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Orkan Mistrzem Polski!
Maciej Frankowski

Drużyna Macieja Brażuka 
wygrała na Pomorzu wio-
sną tego roku 21:11. Z ko-
lei w rundzie jesiennej to 
Ogniwo zwyciężyło w So-
chaczewie.   Faworytami 
niedzielnego meczu, także 
u bukmacherów, byli go-
spodarze. Orkan nigdy nie 
grał w fi nale. Za to sopoc-
kie Mewy, 11-krotni mi-
strzowie Polski, najlepszy 
zespół ekstraligi w trzech 
ostatnich sezonach, w me-
czach o taką stawkę mają 
ogromne   doświadczenie. 
Presja na sochaczewską 
drużynę była, lecz w pozy-
tywnym znaczeniu. Nawet 
gdyby Orkan przegrał w fi -
nale, to i tak byłby to naj-
większy sukces w ponad 
50-letniej historii socha-
czewskiego rugby. Pozo-
stało tylko sięgnąć po zwy-
cięstwo i spełnić marzenia.

Do Sopotu przyjecha-
ło około pół tysiąca so-
chaczewskich kibiców, z 
zaangażowaniem   dopin-
gujących i zagrzewających 
do boju rugbistów Orka-
na. Spotkanie Wielkie-
go Finału Ekstraligi Rug-
by było też transmitowane 
na otwartym kanale TVP 
Sport. Starcie dwóch naj-
lepszych ekip tego sezonu 
śledziło przed telewizora-
mi kilka tysięcy widzów. 

Orkan świetnie roz-
począł spotkanie. Wygra-
ny aut, związany maul, a w 
nim z piłką w rękach Ma-
teusz Pawłowski wpada 

na pole punktowe Ogni-
wa. Pieter Steenkamp pod-
wyższa i Orkan po ośmiu 
minutach prowadził 7:0. 
Niedługo sędzia gwiżdże 
spalonego, karny dla Orka-
na. Kolejne punkty „z pod-
stawki” trafi ają na konto 
najskuteczniejszego gracza 

ekstraligi tego sezonu. W 
19. minucie Namibijczyk 
mógł kopnąć następne 
trzy punkty. Sędzia prze-
rwał mu jednak próbę, bo-
wiem sochaczewski łącz-
nik ataku przekroczył czas 
na jej wykonanie (zgod-
nie z przepisami zawod-

nik ma na to 90 sekund). 
Szkoda, że nie udało się 
uzyskać bezpiecznej prze-
wagi punktowej. Do gło-
su zaczęli dochodzić go-
spodarze. Najpierw w 22. 
minucie zmniejszyli straty 
do trzech punktów. Mogli 
doprowadzić do remisu w 

30. minucie, lecz Wojciech 
Piotrowicz spudłował kar-
nego. Trafi ł za to w kolejnej 
próbie, już w doliczonym 
czasie gry pierwszej poło-
wy. Obie ekipy schodziły 
do szatni mając na koncie 
po 10 punktów.  

To historyczny sukces. To spełnienie marzeń wszystkich sochaczewskich rugbistów, wszystkich zawodników 
grających przez 51 lat w Orkanie. Drużyna seniorów wywalczyła pierwsze w historii mistrzostwo Polski 
w rugby 15. Finał ekstraligi rozegrano w niedzielę 26 czerwca w Sopocie. Orkan pokonał Ogniwo 17:16.
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PROSTO Z SESJI

