
 strony 8 - 10

Woda i ścieki 
bez podwyżek
Dla klientów to doskonała 

wiadomość. Przez trzy lata 

stawki nie wzrosną, 

a nawet nieco spadną

                                              str. 3

Rozmowa tygodnia
Rada miasta wkrótce 

podsumuje pracę 

burmistrza w 2020 

roku. Na sesję 

Piotr Osiecki idzie 

z propozycją ponad 

30 nowych inwestycji

                                                 str. 4-5

Zaczynali 
od 600 tomów
Miejska Biblioteka 

Publiczna skończyła 

75 lat. Na jubileuszowe 

obchody zaprasza 

w czasie Dni Sochaczewa

                               str. 11

Najważniejsza 
jest chęć gry
Publikujemy pierwszą 

część rozmowy z legendą 

sochaczewskiego rugby 

Krzysztofem Ciesielskim

                                         str. 14

POLECAMY

Dziś w „Ziemi”

Nr 11 (1387)  1.06.2021 r.    ISSN 1231-7179    Numer indeksu 328 006

SOCHACZEWSKA

U nas
przeczytasz: Dni Sochaczewa

Ekoinwestycja za 700 tys.

Sebastian Stępień

Wymiana urządzeń grzew-
czych i termomodernizacja 
przeprowadzone zostaną we 
wszystkich  trzech budynkach 
ŚDS o łącznej powierzchni po-
nad 800 mkw. Dzięki przepro-
wadzonym pracom poprawi 
się nie tylko estetyka obiek-
tu, ale też stanie się on bar-
dziej ekologiczny. Efektyw-
niejsze ogrzewanie pozwoli 
na oszczędność w energii, a to 
przyczyni się do zmniejszenia 
emisji spalin i pyłów.

Najlepszą ofertę w roz-
strzygniętym w połowie 
stycznia przetargu złożyła 
sochaczewska fi rma Soch-
bud. Wykonawca podjął się 
przeprowadzenia prac za 
nieco ponad 700 tys. zł. Pro-
jekt jest współfi nansowany 
w 80 proc. ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. Zakres 
robót obejmuje docieple-
nie ścian zewnętrznych, 
wymianę stolarki okiennej 
oraz drzwiowej zewnętrz-
nej, wymianę instalacji cen-
tralnego ogrzewania na gaz 
ziemny wraz z moderniza-
cją kotłowni i wykonaniem 
przyłącza, montaż pompy 
ciepła oraz centralnej insta-
lacji ciepłej wody.

Sochbud wykonuje obec-
nie ocieplenie zewnętrzne 
budynku. Po ułożeniu styro-
pianu przejdzie do wymia-
ny stolarki okiennej w całym 

kompleksie. Wymienione 
zostaną także drzwi prowa-
dzące do biblioteki i na ta-
ras. Wewnątrz budynku wy-
mieniona zostanie instalacja 
grzewcza. W miejsce wysłu-
żonych żeliwnych grzejni-
ków pojawią się nowe, wy-
dajniejsze. Nowy wygląd 
zyskają łazienki. Na sier-
pień zaplanowano docieple-
nie stropów wełną mineral-
ną. Będzie to możliwe dzięki 
przerwie wakacyjnej, gdyż, z 
uwagi na pylenie materiału, 
nie można takich prac wy-
konywać podczas funkcjo-
nowania obiektu. Przebudo-
wę kotłowni zaplanowano 
na wrzesień. 

- Długo czekaliśmy na 
tę inwestycję i bardzo cie-
szymy się, że ruszyła. Zna-
cząco poprawi komfort po-
bytu podopiecznych i pracy 
ich opiekunów. Dużym udo-
godnieniem będą na pew-
no pompy ciepła, gdyż obec-
nie musimy podgrzewać 
wodę w termach. Nowe roz-
wiązania grzewcze pozwolą 
na oszczędności w zużyciu 
energii. Nie do przecenie-
nia jest też to, że fi nalnie po-
prawi się estetyka naszych 
obiektów - mówi Joanna 
Majewska, dyrektor ŚDS.

Wykonawca zobowiązał 
się do ukończenia prac do 
29 października. 

Środowiskowy Dom Samopomocy, mieszczący się przy ul. Zamkowej, przechodzi kompleksową 
termomodernizację. Wykonująca prace fi rma Sochbud układa właśnie styropian pod nową elewację 
budynku. W kolejnych etapach ŚDS przejdzie na ogrzewanie gazowe, a stare, podgrzewające wodę 
termy, zostaną zastąpione przez nowoczesne pompy ciepła. 
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INWESTYCJE

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 zgła-
szać 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

PKS Grodzisk Mazowiecki, 
baza w Sochaczewie 
46 862-55-12

MPT Taxi 191-91

Taxi 46 862-28-42

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

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

MOSiR 46 862-77-59

SCK 46 863-07-68

MOPS 46 863-14-81, 
46 863-14-82

Daniel Wachowski

Koszt tej inwestycji to ponad 
5,7 mln zł. 4 mln zł pochodzą 
z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. Prace pro-
wadzi fi rma FREYSSINET 
Polska. Zleceniodawcą jest Sta-
rostwo Powiatowe w Socha-
czewie. Do końca październi-
ka poruszanie się mostem nie 
będzie możliwe. Dla pieszych 
i rowerzystów przygotowana 
została specjalna przeprawa. 

Po remoncie most bę-
dzie miał  10,5 metra sze-
rokości, w tym 7 metrów 
jezdni. Dla pieszych wyzna-
czone zostanie przejście o 
szerokości 2 metrów.

Start tak ważnej inwestycji 
oznacza, że do rozpoczęcia wa-
kacji, gdy ruch na ulicach mia-
sta wyraźnie spada, musimy 
być przygotowani na utrud-
nienia komunikacyjne. Przez 
trzy tygodnie dzielące nas od 
rozdania świadectw warto na 
dojazd do punktu docelowe-
go zarezerwować sobie nieco 
więcej czasu. To również wy-
zwanie dla komunikacji pu-
blicznej. Kilka dni przed za-
mknięciem przeprawy ZKM 
opublikował plan zmian w 
rozkładzie jazdy. 

Od 24 maja zmiany w 
rozkładzie dotknęły Żuków 
i osiedla położone w rejo-
nie ulicy Gawłowskiej. Ponie-
waż nie ma przejazdu przez 
most, linie nr 3 i 8 zostały po 
zachodniej stronie rzeki. Do-

jeżdżają do Żukowa i tam za-
wracają, kierując się w stronę 
ul. Płockiej. Z rozkładów na 
przystankach przy ul. Gaw-
łowskiej zniknęła linia nr 4. 
Została ona po wschodniej 
stronie miasta i przejęła czę-
ściowo funkcje wspomnia-
nej linii nr 8, to znaczy dojeż-
dża teraz do osiedla Korczaka. 
Z rozkładem jazdy można się 
zapoznać na stronie zkm.so-
chaczew.pl.

W tym trudnym dla kie-
rowców i pasażerów cza-
sie ZKM zachęca do korzy-
stania z oferty przesiadkowej. 
Głównym węzłem komuni-
kacyjnym w Sochaczewie jest 
dworzec PKP, gdzie zajeżdża-
ją autobusy wszystkich linii. 
Tam też zlokalizowany jest bi-
letomat, w którym można ku-
pić m.in. bilety czasowe. Aby 
usprawnić podróż przesiad-
kową, ZKM zwiększył często-
tliwość kursowania niektórych 
linii. Przykładowo autobus 
nr 8, który w dni robocze co-
dziennie wykonywał czterna-
ście kursów, po zmianach w 
rozkładzie wyjeżdża na trasę 
dziewiętnaście razy dziennie.

Na czas remontu prze-
prawy Urząd Miejski wy-
raził zgodę, aby na główny 
most w śladzie ulic War-
szawskiej i Płockiej mogły 
wjeżdżać pojazdy nie o ma-
sie 10, lecz 15 ton. Pozostałe 
pojazdy muszą kierować się 
na objazdy prowadzące dro-
gami krajowymi.

ZKM omija remontowany most
W ubiegłym tygodniu rozpoczął się generalny remont mostu na Bzurze zlokalizowanego w ciągu ulicy 
Mostowej w Chodakowie. Przeprawę zamknięto, a piesi i rowerzyści mają możliwość przemieszczania się 
po wybudowanej na czas remontu kładce. Inwestycję prowadzi zarządca mostu, czyli powiat sochaczewski.

Bilet ZKM na karcie
ZKM informuje swoich klientów, że w związku ze zmianą formy biletu okresowego 30-dniowego 

z papierowej na elektroniczną konieczne jest zgłoszenie się do kasy ZKM (czynnej od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7.00-14.45) w celu wyrobienia karty. ZKM prosi o przygotowanie aktualnego 
zdjęcia legitymacyjnego, dokumentu tożsamości oraz dokumentów uprawniających do korzystania 

z ulg. Jednorazowy koszt wydania karty wynosi 10 zł. Jednocześnie informuje, że karta daje 
możliwość całodobowego doładowywania biletu okresowego 30-dniowego w biletomatach 

zlokalizowanych na placu Kościuszki oraz przy dworcu PKP.

4. czerwca urząd nieczynny
Zgodnie z Kodeksem Pracy za święto przypadające w sobotę 

pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny do odebrania 
w innym terminie. Ponieważ w sobotę 1 maja przypadało Święto 
Pracy, które jest dniem ustawowo wolnym, burmistrz zdecydował, 
że dodatkowy dzień wolny pracownicy ratusza odbiorą 4 czerwca. 

Tego dnia Urząd Miejski będzie nieczynny. 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Sochaczewie 

informuje, że walne zgromadzenie członków spółdzielni odbędzie 

się 9.06.2021r. w CAFE & BAR przy pl. Kościuszki 3 
I termin godz. 16:30 
II termin godz. 17:00

Trwa drugi etap rozpo-

czętego pod koniec marca, 

prowadzonego przez fi rmę 

Strabag, remontu odcinka 

ulicy 15 Sierpnia. Więk-

szość asfaltu została już 

zerwana. Przejezdne pozo-

stały tylko odcinki umożli-

wiające dojazd do posesji, 

lub połączenie ze ślepymi 

uliczkami   odchodzącymi 

od terenu budowy.

Na obecnym etapie prac do-
jazd do domów znajdujących 
się przy remontowanym od-

cinku bywa czasowo ograni-
czany na kilka godzin w ciągu 

dnia, gdy wymaga tego tech-
nologia robót. Właściciele po-

sesji są o takich sytuacjach in-
formowani z wyprzedzeniem.

Taka sytuacja utrzy-
ma się najpóźniej do końca 
sierpnia. Po tej dacie dojazd 
do posesji nie będzie już 
problemem. Inwestycja nie 
zostanie jeszcze co prawda 
formalnie ukończona, ale 
wykonawcy pozostaną już 
ostatnie prace, takie jak po-
rządkowanie placu budowy 
i malowanie pasów. Firma 
Strabag deklaruje, że upo-
ra się z nimi do końca wrze-
śnia.  (seb)

Nie ma już asfaltu na 15 Sierpnia
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NASZE SPRAWY

Daniel Wachowski

Ceny wody i opłaty za odbiór 
ścieków są ustalane raz na trzy 
lata. Do końca 2017 roku za-
twierdzali je radni miasta, 
obecnie robi to Państwowe Go-
spodarstwo Wodne „Wody 
Polskie”. Te rewolucyjne zmia-
ny to wynik wejścia w życie no-
welizacji ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków. 
Teraz to „Wody Polskie” opi-
niują projekty regulaminu do-
starczania wody i odprowadza-
nia ścieków oraz zatwierdzają 
taryfy opłat za wodę i odbiór 
nieczystości płynnych. Ustawa 
nakazuje przedsiębiorstwom 
wodociągowym, takim jak so-
chaczewski ZWiK, opracowy-
wanie taryf raz na trzy lata, a 
nie jak wcześniej raz na rok. 
W opracowanym przez spół-
kę wniosku taryfowym na lata 
2021-2024 znalazło się kilka cie-
kawych propozycji. 

Taniej z e-fakturą
Przez kolejne trzy lata ZWiK 
nie podniesie stawek za dostar-
czanie wody i odbiór ścieków 
gospodarstwom domowym. 
Od 1 czerwca taryfa dla gospo-
darstw domowych za wodę zo-
stanie obniżona o 1 grosz na m3, 
natomiast za ścieki o 2 grosze za 
1 m3. 40 groszy miesięcznie na 
opłacie abonamentowej zyska-
ją też odbiorcy korzystający z e-
-faktury.

- Opracowując taryfę, 
mamy obowiązek wziąć pod 
uwagę wszystkie koszty, ja-
kie ponosi nasze przedsiębior-
stwo, w tym podatki, obsługę 
obligacji zaciągniętych na naj-
większe w historii spółki inwe-
stycje w sieć sanitarną i moder-
nizację Miejskiej Oczyszczalni 
Ścieków, czy też odpis na amor-
tyzację majątku. Z drugiej stro-
ny zawsze myślimy o naszych 
klientach, którzy, co oczywiste, 
chcą płacić jak najmniej. My-
ślę, że w nowym cenniku udało 
się znaleźć wspólny mianownik 
między naszymi potrzebami i 
oczekiwaniami klientów. Nie 
tylko nie podnosimy cen, ale 

symbolicznie je obniżamy. 
Mocno stawiamy też na eko-
logię i e-usługi, stąd nowa pro-
pozycja dla klientów rezygnu-
jących z papierowych faktur na 
rzecz faktur wysyłanych ma-
ilem – mówi prezes ZWiK 
Magdalena Kaczorowska. 

Mity o drożyźnie
Prezes przypomina też, że 
przez prawie osiem lat ceny 
wody i ścieków w Sochaczewie 
nie zmieniały się, mimo że w 
tym czasie zrealizowano pro-
jekt o wartości ok. 100 mln zł 
- budowę blisko 100 km sieci 
kanalizacji sanitarnej i moder-
nizację Miejskiej Oczyszczalni 
Ścieków. Ciągła rozbudowa in-
frastruktury spowodowała, że 
obecnie z sieci kanalizacji sani-
tarnej może korzystać 96 proc. 
sochaczewian. 

- Na lokalnych portalach 
często czytam komentarze, że 
woda i ścieki są u nas najdroższe 
w kraju. To oczywista niepraw-
da. Obecnie średnia stawka za 1 
m3 wody wynosi w Polsce 5,07 

zł, a za odbiór ścieków 8,23 zł. 
Łącznie daje to 13,30 zł. Po wej-
ściu z życie nowej taryfy, w na-
szym mieście zapłacimy 12,97 
zł – podsumowuje Magdalena 
Kaczorowska.  

I przypomina, że w ostat-
nich ośmiu latach infl acja wy-
niosła ok. 10 procent, a spółka 
nie skorygowała swoich stawek 

nawet o ten wskaźnik. Kilka ty-
godni temu portal samorząd.
pap.pl podał, że do „Wód Pol-
skich” wpłynęło ponad 1500 
wniosków taryfowych za dopro-
wadzanie wody i odprowadza-
nie ścieków. Aż 94 proc. z nich 
zawiera wnioski o podwyżkę 
opłat, tylko w 3 proc. ceny utrzy-
mano bez zmian, a w niecałych 

3 proc. (w tej kategorii znajdzie-
my miasto Sochaczew) zapropo-
nowano obniżkę stawek. 

„Wody Polskie” 
mówią nie
Zgodnie z nowym cenni-
kiem więcej za odbiór ście-
ków zapłacą podmioty lecz-
nicze udzielające całodobowo 
świadczeń szpitalnych. 

- Od momentu złożenia 
„Wodom Polskim” pierwszej 
propozycji cennika, zabiegali-
śmy o utrzymanie preferencyj-
nej stawki dla naszego szpitala. 
Argumentowaliśmy, że korzy-
stał z niej przez lata i tak powin-
no pozostać. W poprzednich 
taryfach   wyodrębnialiśmy 
„podmioty lecznicze udziela-
jące całodobowo świadczeń 
szpitalnych” i do końca zabie-
galiśmy o utrzymanie tego za-
pisu w najnowszym cenniku, 
ale opinia „Wód Polskich” była 
w tej sprawie jednoznacznie 
negatywna. Organ regulacyj-
ny nie zezwolił na preferencyj-
ne traktowanie szpitala – wyja-
śnia prezes ZWiK. 

„Wody Polskie” uznały za 
bezzasadne wydzielenie gru-
py podmiotów udzielających 
świadczeń szpitalnych, skoro 
szpital odprowadza ten sam ro-
dzaj ścieków co pozostali od-
biorcy. Dodatkowo nakazały 
spółce utworzenie nowej gru-
py taryfowej dla podmiotów 
odprowadzających ścieki prze-
mysłowe. 

