-
go i prezesa PKP S.A. Krzysz-
tofa Mamińskiego.

- To bardzo ważny dzień 
dla Sochaczewa. Spółka PKP 
S.A. zainwestuje w naszym 
mieście dziewięć milionów 
złotych. Wprowadzone zosta-
ną nowoczesne rozwiązania 
dla pasażerów, przy jednocze-
snym zachowaniu walorów ar-
chitektonicznych zabytkowe-
go budynku dworca, z którego 
korzystają codziennie setki, je-
śli nie tysiące mieszkańców na-
szego powiatu. Wiosną przy-
szłego roku Sochaczew zyska 
prawdziwą perełkę, wizytów-
kę, z której będziemy dumni – 
mówił Maciej Małecki. 

Dworzec ma być kom-
fortowy, funkcjonalny, łatwo 
dostępny dla niepełnospraw-
nych. Znajdzie się w nim po-
czekalnia, kasy biletowe, to-
alety i lokal gastronomiczny. 
Zostanie dostosowany do 
standardów współczesnej ob-
sługi podróżnych. Podczas 
remontu pasażerowie będą 
korzystali z dworca tymcza-
sowego. 

- Powstanie on blisko pe-
ronów, w ich niedalekim są-
siedztwie. Stanie tam pięć 
kontenerów, w których znaj-
dować się będą poczekalnia 
o powierzchni 26 mkw., kasa 
biletowa, dwie toalety, po-

mieszczenia techniczne. Pasa-
żerowie nie odczują żadnych 
utrudnień. Gdy dworzec tym-
czasowy będzie gotowy, na 
początku wakacji przystąpimy 
do prac związanych z moder-
nizacją głównego budynku – 
mówił prezes fi rmy Sochbud, 
Krystian Nowicki. 

Metamorfozę   przejdzie 
też plac przed dworcem. Jak 
informuje ZKM, w związku 
z remontem dworca nie po-
gorszy się sytuacja pasażerów. 
Liczba połączeń ze stacji nie 
zmieni się, lecz rozkład jazdy 
siłą rzeczy ulegnie lekkiej ko-
rekcie, bowiem autobusy nie 
będą mogły parkować przy 
stacji PKP. 

- Na czas remontu będzie 
to dla nas przystanek prze-
jazdowy, a nie pętla jak do tej 
pory. Ostateczne uzgodnienia 
zapadną po spotkaniu z przed-
stawicielem fi rmy Sochbud. W 
zależności od nich powstanie 

jeden lub dwa przystanki tym-
czasowe. Pierwszy z nich, na 
wprost budynku dworca, bę-
dzie wysunięty do pasa drogo-
wego ulicy Sienkiewicza. Będą 
odjeżdżać z niego autobusy w 
stronę Chodakowa. Nie wie-
my natomiast czy będzie wy-
starczająco dużo miejsca, aby 
autobusy mogły tam wykrę-
cać. Jeśli okaże się to niemożli-
we, wówczas postawimy drugi 
przystanek tymczasowy na ul. 
Sienkiewicza, 130 metrów od 

skrętu w ul. Księcia Janusza. 
Zatrzymywać się będą przy 
nim autobusy jadące w stronę 
Energopu – mówi Beata Fur-
man, dyrektor ZKM. 

To dopiero wstępne pla-
ny zmian w organizacji ruchu, 
które w praktyce zaczną obo-
wiązywać nie wcześniej niż na 
przełomie czerwca i lipca, bo-
wiem zgodnie z zapowiedzia-
mi plac zostanie zamknięty 
dopiero po ukończeniu budo-
wy dworca tymczasowego. 

Przebudują dworzec
Rozpoczyna się modernizacja sochaczewskiego dworca PKP. Wykonawcy 
inwestycji przekazano już plac budowy. Koszt przedsięwzięcia to 9 mln zł. 
Prace potrwają do wiosny przyszłego roku, a już za dwa miesiące obsługę 
pasażerów przejmie dworzec tymczasowy. 

Od 2017 roku, dzięki wspól-
nemu   dofinansowaniu 
Urzędu Miejskiego w Socha-
czewie i gminy Sochaczew, 
mieszkańcy miasta i okolic, 
a także turyści mogą korzy-
stać w sezonie wiosenno-
-letnim z darmowych prze-
jazdów do Żelazowej Woli.

W tym roku do Domu Uro-
dzenia Fryderyka Chopina 
będzie można pojechać za 
darmo autobusem linii nr 6, 
w okresie od 30 kwietnia do 
2 października, we wszyst-
kie dni wolne od pracy tj. 
święta, gdy w kalendarzu 
widzimy czerwoną kartkę. 
Do końca sierpnia autobus 
między stacją PKP, a mu-
zeum w Żelazowej Woli bę-
dzie jeździł w sumie dzie-
więć razy dziennie w obie 
strony. Z kolei we wrześniu, 
ze względu na zmianę go-
dzin funkcjonowania mu-
zeum w Żelazowej Woli, 
zrobi osiem kursów.

Rozkład jazdy obowiązujący 
od 30 kwietnia do 31 sierpnia

Trasa z PKP do Żelazowej Woli, przystanek PKP: 
9:22, 10:35, 11:40, 12:53, 14:18, 15:15, 

16:00, 16:45, 17:40

Trasa z Żelazowej Woli pod dworzec PKP, 
przystanek Żelazowa Wola: 11:10, 12:03 

(T), 13:20, 14:53, 15:38, 16:23, 17:17, 

18:15, 19:51

Rozkład jazdy obowiązujący
od 1 września do 2 października

Trasa z PKP do Żelazowej Woli, przystanek 
PKP: 9:22, 10:35, 11:40, 12:53, 14:18, 

15:15, 16:00, 16:45

Trasa z Żelazowej Woli pod dworzec PKP, 
przystanek Żelazowa Wola: 11:10, 12:03 (T), 

13:20, 14:53, 15:38, 16:23, 17:17, 18:15

(T)- autobus z Żelazowej Woli 12:03 do 
Trojanowa (dojazd 12:16), z Trojanowa 12:30, 
na PKP 12:51

Uwaga: W przypadku konieczności zmiany rozkła-
dów jazdy w trakcie trwania akcji darmowych 
przejazdów, korekty obejmą również zmiany 
w kursach linii nr 6 do Żelazowej Woli.

Darmowa „szóstka” 
do Żelazowej Woli

Spółka Koleje Mazowieckie 
przedłuża nieodpłatne prze-
jazdy dla obywateli Ukrainy. 
Będą one obowiązywać do 30 
czerwca. 

Ma to zapewnić uchodźcom 
swobodny dojazdu do ich 
miejsc pobytu na obszarze 
kursowania pociągów nasze-
go lokalnego przewoźnika. 
Do skorzystania z darmo-

wych przejazdów uprawnia 
ukraiński paszport, potwier-
dzający przekroczenie gra-
nicy Polski lub innego pań-
stwa europejskiego od 24 
lutego 2022 r., lub dokument 
ze zdęciem potwierdzający 
obywatelstwo Ukrainy wy-
dany również po 24 lutego, 
okazywany wraz z powiado-
mieniem o nadaniu numeru 
PESEL. (mf)

Darmowe bilety dłużej

Trwa budowa hali sporto-
wej przy Zespole Szkół Cen-
trum Kształcenia Praktycz-
nego. Jej realizacja stała się 
możliwa dzięki rządowemu 
wsparciu. 

Zadanie wykonuje socha-
czewska fi rma Hegor. - 
Prace zaawansowane są 
w ok. 70 proc., wszystko 
idzie zgodnie z harmono-
gramem robót. Zakończy-

liśmy instalacje i kładzenie 
tynków w hali oraz w czę-
ści łącznika. Wylano doce-
lowo posadzki na piętrze 

łącznika. Wewnątrz zaczy-
namy stricte wykończenio-
we roboty - gresy, glazury, 
parapety. Tu potrzeba już 

wyższych temperatur, aby 
ściany i wilgoć odparowa-
ła. Liczę na ocieplenie, by-
śmy mogli przystąpić do 
malowania. Na zewnątrz 
trwają prace elewacyjne, 
wkrótce rozpoczniemy ro-
boty związane z infra-
strukturą drogową - mówi 
Michał Felczak, kierownik 
budowy. 

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Zaczynają roboty wykończeniowe
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NASZE SPRAWY

Daniel Wachowski

- Jest Pan osobą, która an-
gażuje się w zadania reali-
zowane przez muzeum, 
zna materię, którą się zaj-
muje, w krótkim czasie 
przejął Pan po poprzedni-
ku ciężar obowiązków. De-
cyzja o awansie jest podyk-
towana przede wszystkim 
obserwacją Pana działań 
w ostatnich ośmiu miesią-
cach. Życzę powodzenia i 
deklaruję, że z mojej stro-
ny ma Pan pełne wsparcie 
- powiedział Piotr Osiecki 
wręczając Michałowi Gór-
nemu akt powierzenia.

Gratulacje dyrektoro-
wi złożyła także Sekretarz 
Miasta, Joanna Niewia-
domska-Kocik.  

W czasie spotkania 
rozmawiano o najbliższych 
planach placówki - progra-
mie Nocy Muzeów, no-
wych wydawnictwach oraz 
pozyskanych   zbiorach. 
Muzeum zakupiło unika-
tową kolekcję osiemnastu 
zdjęć wykonanych w 1928 
roku,   dokumentujących 
budowę fabryki sztuczne-
go jedwabiu w Chodako-
wie. Oryginalne fotografi e, 
z opisami w języku francu-
skim, były własnością ko-
lekcjonera z Wielkiej Bry-
tanii. Zbiór będzie można 
obejrzeć na wystawie, jaką 
muzeum planuje przygo-
tować w przyszłym roku 
z okazji 95. rocznicy uru-
chomienia fabryki.

Rozmawiano także o 
planach rozbudowy mu-
zeum. Jak powiedział bur-
mistrz, na czerwcowej se-
sji zaproponuje radnym 

wpisanie tego zadania do 
Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej, by jeszcze w tym 
roku powstała koncep-
cja, a gotowa dokumenta-
cja wraz z kosztorysami i 
pozwoleniem na budowę, 
do końca 2024 roku. Nie 
jest to nowy pomysł. Plan 
rozbudowy obiektu, jego 
unowocześnienia, dosto-
sowania oferty do zmie-
niających się oczekiwań 
odbiorców, zgłoszono w 
ubiegłym roku do realiza-
cji w ramach Żyrardow-
skiego Obszaru Funkcjo-
nalnego (ŻOF). Tworzą 
go gminy z powiatów so-
chaczewskiego, żyrardow-
skiego i grójeckiego, które 
wspólnie chcą zabiegać o 
pieniądze z nowego budże-
tu UE na lata 2021-2027. 
Do ŻOF nasz samorząd 
złożył niemal trzydzieści 
wniosków inwestycyjnych, 
a jednym z nich jest Tu-
rystyczne Mazowsze obej-
mujące modernizację so-
chaczewskich zabytków, w 
tym rozbudowę muzeum. 

Nominacja wręczona
Burmistrz Piotr Osiecki wręczył Michałowi Górnemu akt powierzenia na 
trzy lata stanowiska dyrektora Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą. Od września ub. roku Michał Górny pełnił obowiązki dyrektora 
jednostki, gdy jej poprzedni szef, Paweł Rozdżestwieński, rozstał się z muzeum 
w związku z objęciem funkcji dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu. 

Michał Górny ma 31 lat. Na Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza ukończył dwa kierunki studiów - archeologię 
i historię (specjalizacja: historia wojskowości), a na 
Uniwersytecie Łódzkim studia podyplomowe z zakresu 
rzeczoznawstwa uzbrojenia. Obecnie na Uniwersytecie 
Warszawskim, w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy 
Południowo-Wschodniej kończy studia doktoranckie. Brał 
udział w badaniach archeologicznych m.in. na Ukrainie, w 
Bułgarii, w Turkmenistanie i Rumunii. Wielokrotnie sięgał po 
stypendia prezydenta Sieradza, rektorskie dla najlepszych 
studentów i najlepszych doktorantów. Jest współautorem 
publikacji naukowych „Bzura 1914-1915” oraz „Śladami 
partii Kazimierza Mielęckiego. Studium historyczno-arche-
ologiczne” a także autorem licznych artykułów naukowych 
i popularnonaukowych publikowanych m.in. w czasopiśmie 
historycznym „Mówią Wieki”.

Zgodnie z wolą rodziny, 
Pierwsza Dama RP spoczę-
ła obok swego męża w Świą-
tyni Opatrzności Bożej. 23 
kwietnia odbył się pogrzeb 
Karoliny   Kaczorowskiej, 
małżonki ostatniego pre-
zydenta RP na uchodź-
stwie, Honorowego Obywa-
tela Sochaczewa, Ryszarda 
Kaczorowskiego.  

Pożegnanie odbyło się w 
Świątyni Opatrzności Bo-
żej w Warszawie z udzia-
łem władz państwowych 
i samorządowych. Socha-
czew reprezentowali bur-
mistrz Piotr Osiecki oraz 

wiceprzewodniczący rady 
miasta Arkadiusz Karaś. 
Hufi ec ZHP Sochaczew 
wystawił drużynę repre-
zentacyjną Związku Har-
cerstwa   Polskiego   oraz 
poczty sztandarowe Sza-
rych Szeregów i ZHP. 