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe 999

Policja 
997, 47 705-52-22

Straż pożarna 
998, 46 862-23-70

Pogotowie energetyczne
991

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

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

Całodobowy telefon 
alarmowy Urzędu Miasta
46 862-36-82

Urząd Skarbowy 
46 862-26-04

ZUS 46 862-64-33

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

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

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

SUW Chodaków 46 863 26 35,
662 294 742

Oczyszczalnia ścieków 
662 294 743

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

ZKM 46 862-99-27

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

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

Sąd Rejonowy 
46 862-32-64

PKP 19-757

Koleje Mazowieckie
22 364-44-44

MPT Taxi 191-91

Taxi 46 862-28-42

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

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

MOSiR 46 862-77-59

SCK 46 863-07-68

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

Miejska 
Audycja 
Samorządowa

W każdy 
wtorek 

i czwartek 
o 11:30

na antenie 

Daniel Wachowski

Kluby Bezpartyjnych Sa-
morządowców,   Koalicji 
dla Sochaczewa i jedyny 
w radzie radny PO, napi-
sali we wniosku o zwoła-
nie nadzwyczajnej sesji, że 
8 czerwca, tuż przed spo-
tkaniem wyborczym prze-
wodniczącego partii PiS z 
mieszkańcami Sochacze-
wa, przewodniczący rady 
dopuścił się karygodnego 
zachowania. Ich zdaniem 
skompromitował się, stra-
cił wiarygodność i przy-
czynił do deprecjacji wi-
zerunku miasta. Ponadto 
sposób prowadzenia sesji 
przez Sylwestra Kaczmar-
ka jest nie do przyjęcia. 

Listę uwag rozwinął 
Robert Błaszczyk, który 
raz apelował do przewod-
niczącego, by szanował in-
nych, by po chwili zapy-
tać „kto panu zapłacił, że 
w ciągu pięciu minut stał 
się pan (...) pośmiewiskiem 
w całej Polsce?”. Prosił, by 
szanować odmienne po-
glądy, a jednocześnie przy-
wołał opinie z forów inter-
netowych, stwierdzając: 
„nie do końca zgadzam się 
z tymi słowami, które na-
zywają pana idiotą, kre-
tynem”. Uczestnicy sesji 
usłyszeli też o chamstwie, 
cynizmie, hipokryzji się-
gającej wierzchołków Hi-
malajów. Radny kolejny 
raz wrócił też do budowy 
bieżni lekkoatletycznej na 
stadionie przy ulicy War-
szawskiej i rzekomo nad-
miernego zadłużenia mia-
sta.

60 mln dotacji 
W obronie przewodniczą-
cego stanął Piotr Osiecki 
podkreślając, że Sylwester 
Kaczmarek zyskał zaufa-
nie wyborców już trzy razy, 
zasiada w radzie od dwu-
nastu lat, a od ośmiu kie-
ruje jej pracami i zawsze, w 
każdym swoim działaniu 
kieruje się interesem mia-

sta oraz mieszkańców. Jak 
powiedział, przewodniczą-
cy wraz z jedenastką rad-
nych koalicji, tylko w tej 
kadencji przyczynił się do 
pozyskania prawie 60 mln 
różnych dotacji i realizacji 
inwestycji za ponad 90 mln 
zł, tymczasem radni opo-
zycji przez cztery lata nie 
popierali tych działań, „za-
równo jeśli chodzi o wy-
siłek inwestycyjny miasta 
jak i pozyskiwanie środ-
ków”. Przypomniał im, że 
po wielu publicznie wygła-
szanych zarzutach na te-
mat niekonstytucyjnych 
zapisów w statucie miasta, 
zaskarżeniu tego doku-
mentu do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego, 
ich skarga „została odrzu-
cona z miażdżącym uza-
sadnieniem”. 

34 mln 
po poprzednikach
- Wspomniana przez pana 
Roberta Błaszczyka prze-
budowa stadionu Orka-
na została zrealizowana 
mimo wielu działań, które 
miały tę inwestycję zablo-
kować, włącznie z donie-
sieniem do prokuratury i 
do Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego na mini-
stra, który dotację pod-
pisał. I staliśmy się chyba 

jedynym samorządem w 
historii działania minister-
stwa, który, jak otrzymał 
dotację, doniósł na mini-
stra, że tę dotację przydzie-
lił - powiedział burmistrz. 

Podobnie jak prokura-
tura, nieznajdująca niepra-
widłowości, zachował się 
Powiatowy Inspektor Nad-
zoru Budowlanego, które-
go radni opozycji zawiado-
mili o rzekomo niezgodnej 
z dokumentacją projekto-
wą budowie bieżni na sta-
dionie przy Warszawskiej. 

- I tak na zakończe-
nie, bo wiele słów padło 
na temat fi nansów. Obsłu-
ga naszego zadłużenia jest 
naprawdę nieistotnym pro-
blemem, bo kosztuje nasze 
miasto niecały 1 procent 
jego dochodów. I wiem na 
pewno, że z tych milionów, 
o których państwo mówi-
cie, ponad 34 mln zostawili 
moi poprzednicy, między 
innymi wasz lider - podsu-
mował. 