- Na szczęście mamy inną 
możliwość wspierania tej jed-
nostki. Burmistrz miasta regu-
larnie umarza szpitalowi poda-
tek od nieruchomości. Tylko w 
latach 2016-2020 była to kwo-
ta niemal 1,2 mln zł. Jednost-
ka ratująca życie i zdrowie na-
szych mieszkańców powinna 
być wspierana na wszelkie spo-
soby i ze strony miasta zawsze 
może liczyć na pomoc – mówi 
wiceburmistrz Dariusz Dobro-
wolski. 

Inwestycje za 2,2 mln
Utrzymanie stawek na nie-
zmienionym poziomie przez 
tak długi czas, przy rosnących 

płacach, kosztach energii, wy-
wozu osadów z oczyszczal-
ni, coraz wyższych opłatach 
środowiskowych, to dla spół-
ki wielki wysiłek. Za utyliza-
cję osadów ściekowych w 2019 
roku spółka zapłaciła 235 tys. 
zł, a w 2020 już 535 tys. zł. 
Tak więc cena wzrosła o 228 
proc. Faktury za zużytą ener-
gię wzrosły o 300 tys. zł, z 1,16 
mln zł do 1,46 mln zł. Mimo 
rosnących kosztów ZWiK in-
westuje miliony w rozbudowę 
sieci wodociągowej, sanitar-
nej, urządzenia poprawiają-
ce jakość pracy oczyszczalni 
ścieków i stacji uzdatniania 
wody. 

- W latach 2018-2020 
przeprowadziliśmy kilkana-
ście dużych inwestycji za po-
nad 2,2 mln złotych, przy 
czym większość kosztów po-
kryliśmy z własnego budże-
tu. Trzy największe z nich to 
budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej w ulicach Załamanej, 
Ks. Janusza i Towarowej, roz-
budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Towarowej oraz budowa 
linii energetycznej zasilającej 
Pompownię Wody Surowej w 
Konarach – informuje Mag-
dalena Kaczorowska. 

Ponadto w ostatnich 
trzech latach spółka wy-
budowała nową sieć wodo-
ciągową w rejonie ul. Wo-
dociągowej (przejście pod 
dnem rzeki), w celu likwi-
dacji wodociągu podwieszo-
nego pod mostem w Cho-
dakowie. Wygospodarowała 
również pieniądze na wy-
mianę wodociągu w ulicach 
Towarowej, Łuszczewskich, 
Załamanej, Kochanowskie-
go, Kraszewskiego, Lechic-
kiej, Langiewicza, 15 Sierp-
nia, zbudowała spinkę sieci 
w ul. Podgórnej oraz przebu-
dowała ponad pół kilometra 
wodociągu w ul. Licealnej. 
Niemal  105 tysięcy zł spółka 
przeznaczyła na zakup agre-
gatu prądotwórczego dla 
Stacji Uzdatniania Wody w 
Chodakowie oraz wyposa-
żyła oczyszczalnię ścieków 
w nowe dmuchawy. 

Zestawienie opłat za wodę i ścieki w miejscowościach ościennych 
obowiązujące w chwili wejścia nowej taryfy w „Zakładzie Wodociągów 

i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

Miejscowość

Cena wody dla 
gospodarstw 
domowych 
(brutto zł/m3)

Cena 

ścieków dla 
gospodarstw 
domowych 
(brutto zł/m3)

Cena wody 
i ścieków dla 
gospodarstw 
domowych 
(brutto zł/m3)

Sochaczew 4,07 8,90 12,97

Milanówek 3,89 11,52 15,41

Garwolin 4,45 11,12 15,57

Żyrardów 4,76 9,73 14,49

Nowy Dwór Mazowiecki 3,57 8,93 12,50

Łomianki 4,81 9,41 14,22 
Jabłonna 4,28 9,30 13,58

Stare Babice 4,91 19,35 24,26

Legionowo 4,41 8,27 12,68

Kolejne trzy lata bez podwyżek
Przez kolejne trzy lata w Sochaczewie nie wzrosną ceny wody i ścieków. Zakład Wodociągów i Kanalizacji opracował 
nowy wniosek taryfowy na okres czerwiec 2021 – czerwiec 2024 i zaproponował w nim obniżenie opłat dla gospodarstw 
domowych oraz niższe stawki dla osób, które zrezygnują z papierowych faktur na rzecz faktur wysyłanych drogą 
elektroniczną. Nowy cennik został już zatwierdzony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Rozpoczęła się zapowiadana przez sochaczewski ZWiK przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reymonta. Zakres 
prac obejmuje wymianę odcinka sieci o łącznej długości blisko 450 m pomiędzy ul. 1 Maja, a Piłsudskiego. 
Dotychczasowa instalacja z rur żeliwnych zostanie wymieniona na wodociąg z rur polietylenowych. Wyłonionym 
w drodze postępowania przetargowego wykonawcą prac jest firma WODMAR ze Złotokłos. Wartość robót 
to 250 tys. zł. Co prawda termin oddania inwestycji to 31 lipca, ale jak dowiedzieliśmy się w ZWiK, wszystko wskazuje 
na to, że najbardziej uciążliwe prace zakończą się jeszcze przed wakacjami. Zresztą, by uniknąć rozkopywania jezdni, 
znaczna część prac wykonana zostanie metodą przewiertów sterowanych i przecisków pod ulicą. Zgodnie z opracowa-
nym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu, prace będą wykonywane etapowo. Na każdym z etapów, w miejscu 
prowadzenia prac, obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania pojazdów, zaś przejazd ulicą Reymonta udostępniony 
będzie tylko dla jej mieszkańców.
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Na czerwcowej sesji rad-
ni w głosowaniach nad 
absolutorium i wotum za-
ufania podsumują pracę 
Pana i całego samorzą-
du. Omówią raport o sta-
nie miasta i sprawozda-
nie z wykonania budżetu 
za 2020 rok. Jaki obraz 
wyłania się z tych doku-
mentów?
Pozytywny, bo w tym wyjątko-
wo trudnym czasie nasz samo-
rząd zdał egzamin. Nie ogra-
niczyliśmy żadnej działalności, 
realizowaliśmy wszystkie zada-
nia, znaleźliśmy też możliwości 
finansowe, by pomóc przedsię-
biorcom najbardziej dotknię-
tym przez covid. Miasto w 
pewnym sensie też funkcjonu-
je jak przedsiębiorstwo, dlate-
go i u nas widać spadek wpły-
wów o 4,5 mln zł. Ograniczenia 
w codziennym życiu oznaczały 
jednocześnie wyższe wydatki. 
Ośrodek sportu i rekreacji nie 
sprzedawał biletów, bo musiał 
zamknąć basen na długi czas. 
ZKM musiał do połowy ogra-
niczyć liczbę dostępnych miejsc 
w autobusach. Ratując sytuację 
musieliśmy dołożyć 800 tys. do 
działalności MOSiR-u i 600 tys. 
zł do ZKM. 

Ale chyba największym 
problemem były śmieci? 
Covid zamknął w domach 
przedszkolaki, uczniów 
i rodziców, a odpadów 
przybywało na potęgę.
Od wiosny alarmowaliśmy, 
przeglądając dane o ilość śmie-
ci trafiających do przydomo-
wych koszy, że system się nie bi-

lansuje, bo między 2019 a 2020 
rokiem ilość odpadów wzrosła 
aż o 30 procent. W skali mia-
sta oznaczało to skok wydat-
ków o kilka milionów złotych i 
dopłatę z budżetu na poziomie 
800 tys. zł. Problem nie zniknął 
i w tym roku różnica między 
wpływami a kosztami będzie 
o wiele większa. By zapłacić ra-
chunki za wywóz odpadów w 
okresie styczeń – czerwiec 2021 
roku na dopłatę przeznaczamy 
2 mln złotych. Gdyby nie co-
vid i dopłaty do śmieci, w bu-
dżecie mielibyśmy dodatkowe 
9 mln złotych. Fakt, że mimo 
tak ogromnego ubytku realizo-
waliśmy wszystkie zaplanowa-
ne inwestycje, a na czerwcowej 
sesji zaproponuję radnym wpi-
sanie do budżetu ponad trzy-
dziestu nowych zadań, chyba 
najlepiej świadczy o tym, że moi 
przeciwnicy polityczni nie mieli 
racji wieszcząc od lat, że budżet 
jest w katastrofalnym stanie, 
a miasto idzie na dno. Podsu-
mowanie finansowe 2020 roku 
i plany na 2021 weryfikują te 
twierdzenia, pokazują jak bar-
dzo są fałszywe. 

Wśród tych nowych inwe-
stycji są drogi? 
Przede wszystkim drogi. W 
2020 pieniądze odłożone na 
„Drogi zamiast błota” po-
chłonął covid, a rok wcześniej 
środki na ten cel musieliśmy 
przesunąć na dopłatę do śmie-
ci. W tym roku uznaliśmy, 
że, bez względu na wszyst-
ko, wracamy do programu i 
na najbliższej sesji zapropo-
nuję radnym przeznaczenie 
kilku milionów na układanie 
asfaltu, chodników i budowę 
oświetlenia. Jak wspomnia-
łem, nie mamy 9 milionów, 
które moglibyśmy dziś mieć 
na koncie, gdyby nie dopła-
ta do śmieci i covid, dlatego 
zaproponuję radzie, by pro-
jekty drogowe sfinansować z 
obligacji, z ich emisji na kwo-
tę 2,6 mln zł. Po prostu uwa-
żam, że przedsiębiorcy z ulic 
Gwardyjskiej i Spartańskiej 

oraz mieszkańcy kilkunastu 
innych ulic w Sochaczewie nie 
mogą dłużej czekać. 2,6 mln 
przeznaczymy na przebudo-
wę ulic Krakowskiej, Załama-
nej, Rolniczej, Kraszewskiego, 
Cieplnej, Langiewicza, Tuwi-
ma, Niepodległości, Krzywej, 
Zwierzynieckiej i Królewskiej. 
Na liście chodników do wy-
miany lub budowy są te przy 
ul. Lotników, Wojska Polskie-
go, Fabrycznej, Żwirki i Wi-
gury, Batorego oraz Rumian-
kowej. Kolejny element to 

oświetlenie, które miało-
by stanąć przy Gwardyjskiej, 
Spartańskiej, Topolowej, Za-
cisznej i Mazowieckiej. Jeśli 
radni przyjmą moją propozy-
cję, dodatkowe lampy pojawią 
się również w ulicach Niem-
cewicza, Lema, Energetycz-
nej, Termicznej, w części Ko-
nopnickiej i Kochanowskiego. 

Obligacje to prezent dla 
Pana konkurentów. Zno-
wu przez radę i lokalne 
media przetoczy się dys-

kusja o rzekomych 60 
mln długu, tonącym stat-
ku…
Zgoda na emisję obligacji za-
padła już w grudniu ubiegłe-
go roku, gdy decydowano o 
kształcie budżetu miasta na 
2021 rok. Uchwałę w tej spra-
wie poparły, i chcę to moc-
no podkreślić, wszystkie 
kluby w radzie, także Bezpar-
tyjni Samorządowcy oraz rad-
ni związani ze środowiskiem 
Platformy Obywatelskiej i No-
woczesnej. 18 grudnia 2020 

roku budżet zakładający emi-
sję obligacji zyskał ich uzna-
nie. Jednocześnie ci sami rad-
ni przez lata nie wspierali w 
głosowaniach najważniejszych 
inwestycji, nie byli w stanie 
poprzeć ram spinających fi-
nansowanie takich projektów 
jak zakup pięciu elektrycznych 
autobusów dla ZKM, park li-
nowy, przebudowa stadionu 
przy Warszawskiej, budowa 
amfiteatru, budowa kanaliza-
cji deszczowej w Chodakowie 
i za Bzurą, budowa zbiorników 
retencyjnych. Idąc tym śladem 
teraz też powinni być prze-
ciw. Jeśli zagłosują „za” ucie-
szę się, że zmienili zdanie, choć 
z drugiej strony potwierdzą, że 
przez ponad dwa lata wprowa-
dzali mieszkańców Sochaczew 
w błąd opowiadając o katastro-
falnej sytuacji budżetu miasta. 
Jeśli chodzi o radnych PiS i So-
chaczewskiego Forum Samo-
rządowego, którzy od lat racjo-
nalnie myślą o rozwoju miasta, 
ich nie trzeba przekonywać do 
inwestycji. Nie mam wątpli-
wości, że podejmą decyzję ko-
rzystną dla mieszkańców, bez-
pieczną dla budżetu miasta. 

Co nie zmienia faktu, że 
niektóre portale zaleją 
komentarze i felietony o 
finansowym upadku So-
chaczewa. 
Mam tego świadomość, co 
nie znaczy, że będę milczał, 
gdy ktoś żongluje liczbami i 
nie przyjmuje logicznych ar-
gumentów. To mit, że zadłu-
żam miasto. W ciągu dziesię-
ciu lat, gdy pełnię zaszczytny 
urząd burmistrza, przeprowa-
dziłem inwestycje za 181 mln, 
a dług wzrósł jedynie o 13 mln. 
W tym czasie dochody mia-
sta zwiększyły się z 84 do 200 
mln. Miasto nie ma 60 mln 
zobowiązań, a 47,3 mln i war-
to przypomnieć, że ponad 33 
mln długu odziedziczyłem po 
poprzednikach. Między 2003 
a 2010 rokiem moi poprzed-
nicy zaciągnęli prawie 55 mln 
długu, spłacili 20,3 mln, a na 

Trzydzieści nowych  i
W połowie czerwca rada miasta podsumuje rok 2020 w finansach i oceni, jak burmistrz radził sobie z zarządzaniem miastem  
w roku pandemii. Jak podkreśla w rozmowie z naszą gazetą Piotr Osiecki – przez covid i śmieci Sochaczew jest biedniejszy  
o kilka milionów złotych. Mimo trudności miasto ograniczyło swoje wydatki aż o 7,5 mln. Wypracowało też wolne środki,  
by na najbliższej sesji podzielić je na ponad trzydzieści nowych inwestycji, poprawę bezpieczeństwa, remonty w szkołach i przedszkolach. 

Środowisko sportowe zyskało nowoczesne boisko z syntetyczną bieżnią, a ludzie kultury piękny 
amfiteatr. Inwestycje kosztowały 12,4 mln zł

10,4 mln zł ratusz przeznaczył na zakup nowych autobusów elektrycznych oraz kompleksową 
przebudowę pierwszego miejskiego odcinka ul. 15 Sierpnia

Czy radni zagłosują „za” asfaltem na Tuwima i nowym chodnikiem przy ul. Lotników, 
przekonamy się w połowie czerwca

W tym roku uzna-

liśmy, że bez wzglę-

du na wszystko wraca-

my do programu „Drogi 
zamiast błota” i na naj-
bliższej sesji zapropo-

nuję radnym przezna-

czenie kilku milionów 
na układanie asfaltu, 
chodników i budowę 
oświetlenia.
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h  inwestycji
inwestycje wydali zaledwie 66 
mln. Przez te osiem lat tylko 
w 20 procentach miejskie in-
westycje fi nansowano z pozy-
skanych dotacji, pozostałe 80 
proc. to były środki z budże-
tu. Ja oraz wspierający mnie 
od dziesięciu lat radni PiS i So-
chaczewskiego Forum Samo-
rządowego odwróciliśmy te 
tendencje. W poprzedniej ka-
dencji inwestycje tylko w 28 
proc. były fi nansowane z bu-
dżetu, a w 72 proc. z dotacji ze-
wnętrznych. Moi konkurenci 
polityczni, tak ochoczo sięga-
jący do samorządowych do-
konań jednego z byłych wice-
burmistrzów, kreującego się na 
lidera opozycji, powinni zapo-
znać się z trzema dokumenta-
mi. To sprawozdania budże-
towe za lata 2006, 2007 i 2010, 
gdy miasto zadłużało się odpo-
wiednio na 16 mln, 10,5 mln 
oraz 9,2 mln. To łącznie 36 mln 
zł! Warto dodać, że gdy w 2006 
roku zaciągano 16 mln dłu-
gu, roczne wpływy do budże-
tu sięgały niespełna 69 mln zł. 

Ostatnio Polski Insty-
tut Ekonomiczny zaliczył 
Sochaczew do grupy 39 
średniej wielkości pol-
skich miast, którym pan-
demia najmniej dotąd za-
szkodziła i mają przed 
sobą najlepsze perspek-
tywy rozwoju. Taka laur-
ka na kilka tygodni przed 
sesją absolutoryjną to dla 
Pana prezent. 
Raczej rzetelna ocena tego, 
jak poradziliśmy sobie z za-
grożeniem. To pochwała nie 
tylko dla samorządu, ale dla 
wszystkich mieszkańców, lo-
kalnych fi rm, instytucji. Prze-
trwaliśmy, wyszliśmy z tego 
starcia zwycięsko. Nasz sa-

morząd w roku walki z covi-
dem drastycznie ograniczył 
wydatki aż o 7,5 mln, dzię-
ki czemu na koniec roku wy-
pracowaliśmy wolne środki. 
Ich część na najbliższej sesji 
chciałbym rozdzielić na nowe 
projekty. 