Na zakończenie cere-
monii złożenia urny z pro-
chami w Panteonie Wiel-
kich Polaków, instruktorzy 
oraz drużyna reprezenta-
cyjna Hufca ZHP Socha-
czew, którą dowodził hm. 
Julian Tasiecki, towarzy-
szyli burmistrzowi i wice-
przewodniczącemu rady w 
złożeniu kwiatów. 

Dom Urodzenia Fryderyka 
Chopina zaprasza do parku 
w Żelazowej Woli na cykl bez-
płatnych niedzielnych warsz-
tatów integracyjnych dla ro-
dzin ukraińskich i polskich. 

Program zajęć przygotowa-
ny został z myślą o stworzeniu 
przestrzeni integrującej ro-
dziny ukraińskie i polskie. Na 
zajęciach będzie obecny tłu-
macz, zaś wstęp jest bezpłatny. 

Dzięki wsparciu Funda-
cji Orlen placówka przygoto-
wała trzy specjalne niedziele 
między 8 maja a 19 czerwca. 
Każdorazowo spotkania roz-
poczynały się będą o 10:30 od 
zajęć gordonowskich (śpie-
wanki i rytmiczanki w opar-
ciu o metodę prof. Edwina E. 
Gordona) „Muzyka dla smy-
ka”, przeznaczonych dla ro-
dziców z dziećmi w wieku 0-3 

lata oraz w wieku przedszkol-
nym.

Dla dzieci w wieku 4-7 lat 
muzeum proponuje zabawy 
muzyczne i ruchowe nawią-
zujące do twórczości Frydery-
ka Chopina, czy też zabawy z 
farbami i pędzlami. Ich rozpo-
częcie przewidziano na godz. 
11.30.

Bezpłatne wejściówki na 
zajęcia można rezerwować za 
pośrednictwem strony https://
bilety.nifc.pl/ lub bezpośred-
nio przed rozpoczęciem zajęć 
w kasach muzeum. Przy zapi-
sach należy podać liczbę dzie-
ci mających uczestniczyć w za-
jęciach, miejsc dla opiekunów 
nie trzeba rezerwować. 

UWAGA! Liczba miejsc 
jest ograniczona.

Szczegółowy harmono-
gram zajęć znajduje się na 
stronach NIFC . 

Spoczęła w Panteonie 
Wielkich Polaków

Integracyjne warsztaty 
w Żelazowej Woli
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SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Sebastian Stępień

CUS doszły oczywiście 
nowe obowiązki. Jednak 
poza ich spełnianiem insty-
tucja wykazuje dodatkowe 
inicjatywy.

300 zł dla każdego
Do 27 kwietnia wpłynę-
ły wnioski o 300 zł dla bli-
sko 900 osób i środki zostały 
już w większości wypłacone. 
Każdego dnia wpływają jed-
nak kolejne. 

- Dla otrzymania tego 
świadczenia kluczowa jest 
kwestia wyrobienia PESEL-
-u, dlatego w pierwszych 
tygodniach najwięcej pra-
cy miał jednak urząd mia-
sta - mówi dyrektor CUS, 
Zofi a Berent. - Po otrzyma-
niu numeru PESEL uchodź-
cy musieli założyć konto 
w polskim banku, dlatego 
my jesteśmy, jak ja to nazy-
wam, dopiero trzecią bram-
ką. Tłoczno zaczyna się u 
nas robić dopiero teraz. Zda-
rzyły się jednostkowe przy-
padki, że wniosek był wy-
cofywany.   Wnioskodawcy 
stwierdzali, że nie skorzysta-
ją z pomocy, bo wracają do 
Ukrainy. 

Nie da się przewidzieć, 
ile jeszcze jednorazowych 
świadczeń wypłaci socha-
czewski CUS, bo liczba 
nadanych w urzędzie miasta 
numerów PESEL nie będzie 
tożsama z liczbą wypłaco-
nych świadczeń. W Socha-
czewie zamieszkują osoby, 
które mogły uzyskać PESEL 
w innym urzędzie na tere-
nie kraju, ale też takie, które 
uzyskały PESEL w naszym 
mieście, pojechały dalej i o 
wsparcie zwrócą się na dru-
gim końcu Polski.

Oby watele   Uk rainy 
mogą korzystać w CUS ze 
świadczeń rodzinnych na 
tych samych zasadach co 
Polacy. Z uwagi na sytuację 
w ich kraju, jak również na 
to, że Ukraina nie jest człon-
kiem Unii Europejskiej, cały 
ciężar dostarczenia odpo-

wiednich dokumentów spa-
da na wnioskodawców. Do-
datkowo dokumenty muszą 
być przetłumaczone na nasz 
język urzędowy. 

- W tej chwili świadcze-
nie rodzinne jest przez nas 
wypłacane dla około 250 
osób - mówi dyrektor Be-
rent. - Wniosków o tego 
typu pomoc również syste-
matycznie przybywa. Jed-
nak obarczone są szeregiem 
formalności, jak na przykład 
transkrypcja różnych aktów 
stanu cywilnego, przygoto-
wanie tłumaczeń, dlatego 
procedura weryfi kacji wnio-
sków jest dość długa.

Dożywianie 
nie tylko w szkołach
Inną formą pomocy, jaką 
oferuje CUS jest opłacanie 
posiłków dzieciom w szko-
łach. Centrum opłaca obia-
dy dla 120 dzieci, co nie ob-
ciąża budżetu miasta, gdyż 
koszty z tym związane bie-
rze na siebie rządowy Fun-
dusz Pomocy. Ta pomoc 
może być udzielana przez 
okres do dwóch miesięcy. 
Ale to nie wszystkie działa-
nia prowadzone przez CUS 
w tym zakresie.

- W ramach zadania 
zleconego nam przez bur-
mistrza   przygotowujemy 
posiłki dla uchodźców prze-
bywających w hali sportowej 
przy ulicy Kusocińskiego 

- mówi Zofi a Berent. - Jeśli 
chodzi o obłożenie hali, to 
sytuacja jest bardzo dyna-
miczna, zmienia się niemal 
każdego dnia. Jedni jadą da-
lej, w ich miejsce pojawiają 
się nowe osoby. Liczba prze-
bywających na hali oscyluje 
wokół 30-40 i to my zajmu-
jemy się całodniowym wy-
żywieniem tych osób. 

Różne 
wymiary pomocy 
W okresie świąt CUS wy-
szedł z szeregiem inicjatyw, 
do których nie jest zobligo-
wany. W hali przy Kusociń-
skiego zorganizowane zo-
stało spotkanie z władzami 
miasta, rodzaj świąteczne-
go obiadu, w którego przy-

gotowanie aktywnie włą-
czyły się przebywające tam 
panie z Ukrainy. Ponadto 
we współpracy z probosz-
czem Piotrem Żądło udało 
się zorganizować święcenie 
pokarmów dla uchodźców 
w kościele parafi i św. Waw-
rzyńca. 

- Byłam zaskoczona za-
interesowaniem, jakie wzbu-
dziła ta inicjatywa - mówi 
dyrektor Berent. - Mimo że 
osoby były poinformowa-
ne, że święcenie przeprowa-
dzi ksiądz katolicki, zjawiły 
się ich dziesiątki. Proboszcz 
Żądło wykazał się ogrom-
nym taktem i wrażliwością, 
wygłosił piękne słowa do 
naszych gości, tego dnia nie 
brakowało łez i wzruszeń.

Wojna na Ukrainie trwa 
już przeszło dwa miesią-
ce. Od jej rozpoczęcia do 
Sochaczewa trafi ają ludzie 
często pozbawieni dachu 
nad głową, którzy stracili 
cały dorobek. Większość, 
po pierwszym szoku, stara 
się organizować sobie życie 
w nowej rzeczywistości.

W ogromnej mierze pole-
ga to na powrocie do ak-
tywności. Sochaczewskie 
fi rmy od 24 lutego zgłosi-
ły zatrudnienie już blisko 
ośmiuset pracowników z 
ukraińskim   paszportem. 
Ustawa o pomocy uchodź-
com zakłada, że ich zatrud-
nienie nie wymaga obecnie 
składania wniosku o po-
zwolenie na pracę. Wystar-
czy zaraportować taki fakt 
we właściwym urzędzie.

Uchodźcy starają się w 
miarę swoich możliwości 
podziękować za otrzymywa-
ną z różnych stron pomoc. 
Czasem jest to drobny gest, 
jak upieczenie ciasta. Cza-
sem zorganizowane dzia-
łanie, takie jak 19 kwietnia, 
kiedy grupa obywateli Ukra-
iny, którzy schronili się w 
naszym mieście przed woj-
ną, posprzątała las gawłow-
ski, by w ten sposób wyrazić 
wdzięczność za schronienie, 
jakiego udzielają im socha-
czewianie.

- Chcieliśmy w ten spo-
sób podziękować - mówi 
Ludmiła Czumajewa. - Dla 
mnie to była też bardzo 
miła wycieczka. Pogoda 
dopisała, a okolice Socha-

czewa są przepiękne. Ma-
cie ogromne szczęście, że 
mieszkacie w tak pięknie 
położonym mieście.

W sprzątaniu wzięli też 
udział m.in. pierwsi ukra-
ińscy   członkowie   Klubu 
Wolontariuszy przy CUS, 
piętnastolatkowie Valenty-
na Yarych i Mychajło Pa-
vlykivski. 

- Przez te dwa miesią-
ce spotkało mnie ze strony 
Polaków tyle dobroci, że ja 
czasami wieczorem siada-
łam na łóżku i łzy mi napły-
wają do oczu na myśl, że lu-
dzie mogą być tak wspaniali 
- mówi Valentyna. - Na-
dal otacza mnie olbrzymia 
życzliwość. W szkole czuję, 
że nauczyciele a także inni 
uczniowie bardzo chcą nam 
pomóc. Na początku moja 
mama otrzymała wsparcie, 
bez którego byśmy sobie tu 
nie poradzili. Dlatego jak 
tylko jest to możliwe, sta-
ram się jakoś odwdzięczyć.

Z Mychajło nie zdąży-
liśmy już porozmawiać. 
Krótko po akcji sprząta-
nia opuścił nasz kraj i z ro-
dziną wrócił do Ukrainy, 
twierdząc, że chce być tam 
na miejscu, jeśli do obro-
ny będą potrzebowali też 
młodszych mężczyzn. Na 
pewno zostawił w Socha-
czewie pewien ślad akcja-
mi wolontariackimi, w któ-
re się angażował. A dzięki 
jego pracy podsochaczew-
ski las w stronę Altanki 
stał się odrobinę przyjem-
niejszym miejscem.

(seb)

Pomoc ma wiele twarzy
Od chwili, gdy w Sochaczewie zjawili się pierwsi uchodźcy z Ukrainy, Centrum 
Usług Społecznych dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić im pomoc 
i przysługujące świadczenia. Obecnie CUS zajmuje się przede wszystkim 
wypłatą jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla każdej osoby 
z Ukrainy, która przekroczyła granicę z Polską po 24 lutego. 

Kilkadziesiąt osób przyszło na święcenie pokarmów zorganizowane wspólnie przez CUS 
i parafi ę św. Wawrzyńca

Część pokarmów została poświęcona w cerkwi w Płocku

Świąteczne spotkanie w świetlicy hali przy Kusocińskiego

Chcą się odwdzięczać
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Pani sekretarz, co teraz 
wchodzi w zakres pani 
obowiązków?
Obecnie wydział sekretarza 
miasta skupia zadania pię-
ciu referatów. Jest to referat 
komunikacji zewnętrznej, w 
skład którego wchodzi m.in. 
redakcja „Ziemi Sochaczew-
skiej”, Biuro Rady Miejskiej,  
referat gospodarczy, Biuro 
Obsługi Klienta, które nie-
długo otrzyma nowe zada-
nia wynikające z elektronicz-
nego obiegu dokumentów, 
referat kultury i turystyki, a 
także archiwum zakładowe. 
W wydziale sekretarza mia-
sta pozostają również kadry 
oraz informatycy.

Pozostańmy przez chwi-
lę przy kulturze i tury-
styce. Dotychczas był to 
oddzielny wydział pod 
pani kierownictwem, 
który teraz staje się re-
feratem. Jak będzie wy-
glądała jego organizacja 
pracy?
Są to dwa duże obszary 
działalności, które tak jak 
poprzednio znajdą się pod 
jednym   kierownictwem. 
Zwłaszcza turystyka wyma-
ga fachowego podejścia i po-
szerzenia zakresu działań. 
Mam na myśli m.in. pro-
dukt turystyczny „Mała Oj-
czyzna Chopina” istniejący 
już w świadomości miesz-
kańców i partnerów projek-
tu. Teraz przyszedł czas na 
jego sformalizowanie i pod-
niesienie na wyższy poziom. 

Rozumiem, że dopóki 
nie powstanie dokładny 
schemat organizacyjny, 
to w pani rękach spo-
czywa przygotowanie 
zbliżających się imprez. 
Mam na myśli Dzień 
Dziecka i Święto Miesz-
kańców.
Co do Dnia Dziecka, biorąc 
pod uwagę imprezę organi-
zowaną z tej okazji w Żela-
zowej Woli 5 czerwca, nasz 
festyn odbędzie się w nie-
dzielę 29 maja. Dzięki takiej 
współpracy, dzieci dwu-

krotnie będą obchodziły 
swoje święto. Chcemy im 
zapewnić mądrą, atrakcyj-
ną zabawę, podczas której 
będą się uczyć, poznawać 
nowe zjawiska i rozwijać 
zainteresowania. Liczymy 
także na integrację różnych 
środowisk, ludzi w różnym 
wieku i gości przybyłych z 
ogarniętej wojną Ukrainy.