Osobiste urazy?
Głos w dyskusji zabrał wi-
ceprzewodniczący rady 
Arkadiusz Karaś, które-
go zdaniem wniosek o od-
wołanie przewodniczącego 
nie miał twardych podstaw 
i motywowany był osobi-
stymi urazami. Stwierdził, 

że grupa radnych uległa 
medialnej nagonce i py-
tał kolegów z opozycji, dla-
czego miliony wpływające 
do budżetu miasta są przez 
nich przedstawiane jako 
dług, a dobra praca rad-
nych jako bezmyślne dzia-
łanie? 

Z kolei Piotr Pę-
tlak podkreślał, że dzięki 
sprawnej pracy rady mia-
sto zmienia się z dnia na 
dzień, samorząd pozysku-
je dotacje z różnych źró-
deł, remontuje drogi, szko-
ły, buduje nowe odcinki 
oświetlenia. Po jego wy-
powiedzi zamknięto dys-
kusję. 

Zarządzono tajne gło-
sowanie. Wniosek o od-
wołanie przewodniczącego 
poparło 8 radnych, przeciw 
było 11. W sesji nie uczest-
niczyły Zofi a Denisiewicz 
(Bezpartyjni Samorządow-
cy) i Selena Majcher (PiS). 

Dziękuję 
za mądrą decyzję
Wtedy o głos poprosiła sta-
rosta Jolanta Gonta. Po-
gratulowała radzie mądrej 
decyzji i przypomniała, że 
dzięki współpracy miasta i 
powiatu, ustaleniom jakie 
zapadają na spotkaniach 
burmistrza, starosty i prze-
wodniczących rad miasta i 

powiatu, do skutku doszło 
wiele projektów, z których 
na co dzień korzystają so-
chaczewianie - remont uli-
cy Staszica, Trojanowskiej, 
Boryszewskiej, zbudowano 
most w Chodakowie. 

Pamięć 
największym wrogiem
Na koniec Sylwester Kacz-
marek podziękował za wo-
tum zaufania, za swego 
rodzaju powtórny wybór 
na stanowisko przewod-
niczącego RM, a wniosek 
o nadzwyczajną sesję na-
zwał hucpą polityczną roz-
pętaną przez radnych opo-
zycyjnych, i wezwał ich do 
złożenia mandatów. 

- Macie alergię na 
wszelkie działania i decy-
zje rady miejskiej, które 
polepszają komfort życia 
sochaczewian i sprzyja-
ją naszemu miastu. Żeby 
zachować wyraźną tożsa-
mość antypisową jesteście 
odporni na fakty i stracili-
ście wrażliwość na potrze-
by Sochaczewa (...). Miesz-
kańcy już niedługo będą 
mogli zweryfi kować waszą 
obecność w radzie miej-
skiej i wiedzcie jedno, że 
pamięć ludzka jest waszym 
największym wrogiem - 
zakończył swoje wystąpie-
nie i zamknął sesję. 

Z mocnym mandatem
20 czerwca odbyła się nadzwyczajna sesja rady miasta, zwołana na wniosek klubów opozycji. 
Jedynym punktem programu było podjęcie uchwały o odwołaniu przewodniczącego rady miasta. 
Stosunkiem głosów 8 za odwołaniem, przy 11 przeciw, rada zdecydowała, że Sylwester Kaczmarek 
nadal będzie kierował jej pracami.

Komisja skrutacyjna odczytuje regulamin głosowania. Od lewej: Piotr Pętlak, Magdalena Zborowska, Alicja Korkosz i Adam Kloch
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WAŻNY TEMAT

Tak ma wyglądać lotnisko
Spółka CPK pokazała wariant inwestorski Portu Solidarność, czyli propozycję jego dokładnej lokalizacji. Od granic 
naszego miasta do Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie około 8-9 km. W ramach tej inwestycji w pobliżu 
Sochaczewa ma powstać nowa trasa szybkiego ruchu oraz kolej dużych prędkości. 
Daniel Wachowski

Na Centralny Port Komu-
nikacyjny, wedle zapowie-
dzi, złożą się m.in. lotnisko 
z dwoma drogami starto-
wymi o długości 3 800 me-
trów każda, węzeł kolejo-
wy łączący obszar lotniska 
z istniejącymi i planowany-
mi do wybudowania linia-
mi kolejowymi, drogi za-
pewniające dobry dojazd do 
Warszawy, Płocka, Łodzi i 
wielu innych miast, nowe li-
nie elektroenergetyczne itd.