Na co konkretnie?
Ponad 600 tys. zł trafi  do oświa-
ty, m.in. na przebudowę kla-
tek schodowych w przedszkolu 
nr 3, budowę placu zabaw przy 
przedszkolu nr 1 i wakacyjne 
remonty w budynkach szkół 
podstawowych i przedszkoli. 
Zaproponuję radnym wydzie-
lenie 460 tysięcy na remonty 
dróg miejskich, wykonanie wy-
niesionych przejść dla pieszych 
wraz z doświetleniem oraz na 
bezpłatną komunikację miejską 
na trasie dworzec PKP – Dom 
Urodzenia Fryderyka Chopina 
w okresie wakacyjnym. Ćwierć 
miliona dorzucimy do sprząta-
nia miasta i utrzymania zieleni, 
a niemal 75 tys. przeznaczymy 
na dodatkowe patrole policyj-
ne oraz remonty pomieszczeń 
w komendzie powiatowej stra-
ży pożarnej.

A przyszły rok? Duże in-
westycje zaczyna się od 
projektu, wydzielenia pie-
niędzy na dokumentację.
Mamy takie plany. Jeszcze w 
tym roku chciałbym ogło-
sić przetarg na wykonanie 
projektu modernizacji uli-
cy Rozlazłowskiej. Trzeba 
ją przebudować, wprowa-
dzić dodatkowy element po-
prawiający bezpieczeństwo 
użytkowników jednośladów, 
czyli ciąg pieszo-rowerowy. 
Dwa kolejne projekty, któ-
re leżą w rękach radnych, to 
przebudowa stadionu przy ul. 
Chopina w Chodakowie oraz 
rewitalizacji Ogródka Jorda-
nowskiego. Plac zabaw przy 
al. 600-lecia był nowoczesny 
kilkanaście lat temu. Dziś 
wymaga gruntownej zmiany, 
wprowadzenia nowych zaba-
wek, nowych funkcji. Na za-
projektowanie „Krainy przy-
gód” wydzieliłem 100 tys. 
zł, a 30 tys. na projekt rewi-
talizacji stadionu w Choda-
kowie. W tym roku, dzię-
ki zaangażowaniu ministra 

Małeckiego, za 600 tys. zł 
przeprowadzimy ważny etap 
rewitalizacji stadionu obej-
mujący m.in. wymianę ogro-
dzenia, remont kasy, bramy i 
furtki, montaż ławki dla ki-
biców, utwardzenie kostką 
wjazdu na teren stadionu od 
strony pasażu Duplickiego. 
Ten obiekt zasługuje na grun-
towne przeobrażenie i warto 
kontynuować prace rozpo-
częte przez nasz samorząd 
już kilka lat temu. Mam na 
myśli choćby dalszą rozbudo-
wę trybuny czy nową bieżnię. 

Na koniec chciałbym za-
pytać, jak mieszkańcy 
mają planować sobie lato 
w mieście. W domu, czy 
w plenerze?
Mam nadzieję, że zaczyna-
my wracać do normalno-
ści i z każdym dniem, wraz 
ze spadkiem liczby zacho-
rowań, coraz mniej będzie 
ograniczeń dotyczącym im-
prez. Od początku walki z 
covidem docierały do nas 
głosy, że mieszkańcom bra-
kuje nie tylko kontaktu z 
najbliższymi, wyjść do ka-
wiarni czy kina, ale że tę-
sknią za koncertami i wy-
darzeniami   sportowymi. 
Latem miejska oferta wy-
pełniająca czas wolny jest 
szczególnie bogata i dosto-
sowana do różnych gustów i 
wymagań. Przy zachowaniu 
wszystkich obostrzeń oraz 
rygorów sanitarnych będzie-
my przywracać życie kul-
turalne i sportowe miasta. 
Mamy już konkretne plany 
na lipiec, sierpień i wrzesień. 
Zakończyła się budowa am-
fi teatru i spodziewam się, że 
od sierpnia obiekt będzie już 
do dyspozycji mieszkańców. 
Dopinamy ostatnie szczegó-
ły wakacyjnej oferty. Wspo-
mnę tylko o otwarciu plaży, 
serii koncertów na scenach 
w Chodakowie i parku przy 
szkole muzycznej, festiwa-
lach jazzowym i folklory-
stycznym, piknikach na pla-
cach zabaw. A to tylko część 
letnich propozycji i na szcze-
góły trzeba jeszcze chwilę 
poczekać. 

Rozmawiał 
Daniel Wachowski

To mit, że zadłużam 
miasto. W ciągu dzie-
sięciu lat, gdy pełnię 
zaszczytny urząd bur-
mistrza, przeprowadzi-
łem inwestycje za 181 
mln, a dług wzrósł je-
dynie o 13 mln. W tym 
czasie dochody miasta 
zwiększyły się z 84 do 
200 mln.

Sebastian Stępień

Jak podkreśla Stadler, budowa 
zaplecza technicznego w So-
chaczewie to kolejna inwesty-
cja tej szwajcarskiej fi rmy w 
Polsce i jednocześnie efekt do-
brej współpracy z władzami 
regionu i Kolejami Mazowiec-
kimi. Nowoczesny obiekt po-
służy serwisowaniu produko-
wanych obecnie przez Stadler 
Polska w Siedlcach pociągów 
FLIRT. Wkrótce ich fl ota na 
mazowieckich torach przekro-
czy 60 sztuk. 

- To ważna inwestycja nie 
tylko dla Kolei Mazowieckich, 
które zyskają nowoczesne za-
plecze techniczne, ale też dla 
Sochaczewa, bo jest to szansa na 
nowe miejsca pracy. Rozwój na-
szej spółki kolejowej zawsze był 
dla nas priorytetem i nie szczę-
dzimy na to środków – powie-
dział podczas uroczystego roz-
poczęcia inwestycji marszałek 
Adam Struzik.

Hala o łącznej powierzch-
ni 2500 m2 zostanie wyposażo-
na w tory serwisowe, magazyn, 
warsztat, pomieszczenia tech-
niczne, zaplecze biurowo-so-
cjalne, infrastrukturę drogo-
wą oraz parking. Jak zapewniał 
podczas uroczystego rozpo-
częcia inwestycji prezes zarzą-
du KM Robert Stępień, obiekt 
będzie przede wszystkim gwa-
rancją najwyższej jakości utrzy-
mania należących do Kolei Ma-
zowieckich pojazdów FLIRT. 

- Kwestia zapewnienia
solidnego   zaplecza   tech-
nicznego dla pojazdów eks-
ploatowanych przez Kole-
je Mazowieckie jest istotnym 

elementem naszej polityki ta-
borowej – dodał prezes Stę-
pień.

W nowym zapleczu tech-
nicznym w Sochaczewie Sta-
dler będzie realizował usługę 
utrzymania pojazdów FLIRT 
od przeglądów aż po najbar-
dziej skomplikowane naprawy.

- Od lat współpracujemy z 
Kolejami Mazowieckimi w ra-
mach utrzymania pojazdów 
FLIRT zamówionych w 2006 
roku, jak i najnowszych FLIRT-
-ów trzeciej generacji. Cieszymy 
się, że będziemy mieli do dys-
pozycji ten nowoczesny obiekt. 
Mamy nadzieję na dalszy roz-

wój i zacieśnianie współpracy 
– powiedział podczas wtorko-
wego spotkania dyrektor zarzą-
dzający Stadler Service Polska 
Paweł Gręda. 

Podobne nadzieje wyrazi-
li inni obecni na spotkaniu go-
ście, w tym marszałek Adam 
Struzik, czy wiceprzewodni-
czący sejmiku mazowieckiego 
i szef komisji budżetu i fi nan-
sów Mirosław Adam Orliński. 
Wszyscy liczą, że Stadler po wy-
budowaniu hali serwisowej dla 
FLIRT-ów pójdzie za ciosem i w 
Sochaczewie powstanie zaple-
cze techniczne dla całego tabo-
ru Kolei Mazowieckich. 

Naprawią u nas
Spółka Stadler Service Polska rozpoczęła budowę zaplecza 
technicznego w Sochaczewie. Inwestycja warta 20 mln zł 
ma zostać oddana do użytku w pierwszym kwartale 2022 roku. 
Obiekt wygeneruje 30 nowych miejsc pracy.

ZDANIEM WICEPRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU  
MIROSŁAWA ADAMA ORLIŃSKIEGO

Nasze marzenia i plany są dużo 
większe. Pragniemy, aby ta in-
westycja się powiększała, sekcja 
eksploatacji, napraw i utrzymania 
pociągów w Sochaczewie roz-
budowywała się. Choć już teraz 
to ogromny impuls rozwojowy. 
Sochaczew z punktu widzenia 
województwa znajduje się w 
znakomitym punkcie. Blisko 
autostrady, dobrze skomuniko-
wany połączeniami drogowymi i 
kolejowymi, a co za tym idzie lokalizacja tej inwestycji przysłuży się 
też rozwojowi Mazowsza. Staramy się dążyć do równomiernego 
rozwoju województwa, ale właśnie na zasadzie obopólnych korzyści, 
czego ta inwestycja jest znakomitym przykładem.
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W Komendzie Powiatowej 

PSP w Sochaczewie miała 

miejsce uroczysta zbiór-

ka z okazji Dnia Strażaka. 

Rozpoczęła się od złożenia 

przez dowódcę uroczysto-

ści meldunku, który przy-

jął bryg. Rafał Zimochoc-

ki – naczelnik Wydziału 

Technicznego w Komendzie 

Wojewódzkiej PSP w War-

szawie. Podczas zbiórki 

przyznano medale, odzna-

czenia oraz awanse na wyż-

sze stopnie służbowe.

Srebrnym medalem Za Dłu-
goletnią Służbę odznaczo-
ny został asp. Maciej Bober, 
brązową odznakę Zasłużo-
ny dla Ochrony Przeciw-
pożarowej otrzymali: asp. 
sztab. Damian Zimochocki, 
asp. Maciej Bober, starosta 
Jolanta Gonta, burmistrz 
Piotr Osiecki i druh An-
drzej Tkaczyk, dyplom oko-
licznościowy Komendanta 
Głównego PSP otrzymał st. 
ogniomistrz Roman Toma-

szewski, a okolicznościowy 
grawerton od Komendan-
ta Powiatowego PSP z oka-
zji 20-lecia służby odebra-
li st. ogn. Ewa Paduch i st. 
ogn. Radosław Jamka. Na 
wyższe stopnie awansowa-
no szesnastu pracowników 
sochaczewskiej straży. 

W trakcie uroczysto-
ści odczytano list Macie-
ja Wąsika – sekretarza stanu 
w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych, z życzeniami 
z okazji Dnia Strażaka. Na-
stępnie głos zabrali: minister 
Maciej Małecki, bryg. Ra-
fał Zimochocki, Anna Paw-
łowska – członek Zarządu 
Powiatu w Sochaczewie, dh 
Andrzej Tkaczyk – prezes 
Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP i burmistrz 
Piotr Osiecki. Goście dzięko-
wali strażakom za ich ofi arną 
służbę oraz życzyli bezpiecz-
nych powrotów z akcji ratow-
niczo-gaśniczych.

Tekst i foto: 

KP PSP Sochaczew

Medale, odznaczenia 
i awanse w straży

Budowa hali wraz z łącz-
nikiem i pomieszczeniami 
towarzyszącymi przy ist-
niejącym budynku ZS CKP 
rozpocznie się w czerw-
cu br. 31 maja uroczyście 
podpisano umowę z wy-
konawcą – Przedsiębior-
stwem Produkcyjno-Usłu-
gowym „HEGOR”. Hala 
sportowa będzie kosztowa-
ła blisko 9 mln złotych. W 
specjalnym briefingu pra-
sowym z okazji podpisania 
dokumentu uczestniczył 
m.in. Maciej Małecki, wi-
ceminister aktywów pań-
stwowych.

Oddanie 

do użytku w 2022 r.
Hala składać się bę-
dzie z boiska sportowe-
go o wymiarach 20 x 40 
m przystosowanego do 
rozgrywania spotkań w 
dyscyplinach takich jak: 
piłka ręczna, koszyków-
ka, siatkówka, tenis ziem-
ny, badminton. Pozostałe 
wyposażenie hali to oczy-
wiście m.in. drabinki gim-
nastyczne,   piłkochwyty, 
siatki ochronne na okna i 
trybuny, kotary grodzące, 
siedziska na trybuny oraz 
tablica wyników sporto-
wych. Na udogodnienia 
mogą liczyć osoby niepeł-
nosprawne. W budynku 
będą szatnie z natryskami, 
toalety, a na piętrze po-
mieszczenia magazynowe, 
toalety, pomieszczenia po-
rządkowe, trybuny sporto-
we przeznaczone dla 136 
osób. Powstanie sala ćwi-
czeń, siłownia, sala fit-
ness oraz sala konferen-
cyjna. Na parterze będzie 
wiatrołap, hol, pomiesz-
czenia porządkowe,   ko-
tłownia, szatnia i maga-
zyn sprzętu sportowego. 
Pow ierz ch n ia    z abudo-
wy   wynosi 1.417 m2, użyt-
kowa parteru 1.300 m2,
z a ś    p i ę t r a    3 0 6    m 2 .
Teren szkoły zostanie po-
większony o dodatkowe 
miejsca parkingowe przy 

hali sportowej. Przewidy-
wany termin zakończenia 
inwestycji to koniec 2022 
roku.

5 mln z Funduszu 

Inwestycji Lokalnych
Jak mówi starosta Jolan-
ta Gonta, powiat zrealizu-
je tę inwestycję w części ze 
środków własnych, ale nie 
byłaby ona możliwa, gdyby 
nie pięciomilionowy wkład 
z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych, w któ-
rego pozyskaniu wspierał 
starostwo poseł Małecki.

– Zawsze możemy li-
czyć na jego pomoc. Mini-
ster jest patronem naszych 
spraw i z troską oraz pie-
tyzmem wspiera powiat w 
działaniach mających na 
celu rozwój naszej lokal-
nej społeczności. Kolejnym 
przykładem na to jest budo-
wa hali sportowej, na którą 

podpisaliśmy właśnie umo-
wę z wykonawcą – podkre-
śliła.

Maciej Małecki, wyraził 
swoje zadowolenie, że rusza 
realizacja tak ważnej inwesty-
cji. Zaznaczył, że bardzo cie-
szy go fakt, iż rządowe środ-
ki trafi ające do samorządów 
wspierają rozwój nie tylko in-
frastruktury drogowej, ale 
także oświatę, kulturę, sport. 

Podpisy pod umową zło-
żyli: starosta sochaczewski Jo-
lanta Gonta, wicestarosta Ta-
deusz Głuchowski, skarbnik 
powiatu Teresa Pawelak oraz 
prezes fi rmy Hegor Grzegorz 
Felczak. Towarzyszyli im Ma-
ciej Małecki, przewodniczący 
Rady Powiatu Andrzej Kierz-
kowski, dyrektor ZS CKP Ju-
lia Jakubowska.

Boisko odebrane
Droga dobra wiadomość 
jest dla uczniów tzw. 

ogrodnika. Niebawem bę-
dzie można korzystać z bo-
iska przy Zespole Szkół 
Rolnicze Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego. In-
westycja realizowana w 
ramach Powiatowego Bu-
dżetu Obywatelskiego zo-
stała oddana do użytku 28 
maja. W odbiorze uczestni-
czyli starosta Jolanta Gonta 
oraz wicestarosta Tadeusz 
Głuchowski wraz z dyrek-
torem ZS RCKU Markiem 
Wernickim.

Za modernizację boiska 
trawiastego wraz z budową 
bieżni, skoczni w dal i rzut-
ni do pchnięcia kulą od-
powiadała fi rma AK Sport 
z Okuniewa. Na szkolnym 
obiekcie została wykonana 
nowa bieżnia trzytorowa z 
nawierzchnią syntetyczną. 
Okala ona boisko trawiaste 
do piłki nożnej o wymia-
rach pola gry 52 x 90 m. Na 
zakolu wschodnim powsta-
ła skocznia do skoku w dal 
oraz rzutnia do pchnięcia 
kulą. Zamontowano także 
oświetlenie bieżni umiesz-
czone na wysokich słupach, 
na których w przyszło-
ści planowany jest montaż 
oświetlenia płyty boiska 
piłkarskiego. Boisko kosz-
towało ponad milion zło-
tych, środki na te cel po-
chodziły z Powiatowego 
Budżetu Obywatelskiego 
oraz ze środków własnych 
powiatu. 

Będzie gdzie trenować
To będzie największe przedsięwzięcie budowlane ostatnich lat realizowane przez samorząd 
powiatowy. Wkrótce ruszy budowa nowej hali sportowej przy Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Praktycznego. Tym samym największa szkoła ponadpodstawowa w powiecie 
zyska pełnowymiarowy obiekt. Inna szkoła średnia właśnie wzbogaciła się o nowe boisko.