Miasto ponownie zapro-
si małych mieszkańców 
miasta i ich rodziców do 
Krainy Przygód w parku 
Garbolewskiego. Na co 
mogą liczyć?
Zgodnie z tytułem im-
prezy, na całą masę przy-
gód zgrupowanych w wie-
lu krainach. Zacznijmy od 
najmłodszych, dla których 
odbędą się znane już z Ar-
tystycznych Kramnic zaję-
cia Parabam! Zapraszamy 
dzieci już od pierwszego 
miesiąca życia.

Czy powróci do nas Kra-
ina Karmelków?
Oczywiście. Na nasz fe-
styn przyjedzie Manufak-
tura Czekolady z Pozna-
nia, w której dzieci poznają 
tajniki powstawania liza-
ków i cukierków od sa-
mego początku aż do ich 
konsumpcji. Wiele będzie 
się działo również w Kra-
inie Plastycznej, do któ-
rej zaproszą Stowarzysze-
nie Uniwersytet Trzeciego 

Wieku,   Sochaczewskie 
Planszówki,   Sochaczew-
skie Centrum Kultury oraz 
artysta malarz Barbara 
Derda. Będą warsztaty rę-
kodzieła - zabawy z gliną, 
nauka tkania, tworzenie 
zabawek na szydełku, zaję-
cia malarskie, Miasteczko 
Mapetów, tworzenie prac 
z wykorzystaniem drukar-
ki 3D oraz Plener Mistrza 
Plastka, czyli doroczny 
konkurs plastyczny, tym 
razem pod hasłem „Zie-
lono mi”. Jego rozstrzy-
gnięcie i wręczenie nagród 
odbędzie się na koniec fe-
stynu.

W poprzednich latach, 
jeszcze w ogródku jor-
danowskim, dużym po-
wodzeniem cieszyła się 
Kraina Gier i Zabaw.
Pamiętamy o tym i przy-
gotowaliśmy szereg warsz-
tatów z różnych dziedzin. 
Będzie Miasteczko Szach-
-Mat, czyli poznawanie taj-
ników gry królewskiej pod 
okiem mistrza szachowe-
go, gry w wersji XXL, a 
wśród nich: domino, krę-
gle, kapsle, scrabble, gra w 
klasy i wiele, wiele innych. 
Nie zabraknie także kąci-
ka baniek mydlanych, tak 
ogromnych, że można w 
nich zamknąć dziecko.

Wspomniała pani o 
warsztatach. Jakie za-

gadnienia dzieci poznają 
w tym roku?
Polecam warsztaty chemicz-
ne z eksperymentami m.in. 
na suchym lodzie, z barwie-
niem kwiatów, tworzeniem 
własnego mydła. Warszta-
ty technologiczne zapew-
ne spodobają się młodym 
ludziom zainteresowanym 
robotyką, mechaniką i pro-
gramowaniem. Propozycje 
dla nich to m.in. budowanie 
robotów i kodowanie gier. 

W programie można tak-
że znaleźć warsztaty 
ekologiczne. 
Ekologia to bardzo szero-
ka dziedzina, a my sku-
piamy się na kilku zagad-
nieniach, które pokażą, że 
można żyć w zgodzie z na-
turą. Szczególnie polecam 
energorower, dzięki które-
mu, z wykorzystaniem siły 
własnych mięśni, można 
naładować baterie sprzętu 
elektronicznego czy napić 
się świeżego soku. Fachow-
cy pokażą, jak zbudować 
bombę nasienną, sadzić 
kwiaty, segregować domo-
we śmieci.

Dzieci będą miały rów-
nież okazję spotkać 
zwierzęta. Poprzytulać 
alpaki i potowarzyszyć 
osiołkowi z Zagrody w 
Zakrzewie.
Zwierzęta są nieodłącz-
nym elementem imprez 

dla dzieci, zważywszy na 
ich dobroczynny wpływ 
na różne zmysły. Ale to-
warzyszyć nam będą tak-
że wielkie maskoty ze 
znanych i popularnych 
bajek, z którymi dzie-
ci tak lubią się fotografo-
wać.

A czy w tym roku zago-
ści literatura i historia?
Oczywiście. Będzie nam 
t o w a r z y s z y ć    K r a i n a 
Książki, którą przygotu-
ją i po której oprowadzą 
pracownicy miejskiej bi-
blioteki. Oprócz gier, za-
baw i quizów odbędzie się 
spotkanie z pisarką Elizą 
Piotrowską, autorką „Cio-
ci Jadzi” i „Tupcia Chrup-
cia”. Wiele się wydarzy w 
Historycznej Krainie Od-
krywcy. Spotkamy tam 
przedstawicieli zapomnia-
nych zawodów, począwszy 
od tych pospolitych jak 
powroźnik, kowal, garn-
carz czy świecownik, aż 
po zajęcia wymagające 
wiedzy naukowej, a więc 
astronoma czy alchemi-
ka. Wszyscy oni zaprezen-
tują swoje warsztaty pracy, 
łącznie ze średniowieczną 
kuchnią, na której wypie-
kane będą podpłomyki.

Chyba powiedzieliśmy 
już o wszystkich atrak-
cjach? Jest ich tak dużo, 
że może nie wystarczyć 
czasu, aby odwiedzić 
wszystkie krainy.
Ale to jeszcze nie koniec. 
Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji zadba o kon-
dycję i wiedzę sportową 
dzieci. Wspólnie z orga-
nizacjami pozarządowy-
mi przygotuje pokazy gier 
podwórkowych, m.in. w 
gumę, w zbijaka. Odbę-
dzie się także trening ko-
mandosów i Wielki Festi-
wal Kredy. W animacje 
dla dzieci aktywnie włą-
czą się stowarzyszenia, 
szkoły językowe, a nawet 
zakłady pracy. Będą zniż-
kowe bilety do Parku Li-

nowego a na pływalni 
wodny festyn.

A czy w tym roku będzie 
tradycyjna scena?
Oczywiście. Rozłoży się na 
niej Kraina Muzyki a wystą-
pią przedszkolaki, uczniowie 
sochaczewskich szkół, uczest-
nicy zajęć w SCK i szkole mu-
zycznej. Zobaczymy scenę 
dziecięcą oraz spektakl Open 
Day Junior, występ zespołu 
tanecznego „Folklorek”, or-
kiestrę smyczkową PSM, a na 
koniec festynu chętni wezmą 
udział w programie i parko-
wej paradzie Orkiestry Dętej 
Sochaczew.

Istotnym postulatem 
uczestników imprez 
plenerowych był bu-
fet z zimnymi napojami, 
kawą, lodami. 
Zadbaliśmy o to, aby takie 
miejsce znalazło się na te-
renie parku. Zapraszamy 
dzieci i rodziców w nie-
dzielę 29 maja, w godz. 14-
18. Jeśli tylko pogoda nie 
spłata nam fi gla, zapowia-
da się świetna zabawa.

A zaraz po tym wyda-
rzeniu czeka nas Święto 
Mieszkańców - Dni So-
chaczewa. Czy jest już 
scenariusz tej imprezy?
Są już podstawy scenariu-
sza, dopracowujemy szcze-
góły, ale ponieważ czas 
mamy ostatnio niepewny 
i bardzo trudny, poczekaj-
my z ofi cjalnym ogłosze-
niem programu. Na pew-
no, podobnie jak Dzień 
Dziecka, Święto Mieszkań-
ców będzie miało integra-
cyjny charakter i odbędzie 
się w kompleksie amfi teatr 
- park F. Chopina - bulwa-
ry nad Bzurą. Wszystkich 
zainteresowanych już dziś 
zapraszam na drugi week-
end czerwca.

W następnym wydaniu ZS 
zaprezentujemy szczegółowy 

program obchodów Dnia Dziecka 
w Krainie Przygód

Stawiam na integrację
Od 1 kwietnia znacznie poszerzył się jej zakres obowiązków, bowiem powierzono jej funkcję sekretarza miasta. 
Oprócz nowych zadań nadal nadzoruje sochaczewską kulturę i turystykę. O najbliższych planach wynikających 
z reorganizacji urzędu oraz działalności kulturalnej, z Joanną Niewiadomską-Kocik rozmawia Jolanta Śmielak-Sosnowska.
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Sebastian Stępień

W Muzeum Ziemi Socha-
czewskiej i Pola Bitwy nad 
Bzurą obchody zaczną się 
od godziny 15:00 premierą 
kolejnego wydania Roczni-
ka Sochaczewskiego oraz 
panelem wykładowym o 
orientalnych i kaukaskich 
śladach na ziemi socha-
czewskiej. 

- W dużej mierze opar-
liśmy się w tym roku na 
kultywacji pamięci o Stani-
sławie Glezmerze i jego Pa-
wilonie Japońskim w pod-
sochaczewskich Strugach, 
czyli pierwszego protomu-
zeum na ziemiach polskich, 
a być może i w Europie, pre-
zentującego zabytki kultu-
ry japońskiej - mówi dy-
rektor MZSiPBnB Michał 
Górny. - Zależało nam, by 
przypomnieć o tym miej-
scu jako istotnym elemen-
cie tożsamości naszego re-
gionu. Ponadto kultura 
japońska jest już nieroze-
rwalnie związana z Żela-
zową Wolą. Nie trzeba ni-
kogo przekonywać, jak 
ważny dla Japończyków 
jest Fryderyk Chopin. Do-
datkowo dysponujemy sze-
roką dokumentacją jedne-
go z pierwszych koncertów 
chopinowskich w Żelazo-
wej Woli, którego gwiaz-
dą była pochodząca z Ja-
ponii Chieko Hara. Przez 
pierwsze 20 lat na koncer-
tach chopinowskich bardzo 
często pojawiali się przed-
stawiciele ambasady japoń-
skiej. Japończycy bywali 
w Sochaczewie i mają pe-
wien wpływ na nasz region. 
Stąd nasza decyzja, żeby w 
tym roku przybliżyć zwie-
dzającym ten orientalny te-
mat. I to w bardzo szerokim 
spektrum, od wojskowości, 
przez elementy związane z 
muzyką, rytuałami. Jestem 
przekonany, że każdy bę-
dzie mógł znaleźć element, 
którym się zainteresuje. 

Wielbicieli militariów 
na pewno zainteresuje po-

kaz grupy rekonstrukto-
rów z Łańcuta, którzy za-
prezentują m.in. elementy 
oporządzenia japońskiego 
piechura z XVII w. Jeśli ko-
goś bardziej ciekawi mu-
zyka, będzie mógł obejrzeć 
pokaz gry na shamisenie, 
charakterystycznym japoń-
skim instrumencie struno-
wym albo pokaz japońskie-
go tańca. Zaplanowaliśmy 
również prezentację japoń-
skich strojów oraz szereg 
warsztatów. Nie zabraknie 
ceremoniału picia herba-
ty, bardzo charakterystycz-
nego elementu dla kultu-
ry japońskiej. Chętni będą 
mogli wziąć udział w warsz-
tatach japońskiej kaligra-
fi i. Wszystko to odbywać się 
będzie w budynku muzeum.

Część wykładowa w 
tym roku została rozsze-
rzona na skansen, gdzie 
pojawi się przygotowany 
na jej potrzeby namiot. 

- Mamy w tym roku 
grupę, myślę, bardzo cieka-
wych wykładowców, choć-
by z Muzeum Azji i Pacy-
fi ku, czy doktorantów z 
Uniwersytetu   Warszaw-
skiego - mówi Michał Gór-
ny. - Nie zabraknie oczy-
wiście naszych lokalnych 
historyków. Tematy rozbite 
będą na dwa panele. Pierw-
szy - typowo orientalny, 
związany z Japonią i Kau-
kazem w Sochaczewie. Dru-
gi związany ze sferą sacrum, 

to znaczy religie ziemi so-
chaczewskiej. Przygotowa-
liśmy wykład o ewangeli-
kach, religiach kaukaskich, 
przewiną się muzułmanie, 
prawosławie na zachodnim 
Mazowszu i oczywiście ju-
daizm. Prezentacja fi lmu 
o sochaczewskich żydach, 
mimo że w programie po-
jawia się o godzinie 18.00, 
będzie jednak zapętlona, by 
każdy zainteresowany mógł 
go obejrzeć w dowolnym 
momencie zwiedzania.  

W ramach współpra-
cy z pozostałymi biorący-
mi udział w organizacji te-
gorocznej Nocy Muzeów w 

Sochaczewie placówkami 
przygotowana została m.in. 
wycieczka piesza śladem 
sochaczewskich cmentarzy. 
Przed 16.00 zainteresowani 
będą mogli udać się na nią 
z przewodnikiem. Zakoń-
czy się w okolicach grobow-
ca mułły azerskiego. Tam 
każdy z uczestników zde-
cyduje, czy chce wrócić, zo-
baczyć pozostałe atrakcje 
przygotowane przez Mu-
zeum Ziemi Sochaczew-
skiej, czy też woli udać się 
do Muzeum Kolei Wąsko-
torowej na przejazd ciuch-
cią do Żelazowej Woli. Tam 
na uczestników czekał bę-

dzie między innymi recital 
chopinowski. 