Dziewięć gmin
Inwestycja w większym lub 
mniejszym stopniu dotknie 
dziewięciu   gmin:   Bara-
nów, Grodzisk Mazowiecki, 
Jaktorów, Teresin, Wiskit-
ki, Nowa Sucha (przełoże-
nie linii wysokiego napię-
cia), Błonie (łącznica węzła 
kolejowego), Radziejowice 
(łącznica węzła kolejowego 
i bocznica kolejowa) i Żyrar-
dów (łącznica węzła kolejo-
wego). Tam gdzie obecnie 
znajdują się takie miejsco-
wości jak Skrzelew, Mau-
rycew czy Strumiany CPK 

widzi pasy startowe i halę 
odlotów. Ogrodzenie por-
tu znajdzie się w bezpośred-
nim sąsiedztwie zabudowań 
w Szymanowie. 

Spółka zapewnia, że wy-
brany układ lotniska mini-
malizuje negatywny wpływ 
na otoczenie. 14 czerwca od-
było się specjalne spotkanie 
online dla mieszkańców, a 
dzień później ruszyły kon-
sultacje społeczne przed zło-
żeniem kluczowego doku-
mentu - wniosku o decyzję 
środowiskową. Spółka pla-
nuje go złożyć już w trze-
cim kwartale tego roku. Na 
podstawie decyzji środowi-
skowej inwestor będzie mógł 
ubiegać się o decyzję lokali-
zacyjną czy pozwolenia na 
budowę.

15 czerwca ruszyły kon-
sultacje społeczne w ramach 
prac nad przygotowaniem 
raportu oceny oddziaływa-
nia na środowisko. Potrwa-
ją do 30 czerwca. Każdy za-
interesowany mieszkaniec 
może wyrazić zdanie przy 
pomocy formularza dostęp-
nego na stronie konsultacje.
cpk.pl.

Kolej dużych 
prędkości...
7 czerwca spółka ogłosi-
ła, że wybrano optymal-
ny przebieg linii kolejo-
wej między Warszawą i 
Łodzią. Chodzi o 140-ki-
lometrowy odcinek kolei 
dużych prędkości, gdzie 
pociągi mają rozpędzać 
się do 250 km/h, a w przy-
szłości nawet 350 km/h. 
CPK przekonuje, że nowa 
linia zapewni pasaże-
rom wygodny dojazd do 
Portu Solidarność, a za-
razem na nowo połączy 
Łódź i Warszawę, skraca-
jąc czas podróży między 
tymi miastami o połowę. 
Rekomendowany przebieg 
nowej linii został wybra-
ny spośród czterech   ana-
lizowanych wariantów, bo 
ten gwarantuje najmniej-
szą kolizję z zabudową, 
najkrótsze czasy przejaz-
du oraz najniższe koszty 
budowy. Dzięki inwesty-
cji pasażerowie dojadą do 
Portu Solidarność: z War-
szawy w 15 min., z Łodzi 
w pół godziny, a z Warsza-
wy do Łodzi w 45 minut. 

Szybka kolej 
koło Sochaczewa 
Sochaczewian znacznie bar-
dziej interesuje przebieg 
122 km torów kolei dużych 
prędkości, jaka ma powstać 
między CPK a Płockiem. I 
ten temat budzi nadal wie-
le kontrowersji. Ratusz już 
dwukrotnie zgłaszał po-
ważne uwagi do propono-
wanego przebiegu tej trasy. 
W dwóch niemal identycz-
nych wariantach tory mia-
łyby przechodzić przez Wój-
tówkę, potem w granicach 
miasta przez Kistki i da-
lej przez wsie Gawłów i He-
lenka. W trzecim wariancie 
szlak kolejowy biegnie przez 
Chodaków i osiedle domów 
jednorodzinnych na wyso-
kości ulic Niepodległości i 
Waryńskiego. Każdą z tych 
propozycji burmistrz zdecy-
dowanie odrzucił, podkre-
ślając w pismach do CPK, że 
kolej wchodziłaby w osiedla 
mieszkaniowe, a to ozna-
cza wykupy terenów, wy-
siedlenia, odszkodowania, 
ogromne koszty dla bu-
dżetu państwa, niszczenie 
tkanki miasta. 