17 maja rozpoczęła się elek-

troniczna rekrutacja na rok 

szkolny 2021/2022 do klas 

pierwszych szkół ponad-

podstawowych prowadzo-

nych przez powiat socha-

czewski. Szkoły te znajdują 

się w Sochaczewie oraz w 

Teresinie. Rejestracja kan-

dydatów będzie możliwa do 

21 czerwca. 

Wzorem lat poprzednich re-
krutacja odbywa się drogą 
elektroniczną poprzez stro-
nę: sochaczew.edu.com.pl/
kandydat. Po założeniu kon-
ta kandydat wybiera z ofer-
ty szkół oddziały, do których 
chce być przyjęty, wypełnia 

wszelkie wymagane dane i 
drukuje wniosek. Podpisa-
ny przez rodzica wniosek 
należy przedłożyć w szko-
le. Można to zrobić osobi-
ście, przesłać pocztą lub ze-
skanować i przesłać na adres 
e-mail danej placówki. Na 
przełomie czerwca i lipca 
należy uzupełnić wniosek 
o kopie świadectwa ukoń-
czenia szkoły podstawo-
wej i zaświadczenia o wyni-
ku egzaminu ósmoklasisty. 
Ogłoszenie list kandydatów 
zakwalifi kowanych i nie-
zakwalifi kowanych nastąpi 
22 lipca, a listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych 
poznamy 2 sierpnia.

Ruszyła rekrutacja do szkół 

ponadpodstawowych
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ZA BARIERĄ PRAWA

Sebastian Stępień

- Każdy użytkownik dróg, 
niezależnie czy porusza się 
pieszo, jeździ rowerem, au-
tem, czy choćby hulajnogą, 
powinien zapoznać się z no-
wymi regulacjami prawny-
mi, aby móc bezpiecznie i 
bez narażania się na konse-
kwencje prawne przemiesz-
czać się po naszych dro-
gach - mówi ofi cer prasowy 
KPP w Sochaczewie mł. asp. 
Agnieszka Dzik.

Na pewno największą 
z wprowadzonych noweli-
zacji jest zmiana w udziela-
niu pierwszeństwa piesze-
mu na przejściu dla pieszych. 
Od 1 czerwca kierowca, zbli-
żając się do przejścia dla pie-
szych, będzie musiał zacho-
wać szczególną ostrożność, 
a co za tym idzie zmniejszyć 
prędkość tak, aby nie narazić 
na niebezpieczeństwo piesze-
go, który mógłby za chwilę 
zacząć wchodzić na pasy. 

- Nie znaczy to jednak, że 
cała odpowiedzialność przy 
przejściu dla pieszych zosta-
ła przerzucona na kierowcę 
- mówi Agnieszka Dzik. - Ta 
sama nowelizacja przepisów 
zabrania pieszym, podczas 
wchodzenia na pasy i prze-
chodzenia przez nie, korzy-
stania z telefonu komórko-
wego lub innego urządzenia 
elektronicznego w sposób, 
który mógłby takiego użyt-
kownika ruchu rozpraszać.

Nowelizacja z 1 czerw-
ca reguluje jeszcze kil-
ka innych kwestii. O ile 

wcześniej Prawo o ruchu 
drogowym nakładało na 
kierowcę zachowanie bez-
piecznego odstępu od po-
jazdu poprzedzającego, to 
teraz ustawodawca dopre-
cyzował, że na autostradzie 
i drodze ekspresowej odstęp 
ten wyrażony w metrach 
określa się jako nie mniejszy 
niż połowa liczby określają-
cej prędkość pojazdu, któ-
rym porusza się kierujący, 
wyrażonej w kilometrach 
na godzinę. Czyli na przy-
kład jadąc 100 km/h nie bę-
dziemy mogli zbliżyć się do 
poprzedzającego pojazdy na 
mniej niż 50 metrów. Prze-
pis ten nie będzie oczywi-
ście stosowany podczas ma-
newru wyprzedzania.

Po 1 czerwca kierow-
cy nie mogą już w świetle 
prawa poruszać się po tere-
nie zabudowanym z pręd-
kością większą niż 50 km/h. 
Przepis o tym, że między 

23:00 a 05:00 dopuszczalna 
prędkość na takich obsza-
rach jest podwyższona do 
60 km/h przestał obowią-
zywać. 

Znacznie bardziej skom-
plikowane zmiany obowiązu-
ją od 20 maja. Uregulowana 
prawnie została kwestia hulaj-
nóg elektrycznych oraz urzą-
dzeń transportu osobistego 
(popularnie zwanych segway-
mi). W tym celu ustawodawca 
wprowadził do Prawa o ruchu 
drogowym trzy nowe defi ni-
cje: Urządzenie wspomaga-
jące ruch, czyli przeznaczone 
do poruszania się osoby w po-
zycji stojącej, napędzane siłą 
mięśni; Hulajnoga elektrycz-
na, czyli pojazd napędzany 
elektrycznie, dwuosiowy, z 
kierownicą, bez siedzenia 
i pedałów, konstrukcyjnie 
przeznaczony do poruszania 
się wyłącznie przez kierują-
cego znajdującego się na tym 
pojeździe oraz urządzenie 

transportu osobistego, tj. po-
jazd napędzany elektrycznie, 
z wyłączeniem hulajnogi elek-
trycznej, bez siedzenia i pe-
dałów, konstrukcyjnie prze-
znaczony do poruszania się 
wyłącznie przez kierującego 
znajdującego się na tym po-
jeździe.

Każdy z tych pojazdów 
został obłożony szeregiem 
regulacji dotyczących m.in. 
dróg, jakimi można na da-
nym pojeździe się poru-
szać, dopuszczalnej pręd-
kości, czy zasad udzielania 
pierwszeństwa. Dla przy-
kładu, kierujący hulajnogą 
elektryczną będzie musiał w 
pierwszej kolejności korzy-
stać ze ścieżek rowerowych. 
Korzystając z drogi dla ro-
werów i pieszych, będzie 
ustępować pierwszeństwa 
pieszym. W przypadku gdy-
by brakowało ścieżki rowe-
rowej lub pieszo-rowerowej, 
na hulajnodze elektrycznej 

będzie można skorzystać z 
jezdni, na której obowiązuje 
ograniczenie prędkości do 
30 km/h. 

W wyjątkowych przy-
padkach kierując hulajnogą 
elektryczną będzie można 
skorzystać z chodnika lub 
drogi dla pieszych, ale tyl-
ko gdy chodnik taki będzie 
usytuowany wzdłuż jezdni, 
po której ruch pojazdów bę-
dzie dozwolony z prędko-
ścią większą niż 30 km/h i 
będzie brakować wydzielo-
nej drogi dla rowerów oraz 
pasa ruchu dla rowerów.

Dopuszcza lna   pręd-
kość, z jaką będzie moż-
na się poruszać hulajnogą 
elektryczną to 20 km/h. Co 
ważne, aby wyjechać hulaj-
nogą elektryczną poza stre-
fę zamieszkania, od 20 maja 
trzeba mieć ukończone 10 
lat i zdany przynajmniej eg-
zamin na kartę rowerową. 

Nieco inne regulacje do-
tyczą UTO i zwykłej hulaj-
nogi.

- Pamiętajmy, że w mo-
mencie wejścia w życie no-
wych regulacji prawnych, 
ich respektowanie jest we-
ryfi kowane przez policjan-
tów pełniących służbę na 
naszych drogach. Niezależ-
nie od tego, w jaki sposób 
poruszamy się w przestrze-
ni publicznej, warto znać 
przepisy ruchu drogowego. 
Nawet niekoniecznie z chęci 
uniknięcia mandatu, ale dla 
naszego wspólnego bezpie-
czeństwa - dodaje Agniesz-
ka Dzik.

Nowe zasady ruchu drogowego
Pod koniec maja w życie weszły nowe przepisy ruchu drogowego. 20 maja i 1 czerwca obowiązywać 
zaczęły dwie nowelizacje ustawy Prawo o ruchu drogowym. Regulują m.in. prawnie kwestię hulajnóg 
elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego, a także istotnie zmieniają zasady pierwszeństwa 
pieszych poruszających się w obrębie pasów.

URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE RUCH
Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia 
wspomagającego ruch będzie obowiązana korzy-
stać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla 
rowerów.
Na drodze dla rowerów będzie obowiązywał ją ruch 
prawostronny. Jeśli będzie korzystać ona z chod-
nika albo drogi dla pieszych, będzie obowiązana 
poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości 
pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustę-
pować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać 
jego ruchu.
Przekraczając jezdnię osoba ta będzie obowiązana 
zachować szczególną ostrożność oraz korzystać 
odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo 
przejścia dla pieszych.

URZĄDZENIE 
DO TRANSPORTU OSOBISTEGO
Kierujący urządzeniem transportu osobistego 
będzie obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, 
jeżeli będzie ona wyznaczona dla kierunku, w 
którym będzie się poruszać lub będzie zamierzał 
skręcić.
Kierujący urządzeniem transportu osobistego, 
korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, będzie 
obowiązany zachować szczególną ostrożność i 
ustępować pierwszeństwa pieszemu.
Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez 
kierującego urządzeniem transportu osobistego 
będzie dozwolone wyjątkowo, gdy będzie brakować 
wydzielonej drogi dla rowerów.

HULAJNOGA ELEKTRYCZNA
Kierujący hulajnogą elektryczną będzie obowiązany 
korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowe-
rów, jeżeli będą one wyznaczone dla kierunku, w którym 
będzie się poruszać lub będzie zamierzał skręcić. 
Kierujący hulajnogą elektryczną będzie obowiązany 
korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów będzie 
dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w 
przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów 
oraz pasa ruchu dla rowerów.
Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kie-
rującego hulajnogą elektryczną będzie dozwolone wy-
jątkowo, gdy chodnik będzie usytuowany wzdłuż jezdni, 
po której ruch pojazdów będzie dozwolony z prędkością 
większą niż 30 km/h i będzie brakować wydzielonej drogi 
dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Nietrzeźwi 
z dwulatką 
w trasie
Miał ponad 3 promile alko-

holu w organizmie i prze-

woził oplem dwuletnią 

dziewczynkę. Jej matka 

również była nietrzeźwa. 

Mężczyzna usłyszał za-

rzut kierowania pojazdem 

w stanie nietrzeźwości. 

Do sądu rodzinnego i nie-

letnich trafi ą materiały 

dotyczące nieprawidłowej 

opieki nad dzieckiem.

W piątek 21 maja wieczo-
rem policjanci dostali in-
formację, że w kierunku 
Żyrardowa jedzie mężczy-
zna, który prawdopodobnie 
znajduje się pod wpływem 
alkoholu. Za kierowcą ru-
szył patrol policjantów ru-
chu drogowego.

Mundurowi zauważy-
li opla astrę w Jeżówce i za-
trzymali do kontroli. Za-
raz po tym, jak mężczyzna 
uchylił szybę w samocho-
dzie, policjanci wyczuli 
woń alkoholu. W samocho-
dzie oprócz kierowcy, z tyłu 
siedziała kobieta z dwulet-
nią dziewczynką w foteli-
ku.

Badanie stanu trzeź-
wości wykazało, że 44-let-
ni mieszkaniec powiatu ży-
rardowskiego ma ponad 
3 promile alkoholu w or-
ganizmie. Od razu został 
zatrzymany. Uwagę poli-
cjantów zwróciła również 
matka dziewczynki. Oka-
zało się, że ona także jest 
nietrzeźwa. Badanie wy-
kazało ponad promil alko-
holu.

Nietrzeźwy kierowca 
został doprowadzony do 
sochaczewskiej komendy i 
trafi ł do policyjnego aresz-
tu, natomiast dziewczynka 
i jej matka zostały przeka-
zane pod opiekę rodziny.

44-latek usłyszał za-
rzut kierowania pojazdem 
w stanie nietrzeźwości. Za 
to przestępstwo grozi do 
2 lat pozbawienia wolno-
ści. Problemów nie uniknie 
również matka dziewczyn-
ki. Do sądu rodzinnego i 
nieletnich trafi ą materia-
ły dotyczące sprawowania 
opieki nad dzieckiem pod 
wpływem alkoholu.

mł. asp. Agnieszka Dzik
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Program obchodów 

Święto Mieszkańców Miasta
Salwa artyleryjska na 800-lecie kasztelanii

W 
czasie inauguracji obchodów Święta Mieszkań-
ców na placu Kościuszki wystrzelona zostanie 

salwa artyleryjska ze średniowiecznych oraz nowożyt-
nych dział. Wydarzenie to ma nawiązywać do okresu 
świetności miasta oraz zamku książąt mazowieckich, 
a w szczególności do 800-letniej historii kasztelanii 
sochaczewskiej.

W
szyscy, którzy zjawią się na placu Kościuszki w piątek, 
11 czerwca o godz. 12, będą mogli zobaczyć i usły-

szeć trzy armaty. Pierwsza z nich to bombarda z początku 
XV wieku, jest repliką wykonaną na podstawie znalezisk 
i ikonografi i pochodzących z przełomu XIV i XV wieku, 
z czasów bitwy pod Grunwaldem. Druga to replika hufnicy 
z połowy XV wieku, wykonana na podstawie zabytku 
z Muzeum Wojska Polskiego, datowana na okres wojny 
trzynastoletniej z Zakonem Krzyżackim. Trzecie działo, któ-
re zaprezentuje Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą to rekonstrukcja działa nazywanego organkami 
15-lufowymi z XVI - XVII wieku. Jak zapewnia Michał Górny, 
kierownik działu zbiorów sochaczewskiego muzeum, salwy 
honorowe zostaną wystrzelone ze wszystkich dział, także 
z 15 luf organek.

Zaś co do 800-lecia kasztelanii w Sochaczewie, Michał 
Górny mówi, że  analizując zagadnienie lokacji, nale-

ży wskazać, że pierwsza wzmianka o Sochaczewie jako 
mieście pochodzi z 1324 roku, z dokumentu dotyczą-
cego rozstrzygnięcia sporu między dwoma biskupami. 
Spór rozsądził arcybiskup gnieźnieński przebywający 
w mieście. Pada tam wzmianka: „...Iohannis electi Po-
znaniensis in Ciuitate Sochaczow...”.
- Zwrot „Ciuitate” jest abrewiacją łacińskiego zwrotu 
„civitas” oznaczającego miasto, drugim takim określe-
niem jest „urbs” - wyjaśnia Górny. - Jest to niewątpliwie 
pierwsza wzmianka dotycząca Sochaczewa jako miasta. 
Poprzednie, m.in. z 1297, z 1294 czy najstarsza - z 1221 
roku, zawierają nawiązania do Sochaczewa jako stolicy 
kasztelanii, stąd obecny w nich zwrot „oppidum”, 
oznaczający warownię, czy przede wszystkim „Castel-
lanus” z 1221 roku, gdzie w piśmie wymieniono Falantę, 

pierwszego kasztelana. Ta pierwsza wzmianka jednak 
w żaden sposób nie wskazuje na obecność miasta, 
które w średniowieczu oznaczało ośrodek mający 
własną autonomię pod postacią praw miejskich. 
W przypadku dokumentu z 1221 roku mamy pewność, 
że na terenie dzisiejszego zamku książąt mazowieckich 
istniał gród, potwierdzony zresztą archeologicznie. To wła-
śnie rzeczony gród był siedzibą kasztelanii. Możemy więc 
mówić o co najmniej 800 latach istnienia kasztelanii, która 
była ośrodkiem administracyjnym średniego szczebla.

N
aturalnie, istnieje też data 1138, czyli wzmianka 
o śmierci Bolesława Krzywoustego. I chociaż 

jest to niepewne źródło, jeżeli chodzi o samą śmierć 
władcy, to z pewnością jest to pierwsza wzmianka 
gdzie pojawia się nazwa „Sochaczew” (a dokładnie 
„Sochaczow”), oznaczająca prawdopodobnie gród 
- dodaje muzealnik.