W Muzeum Ziemi So-
chaczewskiej po panelu wy-
kładowym, około godziny 
18:00, rozpoczną się poka-
zy, warsztaty i prezentacje. 
Na zwiedzających będą cze-
kały też stanowiska stałe, na 
których zobaczą prezentację 
rynsztunku japońskiego ery 
Sengoku (XVI w.) na przy-
kładzie III Najemny Od-
dział Piechoty Japońskiej. 
Prezentacja 14 Pułk Uła-
nów Jazłowieckich oraz sto-
isko Eco kimono de Casual, 
gdzie obejrzeć będzie moż-
na stroje japońskie.

- Nie zabraknie też te-
matyki II wojny światowej 
- zapewnia Michał Gór-
ny. - Jednak w tym roku 
chcemy ją pokazać ina-
czej, przez pryzmat wpły-
wów kulturowych innych 
nacji na nasz region. Po 
17.00 pod muzeum pojawi 
się też autokar, którym bę-
dzie można udać się w re-
jon związanych z II wojną 
światową sochaczewskich 
fortyf ikacji.   Tam   chęt-
ni skorzystają z atrak-
cji przygotowanych przez 
grupę pasjonatów historii 
z Arturem Gałeckim na 
czele. 

Program Nocy Muzeów w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą:
15:00 - 15:40 - Prezentacja Rocznika Sochaczewskiego/Panel wykładowy 1 (Pawilon) Orientalne i kaukaskie ślady.
16:00 - 16:20 - Michał Górny (MZSiPBnB) - Podróż Stanisława Glezmera do Japonii i historia pawilonu japońskiego w Strugach. 
16:30 - 16:50 - Dominika Kossowska-Janik (Muzeum Azji i Pacyfi ku) - Historia pisma w Azji.
17:00 - 17:20 - Michał Górny (MZSiPBnB) - Zakaukaski Konny Pułk Muzułmanów i Kaukaski Pułk Górski w Sochaczewie.
17:30 - 17:50 - Paweł Janik (OBA UW) - Plemiona Kaukazu - krótka historia.
15:50 - wycieczka z przewodnikiem szlakiem sochaczewskich cmentarzy. Limit uczestników: 20 osób. Przejście do 
Muzeum Kolei Wąskotorowej./Panel wykładowy 2 (namiot w skansenie). 
16:00 - 16:20 - Ks. Eliasz Tarasiewicz - Prawosławie na Zachodnim Mazowszu. 
16:30 - 16:50 - Roman Żuchowicz (UW) - Religie Kaukazu. 
17:00 - 17:20 - Marek Babulewicz (14 Pułk Ułanów Jazłowieckich) - tradycje kawalerii tatarskiej w Wojsku Polskim 1918 - 1939. 
17:30 - 17:50 - Radosław Jarosiński (MZSiPBnB)- Kościół ewangelicki na ziemi sochaczewskiej. 
18:00 - 20:00 - stała prezentacja fi lmu „Na sochaczewskim kirkucie”. 
17:30 - Projekt „Sochaczewskie fortyfi kacje” wycieczka autokarowa po sochaczewskich schronach z okresu II wojny 
światowej. Warsztaty i prezentacje - pawilon. 
18:00 - 18:30 - III Najemny Oddział Piechoty Japońskiej - prezentacja wojskowości japońskiej XVII wieku, pokaz mieczy i zbroi. 
18:40 - 18:50 - III Najemny Oddział Piechoty Japońskiej - pokaz gry na shamisenie.
18:50 - 19:10 - III Najemny Oddział Piechoty Japońskiej - taniec japoński. 
19:20 - 20:20 - Julia Caba - warsztaty kaligrafi i japońskiej. Obowiązują zapisy, limit 30 osób. 
20:30 - 21:00 - Eco kimono de Casual - Kimona, haori i yukaty. Strój japoński 1910 - 1930. 
21:10 - 22:00 - Julia Caba - ceremonia picia herbaty - warsztaty. Obowiązują zapisy, limit 30 osób. 
Stanowiska stałe: 
1. Prezentacja rynsztunku japońskiego ery Sengoku (XVI w.). III Najemny Oddział Piechoty Japońskiej. 
2. 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich. 
3. Eco kimono de Casual - prezentacja strojów japońskich.

Takiej nocy jeszcze nie było
Wielkimi krokami zbliża się Noc Muzeów. W sobotę 14 maja w jej organizację włączą się trzy największe placówki 
muzealne na naszym terenie - Dom Urodzenia Fryderyka Chopina, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej. Udział wezmą też stowarzyszenia i instytucje, m.in. Warsztat Terapii 
Zajęciowej oraz Projekt Sochaczewskie Fortyfi kacje. Koordynatorem Nocy Muzeów jest Miasto Sochaczew.

FO
T.

 E
. S

O
Ń

SK
I

FO
T.

 J
. C

AB
A



95 maja  nr 9 (1410)
SOCHACZEWSKA

NOC MUZEÓW

Sebastian Stępień

O propozycji Muzeum Zie-
mi Sochaczewskiej i Pola 
Bitwy nad Bzurą piszemy 
obszernie w oddzielnym 
tekście. Każdy, kto 14 maja 
uda się na zwiedzanie, bę-
dzie musiał dokonać sze-
regu wyborów, bo uczest-
nicz yć   we   wsz yst k ich 
wydarzeniach nie sposób.

Swoją ofertę pod ha-
słem „100-lecie Socha-
czewskiej Kolei Wąsko-
torowej”   przygotowało 
Muzeum Kolei Wąskoto-
rowej. Przede wszystkim 
po raz czwarty odbędzie 
się wycieczka „Do Cho-
pina pod parą”, organizo-
wana wspólnie z Muzeum 
w Żelazowej Woli, przy 
wsparciu Urzędu Miejskie-
go. Pociąg ma zaplanowa-
ny postój na przystanku 
Sochaczew Miasto, skąd 
chętni będą mogli udać się 
do Muzeum Ziemi Socha-
czewskiej. 

Od godziny 16:00 do 
darmowego   zwiedzania 
udostępnione zostaną wy-
stawy stałe i czasowe, w 
tym najdłuższa makieta 
wąskotorowa w Polsce, czy 
dzieje sochaczewskiej kolei 
wąskotorowej. 

- Zaplanowaliśmy pokazy 
prac torowych w skansenie, 
otwarta zostanie poczekal-
nia i pomieszczenie dyżurne-
go ruchu w głównym budyn-
ku stacyjnym - mówi asystent 
w Muzeum Kolei Wąskotoro-
wej Łukasz Popowski. - Po raz 
drugi w historii Nocy Muze-
ów pokażemy ruchome po-
jazdy w skansenie, przejazdy 
drezyną wahadłową. 

Nie zabraknie ogniska, w 
którym będzie można upiec 
przyniesione przez siebie 
kiełbaski, a później skonsu-
mować je w specjalnie udo-
stępnionym   pasażerskim 
wagonie.   W   muzealnym 
skansenie rozegrana zosta-
nie gra terenowa. Otwarta 
zostanie salonka generalska 
z instalacją multimedialną. 
Na zamontowanym ekranie 

organizatorzy pokażą fi lm o 
jej dziejach. 

W ramach przejazdu 
„Do Chopina pod parą” bę-
dzie można wrócić po reci-
talu chopinowskim z Żela-
zowej Woli do Sochaczewa, 
również z przystankiem So-
chaczew Miasto. Po zmro-
ku w Muzeum Kolei Wą-
skotorowej zaplanowane 
zostały dwa nocne przejaz-
dy ciuchcią na krótszym 
odcinku - do stacji Socha-
czew Miasto i z powrotem. 
Ale najciekawiej zapowia-
dają się industrialne wystę-
py z elementami fi reshow. 
Na tę okoliczność pojazdy 
w skansenie zostaną klima-
tycznie podświetlone. 

W muzealnej sali pro-
jekcyjnej odbędzie się po-

kaz fi lmu „Pociąg” w 
reżyserii Jerzego Kawale-
rowicza. 

W tym roku w orga-
nizację włączył się rów-
nież Warsztat Terapii Za-
jęciowej   stowarzyszenia 
„Ja-Ty-My”. Od godzi-
ny 18 przy ulicy Choda-
kowskiej 10 będzie moż-
na obejrzeć wystawę prac 
malarskich i rękodzieła au-
torstwa uczestników WTZ 
oraz   zwiedzić   budynek 
placówki.

Swoją ofertę przygoto-
wał także Projekt Socha-
czewskie Fortyfi kacje.

- W tegoroczną Noc Mu-
zeów, między godziną 14:00 
a 20:00, planujemy otworzyć 
nasze schrony dla wszystkich 
chętnych - mówi koordyna-

tor projektu, Artur Gałecki. 
- Ponadto w ramach współ-
pracy z Muzeum Ziemi So-
chaczewskiej o godz. 17.20, 
dzięki wsparciu UM Socha-
czew, przed placówkę   zo-
stanie   podstawiony autokar, 
który zabierze wszystkich 
zainteresowanych w przy-
gotowaną przez nas podróż 
historyczno-wojskową „Śla-
dami sochaczewskich forty-
fi kacji okresu II wojny świa-
towej”.

Zw ied z a n ie    socha-
czewskich schronów po-
łączone   zostanie   z   plene-
rową projekcją fi lmu p.t. 
„Franciszkanie z Niepoka-
lanowa na przymusowych 
robotach   for ty f ikacy j-
nych w rejonie Sochacze-
wa”. Będzie to premiera 
tego historycznego fi lmu. 
Jego projekcja odbędzie 
się nietypowo, bo na bocz-
nej ścianie schronu przy 
ul. Kątowej. Zaplanowa-
no również prezentację 
zrewitalizowanych schro-
nów przy ul. Lubiejewskiej. 
Spotkanie zakończy pre-
lekcja przy fortyfi kacji na 
ul. Kątowej.

W Żelazowej Woli od 
16:00 do 22:00 dostęp-
ne będą do nieodpłatnego 
zwiedzania wszystkie wy-
stawy stałe i czasowe. Do-
datkowo co pół godziny 
grupy 10-osobowe będą 
mogły wejść z przewodni-
kiem na zamknięte na co 
dzień poddasze dworku. 
Organizatorzy nie zdra-
dzają, co czeka tam na 
zwiedzających.  

O 16:30 do parku w Że-
lazowej Woli zaprosi zna-
komity przewodnik An-
drzej Fortuna. Na godzinę 
18:00, po przybyciu uczest-
ników wycieczki „Do Cho-
pina pod parą”, zaplano-
wano koncert Aleksandry 
Świgut (fortepian), Mar-
cina Zdunika (wioloncze-
la) i Janusza Wawrzyniaka 
(skrzypce). Po 20:00 roz-
pocznie się kolejny godzin-
ny spacer po parku z An-
drzejem Fortuną. 

Nocna współpraca
Noc Muzeów na naszym terenie to po raz kolejny kooperacja 
muzealnych placówek. Dodatkowo w organizację włączył się Warsztat Terapii 
Zajęciowej oraz Projekt Sochaczewskie Fortyfi kacje.

W ostatnich dniach poże-
gnaliśmy kolejną osobę 
z grona sochaczewskich 
twórców. 21 kwietnia od-
szedł od nas utalentowany 
malarz i portrecista, Win-
centy Orłowski. Miał 71 
lat.

Ponad 20 lat uczestniczył 
w zajęciach Klubu Plasty-
ka przy Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Sochaczewie. 
Razem jeździliśmy na ple-
nery malarskie, do muze-
ów i galerii, prowadziliśmy 
długie dyskusje o sztuce.

Witek był niezwykle 
taktowny w ocenie prac 
kolegów plastyków. Jedno-
cześnie mogliśmy liczyć na 
trafnie spostrzeżenia i su-
gestie, co zrobić, aby były 
one lepsze. Sam był mi-
strzem portretu. Potra-
fi ł nie tylko uchwycić fo-
tografi czne podobieństwo, 
ale sprawić, że twarze 
„ożywały” pod jego pędz-
lem. Wiele osób może się 
cieszyć z portretu namalo-

wanego ręką Mistrza. Jego 
prace znajdują się także w 
kościołach, zbiorach pry-
watnych w kraju i na świe-
cie.

Witek posiadał także osią-
gnięcia pedagogiczne, jako 
dyrektor szkoły i nauczyciel 
plastyki. O jego zasługach mó-
wili uczestnicy pogrzebu 25 
kwietnia na cmentarzu ko-
munalnym. W naszej pamię-
ci pozostanie jednak, przede 
wszystkim, jako wspaniały, 
pomocny i wyjątkowo uzdol-
niony kolega.

Jego rodzinie składamy 
szczere kondolencje.

Barbara Jachimowicz
wraz 

z grupą przyjaciół malarzy

Pożegnaliśmy 
mistrza portretu

Za nami kolejne spotka-
nie Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Dyskusja na te-
mat ostatniej pozycji była 
bardzo żywiołowa. Okaza-
ło się, że czytając ten sam 
tekst każdy z nas inaczej 
go odbiera i inaczej odczy-
tuje. 