Kilka miesięcy temu spół-
ka CPK ogłosiła, że wybra-
no fi rmę, która opracuje stu-
dium wykonalności dla tego 
przedsięwzięcia.   Dokumen-
tację przygotuje, za ponad 38 
mln zł, konsorcjum czterech 
fi rm. Na  przygotowanie wa-
riantu inwestorskiego i ogło-
szenie, gdzie dokładnie przej-
dą tory, konsorcjum ma czas 
do lutego 2023 roku. 

Wedle założeń pociągi 
na trasie Warszawa - CPK - 
Płock mają jeździć na począt-
ku z prędkością do 250 km/h, 
a docelowo 350 km/h, tzn. do 
takiej wartości będzie moż-
na podnieść prędkość mak-
symalną, bez przebudowy to-
rowiska i zmiany geometrii 
łuków. Po wybudowaniu tego 
odcinka z Warszawy do Płoc-
ka dojedziemy w 45 minut, a 
przejazd z Portu Solidarność 
do Płocka potrwa 30 minut.  

Na zachód od miasta
Dla sochaczewian równie 
istotne jak przebieg kolei du-
żych prędkości jest usytuowa-
nie nowej drogi ekspresowej 
S50, stanowiącej część Ob-
wodnicy Aglomeracji War-

szawskiej (AOW), projektowa-
nej w ramach rozbudowy sieci 
dróg zapewniającej dogod-
ny dojazd do CPK. W grud-
niu ubiegłego roku General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad ogłosiła, że zdecy-
dowała poprowadzić ją po za-
chodniej stronie Sochaczewa. 

S50 będzie trasą dwujez-
dniową w obu kierunkach, z 
pasami awaryjnymi, pobo-
czami, pasem oddzielającym 
samochody jadące w prze-
ciwnych kierunkach. CPK 
przewiduje, że pod jej budo-
wę potrzebny będzie pas o sze-
rokości ok. 100 m. Na dużych 
odcinkach ma przebiegać w 
podobnym szlaku jak prze-
chodząca przez Sochaczew 
droga krajowa nr 50 (Wiskit-
ki, Bielice, Sochaczew, Mło-
dzieszyn, Wyszogród). 

Dziś nie znamy jeszcze 
dokładnej lokalizacji S50, a je-
dynie szeroki na kilka kilo-
metrów korytarz, w którym 
projektanci umieszczą mini-
mum sześć, a ostatecznie trzy 
najlepsze warianty jej prze-
biegu. Ustalenie ostatecznego 
kształtu drogi nastąpi jesienią 
2024 roku.



28 czerwca 2022  nr 13 (1414)     4
SOCHACZEWSKA

NASZE SPRAWY

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew 

oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko tego planu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
w Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 5 
i art. 40 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sochaczewie 
w dniu 8 czerwca 2022 r. uchwały nr XXIX/325/22 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu 
położonego przy ulicy Olimpijskiej.
Obszar objęty opracowaniem został wskazany na załączniku 
grafi cznym do ww. uchwały, dostępnej w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Miasta Sochaczew pod adresem: 
https://www.sochaczew.pl/AppData/tinymcegallery/
Uchwala_o_przystapieniu_Olimpijska.pdf

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 
planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania 
na środowisko w terminie do dnia 22 lipca 2022 r.
Wnioski dotyczące miejscowego planu mogą być składane:
 w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew,
 w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej 
Urzędu Miejskiego w Sochaczewie: /r2w6cn9y9w/skrytka albo 
adres poczty elektronicznej Urzędu Miejskiego w Sochacze-
wie: sekretariat@sochaczew.pl,
 ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Socha-
czewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę 
oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem 
właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta 
Sochaczew. 