K
iedy więc Sochaczew stał się miastem? Dzisiejsza 
wiedza pozwala sądzić, że mogło to nastąpić między 

1221 a 1324 rokiem. A na pewno przed tą drugą datą. 
Do 1300 roku w Polsce ulokowano ok. 250 miast i zapew-
ne w tej liczbie znajdował się także Sochaczew. (sos)

Piątek 11 czerwca
Sochaczewska Olimpiada Przedszkola-
ków - stadion przy ul. Warszawskiej 80

Ambulans Fundacji Ronalda McDo-
nalda (obowiązują wcześniejsze zapisy) 

Uroczyste podniesienie fl agi 
miejskiej na maszt przy akompania-
mencie hejnału Sochaczewa, salwa 
z armat historycznych z okazji 800-lecia 
kasztelanii sochaczewskiej;

Otwarcie wystawy plenerowej „30 lat 
samorządu sochaczewskiego 
1990-2020”;

APLAUZ II „W przestrzeni sztuki” 

wernisaż wystawy twórców i artystów 
z Mazowsza, Galeria Hugo;

Premiera tomu wierszy autorstwa 
Stanisławy Pogórskiej pt. „Rozmowy 
z Chopinem i Historią”; 

Prezentacja historycznej gry 
turystycznej;

Inauguracja spaceru wirtualnego 

po Muzeum Ziemi Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą; 

Premiera publikacji wspomnie-
niowej autorstwa Wiesława Jana 
Tuszyńskiego pt. „TADZIO Tadeusz 
Tomaszewski profesor Liceum Ogólno-
kształcącego im Fryderyka Chopina 
w Sochaczewie”;

10.00
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

8:00 - 16.00
Plac Tadeusza 
Kościuszki

12.00
Plac Tadeusza 
Kościuszki

12.20
Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad 
Bzurą

Piętnastolufowe działo nazywane „organkami” uczci 

salwą 800 lat kasztelanii sochaczewskiej

14.00
Kramnice 
Miejskie
ul. 1 Maja 21
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Prezentacja publikacji pt. „30 lat 

samorządu sochaczewskiego 
1990-2020”;

Prezentacja przewodnika „Weekend 
w Sochaczewie”; 

Inauguracja projektu „Sochaczew 
w panoramie 3D” i gry wirtualnej.

Sobota 12 czerwca

Ambulans Fundacji Ronalda McDo-
nalda (obowiązują wcześniejsze zapisy);

Akcja Honorowych Dawców Krwi 
Ziemi Sochaczewskiej „Oddaj krew, 
podziel się szpikiem, uratuj życie”.

Turniej Siatkówki Plażowej, obiekty 
sportowe przy ul. Chopina;

Konkurs rzutów do kosza, hala 
sportowa przy ul. Kusocińskiego 2;

Krwiodawcy zapraszają
W sobotę 12 czerwca Klub Honorowych Dawców 

Krwi Ziemi Sochaczewskiej organizuje akcję 
poboru krwi. Odbędzie się ona na placu Kościuszki 
w godzinach 9-13.
 

- Tego dnia każda osoba, która pojawi się na placu, 
oprócz oddania krwi, będzie miała możliwość 
uzyskania informacji oraz zapisania się do bazy 
dawców szpiku. Na miejscu wykonamy niezbędne 
wymazy - zapowiada prezes klubu HDK, Marcin 
Tarnowski. Dodatkowo partnerzy akcji, właściciele 
punktów gastronomicznych, przygotowali voucze-
ry na darmową pizzę lub inne specjały. Zostaną 
one rozlosowane wśród osób, które oddadzą krew 
lub zapiszą się do bazy DKMS. Akcji będzie towa-
rzyszyła przez cały czas degustacja lodów znanej 
fi rmy.

Marcin Tarnowski zachęca wszystkich do wzięcia 
udziału w akcji, bo warto pomagać. (sos)

Muzyczne spotkanie

z SCK

Badania 
u McDonalda

Jak co roku podczas Święta Mieszkańców 
do Sochaczewa przyjedzie ambulans Fundacji 

Ronalda McDonalda. W dniach 11-12 czerwca 
lekarze specjaliści przebadają dzieci pod kątem 
wykluczenia chorób nowotworowych.

Fundacja McDonalda od lat prowadzi badania 
dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, po to, 

aby wykluczyć lub wcześnie zdiagnozować zmiany 
onkologiczne. W Sochaczewie z tej możliwości 
skorzystały już setki maluchów. Zdecydowana 
większość nie potrzebowała dodatkowych kon-
sultacji lekarskich. Zdarzały się jednak sytuacje, 
kiedy specjaliści proponowali dalszą diagnostykę. 
W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości 
rodzice otrzymują wskazówki, co dalej robić, gdzie 
się udać. 

Każde dziecko, po 15-minutowym bezbolesnym 
badaniu, dostaje wynik. Mieszkańcy Sochacze-

wa korzystają z wizyty w ambulansie bezpłatnie. 
Koszty ponosi samorząd. Organizatorzy badań 
zachęcają do wcześniejszych zapisów telefonicz-
nych. Będą się one odbywać w dniach 7-8 czerwca 
w godz. 8-16 pod numerem tel. 46 862 27 30 w. 440.

Należy pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczo-
na i decyduje kolejność zgłoszeń. Dzieci wcze-

śniej nie zapisane, nie zostaną przyjęte. Ambulans 
stanie na placu Kościuszki. (sos)

Turniej koszykówki, hala sportowa 
przy ul. Kusocińskiego 2;

Zabawa internetowa Państwa/Miasta 
na sportowo, co godzina pojawiać się 
będzie nowa litera hasła; 

Zabawa internetowa 

- Gdzie jest piłka?;

Zabawa internetowa - Rebusy;

Zabawa internetowa - Quiz o sporcie;

Prezentacja fi lmu z udziałem sto-
warzyszeń sportowych z propozycją 
ćwiczeń dla dzieci w ramach zajęć 
Małego Sportowca;

Wideoklip „Sochaczew da się lubić”, 
Sochaczewska Orkiestra Akordeonowa, 
dyrygent - Ludwik Skrzypek;

Historia miasta: Zamek Książąt 
Mazowieckich (Michał Górny), 
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą;

75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej 
- fi lm o historii i współczesności, 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Sochaczewie; 

Koncert Orkiestry Dętej Sochaczew, 
dyrygent - Justyna Piątkowska-Duraj;

Historia miasta: Historia socha-
czewskiego podgrodzia - badania 
archeologiczne (Mariusz Samborski), 
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą; 

Koncert zespołów kameralnych 
i chóru II st., Państwowa Szkoła 
Muzyczna I i II st. im. Fryderyka 
Chopina;

Wystawa pokonkursowa prac 
plastycznych „KOCHAM POLSKĘ - 
Władysław Ślewiński” retrospektywna 
wystawa z lat 2012-2019 - fi lm; Miejska 
Biblioteka Publiczna w Sochaczewie;

Historia Miasta: Sochaczewskie 
kościoły (Radosław Jarosiński), 
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą; 

Koncert dyplomantów, Państwowa 
Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka 
Chopina; 

10.30
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

10.00
Profi l FB 
Miejskiego 
Ośrodka Sportu
i Rekreacji

11.00
Profi l FB 
Miejskiego 
Ośrodka Sportu
i Rekreacji

12.00
Profi l FB 
Miejskiego 
Ośrodka Sportu
i Rekreacji

13.00
Profi l FB 
Miejskiego 
Ośrodka Sportu
i Rekreacji

14.00
Profi l FB 
Miejskiego 
Ośrodka Sportu
i Rekreacji

16.00
Profi l FB Miasta 
Sochaczew

9.00
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

10.00
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

14.00
Kramnice 
Miejskie
ul. 1 Maja 21

8:00 - 16:00
Plac Tadeusza 
Kościuszki

9:00 - 13:00
Plac Tadeusza 
Kościuszki
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Niedziela 13 czerwca

Turniej Tenisa Stołowego; hala 

sportowa przy ul. Kusocińskiego 2. 

Uroczysta Msza św. w intencji 
mieszkańców Sochaczewa;

Koncert Dziecięco - Młodzieżowego 
Zespołu Pieśni i Tańca FOLKLOREK 
Tańce i śpiewy ludowe „Od małego 
tańczę oberka ludowego” - Katarzyna 
Proch, Kinga Przybylska, Sochaczew-
skie Centrum Kultury; 

Koncert uczestników Studia Wokal-
nego Piotra Milczarka; Sochaczewskie 
Centrum Kultury; 

Występ Open Day Junior - spektakl 
na motywach powieści „Tajemniczy 
ogród” - Jolanta Kawczyńska, 
Piotr Milczarek, Sochaczewskie 
Centrum Kultury; 

Występ OPEN DAY - Sochaczew 
Rozśpiewany - 10 jubileuszowa edycja, 
występ laureatów poprzednich edycji 
- Jolanta Kawczyńska, Piotr Milczarek, 
Sochaczewskie Centrum Kultury;

Koncert fi nałowy fragment musicalu OZ 
REMIX (na motywach Czarnoksiężnika 
z krainy Oz) - Orkiestra Kameralna 
Camerata Mazovia pod dyrekcją Artura 
Komorowskiego, Teatr Maska (Dawid 
Żakowski), Zespół Taneczny Abstrakt 
(Monika Osiecka-Jaworska); 

„Muzyczna fantazja” Orkiestra 
Camerata Mazovia pod dyrekcją Artura 
Komorowskiego, solo: Adam Manijak 
- fortepian, Robert Stefański - klarnet; 
Sochaczewskie Centrum Kultury.

9.00
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

12.30
Kościół pw. 
Matki Bożej 
Różańcowej

16.00
YouTube Miasta 
Sochaczew

Kocham Polskę 
w bibliotece

T
owarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewiń-
skiego oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Sochacze-

wie organizują wystawę retrospektywną prac plastycznych 
z lat 2012- 2019 pod tytułem „Kocham Polskę...”.  
Ekspozycja zaprezentuje przegląd twórczości artystów 
w różnym wieku pochodzących z wielu rejonów  Polski,  
którzy przez osiem lat,  w kolejnych edycjach, zgłaszali 
swoje prace na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
im. Władysława Ślewińskiego.

Wystawa zostanie otwarta w środę 9 czerwca o godzinie 
11.00 i potrwa do początku września 2021 r. Na wysta-

wie zostanie pokazanych około stu prac. Będzie je można 
oglądać w galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej, w kramni-
cach przy ulicy 1 Maja 21 w godzinach pracy placówki.
Wystawa jest wspomnieniem dotychczasowej działal-
ności, a zarazem oczekiwaniem na rozpoczęcie nowej 
edycji konkursu, który nie mógł się odbyć z powodu 
trwającej pandemii i ograniczeń z niej wynikających 
- twierdzą organizatorzy. (sos)

Muzeum zaprasza

Po otwarciu Dni Sochaczewa na placu Kościuszki, 
uczestnicy przeniosą się do Muzeum Ziemi 

Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Tam poznamy 
kolejne wydarzenia Święta Mieszkańców.
Mieszcząca się w muzeum galeria Hugo zaprosi nas 
na wystawę malarstwa, grafi ki, rzeźby, fotografi i arty-
stycznej w wykonaniu twórców z Sochaczewa i szerzej 
z Mazowsza. Ekspozycja „Aplauz 2” to kontynuacja 
cyklu, który w tym roku nosi tytuł „W przestrzeni sztu-
ki”. Kurator wystawy, Marcin Hugo-Bader, mówi nam, 
że jego cykl jest przedłużeniem „Malarni” (cyklicznej 
wystawy lokalnych artystów) zapoczątkowanej wiele 
lat temu przez nieżyjącego już malarza  i felietonistę 
naszej gazety, Sławomira Burzyńskiego.

W tej samej części obchodów odbędzie się premiera 
tomu wierszy Stanisławy Podgórskiej „Rozmowy 

z Chopinem i Historią”. Książka została wydana jako 
jeden ze zwycięskich projektów Sochaczewskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2020. Prezentacji poezji ma 
towarzyszyć muzyka Chopina. 
Kolejną propozycją jest historyczna gra turystyczna, 
której prezentację zaplanowano właśnie na Dni 
Sochaczewa. Jej główną postacią będzie obrońca 
Sochaczewa podczas bitwy nad Bzurą, major Feliks 
Kozubowski. Poznamy lub przypomnimy sobie inte-
resujące zabytki, trasy, przyrodę okolicy. Będziemy 
mieć także okazję do zdobycia skarbów ukrytych 
w zakamarkach miasta.

Z
apewne mieszkańcom spodoba się także 
możliwość wirtualnego spaceru po muzeum. 

Od 11 czerwca, kiedy zaplanowano jego premierę, 
będzie to stała propozycja placówki. Każdy zaintere-
sowany będzie mógł online obejrzeć wystawy, zajrzeć 
do zbiorów, sprawdzić dostępne wydawnictwa. (sos)

Replika hufnicy z połowy XV w., którą zobaczymy 

na placu Kościuszki

Wydawnictwa dla mieszkańców
K

olejną odsłoną piątkowych obchodów Dni Sochacze-
wa będzie spotkanie w kramnicach, które rozpocznie 

się o godz. 14.00. Organizatorzy Święta Mieszkańców 
zaprezentują wydawnictwa dedykowane sochaczewia-
nom. 

Obiecująco zapowiada się premiera publikacji wspo-
mnieniowej autorstwa Wiesława Jana Tuszyńskiego 

pt. „TADZIO - Tadeusz Tomaszewski”. Jest to opowieść 
o legendarnym profesorze Liceum Ogólnokształcącego 
im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Doskonałym 
nauczycielu, nietuzinkowym człowieku i przyjacielu 
uczniów. Opowieść wartka, szczera, niesztampowa, 
pisana emocjami płynącymi z bliskiej znajomości 
z „Tadziem”. Publikację sfi nansowało Miasto Sochaczew. 

Po raz pierwszy zaprezentowany zostanie także 
przewodnik pt. „Weekend w Sochaczewie”, który 

ma zachęcić do odwiedzenia naszego miasta i pokazać, 
jak ciekawy może być dwudniowy pobyt na naszym 
terenie. Jest to własne wydawnictwo Wydziału Kultury, 
Turystyki i Promocji Miasta i zostało tak skonstruowane, 
aby goście nie musieli się zastanawiać, jak zagospo-
darować czas. Przewodnik poprowadzi specjalną trasą 
osoby zmotoryzowane, wskaże kierunek zwiedzania 
tym, którzy przyjadą pociągiem i zaproponuje spacer 
po mieście w taki sposób, aby zobaczyć jak najwięcej 
ciekawych miejsc. Twórcy wydawnictwa uważają, że 
będzie ono przydatne także mieszkańcom, którzy 
chcieliby zaprosić do Sochaczewa znajomych, rodzinę 
i pokazać im swoje miasto. Przewodnik będzie dostępny 
w Muzeum Ziemi sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.

Podczas spotkania w kramnicach zostanie także 
zaprezentowana publikacja „30 lat samorządu 

sochaczewskiego 1990-2020”. Folder został wydany 
w ubiegłym roku, ale z uwagi na pandemię koronawirusa, 
nie był jeszcze prezentowany. Wydawnictwo towarzyszy 
wystawie o tym samym tytule, którą można oglądać na 
placu Kościuszki.

Propozycją przygotowaną specjalnie na Święto 
Mieszkańców jest też projekt „Sochaczew 

w panoramie 3D i gra wirtualna”. Dzięki niej udamy 
się na historyczną wycieczkę, w której przewodnikiem 
będzie Frycek, czyli Fryderyk Chopin i to z jego per-
spektywy będziemy oglądać Sochaczew. Zobaczymy 
piękne panoramiczne zdjęcia, przeniesiemy się w wir-
tualny świat zabytków i odpowiemy na ukryte zagadki. 
Twórcy projektu mają nadzieję, że będzie to naprawdę 
fajna zabawa dla całych rodzin. (sos)
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JUBILEUSZ

Jolanta Śmielak-Sosnowska

Pierwsza państwowa biblio-
teka publiczna, która była za-
czątkiem obecnie istniejącej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
powstała zaraz po wojnie z ini-
cjatywy Inspektoratu Szkolne-
go w Sochaczewie. Za datę po-
wstania biblioteki uznaje się 24 
lipca 1945 r. W jej organizowa-
nie duży wkład wnieśli: Hen-
ryka Słomka - pierwsza kie-
rowniczka placówki, inspektor 
szkolny - Władysław Telejko, 
instruktor oświaty i kultury do-
rosłych - Edward Nożyński i 
Stefania Kotowicz - pierwsza bi-
bliotekarka.

Książki do biblioteki za-
kupiono z dobrowolnych skła-
dek społeczności Sochaczewa. 
Było to 600 tomów. Do księgo-
zbioru włączono również wo-
luminy  przejęte z byłych ma-
jątków Czerwonka i Seroki, tyle 
ile udało się uratować od zagła-
dy, przechowując potajemnie w 
prywatnych domach.

Sochaczewska biblioteka 
powstała zanim w kwietniu 
1946 r. wydano dekret o bi-
bliotekach i opiece nad zbio-
rami bibliotecznymi. Do-
kument ten dał podstawy 
prawne do rozwoju bibliote-
karstwa oraz zapewnił środki 
fi nansowe na rozwój sieci bi-
bliotek, księgozbiorów i upo-
wszechnianie czytelnictwa. 
Dawał placówkom możliwość 
prowadzenia usankcjonowa-
nej prawnie działalności kul-
turalnej, a każdemu obywate-
lowi korzystanie z jej zbiorów, 
tworzył przede wszystkim 
ogólnopolską sieć bibliotek, 
dającą możliwość integracji 
środowiska bibliotekarzy.