Lato, upał, skwar w mie-
ście, osobiste kłopoty - poja-
dę na prowincję, tam na ło-
nie natury znajdę spokój i 
odzyskam wolność i radość 
życia. Tak myśli główna bo-
haterka powieści Rachel 
Cusack, Stella. Rozczaro-
wana dotychczasowym ży-
ciem w dużym mieście mło-
da prawniczka postanowiła 
rzucić pracę, męża, balast 
mieszkania na kredyt i roz-
począć nowe życie w pięk-

nych i kojących okoliczno-
ściach przyrody. Niestety 
rzeczywistość bardzo od-
staje od wyobrażeń dziew-
czyny…

Gościem   specjalnym 
spotkania była pani Agniesz-
ka prowadząca internetową 
sprzedaż traw ozdobnych i 
bylin. Opowieściom i za-
chwytom nad ogrodowymi i 
balkonowymi uprawami nie 
było końca. 

Na następne spotka-
nie DKK zaprasza 30 maja 
o 16.00. Tematem rozmo-
wy będzie książka Bernarda 
Schlinka „Olga”. Tego dnia 
gościem specjalnym będzie 
pisarz Wiktor Hajdenrajch 
autor m.in. powieści oby-
czajowej „Elbing – Elbląg – 
na zakręcie historii”. 

MBP Sochaczew

Z DKK na angielskiej wsi

14 maja w kierunku Żelazowej Woli wyrusz pociąg retro

Od 14.00 będzie można zwiedzać sochaczewskie fortyfi kacje

WTZ przygotował wystawę prac swoich podopiecznych
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Jolanta Sosnowska

Jak informuje Mazowiec-
ki Urząd Wojewódzki, na 
terenie województwa ma-
zowieckiego w tym roku 
stwierdzono 22 przypad-
ki wścieklizny u zwierząt. 
Choroba pojawiła się w 
Warszawie oraz w powie-
cie gostynińskim. 

Na terenie naszego po-
wiatu należy zachować na-
stępujące środki ostrożno-
ści:

- Psy trzymać na uwięzi 
lub na ogrodzonym terenie. 
Warto przy okazji zajrzeć 
do książeczki szczepień, bo 
w Polsce obowiązkowemu 
ochronnemu   szczepieniu 
podlegają psy powyżej trze-
ciego miesiąca życia, a na-
stępnie nie rzadziej niż co 
dwanaście miesięcy. Koszty 
z tym związane pokrywa-
ją właściciele zwierząt. Jak 
nam powiedziano w przy-
chodniach weterynaryjnych 
na terenie miasta, szcze-
pienie psa lub kota przeciw 
wściekliźnie kosztuje od 20 
do 50 zł, przy czym tę wyż-
szą stawkę zapłacimy, je-
śli chcemy, aby nasz zwie-
rzak otrzymał jednocześnie 
szczepionkę przeciw innym 
chorobom zakaźnym. Za 
uchylanie się od  obowiązku 
szczepień, grozi mandat w 
wysokości nawet 500 zł.

- Koty należy trzymać 
w zamknięciu. Jeśli nie 
były szczepione - trzeba 
o to niezwłocznie zadbać. 
Szczepienie kotów wyko-
nuje się w terminie 30 dni 
od dnia ukończenia przez 

zwierzaka trzeciego mie-
siąca życia, a następnie nie 
rzadziej niż co dwanaście 
miesięcy.

- zwierzęta gospodar-
skie muszą przebywać na 
zamkniętych wybiegach. 

W ubiegłym roku na 
Mazowszu   odnotowano 
łącznie 110 przypadków 
wścieklizny u zwierząt, nie 
tylko dziko żyjących, ale 
też domowych, np. kotów. 

- Obowiązek szczepie-
nia   zwierząt   domowych 
przeciwko wściekliźnie jest 
naszą wspólną odpowie-
dzialnością. To kluczowe, 
aby zapobiec potencjalne-
mu zachorowaniu u czło-
wieka.   Niezaszczepione 
zwierzęta stanowią bezpo-
średnie zagrożenie dla lu-
dzi, dlatego apeluję o za-
chowanie ostrożności w 
sytuacji spotkania niezna-
nych nam zwierząt na swo-

jej drodze. Nawet jeśli zo-
baczymy ranne zwierzę i 
chcemy mu pomóc, nie do-
tykajmy go. Należy powia-
domić odpowiednie służby. 
Nie podejmujmy działań 
na własną rękę. Pamiętaj-
my też, że szczepienie prze-
ciw wściekliźnie psów jest 
obowiązkowe, a kotów za-
lecane, z wyjątkiem ko-
tów przebywających na ob-
szarze zagrożonym, gdzie 
szczepienie jest obowiązko-
we - czytamy w komunika-
cie wojewody mazowieckie-
go Konstantego Radziwiłła.

Ten niepokojący apel 
wynika z faktu, że wście-
klizna jest niebezpiecz-
na dla człowieka - nie ma 
na nią lekarstwa. Jedy-
ną ochroną człowieka są 
szczepienia zwierząt dziko 
żyjących i domowych. Je-
żeli człowiek zostanie po-
gryziony przez zarażone 

zwierzę, powinien jak naj-
szybciej zgłosić się do le-
karza i postępować zgod-
nie z jego zaleceniami. W 
przypadku   zauważenia 
niepokojących zachowań u 
zwierząt należy powiado-
mić Powiatowy Inspekto-
rat Weterynarii w Socha-
czewie mieszczący się przy 
ul. Staszica 152, nr tel. (46) 
862-84-53. 

W powiecie socha-
czewskim nie wykryto 
żadnego przypadku cho-
roby, mimo to urząd miej-
ski podjął już działania w 
kierunku szczepienia dzi-
ko żyjących kotów. Opieka 
nad nimi należy bowiem 
do obowiązków miasta. 
Trzeba więc zastosować 
się do zaleceń i nie wzbu-
dzać paniki. A na pewno 
nie grozić opiekunom dzi-
ko żyjących kotów, co nie-
stety miało już miejsce.

Szczepienia najlepszym 
sposobem na wściekliznę
Powiat sochaczewski został uznany za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny. 
W związku z tym wojewoda nałożył na właścicieli psów, kotów i zwierząt 
gospodarskich nowe obowiązki. W naszym powiecie jest to na razie działanie 
prewencyjne, bo dotychczas nie stwierdzono żadnego przypadku wścieklizny.

Na bulwarach nad Bzurą 
rozpoczęła się akcja sadze-
nia drzew. Na zlecenie mia-
sta pracownicy ZGK zabrali 
się za sadzenie 42 brzóz, a 
wkrótce na tym terenie poja-
wią się także buki.

- Wybór gatunków drzew 
nie jest przypadkowy. Ob-
szar podzamcza pozostaje 
pod opieką konserwatora za-
bytków i na te dwa konkret-
ne gatunki otrzymaliśmy jego 
zgodę – wyjaśnia Agnieszka 
Tomaszewska naczelnik Wy-
działu Ochrony Środowiska 
UM. 

Przypomnijmy, że tereny 
rekreacyjne nad Bzurą pro-
jektowano pod rządami po-
przedniej ustawy prawo wod-
ne i już kilka lat temu ratusz 
planował obsadzenie tego 
obszaru nową zielenią. Wy-
stępował do Wód Polskich 
o odstępstwo, proponował 
kompromisowe   rozwiąza-
nia, ale Wody Polskie (dawny 
Regionalny Zarząd Gospo-
darki Wodnej) nie wyraziły 
zgody na trwałe nasadzenia 
przypominając, że w prawie 

wodnym istnieje zapis, iż na 
obszarach szczególnego za-
grożenia powodzią zabrania 
się wykonywania robót oraz 
czynności   utrudniających 
ochronę przed powodzią lub 
zwiększających   zagrożenie 
powodziowe, w tym sadzenia 
drzew lub krzewów. Ten prze-
pis zniknął z ustawy i obecnie 
taki zakaz obowiązuje tylko 
w odniesieniu do wałów prze-
ciwpowodziowych, co otwo-
rzyło drogę do planowania 
nasadzeń na sochaczewskich 
bulwarach. 

Druga przyczyna dla-
czego na bulwarach drzewa 
nie pojawiły się wcześniej, to 
trwałość projektu, na któ-
ry samorząd miasta uzyskał 
wielomilionowe dofi nanso-
wanie unijne. Przez kilka lat, 
od chwili oddania obiektu do 
użytkowania, nie wolno do-
konywać żadnych istotnych 
zmian. Ingerowanie w projekt 
grozi nawet koniecznością 
zwrotu dotacji.  To zagroże-
nie też minęło, stąd pierwsze 
drzewa na bulwarach. I bę-
dzie ich z każdym rokiem co-
raz więcej.   (daw)

W piątek 22 kwietnia, czyli 
w Międzynarodowy Dzień 
Ziemi w Szkole Podstawo-
wej nr 6 odbyły się specjalne 
zajęcia proekologiczne dla 
wszystkich uczniów. 

Oszczędzanie prądu i wody, 
prawidłowa segregacja śmie-
ci, wiedza o odnawialnych 
źródłach energii - to główne 
wątki związane z edukacją 
ekologiczną, które przyswoili 
uczniowie i dzielili się tą wie-
dzą z kolegami z innych klas. 

Z okazji Dnia Ziemi po-
szczególne klasy wspólnie z 
wychowawcami   przygoto-
wały coś wyjątkowego. Od-
wiedziliśmy grupę najmłod-
szych uczniów, z klas 0-3. 
Były wiersze, piosenki, tań-
ce, krótkie przedstawiania, 
wszystko w tematyce troski 
o środowisko naturalne na-
szej wspólnej planety. Z kolei 
starsi uczniowie zaprezento-
wali m.in. prace plastyczne. 
Ich wystawę można obejrzeć 
na szkolnym korytarzu. (mf)

Nowe drzewa na bulwarach

Dzień Ziemi w SP 6
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BLISKO NAS

Jolanta Sosnowska

Od blisko 30 lat w Warsza-
wie, a od 16 w naszym po-
wiecie odbywa się konkurs 
dla aktywnych młodych 
ludzi, którzy nie szczędzą 
własnego czasu i pomy-
słów, aby wspierać osoby 
potrzebujące opieki, róż-
nych form pomocy, a cza-
sem zwykłego zaintereso-
wania. To wolontariusze 
towarzyszą osobom star-
szym w domach pomocy, 
prowadzą korepetycje dla 
uczniów nieradzących so-
bie w nauce, organizują 
imprezy charytatywne na 
rzecz chorych, biorą udział 
w zbiórkach pieniężnych, 
np. WOŚP i podejmują sze-
reg innych działań na rzecz 
lokalnego środowiska.

Konkurs „8 Wspania-
łych” miał swój początek 
w stolicy, w tamtym cza-
sie podzielonej na osiem 
dzielnic. Z każdej z nich 
wybierano najaktywniej-
szego młodego człowie-
ka, który był przykładem 
dla innych. Po kilku latach 
konkurs objął cały kraj, 
również Sochaczew.

- Dwa ostatnie lata na-
znaczone pandemią i zwią-
zanymi z nią obostrzenia-
mi ostudził nieco zapał 
i ograniczył działalność 
wolontariacką. Widać to 
po ilości zgłoszeń - mówi 
Monika Kacprzak, człon-
kini Lokalnego Komi-

tetu Organizacyjnego. - 
Mam nadzieję, że teraz ta 
działalność rozkwitnie ze 
zdwojoną siłą, bo wolonta-
riusze są nam nadal bardzo 
potrzebni.

W tej edycji w katego-
rii indywidualnej ÓSEM-
KI wpłynęło siedem zgło-
szeń, wśród młodszych, 
czyli ÓSEMECZEK - jedno 
zgłoszenie, za to w katego-
rii grupowej organizatorzy 
przyjęli pięć zgłoszeń (jed-
na ÓSEMKA i cztery ÓSE-
MECZKI).

15 marca w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w 
Sochaczewie jury powoła-
ne przez Lokalny Komitet 
Organizacyjny przeprowa-
dziło rozmowy z wolonta-
riuszami zgłoszonymi do 
konkursu. W pracach ko-
misji brali udział repre-
zentanci gmin, miasta i 
starostwa. Oceniali mo-
tywy działania uczestni-

ków, konsekwencję i wy-
trwałość w pokonywaniu 
trudności, efekt społeczny 
podejmowanych wyzwań 
oraz staż w pracy społecz-
nej.

Eliminacje ogólnopol-
skie odbyły się 7 kwietnia 
w Młodzieżowym Domu 
Kultury im. Marii Gwiz-
dak w Warszawie. Decy-
zją jury w eliminacjach 
ogólnopolskich powiat so-
chaczewski reprezento-
wała Katarzyna Majorek. 
Do prac w ogólnopolskiej 
komisji konkursowej zo-
stała powołana  Monika 
Kacprzak z Lokalnego Ko-
mitetu Organizacyjnego.

- Nasza gala lokalna dla 
laureatów i nagrodzonych 
z powiatu sochaczewskie-
go odbędzie się we wtorek 
17 maja o godzinie 13:00 w 
patio kramnic miejskich. 
Zapraszam uczestników i 
wszystkich, którym leży na 

sercu działalność wolonta-
riacka - dodaje Monika Kac-
przak. 