Burmistrz Piotr Osiecki
KLAUZULA INFORMACYJNA:        Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016) informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest 

Burmistrz Miasta Sochaczew, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, tel. +48(46) 8622235, fax: +48(46)8622602, e-mail: sekretariat@sochaczew.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować poprzez   e-mail: iod@sochaczew.pl lub telefonicznie 

tel.+48(46)8622235, wew.309.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury UM w Sochaczewie.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie Urząd Miejski w Sochaczewie oraz podmioty, które na podstawie umów powierzenia podpisanych 

z UM, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Sochaczew.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane w państwach trzecich i organizacjach międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres niezbędny do realizacji 

celów wymienionych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Nie dotyczy sytuacji gdy przetwarzanie 
danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzanie danych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, przy czym podanie danych jest: 

obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa lub ma na celu zawarcie umowy.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez 

Burmistrza Miasta Sochaczew danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o 
którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od 
której dane te pozyskano.

Informacja
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
informuje się, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Sochaczewie wywieszono Zarządzenie Nr 154.2022 

z dnia 21.06.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nierucho-
mości przeznaczonej do wydzierżawienia 

z zasobu Gminy Miasto Sochaczew.
- pomieszczenia garażowe przy al.600-lecia 90 w Sochaczewie.

Maciej Frankowski

Dworzec tymczasowy jest po-
łożony w bezpośrednim są-
siedztwie obecnego budyn-
ku, na prawo od niego, patrząc 
od strony ulicy Henryka Sien-
kiewicza. Zbudowano go z 
pięciu kontenerów modu-
łowych. Podróżni znajdą w 
nim klimatyzowaną pocze-
kalnię o powierzchni 26 m 
kw., kasę biletową oraz toale-
ty. Jest on w pełni dostępny dla 
osób o ograniczonej sprawno-
ści ruchowej. Wyposażono go 
również w system informa-
cji głosowej. Do dworca tym-
czasowego dostaniemy się od 
ulicy Henryka Sienkiewicza 
oraz od strony peronu. Będzie 
on otwarty dla podróżnych 
prawie przez całą dobę, poza 
przerwą technologiczną od 1 
do 3:30 w nocy. 

Uruchomienie   dworca 
tymczasowego oznacza roz-
szerzenie frontu robót przy 
zabytkowym budynku dwor-
ca. W najbliższym czasie 
wykonawca,   sochaczewski 
Sochbud, skupi się na prze-
prowadzeniu   niezbędnych 
rozbiórek oraz rozpocznie ze-
wnętrzne prace instalacyjne.

Wyremontowany   dwo-
rzec ma być komfortowy, 
funkcjonalny, łatwo dostęp-

ny oraz bezpieczny. Renowa-
cję przejdzie ceglana elewa-
cja zabytku. Planowane jest 
jej wyczyszczenie oraz napra-
wa ubytków, a także renowa-
cja okien, drzwi i dachu. Na 
fasadzie budynku umieszczo-
ny zostanie stylizowany zegar. 
Modernizacja dworca oznacza 
również zmiany wewnątrz bu-
dynku. Na parterze zaprojek-
towano poczekalnię z ławka-
mi, gablotami z rozkładami 
jazdy pociągów, elektronicz-
nymi tablicami przyjazdów i 
odjazdów pociągów oraz no-
wym systemem informacji 
głosowej. W holu, oprócz po-
mieszczenia kas biletowych 
i toalet, zaplanowano prze-
strzeń pod lokal gastrono-
miczny oraz pomieszczenia 
biurowe.

Dworzec stanie się bar-
dziej przyjazny dla osób 
o   organicznej   sprawności 
ruchowej. Wprowadzony zo-
stanie szereg usprawnień, w 
tym m.in. ścieżki prowadzą-
ce, dotykowe plany dworca, 
tabliczki w alfabecie Braille’a, 
również sanitariaty będą przy-
stosowane do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. Ol-
brzymią metamorfozę przej-
dzie plac przed dworcem.

Koszt przebudowy to 9 
mln złotych. Inwestycja jest re-
alizowana w ramach Progra-
mu Inwestycji Dworcowych 
na lata 2016-2023 z dofi nanso-
waniem ze środków unijnych 
z Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko. Re-
mont potrwa do wiosny 2023 
roku. 

W związku z moder-
nizacją dworca PKP oraz 
przyległego terenu  zmia-
ny w organizacji ruchu i w 
rozkładzie jazdy autobusów 
wprowadził Zakład Komu-
nikacji Miejskiej w Socha-
czewie.