W 1950 r. powiatowa sieć 
bibliotek składał się już z 10 
gminnych bibliotek i 68 punk-
tów bibliotecznych. Księgozbiór 
samej biblioteki powiatowej li-
czy 6350 egzemplarzy, zaś we 
wszystkich bibliotekach powia-
tu sochaczewskiego   znajduje się 
około 25000 woluminów.

Z dniem 1 stycznia 1955 r.,
zgodnie z Zarządzeniem Mini-
stra Kultury i Sztuki z września 
1953 r. nastąpiło połączenie Po-

wiatowej Biblioteki Publicznej 
i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, w wyniku czego powsta-
ła Powiatowa i Miejska Biblio-
teka Publiczna w Sochaczewie. 
Dzięki scaleniu dawna biblio-
teka powiatowa mogła oprzeć 
działalność na lepiej wyposa-
żonym księgozbiorze, a także 
wzmocnić swoje kadry.

W 1957 r. powstaje pierw-
szy Oddział dla Dzieci, a trzy 
lata później rozpoczyna dzia-
łalność stała czytelnia w Socha-
czewie. Odbywają się tu odczy-
ty, prelekcje, wieczory literackie, 
spotkania ze znanymi osobami, 
a także praca z dziećmi.

W okresie 75-lecia bi-
blioteka gościła m.in. Erne-
sta Brylla, Kirę Gałczyńską, 
Tony Halika, Barbarę Wacho-
wicz, Dorotę Gellner, Szymo-
na Kobylińskiego.

W 1967 r. na terenie powia-
tu istnieje już 18 bibliotek pu-

blicznych oraz 137 punktów bi-
bliotecznych. Gromadzą one 
ponad 96 tysięcy książek, a z 
ich usług korzysta około 19% 
mieszkańców powiatu.

W 1972 r. rozpoczyna 
działalność Koło Przyjaciół 
Biblioteki. Skupia się ono 
na pozyskiwaniu nowych 
czytelników poprzez orga-
nizowanie wieczorów lite-
rackich czy wyjazdów do te-
atrów Warszawy i Łodzi.

Reforma administracyj-
na kraju z 1975 r. przynosi 
zmiany w sieci bibliotek pu-
blicznych. W związku z li-
kwidacją powiatów bibliote-
ka przyjmuje nazwę Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w So-
chaczewie, która obowiązu-
je po dzień dzisiejszy. W tym 
samym roku powstaje fi lia nr 
3 obsługująca mieszkańców 
osiedla Malesin, w 1978 r. od-
dział dla osiedla Rozlazłów, a 

w 1984 r. oddział dla dzieci z 
dzielnicy Chodaków.

Pierwsza powojenna sie-
dziba biblioteki znajdowała się 
w ratuszu, następnie przenie-
siono ją do lokalu u zbiegu ulic 
Staszica i Narutowicza (obecnie 
w znajdującym się tam nowym 
budynku swoją siedzibę ma 
m.in. radio Sochaczew). Kolej-
ną siedzibą był dawny Pałac Ślu-
bów przy ul. 1 Maja 12 (obecnie 
siedziba zakładu pogrzebowe-
go). Inne lokalizacje biblioteki w 
czasie jej długiej historii to dom 
kultury przy ul. Żeromskiego 8, 
po raz kolejny budynek ratusza, 
gdzie tym razem na potrzeby 
książnicy oddano cały parter, a 
w roku 1989 na nowym osiedlu 
mieszkaniowym Polna wybu-
dowano specjalnie na potrze-
by fi lii biblioteki tzw. „łącznik”. 
Lokal pomieścił nowo otwartą 
wypożyczalnię dla dorosłych, 
oddział dla dzieci, czytelnię, 

dział gromadzenia i opracowa-
nia zbiorów oraz administrację.

Powołanie powiatów 1 
stycznia 1999 r. wymogło kolej-
ne dostosowanie bibliotek pu-
blicznych do nowego podziału 
administracyjnego, zapocząt-
kowało również, pod wpływem 
reformy samorządowej, zmia-
ny w bibliotekarstwie publicz-
nym. Ponownie, po 25 latach, 
powołane do życia powiaty zo-
stały na mocy Ustawy o biblio-
tekach i Ustawy o samorządzie 
powiatowym zobligowane do 
prowadzenia powiatowej bi-
blioteki publicznej. W powiecie 
sochaczewskim, na mocy poro-
zumienia pomiędzy Zarządem 
Powiatu a Zarządem Miasta za-
dania biblioteki powiatowej po-
wierzono MBP w Sochaczewie.

Kolejna ważna data w ży-
ciu książnicy to wrzesień 2013 
r., kiedy to otwarto zrewitali-
zowane kramnice miejskie. 

Na piętrze swoją siedzibę zna-
lazła nowoczesna biblioteka 
miejska. Na 800 mkw. znajdu-
ją się oddziały dla dorosłych i 
dla dzieci, czytelnie z kompu-
terami oraz antresola służąca 
bibliotece jako galeria sztuki, 
rękodzieła i wydawnictw. W 
ten sposób powstała centralna 
książnica, która mogła opu-
ścić ratusz i „łącznik”.

W nowej siedzibie zinten-
syfi kowano nie tylko działal-
ność stricte bibliotekarską, 
ale także kulturalną. Odby-
wa się w niej wiele spotkań 
autorskich, wystaw, konkur-
sów, atrakcyjne akcje letnie i 
zimowe dla dzieci, funkcjo-
nuje Dyskusyjny Klub Książ-
ki. Biblioteka sukcesywnie 
powiększa swoje zbiory, tak-
że o audiobuki, wprowa-
dza nowoczesne metody pra-
cy z czytelnikiem, jak choćby 
dostęp do katalogu on-line, 
możliwość zamawiania pu-
blikacji przez internet, kom-
pletowanie regionaliów i wie-
le innych form.

W ostatnim roku, tak 
jak we wszystkich dziedzi-
nach życia, działalność bi-
blioteki ograniczyła pande-
mia koronawirusa, ale i tak 
czytelnicy mieli do niej do-
stęp. A o tym, jak jest po-
trzebna,   świadczą   kolej-
ki, jakie się ustawiają pod 
drzwiami przed otwarciem 
książnicy.

Od 1 stycznia 1991 r. 
funkcję dyrektora pełni ku-
stosz Barbara Bronicz, któ-
ra mówi nam, że właśnie z 
powodu koronawirusa nie-
możliwe były obchody 75-le-
cia istnienia biblioteki. Wraz 
z likwidacją niektórych ob-
ostrzeń, skromny jubileusz 
odbędzie się podczas czerw-
cowych Dni Sochaczewa. Bi-
blioteka, z pomocą Wydziału 
Kultury, Turystyki i Promo-
cji Miasta przygotowuje dla 
swoich czytelników materia-
ły promocyjne i informacyj-
ne, np. zakładki do książek.

Gratulujemy MBP jubile-
uszu, a pracownikom życzy-
my samych „tłustych” lat w 
czytelnictwie.

Nasza biblioteka skończyła 75 lat
W ubiegłym roku do grona lokalnych placówek, które mogą się poszczycić wieloletnią działalnością, dołączyła 
Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie. W związku z pandemią 75-lecie istnienia książnica będzie obchodzić 
podczas tegorocznych Dni Sochaczewa.

Początki istnienia biblioteki w Sochaczewie. Na pierwszym 

planie bibliotekarka Wanda Kozłowska

Otwarcie biblioteki w „łączniku” - rok 1989 

Obecna kadra Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie
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SCK na Dni Sochaczewa
W tym roku Dni Sochaczewa będą miały nietypowy charakter - odbędą się w formule online. Wśród wielu prezentacji, opracowanych specjalnie na święto miasta, znajdzie się także blok filmowy przygotowany przez 

Sochaczewskie Centrum Kultury. Będzie można go obejrzeć 13 czerwca na kanale YouTube miasta Sochaczew. Koncerty wokalne przygotował Klub Piosenki prowadzony przez Jolantę Kawczyńską oraz Studio Wokalne 
pod kierunkiem Piotra Milczarka. W spektaklu zatytułowanym „W tajemniczym ogrodzie”, według scenariusza i w reżyserii Jolanty Kawczyńskiej, zaprezentuje się zespół Open Day Junior. W wykonaniu Dziecięco-Mło-
dzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Folklorek”, prowadzonego przez Katarzynę Proch i Kingę Przybylską, obejrzymy koncert „Od małego tańczę oberka ludowego”. W jubileuszowym koncercie Open Day „Sochaczew 

Rozśpiewany” wystąpią laureaci poprzednich edycji projektu. Zaprezentowany zostanie również musical „Oz – Remix” w reżyserii Dawida Żakowskiego, w którym do muzyki w wykonaniu Orkiestry Kameralnej 
Camerata Mazovia wystąpią młodzi aktorzy Teatru Maska oraz zespół taneczny Abstrakt prowadzony przez Monikę Osiecką-Jaworską. Zwieńczeniem programu SCK przygotowanego na święto miasta będzie koncert 
„Muzyczne fantazje” Cameraty Mazovii pod dyrekcją Artura Komorowskiego, z udziałem solistów: Adama Manijaka (fortepian) i Roberta Stefańskiego (klarnet). Prezentujemy fotorelację z ostatniego dnia nagrań.
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Sebastian Stępień

Zgodnie ze specyfika-
cją zamówienia gry mają 
zostać zamontowane w 
dwóch lokalizacjach, przy 
pływalni Orka i przy hali 
sportowej. Na realizacje in-
westycji przewidziano 30 
tys. zł. Montaż gier to re-
alizacja jednego ze zwycię-
skich projektów ostatniej 
edycji Sochaczewskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Pro-
jekt „Skacz, baw i ucz się. 
Gry chodnikowe w mieście” 
zgłosił do SBO Piotr Pętlak, 
od wielu lat wolontariusz, 
a od niedawna kierownik 
Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej i radny miejski. 

Każda z gier ma zostać 
wykonana z prefabrykowa-
nej masy termoplastycznej, 
tj. mieszaniny pigmentów, 
kruszywa oraz syntetycz-
nej żywicy organicznej. Jest 
to optymalna technolo-
gia do tego typu zabawek, 
bo materiał termoplastycz-
ny charakteryzuje się dobrą 
przyczepnością do podło-

ża, wysoką odpornością na 
ścieranie i szkodliwy wpływ 
warunków   atmosferycz-
nych. Nie pęka w czasie eks-
ploatacji i jest odporny na 
działanie promieniowania 
słonecznego. Gry nałożone 
zostaną na oczyszczoną na-
wierzchnię w postaci goto-
wych elementów. 

- Dzięki stworzeniu no-
wej kreatywnej przestrze-
ni, dzieci będą mogły spę-
dzać czas na powietrzu i 
rozwijać wyobraźnię. Do-
datkowo wykorzystanie tej 

lokalizacji zaangażuje do 
wspólnej zabawy zarówno 
dzieci, jak i ich rodziców, 
czy to po wyjściu z basenu, 
czy podczas organizowa-
nych na tych terenach im-
prez – mówi pomysłodawca 
gier Piotr Pętlak. 

Według wstępnych po-
miarów i oględzin instala-
cje z masy termoplastycz-
nej pokryją blisko 600 mkw. 
chodników na terenie MO-
SiR. Urząd zasugerował wy-
konawcom takie atrakcje, 
jak Biedronka, Chińczyk, 

Wąż z numerami, Kapsle, 
Tarcze, Naśladuj mnie, Twi-
ster, Ślady stóp, Klasy poje-
dyncze i potrójne, Obręcze, 
Tor przeszkód, Zaplątane 
ścieżki, Lustro, Drabinki - 
skok w dal. Wykonawca ma 
także zapewnić dwie tablice 
z instrukcjami do gier, nie-
zbędne akcesoria jak pion-
ki czy kostki, oraz ustawić 
dwie ławeczki. Ostateczny 
kształt inwestycji powin-
niśmy poznać do połowy 
czerwca. 

Kapsle, klasy i Chińczyk
Już wkrótce chodniki między pływalnią Orka a halą przy Kusocińskiego nabiorą 
nowego wyglądu. Trwa nabór ofert na wykonanie zabawek chodnikowych  
na terenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.  
Planowana instalacja ma zostać oddana do użytku jeszcze przed końcem lipca. 
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Miejska Biblioteka Publiczna regularnie wzbogaca swoje 
zbiory. Część nowości, jakie znajdziemy na półkach w bi-
bliotece w kramnicach i jej filiach w Chodakowie i Borysze-
wie, można bliżej poznać w naszym kąciku czytelniczym. 
Zachęcamy do ich lektury.

Dorota Gąsiorowska
„Pamiętnik szeptuchy”
To pierwszy tom cyklu „Dni mocy”, który nawiązuje do 
słowiańskich zwyczajów. Tym razem jest to święto prze-
silenia, czyli Noc Kupały, i towarzyszące mu ognisko nad 
rzeką oraz puszczanie wianków. Akcja powieści rozgry-
wa się na Podlasiu, dokąd udaje się zajmująca się mo-
delingiem Natasza. Despotyczna matka dziewczyny od 
najmłodszych lat kieruje jej życiem, nadając mu morder-
cze tempo. Zmęczona nim kobieta postanawia wybrać 
się w odwiedziny do swojej przyjaciółki Weroniki, któ-
ra mieszka właśnie na Podlasiu. Nieoczekiwanie gubi się 
pośród leśnych dróg i trafia do domu znachorki Salmy. 
Otrzymuje od niej pamiętnik z błękitną okładką, na któ-
rej widnieje obrazek jaskółki i imię Milda. Kim jest ta-
jemnicza Milda? Czemu szeptucha wręcza jej zapiski Na-
taszy? Książka kryje w sobie wiele tajemnic i rodzinnych 
sekretów, które nigdy nie miały ujrzeć światła dzienne-
go, a jednak wypływają na wierzch, by zmienić życie bo-
haterów.

Krystyna Mirek
„Gdzie jest happy end?” 
Bohaterką najnowszej powieści obyczajowej Krystyny Mirek 
jest wkrótce mająca skończyć 40 lat Liwia. W jej uporządko-
wanym życiu nie dzieje się nic ciekawego. Mieszka z rodzica-
mi, pracuje jako księgowa w korporacji i samotnie wychowuje 
nastoletnią córkę - Anię. Męczy ją monotonia codziennego ży-
cia. Marzy o tym, aby jej okrągłe urodziny okazały się niezwy-
kłe, inne niż zawsze. I coś zaczyna się wreszcie dziać, gdy pew-
nego dnia matka Liwii otrzymuje przesyłkę w postaci kosza z 
jagodami i tajemniczym liścikiem. Ponieważ nie kończy się na 
jednej takiej sytuacji, Liwia z Anią postanawiają dowiedzieć się, 
o co chodzi. Kim jest nieznajomy mężczyzna od koszy pełnych 
dorodnych jagód? Czy poznanie go odmieni życie bohaterów, 
pozwalając im odnaleźć tytułowy happy end? Odpowiedź znaj-
dziecie w tej barwnej i niezwykle wciągającej opowieści.

„W pogoni za życiem” 
Przemysław Wechterowicz, Emilia Dziubak
Bohaterką książki jest malutka Jętka, która właśnie przy-
szła na świat i wyrusza na podbój Nowego Jorku. Jętka – 
jest bardzo odważna, żądna wrażeń oraz ciekawa świata. 
Jeszcze nie wie, że ma czas tylko do zachodu słońca, bo jej 
życie kończy się o zmierzchu. Jej przewodniczką jest bar-
dzo życzliwa i towarzyska Mucha. Zaczynają więc szaleń-
czą, pełną wzruszających chwil i zabawnych momentów 
podróż. Jętka ma przecież tylko ten jeden dzień… Piękna 
i wzruszająca książka dla dzieci o życiu i przemijaniu, ale 
także o radości życia dopełniona nastrojowymi ilustracja-
mi Emilii Dziubak. 

Weekend w Kontraście

W sobotę 29 maja w dzia-

łającym w Sochaczewskim 

Centrum Kultury „Klubie 

Kontrast” odbył się ostatni 

przed wakacjami koncert. 

W ciągu minionego roku, 

w związku z obostrzenia-

mi wynikającymi z pande-

mii, koncertów z udziałem 

publiczności odbyło się 

zaledwie kilka. Tym bar-

dziej gości ucieszył fakt, 

że wreszcie jest możliwość 

wzięcia udziału w wyda-

rzeniu na żywo, bezpo-

średnio w klubie.  