Organizatorem kon-
kursu ogólnopolskie-
go jest Fundacja „Świat 
na Tak”, sochaczewskie-
go - Lokalny Komitet Or-
ganizacyjny w składzie: 
Monika Kacprzak MP4, 
Joanna Adamiak SP6, 
Małgorzata Adamczyk 
SP1, Magdalena Osińska 
,,80”, Małgorzata Gra-
barek ,,80”, Adela Więc-
kowska ZSS w Ermino-
wie, Monika Lankiewicz 
MP4.

Wsp ó łorga n i z ato -
rzy: Starostwo Powia-
towe w Sochaczewie i 
osiem gmin powiatu so-
chaczewskiego Brochów, 
Iłów, Miasto Sochaczew, 
Młodzieszyn, Nowa Su-
cha, Rybno, Sochaczew, 
Teresin.

Już wiadomo, która fi rma 
zajmie się wymianą uszko-
dzonego przez trąbę po-
wietrzną dachu sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej 
nr 6. Za 760 tys. zł prace prze-
prowadzi przedsiębiorstwo 
Dach System z Oleszna. W 
ubiegłym tygodniu zawarto z 
nią stosowną umowę. 

Przypomnijmy, że uszkodze-
nia obiektu powstały w wy-
niku trąby powietrznej, która 
przeszła nad naszym miastem 

17 stycznia. Z oddanego do 
użytkowania w 1997 roku 
budynku wichura zerwała 
ok. 1/3 pokrycia dachowego. 
Po tym zdarzeniu samorząd 
miejski zlecił wykonanie eks-
pertyzy technicznej obiektu. 
Jej autorzy w podsumowaniu 
napisali m.in, że zalecają zde-
montowanie wszystkich płyt 
dachowych, gdyż nie są już 
przymocowane w takim stop-
niu, aby dawały wymagane 
bezpieczeństwo użytkowania 
obiektu oraz zapewniały wy-

maganą szczelność ich połą-
czeń. 

- Pierwotnie zakładali-
śmy, że naprawę uda się wyko-
nać za 150-200 tys. zł, jednak 
autorzy ekspertyzy technicz-
nej jednoznacznie zalecili, by 
wymienić całą konstrukcję. 
Dach służy od 25 lat, technolo-
gia jego wykonania nie odpo-
wiada obecnym standardom, 
częściowa wymiana poszy-
cia byłaby trudna technicznie, 
dlatego cała sala gimnastycz-
na będzie zadaszona od nowa. 

Dach System z Oleszna będzie 
miał cztery miesiące na prze-
prowadzenie zleconych robót, 
a to oznacza, że od września 
lekcje wychowania fi zycznego 
powrócą do hali - informuje 
burmistrz Piotr Osiecki.

Przetarg na wymianę ca-
łego dachu został ogłoszo-
ny tuż po marcowej sesji, gdy 
głosami radnych PiS i Socha-
czewskiego Forum Samorzą-
dowego wydzielono w budże-
cie miasta 750 tys. zł na ten cel.

(daw)

Wolontariusze do nagród
XVI Sochaczewska Edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków 
„8 Wspaniałych” będzie miała swój fi nał 17 maja w kramnicach miejskich. 
Lokalny Komitet Organizacyjny konkursu zaprasza uczestników tej edycji 
oraz wszystkich zainteresowanych ideą wolontariatu.

Nowy dach do końca wakacji
Do 26 maja trwa nabór wnio-
sków w ramach VII edycji 
Programu Działaj Lokalnie 
w powiecie sochaczewskim. 
O dotacje mogą starać się 
organizacje oraz grupy nie-
formalne z terenu powiatu 
sochaczewskiego oraz są-
siedniej gminy Kampinos.

W tegorocznej edycji można 
zdobyć granty do 6000 zł na 
projekty aktywizujące lokal-

ne społeczności, przeciwdzia-
łające negatywnym skutkom 
pandemii oraz wspierające 
uchodźców z Ukrainy. Ko-
misja konkursowa wybierze 
kilka najciekawszych projek-
tów, spełniających   oczekiwa-
nia i warunki regulaminu 
konkursu. Projekty można 
składać wyłącznie przez ge-
nerator wniosków on-line. 
Więcej na  ten temat na stro-
nie popps.org.pl.

Działaj lokalnie

Sekcja brydża działająca 
w Stowarzyszeniu Uni-
wersytet Trzeciego Wieku 
zorganizowała Turniej 
Brydża Sportowego. 1 
maja w kramnicach miej-
skich o puchary ufundo-
wane przez miasto Socha-
czew rywalizowało ze sobą 
osiemnaście par. 

- Jedną parę stanowili 
mama z synem. Byli i star-
si, i młodsi, i nestorzy. Naj-
ważniejsze, że około 30 
procent grających stano-
wiły dzieci i to chyba po-
winno cieszyć najbardziej 
– mówi prezes UTW Ja-
dwiga Urbaniak. 

Turniej przebiegł 
sprawnie i po 26 rozda-
niach okazało się, że wy-
grała go para z Sochaczewa 
- Zenon Filipiak i Andrzej 
Wiśniewski. Druga loka-

ta przypadła również pa-
rze z naszego UTW, Ja-
nowi Chłopeckiemu i 
Zbigniewowi Jamce. Na 
pudle znalazło się miejsce 
dla przedstawicieli UTW 
w Łowiczu. Trzecie miej-
sce zajęli Alicja Jackow-
ska–Szot i Jacek Szkup. 
Najmłodszymi uczestnicz-
kami zostały Anna Pie-
chucka i Martyna Gmu-
rek, które łącznie mają 25 
lat. Najstarszą grającą parą 
byli panowie z Łowickie-
go Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, Józef Czapnik i 
Tadeusz Nodzak. Ich łącz-
ny wiek to 160 lat. 

Turniej swoim patro-
natem objął burmistrz 
Piotr Osiecki. Słodycza-
mi i napojami wydarzenie 
wsparły fi rmy „Lukrecja”, 
„Tęczowy Ogród „oraz 
„Carletti „.

Sochaczewscy 
seniorzy górą
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Jazzowe zamknięcie 
sezonu

Magiczne show 
nie tylko dla dzieci

Zabawne, pełne dobrego humoru i magicznych sztuczek show zagwarantował dzieciom Bill Herz, który 30 kwietnia wystąpił w Sochaczewskim 
Centrum Kultury. Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych magik przybył do Polski, by sprawić trochę radości dzieciom z Polski i Ukrainy. 

Na terenie naszego powiatu wystąpił aż trzy razy. SCK było jednym z ostatnich punktów jego tournee po Polsce.
Bill Herz to jeden z najbar-

dziej rozrywkowych magików 
na świecie. Jest dwukrotnym 
laureatem International Ma-
gical Performans Award. Wy-
stępował w USA, Kanadzie, 
Meksyku, Chinach, Indiach, 
Tajlandii i wielu krajach Eu-
ropy. Do Polski przyleciał po 
raz pierwszy, z misją „odcza-
rowania” trudnego czasu wy-
wołanego wojną na Ukrainie 
i wywołania radości u dzieci. 
I znakomicie mu się to udało.

Na trasie tournee Billa 
Herza, poza kilkoma więk-
szymi miastami, znalazł 
się również powiat socha-
czewski. Magik wystąpił w 
Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Rybnie, w Szkole Pod-
stawowej w Młodzieszynie i 
w Sochaczewskim Centrum 
Kultury, gdzie na godzinę 
przeniósł dzieci do tajemni-
czej krainy magii. Pełne hu-
moru i iluzji show sprawiło 
mnóstwo radości zarówno 
dzieciom, jak i rodzicom. Ta-
jemnicze magiczne sztucz-
ki za każdym razem wywo-
ływały duże zaskoczenie i to 
nie tylko u najmłodszych. 

Sobotni pokaz w SCK 
potwierdził, że uśmiech po-
trafi  zdziałać cuda. Wszy-
scy zostali obdarowani cu-
kierkami, które w końcowej 
sztuczce wyczarował magik. 
Potrzebował do tego jedy-
nie uśmiechu dzieci, którym 
widzowie hojnie go obdaro-

wali. Na koniec nie zabra-
kło również pozowania do 
wspólnych pamiątkowych 
zdjęć, po które ustawiła się 
długa kolejka dzieciaków. 
Wszyscy w wyśmienitych 
nastrojach opuszczali salę 
widowiskową.

W podziękowaniu za 
świetne show Bill Herz 
otrzymał pamiątkową statu-
etkę wyprodukowaną w So-
chaczewskim Centrum Kul-
tury w pracowni CNC ART. 
Kapelusik, z którego wysta-
wały królicze uszy, zachwy-
cił magika. Zapewnił, że sta-
tuetka zostanie odpowiednio 
wyeksponowana   w   jego 
domu, by mógł wspominać 
miłe chwile spędzone w So-
chaczewie.

Wszystkie występy Bil-
la Herza na terenie naszego 
powiatu okazały się świet-

ną zabawą dla małych, jak 
i dla tych dużych, czasem 
sceptycznie nastawionych, 
widzów. Poza doskonałą 

rozrywką, była to również 
dobrze wykorzystana oka-
zja do integracji polskich i 
ukraińskich dzieci.

23 kwietnia zakoń-
czył się muzyczny sezon 
w „Kontraście”. Ostatni 
przed wakacjami klubowy 
koncert w Sochaczewskim 
Centrum Kultury należał 
do zespołu Adam Golicki 
Trio, który zapewnił słu-
chaczom smakowitą jazzo-
wą ucztę. 

Świetna energia płyną-
ca ze sceny i dynamiczne 
kompozycje w wykonaniu 
lidera zespołu Adama Go-

lickiego oraz gitarzystów: 
Macieja Grzywacza i Piotra 
Lemańczyka, bardzo przy-
padły do gustu publiczno-
ści. Każdy z muzyków oka-
zał się wirtuozem swojego 
instrumentu, co spotka-
ło się z uznaniem słucha-
czy po każdej z solówek. In-
strumentalna odsłona jazzu 
w wykonaniu zespołu oka-
zała się świetną opcją na 
kameralny wieczór w klu-
bowym wydaniu.
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Szpaler jednośladów wy-
ruszył chwilę po godzinie 
10.00. Funkcję komandora 
rajdu, tradycyjnie już, peł-
nił Jacek Spilaszek. Wcze-
śniej dużo pracy miało, 
wydające pakiety, biuro za-
wodów. Plac Kościuszki za-
czął się wypełniać cykli-
stami już na godzinę przed 
startem. W trasę rajdu wy-
ruszyli również przedstawi-
ciele lokalnego samorządu. 

- Cieszę się, że po dwu-
letniej przerwie ponownie 
możemy wybrać się wspól-
nie na wycieczkę rowero-
wą. Jest nas dziś bardzo 
dużo. Przy takiej frekwen-
cji ten plac wygląda inaczej 
niż zwykle. Jestem szczę-
śliwy, że spotkaliśmy się 
tutaj dzisiaj wielopokole-
niowo. Radośni, uśmiech-
nięci ruszamy w trasę. 
Życzę   wam   wszystk im 
wspaniałej zabawy, abyście 
super spędzili czas, nacie-
szyli się pięknem przyrody, 
pamiętając jednocześnie o 
bezpieczeństwie   podczas 
jazdy na rowerze – mówił 
przed startem rajdu bur-
mistrz Piotr Osiecki. 

Razem z burmistrzem 
pojechał m.in. przewodni-
czący rady miejskiej Syl-
wester Kaczmarek. Czyn-
ny udział w rajdzie wziął 
też radny miejski i jedno-
cześnie kierownik Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej 
- Piotr Pętlak, który koor-
dynował prace grupy wo-
lontariuszy pomagającej w 
organizacji imprezy oraz 
zaprosił na rajd siedmio-
ro dzieci z Ukrainy. Ich 
udział w rajdzie był możli-
wy dzięki uprzejmości Łu-
kasza Trawińskiego, któ-
ry nieodpłatnie udostępnił 
zainteresowanym wypoży-
czenie w sumie kilkudzie-
sięciu jednośladów. 

Trasa rajdu liczyła ok. 
30 km i przebiegała uli-
cami: Warszawską, Płoc-
ką, Łowicką, Lubiejewską. 
Następnie peleton przeje-

chał przez miejscowości: 
Lubiejew, Józin, Jasieniec, 
Złota, Braki, Konstanty-
nów, Nowy Szwarocin, Er-
minów, Antoniew, Kozłów 
Biskupi, gdzie ul. Inżynier-
ską i Kościńskiego dotarł 
na metę do Stodoły nad 
Bzurą.

- Nasze wydarzenie po-
siada nie tylko charakter 
sportowo-rekreacyjny,   ale 
w dużej mierze ma również 
wymiar społeczny. To oka-
zja do spotkań, dla niektó-
rych po dłuższej przerwie. 
Na wspólną wycieczkę wy-
brały się dziś z nami set-
ki osób, w tym dużo dzieci 
i młodzieży. Trafi ła nam się 
doskonała pogoda. Jak za-
wsze dostosowaliśmy tempo 
jazdy do uczestników rajdu. 
Trasa bardzo fajna, dobrymi 
utwardzonymi drogami, nie 
kurzyło się, jechaliśmy sze-
roko, mało uczęszczanymi 
szlakami. Nie było żadnych 
kontuzji, ani większych pro-
blemów technicznych. Bar-
dzo dziękuję zdecydowa-
nej większości uczestników, 
która usłuchała naszych 
próśb i jechała w kamizel-
kach – tworzyli przepiękny, 
wiosenny żółto-odblasko-
wy korowód. Mam nadzieję, 
że otrzymane w pakietach 
startowych kamizelki będą 
wykorzystywali na co dzień 
jako element dbałości o bez-
pieczeństwo   w   porusza-
nia się rowerem po drogach 
publicznych. Dziś wszyscy 
szczęśliwie   dojechaliśmy 
do miejsca rozwiązania raj-

du, Stodoły nad Bzurą. Tutaj 
uczestnicy mogą na pikniku 
zregenerować siły, przygo-
towaliśmy dla nich też gry, 
zabawy i konkursy z nagro-
dami – mówiła Agata Ka-
lińska, naczelnik Wydziału 
Sportu i Organizacji Poza-
rządowych UM. 