Od 20 czerwca ZKM ko-
rzysta z dwóch przystanków 
tymczasowych: PKP 01 Sien-
kiewicza - 130 metrów od 
skrętu w prawo z ul. Księ-
cia Janusza i PKP 02 Sien-
kiewicza - naprzeciwko skle-
pu Fachowiec. Od tego dnia 
obowiązuje również nowy 
rozkład jazdy autobusów ko-
munikacji miejskiej. Jest on 
dostępny na stronie inter-
netowej zkm.sochaczew.pl, 
w zakładce "Rozkład jazdy 
ZKM”.

Otwarto dworzec 
tymczasowy
Budowa dworca tymczasowego, który zastąpi dotychczasowy budynek na czas 
przebudowy, dobiegła końca. 21 czerwca został on otwarty dla podróżnych. 
W związku z tym zmiany wprowadził też ZKM.

Głosujcie na nasz projekt 
w budżecie obywatelskim 
Mazowsza - zachęca PTTK 
Oddział „Mazowsze”, twór-
ca atrakcyjnego produktu 
turystycznego. 

PTTK „Mazowsze” jest po-
mysłodawcą szlaku tury-
stycznego po zachodnim 
obszarze województwa ma-
zowieckiego.   Docelowo 
będzie on miał 1530 km. 
Zadanie polega na oznako-
waniu szlaku, tak, aby tury-
ści bez trudu trafi li do naj-
ciekawszych miejsc. - W 
2021 r. oznakowaliśmy 370 
km, w tym roku chcemy to 

zrobić na 235 kilometrach - 
czytamy w projekcie.

Szlak będzie przebiegał 
przez Brudzeński Park Kra-
jobrazowy, Płock, Wyszo-
gród, Zakroczym, Twier-
dzę Modlin, Brochów, 
Sochaczew, Żelazową Wolę, 
Kampinoski Park Narodo-
wy, Niepokalanów i wiele 
innych ciekawych miejsc. 
Na terenie naszego powia-
tu obejmie m.in. miejsco-
wości: Kamion - Witkowi-
ce - Brochów - Malanowo 
- Konary - Plecewice - So-
chaczew - Żuków - Socha-
czew - Czerwonka Parcel - 
Czyste - Czerwonka Wieś 

- Kożuszki Parcel - Zosin - 
Feliksów - Nowe Mostki - 
Żelazowa Wola - Dzięglewo 
- Mokas i kończyć się w Te-
resinie na stacji PKP (Nie-
pokalanów).

Projekt jest dostępny na 
stronie: https://bom.mazo-
via.pl/projekt/812#project-
-preview-overlay. Zakład-
ka GŁOSUJ na tej stronie 
zawiera opis zasad głoso-
wania i przycisk do odda-
nia głosu.

Oto kilka wybranych 
zasad: głosują mieszkań-
cy Mazowsza - należy po-
dać miejscowość i powiat, 
mogą głosować także oso-
by małoletnie, ale poprzez 
przedstawiciela ustawowe-
go, głos jest autoryzowany 
za pomocą SMS wysłane-
go na podany w głosowa-
niu nr telefonu.

Czasu nie zostało wie-
le, bo termin głosowa-
nia upływa 30 czerwca. 
- Głosujcie na projekt o 
szczęśliwym numerze 77 
w puli ogólnowojewódz-
kiej - zachęcają twórcy 
pomysłu.

VeloMazovia - w budżecie obywatelskim Mazowsza
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Roboty dodatkowe w SP2
W połowie wakacji sala gimnastyczna przy boryszewskiej 
„dwójce” będzie gotowa do użytku. Firma Ella, budująca 
obiekt na zlecenie ratusza, wykona dodatkowe prace nie 
objęte pierwotną umową. To m.in. montaż nowego ogro-
dzenia panelowego, remont pomieszczeń prowadzących 
do wejścia do sali gimnastycznej, montaż rurociągów cie-
płowniczych, przedłużenie linii energetycznej, wykonanie 
obudowy kanałów wentylacyjnych i zakup dodatkowego 
wyposażenia sali. Roboty wyceniono na 207 tys. zł. (daw)

Ogólnopolski konkurs czy 
olimpiada, to żadne wy-
zwanie dla sochaczewskich 
uczniów. Oto przykłady.