Na zakończenie sezonu wy-
stąpił pochodzący z Krako-
wa zespół „Voda”. Muzyka 
formacji oscyluje wokół har-
drocka i rocka progresywne-
go. Był to już drugi występ 
tej kapeli w Sochaczewie i, 
podobnie jak za pierwszym 
razem, muzycy swoją ener-
gią roznieśli scenę. Duża w 
tym zasługa frontmena Rad-
ka Kopcia, który swoją cha-
ryzmą i siłą oddziaływania 
na publiczność mógłby ob-
dzielić kilkunastoosobowy 
band. To istny wulkan ener-
gii. Mocny wokal w połącze-
niu z rockowym brzmieniem 
gitary okazał się mieszanką 
niemal wybuchową. Świet-
nie na scenie odnaleźli się 
również perkusista Łukasz 
Piekarniak i grający na gi-
tarze basowej Marek Balce-
rzak. Warto dodać, że mino 
iż był to debiut zespołu w 

tym składzie muzycy pora-
dzili sobie świetnie.

- Niesztampowa muzy-
ka rockowa, inspirowana w 
dużym stopniu latami ’90 i 
wcześniejszymi. Pobrzmie-
wają w niej echa tego, co 
najlepsze – troszkę Toola, 
troszkę Soundgarden. Ze-
spół wypracował jednak 
w dużym stopniu własne 
brzmienie. Nie przerasta ich 
nawet improwizacja jazzo-
wa – tak występ Vody okre-
ślił jeden z gości klubu. Po-
chlebnych opinii było więcej 
– „Świetna energia, czad!” – 
takie słowa również można 
było usłyszeć tuż po kon-
cercie. Publiczność doce-
niła nie tylko żywiołowość 
sceniczną  i muzykę zespo-
łu, ale też niebanalne teksty. 

Tradycją w „Kontraście” 
jest, że po każdym koncer-
cie publiczność domaga się 
bisów. Nie inaczej było i 
tym razem. Po wybrzmie-
niu ostatniego dźwięku był 
też czas na zdobycie auto-
grafów, pamiątkowe zdjęcia 
i rozmowę z muzykami. 

Dla tych, którzy nie mie-
li możliwości osobiście po-
jawić się na koncercie mamy 
dobrą wiadomość. Po wa-
kacjach na kanale YouTu-
be Klub Kontrast SCK za-
prezentowa ny   zosta nie 
materiał filmowy, w którym 
oprócz występu Vody, bę-
dzie można obejrzeć rów-
nież kulisy koncertu.
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Jaki sport uprawiał pan 
przed rugby?

Grałem w piłkę nożną w Orka-
nie Sochaczew. Trenował nas 
Andrzej Misiak. Zakończyli-
śmy wiek juniorski, drużyna się 
rozwiązała. Do seniorów prze-
szedł wtedy jedynie Krzysiek 
Turczyński.  Byłem otwarty na 
to, aby spróbować swoich sił w 
innej dyscyplinie.

Był pan latem 1971 roku 
na tym pierwszym poka-
zowym meczu rugby w 
Sochaczewie, gdy repre-
zentacja Polski grała z 
kadrą młodzieżową?
Przyznaję, że nie byłem. Mó-
wiłem sobie wtedy „jakaś 
głupia jajowata ta piłka”. Sły-
szałem, że sporo osób przy-
szło wtedy na stadion. Po ja-
kimś czasie chłopaki zaczęli 
się „skrzykiwać” - zakłada-
li drużynę rugby. Zaprasza-
li mnie na pierwszy trening, 
który odbył się 20 grudnia 
1971 roku w sali Technikum 
Mechanicznego (dzisiejszej 
„Osiemdziesiątce”). Nie po-
szedłem. Koledzy nie od-
puszczali. Chodzili za mną i 
cały czas namawiali. W koń-
cu uległem. Poszedłem na 
drugi trening... i tak już zo-
stałem.

Mieliście na początku 
chociaż ze dwie piłki?
Mieliśmy dokładnie pięć. 
Otrzymaliśmy je od przed-
stawiciela PZR, Leona Radzi-
kowskiego. Jako nowa druży-
na nie bardzo mogliśmy liczyć 
na wsparcie związku. Otrzy-
maliśmy od nich niewiele. 
Dobrze, że Irek Pietrak zdo-
łał pozyskać wsparcie Energo-
montażu.

Kto przychodził na pierw-
sze treningi, ilu was było?
Na każdych zajęciach zja-
wiało się ok. 18 osób. To byli 
koledzy ze szkoły, z podwór-
ka. Chłopaki z Warszaw-
skiej, Wąskiej, Reymonta. 
Jeden namawiał drugiego. 
Miałem wtedy 18 lat i byłem 
jednym z najmłodszych w 
tej grupie.

Prowadzone były jakieś 
selekcje?
Selekcja to jest zawsze, ale tyl-
ko naturalna. Część, wiadomo, 
przyjdzie na trening i się „wy-
kruszy”. Zostają tylko ci, którzy 
naprawdę chcą grać. W naszej 
pierwszej drużynie nie było też 
tak zwanego lidera, bo wszyscy 
zaczynaliśmy od zera.

Skoro nie mieliście żad-
nego doświadczenia, to 
jak trener Stefan Wydlar-
ski wyznaczał ludzi na 
konkretne pozycje?
Niżsi od trenera do ataku, a 
grubsi od trenera do młyna – 
tak to mniej więcej wyglądało. 
Predyspozycje do danej pozy-
cji były zależne od warunków 
fi zycznych. Ja zawsze byłem ni-
ski, zwinny, szczupły, najwięcej 
w życiu ważyłem 74 kg. Rzuca-
łem piłkę, robiłem przewrót, a 
jak nie mogłem faceta przejść, 
to starałem się go przeskoczyć. 
Stefan   Wydlarski   wystawił 
mnie na dziewiątkę.

Przed zgłoszeniem druży-
ny TKKF Energomontaż 
do rozgrywek II ligi za-
graliście w ośmiu sparin-
gach. Coś szczególnego 
zapadło panu w pamięć 

z okresu przygotowań do 
pierwszego sezonu?
Oczywiście grube zielone woj-
skowe dresy. Jak padał deszcz i 
namiękły, to mieliśmy ciężko. 
Żadną niespodzianką nie było 
też, że jako nowa ekipa dostawa-
liśmy z początku „baty”. Pierw-
szy sparing z Orłem Warszawa, 
17 marca 1972 roku, przegrali-
śmy 10:0. Drugi ze Skrą 9 kwiet-
nia 10:4.

W pierwszym sezonie też 
nie mieliście łatwo. Dłu-
go czekaliście na zwycię-
stwo?

Pierwszy mecz w II lidze zagra-
liśmy w Sochaczewie 27 sierp-
nia 1972 roku z Mazovią Mińsk 
Mazowiecki.   Przegraliśmy 
24:10. Następnie Posnania wy-
grała z nami 15:8, a Orzeł War-
szawa 32:4. Na pierwsze zwy-
cięstwo czekaliśmy do szóstej 
kolejki. 29 października poko-
naliśmy w Sochaczewie Ogni-
wo Sopot – 13:6 (3:0). Osta-
tecznie po pierwszym sezonie 
zajęliśmy piąte, przedostatnie 
miejsce w II lidze.

Jak duża była motywacja 
chłopaków z drużyny?
Ogromna! Widać to było szcze-
gólnie w dniu meczu. Zawsze 

graliśmy w niedzielę o godz. 
11.00. Ale jak wyszedłeś o 6 
rano na ulice Sochaczewa, to 
mogłeś spotkać nawet kilkuna-
stu chłopaków z drużyny. Żyli 
tym meczem, rozpierała ich 
energia, nie mogli się doczekać 
wyjścia na boisko. Każdy z tej 
paczki, zebranej z różnych śro-
dowisk, po prostu chciał grać w 
rugby.

Był pan na pierwszym 
obozie w Mielnie w 1973 
roku?

Byłem i to z ówczesną narzeczo-
ną. To były właśnie fajne czasy 
początków drużyny. Mieszkali-
śmy nad morzem w namiotach. 
Atmosfera kempingu, ale nikt 
nie drinkował. Wtedy serio, 
bardzo skupialiśmy się na tre-
nowaniu. Każdy każdego pil-
nował. Dopiero w późniejszych 
latach Stefan Wydlarski musiał 
trochę poluzować pewne zasa-
dy, aby dogadywać się ze star-
szymi chłopakami z drużyny.

Po trzech sezonach, w 
1975 roku, udało się wy-
walczyć awans. Jaka pa-
nowała wówczas atmos-
fera wokół rugby?
Nie było jakiegoś naporu na 
awans, po prostu graliśmy, nie 

mówiliśmy o tym. Ostatecznie 
dostaliśmy się do I ligi z dru-
giego miejsca. W walce o awans 
wyprzedziliśmy takie ekipy jak: 
Bałtyk Gdynia, Czarni Bytom, 
Posnania Poznań czy Ogni-
wo Sopot. Szczyt popularności 
rugby w Sochaczewie to wła-
śnie połowa lat 70. Pamiętam 
jak 17 maja 1975 roku na mecz 
towarzyski Orkana z angiel-
ską drużyną RFC Burton całe 
miasto przyszło na stadion (Or-
kan przegrał 4:19 – przyp. red.). 
Wtedy to była Maracana! Nie 
tworzyli jej zawodnicy, trenerzy 
czy działacze, tylko zwykli kibi-
ce, którzy przychodzili dopin-
gować swoich kolegów.

A jak to było z księdzem, 
który zapraszał na mecze 
rugbistów z ambony?
Było nawet dwóch takich księ-
ży. Pierwszy, który wspominał 
o nas w kościele, przeniósł się 
po jakimś czasie do Warsza-
wy. Później do parafi i św. Waw-
rzyńca przyszedł nowy – ksiądz 
Bogdan. Okazało się, że gry-
wał on z jednym z milicjantów 
w tenisa na korcie przy War-
szawskiej. Któregoś dnia pod-
szedłem zapoznać się z nimi. 
Wspomniałem księdzu, że jego 
poprzednik mówił o nas w ko-
ściele, jak czytał ogłoszenia. Z 
początku „pogonił mnie”, tłu-
macząc się, że nie będzie tego 
robił, bo w tym samym czasie, 

gdy rozgrywamy mecze, jest 
msza. Po jakimś czasie uległ 
jednak i podobnie jak jego po-
przednik zapraszał z kościelnej 
ambony na stadion, aby wspie-
rać sochaczewskich rugbistów.

Jako pierwszy rugbista z 

Orkana Sochaczew został 
pan powołany do repre-
zentacji Polski, najpierw 
juniorskiej, a od 1976 
roku do kadry seniorów. 
Pamięta pan swój debiut 
z orłem na piersi?
Wybrałem się na pierwszy obóz 
do Limanowej z myślą „Co ja z 
takiej mieściny jak Sochaczew 
będę tam robił”. Dobra, nic, po-
wiedziałem sobie - postaram się 
skorzystać z tej okazji jak mogę. 
Będę dawał z siebie wszystko. 
Do seniorów powołał mnie tre-
ner Ryszard Wiejski (legenda 
polskiego rugby, od 1961 roku 
zawodnik AWF Warszawa, w 
1968 roku reaktywował sek-
cję rugby w klubie Budowla-
ni Łódź, prowadził reprezenta-
cję narodową przez 16 lat, w 102 
spotkaniach – przyp. red.). Obaj 
zadebiutowaliśmy 4 kwietnia 
1976 roku w meczu z Francją – 
Wiejski w roli trenera, a ja jako 
zawodnik. Dzień przed meczem 
trener podaje skład. Czyta po 
kolei pozycje i nazwiska, i sły-
szę... numer 11 – Krzysztof Cie-
sielski. Rozwolnienia dostałem, 
nocy nie przespałem, ale wy-
szedłem na boisko. Wszedłem 
do składu w miejsce wieloletnie-
go zawodnika kadry Krzysztofa 
Mańko z Polonii Poznań – pa-
miętam, że gość miał tyle w bi-
cepsie, co ja w udzie. Mecz roz-
grywany był w Krakowie. Łzy 
poleciały mi jak usłyszałem Ma-
zurka Dąbrowskiego. W rzeczy-
wistości, jako nowy w drużynie, 
sam musiałem wywalczyć sobie 
piłkę. Koledzy nie bardzo chcieli 
mi podawać. Pamiętam, ile razy 
byłem na dobrej pozycji, ma-
chałem ręką, sygnalizowałem, 
a Andrzej Kopyt rozgrywał pił-
kę w atak na drugą stronę. Jak 
na debiut to dosyć długo byłem 
na boisku, trener zdjął mnie pod 
koniec, ok. 70. minuty.

Rozmawiał 
Maciej Frankowski

Najważniejsza jest chęć gry (cz.1)

Z sochaczewskim klubem związany był od początku. Grał w nim ponad ćwierć wieku. Jako pierwszy zawodnik Orkana został 
powołany do reprezentacji Polski. W ramach serii rozmów z okazji jubileuszu 50-lecia rugby w Sochaczewie publikujemy 
pierwszą cześć wywiadu z Krzysztofem Ciesielskim.

Zdjęcie wykonane 23 marca 1976 roku – na początku pierwszego sezonu Orkana Sochaczew 
w I lidze rugby, w dużym formacie (A2) wisiało wówczas w witrynach sochaczewskich sklepów. 
Podpis pod fotografi ą głosił „To oni wywalczyli awans”.
Na zdjęciu od lewej (górny rząd): Edward Grzelak, Zbigniew Dąbrowski, Stefan Wydlarski, Witold 
Zieliński, Krzysztof Brzustowski, Włodzimierz Włoszek, Jarosław Rozmarynowski, Włodzimierz 
Szpotowicz; (dolny rząd): Ireneusz Niemira, Wojciech Karlicki, Janusz Fingas, Edward Żakowski, 
Mieczysław Syperek, Bogdan Pietrak, Wojciech Felczak, Krzysztof Ciesielski, Andrzej Kamiński.

Krzysztof Ciesielski w kadrze 
narodowej. Mecz Polska – 
Rumunia (9.11.1980 r.)
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SOCHACZEWSKA

Opr. Maciej Frankowski

Końcówka sezonu zapowia-
da się bardzo ekscytująco. W 
dwóch ostatnich kolejkach jesz-
cze wszystko może się zdarzyć. 
Zajmująca czwarte miejsce w 
tabeli Awenta Pogoń Siedlce 
przegrała dwa ostatnie mecze 
– z Juvenią 21:19 i ze Skrą 31:27. 
Piąty w tabeli Orkan goni ry-
wali. Po 16. kolejkach Pogoń ma 
na koncie 42 punkty, Orkan 41.

Arka zatopiona, 
Łódź płynie dalej
W niedzielę 23 maja na stadio-
nie przy ul. Warszawskiej Or-
kan Sochaczew pokonał Arkę 
Gdynia 66:0. To najwyższe 
zwycięstwo   sochaczewskiej 
drużyny w tym sezonie. Ekipa 
z Pomorza przyjechała do nas 
osłabiona. Z różnych powodów 
przed meczem z Orkanem wy-
kluczonych zostało sześciu pod-
stawowych zawodników „bul-
dogów”. Po dłuższej przerwie 
był to pierwszy mecz z udzia-
łem publiczności na trybunach. 
Sochaczewscy kibice mieli wie-
le powodów do radości. Było 
to jednostronne widowisko ze 
zdecydowaną przewagą gospo-
darzy. Sochaczewscy rugbiści 
zdobyli w sumie 10 przyłożeń, 
sześć w pierwszej i cztery w dru-
giej połowie spotkania. Warto 
też pochwalić zachowanie fair-
-play sochaczewskiej drużyny 
– w końcówce meczu, gdy Arka 
zmuszona była grać w trzyna-
stu, trener Maciej Brażuk zdecy-
dował o zdjęciu z boiska dwóch 
zawodników Orkana.

Tydzień później socha-
czewscy „rycerze” wyjechali do 
Łodzi na mecz z wicemistrzami 
Polski. Master Pharm to dru-
żyna posiadająca najsilniejszą 
formację młyna w ekstralidze. 
Łodzianie wykorzystali to bez-
litośnie. Było to mało widowi-
skowe spotkanie, obfi tujące w 
wiele stałych fragmentów gry 
– autów i wspomnianych już 
młynów dyktowanych, których 

w całym meczu było ponad 20. 
Gospodarze dwukrotnie po-
łożyli w pierwszej połowie. Je-
dyną odpowiedzią Orkana był 
celny karny P. W. Steenkampa, 
zmniejszający straty na 12:3. Po 
przerwie ekipa Orkana liczyła 
na bardziej otwartą grę, jednak 
rywale trzymali się założeń tak-
tycznych uniemożliwiając sze-
roką grę ręką sochaczewskiej 
formacji ataku. W drugiej poło-
wie nie było przyłożeń. Rywali-
zowali ze sobą na kopy łącznicy 
ataku. Początkowo Steenkamp 
ponownie zmniejszył starty na 
12:6, po czym wychowanek Or-
kana - Michał Kępa trafi ł mię-
dzy słupy, trzykrotnie ustalając 
wynik na 21:6 dla gospodarzy. 