W Stodole nad Bzu-
ra dla uzupełnienia ener-
gii każdy mógł zjeść ciepły 
posiłek. Marta Wilczyńska 
poprowadziła zajęcia Qi-
gong - chińskie ćwiczenia 
relaksacyjne. Niektórzy z 
rowerów przesiedli się do 
kajaków. Atrakcją dla naj-
młodszych był plac zabaw, 
z kolei starsze dzieci chęt-
nie wykorzystywały boiska 
do piłki nożnej i siatkówki. 
Kierownik MOSIR, Renata 
Kubik przygotowała kon-
kurencje   sprawnościowe 

m.in.: strzały na bramkę, 
pokonanie toru przeszkód 
na czas, rodzinne skoki na 
skakance i przeciąganie 
liny. Chętnych do udziału 
nie brakowało. Zwycięscy 
rywalizacji otrzymali na-
grody od sponsorów rajdu. 
Wśród uczestników impre-
zy rozlosowano również 10 
kasków rowerowych. 
Organizatorem 8. Sochaczewskiego Majowego 
Rajdu Rowerowego byli Burmistrz Sochaczewa, 
Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych 
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
wspomagani przez Klub Wolontariusza działający 
przy Centrum Usług Społecznych, sochaczewską 
policję oraz Stowarzyszenie „Blisko Natury”, któ-
re udostępniło na wcześniejsze zapisy rowery dla 
chętnych osób. Pracownicy firmy WERO Rowery 
czuwali nad stanem technicznym jednośladów i 
w razie potrzeby służyli pomocą techniczną na 
trasie. Firma Fast Service ufundowała nagrody 
dla uczestników pikniku w Stodole nad Bzurą, 
Tęczowy Ogród zapewnił pyszne soki i jabłka, 
a firma Mars Polska słodycze. 

REKREACJA

Rowerowa majówka
Około 800 osób pojechało w 8. Sochaczewskim Majowym Rajdzie Rowerowym. 
Dopisała pogoda i dobre nastroje. Trzydziestokilometrową trasę z placu Kościuszki do 
Stodoły nad Bzurą peleton pokonał w trzy godziny. Na mecie odbył się piknik rodzinny, 
podczas którego organizatorzy przygotowali gry, zabawy i konkursy z nagrodami. 

Ocalić od zapomnienia

W piątkowy wieczór 29 
kwietnia w Klubie Kontrast 
w Boryszewie odbył się li-
teracko-muzyczny spektakl 
zatytułowany „Powroty do 
Polski”. Publiczność usły-
szała najpiękniejsze wier-
sze patriotyczne i fragmenty 
prozy, w wykonaniu socha-
czewskich twórców. Perfor-
matywne czytanie odbyło 
się z okazji obchodów 231. 
rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja.

To już trzeci spektakl Te-
atru z Dialogiem SCK, przy-
gotowany we współpracy z 
Miejską Biblioteką Publicz-
ną, Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Fryderyka Chopina 
oraz dwutygodnikiem „Zie-
mia Sochaczewska”. Tym ra-
zem tematem przewodnim 
był patriotyzm. Na scenie za-
prezentowały się aż trzy po-
kolenia, które poprzez słowo 
i muzykę przybliżyły literac-
ki wymiar miłości do Ojczy-
zny. Współczesna interpre-
tacja tych bardziej i mniej 
znanych wersów Mickie-
wicza, Norwida, Lieberta, 
Orzeszkowej czy Konopnic-
kiej, wywołała u słuchaczy 
mnóstwo refl eksji i wzru-
szeń. Równie wiele emocji 

tego wieczoru dostarczyła 
gościom „Kontrastu” muzy-
ka. Pięknie prowadzona nar-
racja muzyczna i przejmu-
jąco wykonane piosenki z 
repertuaru Marka Grechuty, 
Andrzeja Rybińskiego i Ire-
ny Santor, chwytały ze serce. 
Tutaj prym wiodło najmłod-
sze pokolenie. Dzieci i mło-
dzież swoimi interpretacja-
mi zachwyciły publiczność. 
Podobnie jak pieśń ludowa 
w wykonaniu pochodzącej z 
Ukrainy Mariny Kreminiuk. 
Wymownym dopełnieniem 
tego wyjątkowego wieczoru 
były słowa „Żeby Polska była 
Polską”, które publiczność 
zaśpiewała razem z twórca-
mi.

Wystąpili: Jolanta Kaw-
czyńska, Barbara Sobkowicz, 
Magdalena Franaszek-Nie-
wiadomska, Justyna Kwiat-
kowska-Kornatko, Justyna 
Kośka, Anna Wolińska, Ar-
kadiusz Mamcarz, Sebastian 
Stępień, Wiktor Szczepa-
nik, Artur Jeziorski, Patryk 
Woliński, Otylia Krawczak, 
Otylia Stawicka, Wiktor 
Szczepanik, Julia Duplicka, 
Zosia Duplicka, Dorota Ste-
fańska, Basia Folle, Marina 
Kreminiuk.
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To drugie zwycięstwo Or-
kana w historii starć obu 
ekip, od czasu przekształ-
cenia łódzkiego klubu w 
spółkę akcyjną. Sochacze-
wianie wygrali wcześniej 
tylko raz, również u siebie, 
w II kolejce rundy jesiennej 
w 2013 roku. Zespół gości, 
borykający się z kłopota-
mi kadrowymi, z powodu 
nałożonego na nich zaka-
zu transferowego, to nadal 
groźny rywal. Choć trener 
Master Pharm dyspono-
wał jedynie dziewiętnasto-
ma zawodnikami, to krót-
ką ławkę łódzcy rugbiści 
nadrabiali ogromnym do-
świadczeniem. Widać to 
było szczególnie w pierw-
szej połowie.

Jednak to gospoda-
rze wyszli na prowadze-
nie. W 7. minucie rzut kar-
ny na trzy punkty zamienił 
Pieter Steenkamp. Siedem 
minut później, po żółtej 
kartce dla Jakuba Budni-
ka, Orkan grał w osłabie-
niu. Łodzianie momental-
nie wykorzystali przewagę, 
zdobywając   przyłożenie, 
podwyższyli i objęli pro-
wadzenie.   Sochaczewska 
drużyna nie mogła poko-
nać obrony rywali. Master 

Pharm wykorzystywał siłę 
swojej formacji młyna i ko-
pał karne na słupy. Dwie 
z trzech prób trafi ł Kamil 
Brzozowski i goście prowa-
dzili do przerwy dziesię-
cioma punktami.

Łodzianie nie przyje-
chali na Maracanę, żeby 
tylko się bronić. Trzy mi-

nuty po zmianie stron 
zdobyli następne przy-
łożenie i prowadzili już 
20:3. Orkan musiał się 
przebudzić.   Sochacze-
wianie liczyli na zmęcze-
nie przeciwników, ogra-
niczonych przez niepełną 
ławkę rezerwowych. Sy-
gnał do ataku dał Pieter 

Steenkamp, który przyło-
żył i podwyższył. Chwilę 
później swoje pięć punk-
tów zdobył Mateusz Paw-
łowsk i .    Wszed ł    on   w 
pierwszej połowie za Ar-
tema   Zarov ny ia ,    k tó-
ry doznał urazu kola-
na. Trzecie przyłożenie 
dla Orkana zdobył rów-

nież zmiennik, najstar-
szy w drużynie, Michał 
Polakowski. Misiek do-
niósł w maulu piłkę za 
słupy i był remis. Po uda-
nym podwyższeniu, na 
kwadrans przed zakoń-
czeniem meczu, gospo-
darze wyszli na dwu-
punktowe prowadzenie. 
Czwarte przyłożenie da-
łoby Orkanowi ofensyw-
ny punkt bonusowy. Jed-
nak po drugiej stronie na 
szali były chwila nieuwa-
gi, jakiś błąd, punkty dla 
rywali i groźba poraż-
ki. Dlatego sochaczew-
scy rycerze skupili się na 
zadaniach w defensywie. 
Odparl i    atak i   łodzian 
w ostatnich minutach i 
utrzymali   prowadzenie 
do ostatniego gwizdka 
sędziego.

- Gratuluję trenerom 
obu drużyn. W tym me-
czu było wszystko, co spra-
wia, że można się zakochać 
w rugby. Orkan zagrał dziś 
świetne zawody, pokonu-
jąc bardzo doświadczone-
go rywala – mówił Maciej 
Malecki, który przed roz-
poczęciem spotkania wziął 
udział w krótkiej uroczy-
stości na płycie boiska.

- Mam wielką satys-
fakcję, że przed meczem 
mogłem przekazać nową 
umowę sponsorska z PKN 
Orlen. Polski gigant petro-
chemiczny będzie w So-
chaczewie przez następne 
dwa lata.   Jako   wicemini-
ster Aktywów Państwo-
wych cieszę się, że spół-
ki Skarbu Państwa chcą 
sponsorować sport, a jako 
kibic rugby i sochaczewia-
nin wierzę, że to wsparcie 
pozwoli zbudować jeszcze 
solidniejszy fundament do 
rozwoju rugby w moim ko-
chanym mieście – mówił 
Maciej Malecki.

Orkan z 52 punktami na 
koncie utrzymuje pozycję 
wicelidera w tabeli Ekstrali-
gi Rugby. Ogniwo wygrywa-
jąc z bonusem z warszawską 
Skrą zwiększyło przewagę 
nad sochaczewskim klubem 
do trzech oczek. Do zakoń-
czenia rundy zasadniczej 
rozgrywek Ekstraligi Rugby 
pozostało pięć kolejek. Dwa 
kolejne mecze, z Posnanią i 
Skrą, Orkan zagra na wy-
jazdach. Najbliższy mecz w 
Sochaczewie odbędzie się 
w ostatni weekend maja. Na 
Maracanę przyjedzie Awen-
ta Pogoń Siedlce.

Sponsorami strategicznymi RC Orkan są Miasto Sochaczew i PKN Orlen; Sponsorem generalnym jest: KGHM Polska Miedź oraz Gardenia Sport, Sponsorzy główni: Fast Service, 
Murapol, Żywiec Zdrój, PEC Sochaczew, ZWiK Sochaczew, Zibi-Casio, G-Shock oraz Tamex; Sponsorzy: SochBud, Carrefour, Drukarnia Chrzczany, BVG, Cukiernia Lukrecja, Dudmaister; 
Głównymi partnerami medialnymi RC Orkan są Radio Sochaczew oraz tusochaczew.pl, dwutygodnik „Ziemia Sochaczewska” oraz portal Sochaczew.pl 

Odrobili straty i pokonali Łódź
Po wyrównanym spotkaniu rugbiści Orkana Sochaczew wygrali z aktualnymi wicemistrzami Polski, drużyną Master 
Pharm Rugby Łódź - 22:20. Mecz 13. kolejki ekstraligi rozegrano w niedzielę 24 kwietnia. Widowisko sportowe 
na stadionie przy ul. Warszawskiej obejrzało około półtora tysiąca kibiców, była też transmisja w TVP Sport.

Orkan Sochaczew - Master Pharm Rugby Łódź 22:20 (3:13)
Punkty Orkan: P.W. Steenkamp 12, Mateusz Pawłowski 5, Michał Polakowski 5

Skład RCO: Antoni Gołębiowski (Michał Polakowski), Michał Gadomski, Rehann Baumann, Kamil Dudtkowski (Jakub Młyńczak), 
Artem Zarovnyi (Mateusz Pawłowski), Jakub Budnik (Adam Szwarc), Andre Meyer, Edwin Jansen, Adrian Pętlak (Dawid Plichta), 

Pieter Steenkamp, Artur Fursenko (Radosław Rakowski), Danco Burger, Michał Kępa, Kacper Wróbel, Marcin Krześniak

Drużyna seniorów Orka-
na Sochaczew kolejny rok 
z rzędu zdobywa wicemi-
strzostwo Polski w olim-
pijskiej odmianie rugby. 
Czwarty, fi nałowy turniej 
Mistrzostw Polski w Rug-
by 7 rozegrano w Socha-
czewie w sobotę 30 kwiet-
nia. 

Na murawę sochaczew-
skiej Maracany wybiegło 
pięć siódemkowych ekip. 
Turniej rozegrano sys-
temem każdy z każdym. 
Gospodarze już w pierw-
szym starciu zmierzyli się 
z liderem klasyfi kacji mi-
strzostw Polski po trzech 
rundach – Posnanią Po-

znań. Orkan prowadził do 
przerwy jednym przyłoże-
niem. Mógł dwoma - tuż 
przed przerwą za słupy ry-
wali na lewym skrzydle 
dotarł Danco Burger, lecz 
sędzia dopatrzył się poda-
nia do przodu od Dawida 

Plichty. W drugiej połowie 
poznaniacy wyrównali. 
O wygranej zdecydowała 
ostatnia akcja. Zwycięskie 
przyłożenie dla Orkana 
zdobył Michał Kępa. 

W drugim spotka-
niu drużyna prowadzo-

na przez trenera Tomasza 
Malesę uległa warszaw-
skiej Skrze 26:12. Stano-
wiący trzon zespołu ze 
stolicy Tongijczycy poka-
zali, że świetnie odnajdują 
się w grze siedmioosobo-
wej. Skra wygrała również 

w meczu z Posnanią i osta-
tecznie zwyciężyła w ca-
łym turnieju, kończąc jed-
nak cały cykl mistrzostw 
Polski dopiero na czwar-
tym miejscu. 

W kolejnych starciach 
Orkan pokonał wyso-
ko Legię i wygrał z Lechią 
24:10. Sochaczewski zespół 
zajął drugie miejsce w tur-
nieju, wyprzedzając w kla-
syfi kacji generalnej ekipę 
z Gdańska. Orkan kończy 
kolejny siódemkowy sezon 
ze srebrnymi medalami. 
Wypracowana w poprzed-
nich turniejach przewaga 
punktowa, mimo zajęcia 
dopiero trzeciego miejsca 
w Sochaczewie, pozwoliła 

Posnani na obronę tytułu 
Mistrza Polski. 

Orkan zagrał w składzie: Mateusz Plichta, 
Radosław Rakowski. Michał Kępa, Dawid 
Plichta, Pieter Steenkamp. Danco Burger, Marcin 
Krzesniak, Michał Szwarc, Adrian Pętlak, Artur 
Fursenko, Kacper Wróbel, Filip Szuflinski.

Wyniki Orkana
Orkan Sochaczew – Posnania Poznań 17:12 (5:0)
Orkan Sochaczew – Skra Warszawa 12:26 (7:14)
Orkan Sochaczew – Legia Warszawa 59:0 (33:0)
Orkan Sochaczew – Lechia Gdańsk 24:10 (14:5)

Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Polski
1. Posnania Poznań  80
2. Orkan Sochaczew  77
3. Lechia Gdańsk  75
4. Skra Warszawa  72
5. Legia Warszawa  34
6. Juvenia Kraków  26
7. Rugby Białystok  20
8. Budowlani Lublin   6

Orkan Sochaczew wicemistrzem Polski w rugby 7
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Opr. Maciej Frankowski

Pierwsze spotkanie półfi -
nałowe rozegrano w cho-
dakowskiej hali MOSiR w 
czwartek 28 kwietnia. Już 
pierwszy, trwający pięć se-
tów, pojedynek zbudził 
wiele emocji. Irina Cioba-
nu mogła zakończyć grę po 
czterech setach, jednak Ka-
tarzyna Węgrzyn obroniła 
cztery piłki meczowe i osta-
tecznie wygrała 15:13. W de-
cydującej partii górą była za-
wodniczka SKTS. W drugim 
pojedynku Zuzanna Wielgos 
nie dała rady Natalii Bajor. 
Po kolejnej trzysetowej walce 
Ilona Sztwiertnia przegrała 
z Anną Węgrzyn i wrocław-
skie akademiczki objęły pro-
wadzenie 2:1. Do remisu do-
prowadziła Irina Ciobanu. 
W decydującym pojedynku 
Katarzyna Węgrzyn poko-
nała po czterech setach Zu-
zannę Wielgos i ekipa gości 
wygrała mecz.

Rewanż we Wrocła-
wiu rozegrano w niedzielę 
1 maja. Zespół akademiczek 
wykorzystał atut własnej 
hali, tym razem wygrywając 
3:0. W najciekawszym, dru-

gim pojedynku tego spo-
tkania Katarzyna Węgrzyn 
prowadziła po dwóch setach 
z Iriną Ciobanu. Rumunka 
zdołała jednak wyrównać, 
lecz przegrała w ostatniej, 
piątej partii. 

W fi nale Wrocław za-
gra najprawdopodobniej z 
drużyną 30-krotnych mi-
strzyń Polski z Tarnobrze-
ga. Meczu o trzecie miej-
sce nie ma. Tym samym 
Sochaczewski Klub Tenisa 

Stołowego kończy sezon z 
brązowym medalem Dru-
żynowych Mistrzostw Pol-
ski. To dziesiąty medal w 
historii klubu i duży suk-
ces, mając w podstawo-
wym składzie dwie mło-
de zawodniczki, Zuzannę 
Wielgos i Ilonę Sztwier-
nię, które zadebiutowały 
na najwyższym poziomie 
rozgrywkowym w tym se-
zonie.

Młode tenisistki stoło-
we mają też sukcesy indy-
widualne. Podczas rozegra-
nych w Gliwicach, w dniach 
21-24 kwietnia, Mistrzostw 
Polski Juniorów 2022 dwie 
zawodniczki   SKTS   wy-
walczyły aż siedem meda-
li. Zuzanna Wielgos zosta-
ła mistrzynią Polski w grze 
indywidualnej, pokonując 
w fi nale 4:0 Wiktorię Wró-
bel. Ponadto Zuza zdobyła 
trzy srebra w grze drużyno-
wej, podwójnej i mieszanej. 
Ilona Sztwiertnia wywal-
czyła złoto w grze podwój-
nej oraz dwa brązowe 
medale w rywalizacji poje-
dynczej i mieszanej. 

Z brązowymi medalami
Nie udało się pokonać zespołu z Wrocławia w półfi nałowym dwumeczu. Sochaczewski 
Klub Tenisa Stołowego kończy sezon 2021/22 Ekstraklasy Kobiet z brązowym 
medalem Drużynowych Mistrzostw Polski. To dziesiąty medal w historii klubu. 

Półfinałowy dwumecz Drużynowych Mistrzostw Polski
SKTS Sochaczew – KU AZS UE Wrocław 2:3

Irina Ciobanu – Katarzyna Węgrzyn 3:2 (5:11, 11:6, 11:6, 13:15, 11:7)
Zuzanna Wielgos – Natalia Bajor 0:3 (5:11, 9:11, 10:12)

Ilona Sztwiertnia – Anna Węgrzyn 2:3 (12:10, 6:11, 11:6, 5:11, 6:11)
Irina Ciobanu – Natalia Bajor 3:0 (11:3, 14:12, 11:5)

Zuzanna Wielgos - Katarzyna Węgrzyn 1:3 (10:12, 11:8, 9:11, 5:11)

KU AZS UE Wrocław – SKTS Sochaczew 3:0
Natalia Bajor – Zuzanna Wielgos 3:1 (11:7, 8:11, 11:8, 11:9)

Katarzyna Węgrzyn – Irina Ciobanu 3:2 (11:7, 13:11, 8:11, 9:11, 11:8)
Anna Węgrzyn – Ilona Sztwiertnia 3:1 (11:9, 11:8, 3:11, 11:0)
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Ponad 50 młodych spor-
towców wystartowało w 
pierwszej wiosennej rundzie 
czwartków lekkoatletycz-
nych. Zawody odbyły się 28 
kwietnia na stadionie MOSiR 
przy ul. Warszawskiej. 

Jesienią frekwencja była kiep-
ska. Dlatego organizatorzy 
zdecydowali o zmianie godzin 
zawodów. Opłaciło się. Tym 
razem na starcie stanęło po-
nad pięćdziesięciu szkolnych 
lekkoatletów z roczników 
2009 i młodszych. Wystąpiło 
siedem reprezentacji. Wysta-
wiły je sochaczewskie szkoły 
podstawowe nr 1, 4, 6, 7 oraz 

placówki z Lasocina, Brocho-
wa i Młodzieszyna. Sędzią 
głównym zawodów był trener 
KM „Aktywni” Sochaczew – 
Emanuel Zimny, wspomaga-
ny przez swoje zawodniczki.  

Klasyfi kacja „czwartków” 
jest przeprowadzana w trzech 
kategoriach wiekowych: 13 lat, 

12 lat, 11 lat i młodsi. Każdy 
młody sportowiec może star-
tować podczas jednych zawo-
dów w dwóch konkurencjach: 
jednej biegowej (na dystansie 
60, 300, 600 lub 1000 metrów) 
i jednej technicznej (skok w 
dal, skok wzwyż, rzut piłecz-
ką palantową, pchnięcie kulą). 

Kolejne wiosenne run-
dy czwartków   lekkoatletycz-
nych odbędą się w terminach: 
5 maja (godz. 10.00), 12 maja 
(godz. 12.00), 19 maja (godz. 
10.00). Miejski fi nał cyklu za-
wodów, do którego zakwali-
fi kują się najlepsi lekkoatleci 
po rundach eliminacyjnych, 
zostanie rozegrany 26 maja o 
godz. 16.00. Ogólnopolski fi -
nał odbędzie się w czerwcu. 

Wyniki zawodów, regu-
lamin i wszelkie dokumen-
ty związane ze zgłoszeniem 
uczestników dostępne są na 
stronie organizatora sochaczew-
skich czwartków lekkoatletycz-
nych - www.mosir.sochaczew.pl.

Powróciły czwartki lekkoatletyczne

W niedzielę 24 kwietnia 
jedenastoosobowa ekipa 
Orkan-Judo walczyła w 
ogólnopolskim   turnieju 
dzieci i młodzików roze-
granym w Grodzisku Ma-
zowieckim. W turnieju 
wzięło udział ponad 600 
zawodników. Podopieczni 
trenera Macieja Cichoc-
kiego zdobyli w sumie 
sześć medali.

Złoty medal zdobyła Ju-
lia Błaszczyk (U-14, 33 kg), 
Obie walki wygrała przed 
czasem efektownymi rzu-
tami. Na najwyższym stop-

niu podium stanął też Sta-
nisław Szyszkiewicz (U-14, 
33 kg), który wygrał cztery 
walki. 

Srebrny medal zdobyła 
Maja Błaszczyk (U-10, 35 
kg). Trzy brązowe krążki 
wywalczyli: Maciej Olbiń-
ski (U-14, 36 kg), Tymote-
usz Fabiańczyk (U-14, 33 
kg) oraz Julia Kalińska (U-
10, 35 kg). 

W walkach eliminacyj-
nych odpadli: Aleksander 
Fabiańczyk (U-16, 60 kg), 
Franciszek Tkacz (U-14, 55 
kg), Hubert Milczarek (U-
12, 38 kg).

Wywalczyli sześć medali

Obecny sezon w płockiej kla-
sie A dla piłkarzy Orkana So-
chaczew nie jest nazbyt uda-
ny. Drużyna z Warszawskiej 
zajmuje odległe dziewiąte 
miejsce w ligowej tabeli. 

W ostatnich dwóch tygo-
dniach Orkan zagrał trzy 
mecze. W piątkowy wieczór 
22 kwietnia na stadionie przy 
ul. Warszawskiej sochaczew-
scy piłkarze „rozstrzelali” 
drużynę Zjednoczeni Bulko-
wo, wygrywając przy sztucz-
nym oświetleniu 7:2. Pięć 
goli dla Orkana zdobył Da-
mian Łukawski. Po jednym 
trafi eniu dołożyli Jakub Ko-
walczyk i Jakub Danowski.

Dwa kolejne spotkania 
odbyły się na wyjazdach. 
W zaległym spotkaniu 
27 kwietnia sochaczew-
ski zespół przegrał w No-
wym Duninowie 3:1. Trzy 
dni później, w sobotę 30 
kwietnia, takim samym 
wynikiem dla gospoda-
rzy zakończył się mecz w 
Bodzanowie z tamtejszym 
Huraganem. 

Do zakończenia sezo-
nu pozostało sześć kolejek. 
Najbliższy mecz Orkan za-
gra w Sochaczewie w so-
botę 7 maja. O godz. 17.00 
zmierzy się przy ul. War-
szawskiej z drużyną GKS 
Góra.

Grają na przetrwanie

Tylko do 13 maja przyjmo-
wane będą zgłoszenia do 
Turnieju Dzikich Drużyn 
o Puchar Stowarzyszenia 
Odnowy Sochaczewa „Za-
mek”. Zgłoszenia przyj-
muje Starostwo Powiato-
we w Sochaczewie. 

Warto się pośpieszyć, bo 
liczba drużyn jest ograni-
czona. Obowiązuje limit 16 
zespołów w danej kategorii. 
Na boisku, w każdej ekipie 
wystąpi sześciu  zawodni-
ków, w tym bramkarz. Każ-
da drużyna do rozgrywek 
może zgłosić maksymalnie 
10  zawodników. Rywaliza-

cja odbędzie się aż w ośmiu 
kategoriach: skrzat chłopcy 
(U-10), skrzat dziewczęta 
(U-12), orlik (U-13), junior-
ki, (U-15), junior (U-16), 
open mężczyzn, open ko-
biet, oldboy (35+).

Więcej informacji o 
turnieju, regulamin, for-
mularze karty zgłosze-
niowej i pozostała doku-
mentacja dostępna jest na 
stronie www.powiatsocha-
czew.pl, w zakładce Tur-
niej Dzikich Drużyn. 

Jubileuszowa 20. edycja 
zawodów rozegrania zo-
stanie w sobotę 28 maja na 
boiskach w Chodakowie. 

Zapisz się do turnieju