Kadeci z brązem
W ten sam weekend 28-29 
maja, również w Łodzi, ro-
zegrano fi nały Mistrzostw 
Polski Kadetów w Rugby 
XV. W piątek drużyna Or-

kana Sochaczew, po bar-
dzo emocjonującym meczu, 
uległa w półfi nale gospoda-
rzom turnieju Budowlanym 
Łódź 14:12 (14:0). Następne-
go dnia sochaczewscy kadeci 
wygrali mecz o trzecie miej-
sce z Juvenią Kraków 24:7 
(12:0).

Brązowe medale Mi-
strzostw Polski Kadetów 
Rugby XV zdobyli: Jakub Ka-
miński, Bartosz Szydłowski, 
Patryk Orliński, Jakub Bud-
ner, Witold Plebanek, Oskar 
Borkowski, Kacper Brażuk, 
Bartosz Madej, Antoni Mi-
kołajczyk, Tomasz Tkaczuk, 
Dawid Hetmanowski, Bar-
tosz Kryś, Mateusz Kru-
szyński, Mateusz Mączyński, 
Michał Wąsowicz, Wiktor 
Łagowski, Franek Szymań-
ski, Alan Wasilewski, Adam 
Pyrko, Oskar Migda, Michał 
Madej, Bartosz Dubielecki; 
trener Maciej Misiak, kie-

rownik drużyny - Patrycjusz 
Hetmanowski, fi zjoterapeuta 
– Filip Błaszczykowski.

Jubileusz 50-lecia
W środę 26 maja w muzeum 
odbyło się spotkanie człon-
ków Komitetu Honorowego 
Obchodów 50-lecia Rugby w 
Sochaczewie. To ważne po-
stacie polskiego rugby, socha-
czewskiego samorządu, świa-
ta polityki, biznesu. W skład 
komitetu weszło 14 osób: Jo-
lanta Gonta, Włodzimierz Ja-
nicki, Zbigniew Komorowski, 
Andrzej Kopyt, Henryk Kucz-
ko, Paweł Łapa, Maciej Ma-
łecki, Dariusz Olszewski, Mi-
rosław Adam Orliński, Piotr 
Osiecki, Ireneusz Pietrak, Zbi-
gniew Pietrzak, Arkadiusz So-
bieraj, Ryszard Wiejski.

Z okazji jubileuszu 50-le-
cia sochaczewski klub rugby 
przygotuje kilka specjalnych 
wydarzeń. Najbliższe z nich 
Mistrzostwa Polski Oldbo-
jów (Turniej im. Stefana Wy-
dlarskiego) odbędzie się 26 
czerwca. Z kolei od 28 sierp-
nia na placu Kościuszki do-
stępna będzie wystawa zdjęć 
„50 lat rugby w Sochaczewie 
w obiektywie Krzysztofa Le-
wandowskiego”. We wrześniu 
rozegrany zostanie turniej 
dzieci i młodzieży upamięt-
niający czworo zmarłych tra-
gicznie w latach 90. młodych 
rugbistów - Przemysława 
Błaszczyka, Daniela Czapni-
ka, Arkadiusza Maciei i An-
drzeja Domżalskiego. Kulmi-
nacja obchodów odbędzie się 
jesienią. Na 20 listopada za-
planowano galę i bal 50-lecia 
oraz premierę albumu zdjęć 
Krzysztofa   Lewandowskie-
go. Dzień później klub Or-
kan zaprosi na trening poko-
leń, podczas którego nastąpi 
odsłonięcie murala na ścianie 
hali MOSiR przy ul. Kusociń-
skiego.

Dobra końcówka sezonu
Rugbiści Orkana wysoko pokonali w Sochaczewie gdyńską Arkę i ulegli na wyjeździe 
wicemistrzom Polski – Master Pharm Rugby Łódź. Do zakończenia rundy zasadniczej 
ekstraligi pozostały dwa mecze. Orkan zagra u siebie z Ogniwem i wyjedzie do Siedlec. 
Stawką ostatniego meczu z Pogonią może być czwarte miejsce, gwarantujące udział 
w „małym fi nale” i możliwość walki ze Skrą o brązowy medal mistrzostw Polski. 

Sponsorem strategicznym RC Orkan jest Miasto Sochaczew
Sponsorem generalnym jest PKN ORLEN oraz Gardenia Sport
Sponsorzy główni: SochBud, Fast Service, Żywiec Zdrój, PatioColor, G-Shock, Zibi-Casio, 
Tamex-Obiekty Sportowe, PEC Sochaczew, ZWiK Sochaczew

Sponsorzy: Carrefour Sochaczew, Drukarnia Chrzczany, Centrum Handlowe Dobrzyńscy, 
BVG, Cukiernia Lukrecja; główny partner medialny Radio Sochaczew i tusochaczew.pl

Orkan Sochaczew – Arka Gdynia 66:0 (38:0)
Punkty: Pieter Willem Steenkamp 31, Marcin Krześniak 5, Andre Meyer 5, 

Kacper Wróbel 5, Michał Szwarc 5, Nahuel Dovalo Villegas 5, 
Artur Fursenko 5, Adam Szwarc 5

Master Pharm Rugby Łódź - Orkan Sochaczew 21:6 (12:3)
Punkty: Pieter Willem Steenkamp 6

Dobiegający końca sezon 
piłkarski nie jest zbyt szczę-
śliwy dla sochaczewskich 
klubów. Bzura Chodaków 
zagra jesienią w lidze okrę-
gowej. Z kolei Orkan wciąż 
próbuje się w tej klasie roz-
grywkowej utrzymać. 

Chodakowski zespół, mimo 
braków kadrowych, wal-
czy do końca, aby nie zostać 
zdegradowanym do A-kla-
sy. Stałoby się tak, gdyby 
Bzura oddawała walkowe-
ry. W sobotę 22 maja bia-
ło-zieloni zagrali na stadio-
nie przy ul. Chopina z ekipą 
KS CK Troszyn. Do 80 mi-
nuty był remis 1:1. W koń-
cówce goście strzelili trzy 
bramki. Honorowego gola 
dla Bzury, w 25. minucie, 
zdobył Kamil Wojciechow-
ski. Tydzień później, 29 
maja, chodakowscy piłka-

rze przegrali na wyjeździe 
z Żyrardowianką aż 9:0. Do 
końca rozgrywek pozostały 
dwa mecze, z Kasztelanem 
Sierpc i drugą drużyną Wi-
sły Płock. 

Porażka, zwycięstwo i re-
mis – to bilans trzech ostat-
nich spotkań Orkana Socha-
czew, który powoli odbija się 
od dna. W sobotę 22 maja 
ekipa z Warszawskiej prze-
grała u siebie 4:0 z Orłem 
Goleszyn;  w środę 26 maja, 
w meczu zaległej XV ko-
lejki, wygrała na wyjeździe 
z Amatorem Maszewo 4:1; 
trzy dni później piłkarze zre-
misowali z ostatnią w tabeli 
Pogonią Słupia 1:1 – bram-
kę na remis strzelił Seba-
stian Wójcik. Sochaczewski 
Orkan od wyjścia ze strefy 
spadkowej dzieli pięć punk-
tów. Do końca rundy jesien-
nej pozostało pięć meczów. 

Bzura walczy, 
Orkan punktuje

W sobotę 22 maja repre-
zentantka KM „Aktywni” 
Sochaczew Julia Skomiał 
wystartowała w Gdańsku 
w prestiżowych zawodach 
lekkoatletycznych - 49. Me-
moriale Józefa Żylewicza.

W imprezie sportowej 
uczestniczyło wiele zawod-
niczek i zawodników z ka-
dry narodowej oraz lekko-
atletów już „ocierających 
się” o reprezentację kraju 
w kategoriach wiekowych 
juniora, młodzieżowca czy 
nawet seniora. 

Podopieczna   t renera 
Emanuela Zimnego wzię-
ła udział w dwóch konku-

rencjach – biegach na 100 i 
200 metrów. Julia ukończy-
ła bieg na setkę na 7. pozy-
cji z wynikiem 12.88 (wiatr 
-0.1 m/s). W rywalizacji na 
dwa razy dłuższym dystan-
sie też była siódma z wyni-
kiem 27.02 (wiatr -0.9 m/s).

W tych samym zawo-
dach świetnie spisała się 
też wystawiona przez „Ak-
tywnych” sztafeta szwedzka 
(100-200-300-400 metrów). 
Dziewczyny z rocznika 
2008 - Maria Dudkowska 
(100), Dominika Karbowiak 
(200), Patrycja Ptaszyńska 
(300) i Natalia Hoyer (400) 
– na dziewięć drużyn z całej 
Polski zajęły trzecie miejsce.

Julia wśród najlepszych

Adrian ze złotym medalem
Zawodnik sochaczewskiego WOPR - Adrian Liszkiewicz, 
z czasem 1:10,20, zdobył złoty medal w konkurencji „100 
metrów ratowanie manekina z pasem ratowniczym” pod-
czas zawodów z cyklu Grand Prix Polski w Ratownictwie 
Wodnym, które odbyły się w sobotę 29 maja w Kędzierzy-
nie-Koźlu.
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Program sochaczewskiego Dnia 
Dziecka „W krainie przygód” 
składa się z aż piętnastu bloków 
fi lmowych. Nie brakuje cieka-
wych propozycji nie tylko dla 
najmłodszych, ale też nieco star-
szych dzieci. Dużą część progra-
mu przygotowały same dzieci, 
co warto podkreślić i docenić.

Kto do tej pory nie miał 
okazji sprawdzić wspomnia-
nych propozycji na miejskim 
Facebooku, ma na to jeszcze 
dwa tygodnie. Już pierwszego 
dnia materiały zostały wyświe-
tlone ponad 11 tys. razy.

Dodatkowo 1 czerwca w 
godz. 15-18.00 zapraszamy 
dzieci do parku przy ul. Trau-
gutta, gdzie odbędzie się spo-
tkanie z alpakami, sympatycz-
nymi zwierzętami znanymi z 
łagodności i przyjaznego nasta-
wienia do ludzi. Coraz częściej 
zwierzęta te są wykorzystywa-
ne do różnorodnej terapii.

Dodatkowo organizatorzy 
Dnia Dziecka zapraszają na plac 
Kościuszki, gdzie w tym samym 
czasie Myszka Miki będzie roz-
dawać drobne upominki. 

Dzieci 
pojadą bezpłatnie
Z okazji 1 czerwca Koleje 
Mazowieckie przygotowały 
ofertę specjalną. Podobnie 
jak w ubiegłym roku z oka-
zji Dnia Dziecka najmłodsi 
pojadą KM za darmo.

W dniu swojego święta 
dzieci i młodzież do ukończenia 
16. roku życia będą uprawnio-
ne do nieodpłatnych przejaz-
dów pociągami uruchamiany-
mi przez Koleje Mazowieckie. 
Wystarczy w pociągu okazać 
dokument potwierdzający wiek 
dziecka. Opiekunowie będą 
mogli skorzystać z obowiązu-
jącej przez cały rok oferty Prze-
jazd Rodzinny. 

Frycek zaprasza 
Dom Urodzenia Fryderyka 
Chopina na XII Dzień Dziec-

ka w Żelazowej Woli zapra-
sza najmłodszych 13 czerw-
ca w godz. 11.00 – 19.00. 

Jak zaznaczają organiza-
torzy, w odkrywaniu boga-
tego świata sztuki i ogrodu 
uczestnikom Dnia Dziecka 
będzie towarzyszył Frycek z 
najnowszej publikacji Naro-
dowego Instytutu Frydery-
ka Chopina, której premiera 
odbędzie się w trakcie wyda-
rzenia. Mała maskotka sym-
bolizująca postać kompo-
zytora, znajdzie się w kilku 

miejscach parku, symbolicz-
nie podkreślając temat wy-
darzenia: Fryderyka, młode-
go chłopca, od dzieciństwa 
wrażliwego na piękno i chęt-
nie zgłębiającego świat sztu-
ki. W różnych przestrze-
niach parku dzieci spotkają 
się z przedstawicielami roz-
maitych zawodów artystycz-
nych bliskich kompozyto-
rowi oraz związanych ze 
sztuką pielęgnowania ogro-
dów. Posłuchają też twórczo-
ści, z której wyrastają dzieła 

Chopina. Zapoznaniu z mu-
zyką ludową będzie towarzy-
szył pokaz podstawowych fi -
gur wybranych tańców z 
komentarzem dotyczącym 
instrumentów, z którymi na 
wsi miał okazję zetknąć się 
Fryderyk oraz zabawą ro-
dem z XIX wieku. Będzie 
też teatr marionetek z kom-
pozytorem i kilkorgiem jego 
najbliższych przyjaciół w ro-
lach głównych i przedsta-
wienie „Życie roślin”. Wstęp 
wolny.

Kraina przygód 
na Dzień Dziecka
Tak jak zapowiadaliśmy, w niedzielę 30 maja na Facebooku Miasta Sochaczew 
pojawiły się blisko trzy godziny materiałów fi lmowych dla najmłodszych mieszkańców 
Sochaczewa. Ponadto 1 czerwca dzieci zapraszamy na spotkanie na żywo.

To nazwa sochaczewskiej 

trasy 44. Ogólnopolskiego 

Harcerskiego Rajdu „Wi-

sła”, który odbędzie się 12 

czerwca. Patronat nad tym 

wydarzeniem objął bur-

mistrz Sochaczewa Piotr 

Osiecki.

Rajd skierowany jest do 
dzieci i młodzieży z woje-
wództwa mazowieckiego. 
Jest to jedna z największych 
imprez na Mazowszu. W 
tym roku, ze względu na sy-
tuację epidemiczną, przed-
sięwzięcie będzie różniło się 
od corocznego modelu. Im-
preza będzie jednodniowa, 
działania zostaną zregio-
nalizowane, a  poszczegól-
ne trasy przygotują lokalne 
hufce. 

Organizatorzy zaprasza-
ją na osiem tras, które zosta-
ły przygotowane dla uczest-
ników w różnym wieku, stąd 
też różny poziom ich trud-
ności. Do rywalizacji sta-
ną zuchy, harcerze, harcerze 
starsi, wędrownicy, instruk-
torzy, starszyzna. Wędru-
jąc, będą nie tylko poznawać 
piękno rodzimej przyro-
dy, podziwiać królową pol-
skich rzek, ale także wyko-
nywać zadania z zakresu 
harcerskich   specjalności, 
w  szczególności: historycz-
nej, pożarniczej, ratowni-

czej, wodnej i żeglarskiej, ar-
tystycznej oraz ekologicznej. 

Trasa sochaczewska bę-
dzie dotyczyć specjalności 
wodnej i została przygoto-
wana dla najstarszej grupy 
metodycznej – wędrowni-
ków (16-21 lat). Uczestnicy 
wezmą udział w spływie 
kajakowym rzeką Bzurą, a 
także wędrówce połączonej 
z zadaniami sprawnościo-
wo-taktycznymi.   Oprócz 
harcerzy z Hufca ZHP So-
chaczew wezmą w niej 
udział także przedstawicie-
le hufców z całego Mazow-
sza. W jej przygotowanie 
włączyło się również sto-
warzyszenie   popularyzu-
jące aktywny wypoczynek 
nad Bzurą „Kajakowcy So-
chaczewa” oraz żołnierze 64 
batalionu lekkiej piechoty z 
Płocka.

To jedno z pierwszych 
tak dużych wydarzeń wzno-
wionych po dłuższej prze-
rwie związanej z epide-
micznymi obostrzeniami. 
Organizatorzy mają na-
dzieję, że przyjemnie i po-
żytecznie spędzony czas na 
sochaczewskiej trasie 44. 
Ogólnopolskiego Harcer-
skiego Rajdu „Wisła” przy-
czyni się do wspierania kon-
dycji psychicznej młodzieży 
w tym trudnym czasie. 

(aw)

Zapraszamy dzieci i mło-

dzież w wieku 10-17 lat na 

obóz w stanicy harcerskiej 

w Łąkie. 

Baza obozowa położona jest 
na Pojezierzu Kaszubskim, 
w lesie sosnowo-świerko-
wym nad jeziorem Wiej-
skim. Zapewniamy świetną 
kuchnię i atmosferę. Z roku 
na rok podnosimy poziom 
warunków noclegowych i 
sanitarnych.   Dysponuje-
my własnym sprzętem wod-
nym, jak kajaki, żaglówki. 

Stanica będzie przygotowa-
na zgodnie z wymaganiami 
higieniczno-sanitarnymi 
GIS, MZ, MEiN w związ-
ku z epidemią COVID-19. 
Gwarantujemy, że Wasze 
dzieci będą otoczone dobrą 
i troskliwą opieką. Zgłoszeń 
dokonujemy za pośrednic-
twem drużynowego lub w 
siedzibie Hufca ZHP Socha-
czew. Liczba miejsc ograni-
czona.

Anna Wasilewska
komendant 

Hufca ZHP Sochaczew

Kajakiem ku Wiśle

Łąkie czeka na obozowiczów