Rozstrzygnięta została VIII 
edycja   Ogólnopolskiego 
Konkursu   Edukacyjnego 
na Krzyżówkę „Ochrona i 
kształtowanie środowiska”. 
Wśród laureatów, zajmując 
II miejsce, znalazł się uczeń 
SP nr 4, Mariusz Dąbrowski. 
Uczniowie mieli za zada-
nie przygotować krzyżów-
kę o tematyce przyrodniczej, 
proekologicznej, z elemen-
tami ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju. 
Uroczystość wręczenia na-
gród i dyplomów odbyła się 
w Muzeum Łowiectwa i Jeź-
dziectwa w Warszawie. 

Z kolei uczennica SP nr 
6, Katarzyna Szczepanik zo-
stała laureatką III Ogólno-
polskiej Olimpiady Języ-
ka Angielskiego Juniorów. 
Przeszła trzy etapy olimpia-
dy rozwiązując testy na coraz 
wyższym poziomie, następ-
nie przygotowała nagranie 
video na zadany temat oraz 
odbyła dwie rozmowy w ję-
zyku angielskim, w takcie 
których należało wykazać 
się nie tylko znajomością ję-
zyka angielskiego, ale także 
wiedzą na temat kultury kra-
jów anglojęzycznych. Dzięki 
temu osiągnięciu Kasia ma 
pierwszeństwo w rekrutacji 
do szkoły ponadpodstawo-
wej, a dodatkowo może ubie-
gać się o stypendium za osią-
gnięcia naukowe. (daw)

Sukcesy naszych uczniów

Ostatni tydzień przed za-
kończeniem roku szkolnego, 
większość ocen już wysta-
wionych, czas na coś ekstra! 
Do Szkoły Podstawowej nr 
4 przyjechali edukatorzy z 
Centrum Nauki Kopernik z 
ich „Planetobusem” - mobil-
nym planetarium. 

Mobilne planetarium to 
duży namiot w kształ-
cie kopuły o średnicy pię-

ciu metrów. 20 i 21 czerw-
ca w niezwykłych lekcjach 
astronomii wzięła udział 
większość klas miejskiej 
„czwórki”. Uczniowie mo-
gli samodzielnie korzystać 
z interaktywnych ekspo-
natów a także zadawać py-
tania i eksperymentować 
z edukatorami z Centrum 
Nauki Kopernik, odkry-
wając tajniki kosmosu. 

(mf)

Lekcje astronomii w „czwórce”

W    r o k u    s z k o l n y m 
2021/2022 w sześciu miej-
skich podstawówkach, w 
125 klasach, uczyło się w 
sumie 2780 uczniów. W 
tym roku edukację na po-
z iom ie    pod st awow y m 
ukończyło 390 uczniów z 
18 ósmych klas. 

Trudny rok
Za nami wyjątkowy rok 
szkolny. Jeszcze do koń-
ca lutego 2022 w wielu pla-
cówkach, w związku z ro-
snącą liczbą zachorowań 
na covid, zajęcia prowadzo-
ne były w trybie zdalnym. 
Z kolei od marca jednost-
ki oświatowe czekało nowe 
wyzwanie. Do klas dołą-
czyły dzieci z Ukrainy. Ich 
liczba zmieniała się na prze-
strzeni czasu. Ostatecznie 
rok szkolny w sochaczew-
skich szkołach ukończy-
ło 131 uczniów przybyłych 
do nas z ogarniętego woj-
ną kraju. Pięćdziesięcioro 
dzieci z Ukrainy znalazło 
też miejsca w publicznych 
przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych. 

Uczestniczyliśmy   w 
uroczystościach   rozda-
nia nagród i świadectw w 
szkołach podstawowych 
nr 1, 2 i 4. Były podzię-
kowania dla nauczycie-
li i przedstawicieli rad ro-
dziców oraz symboliczne 
przekazanie sztandarów 
młodszym klasom. W uro-
czystościach zakończenia 
roku uczestniczyli m.in. 
zastępcy burmistrza Ma-
rek Fergiński i Dariusz Do-
browolski.

Koncert dyplomantów
24 czerwca rok szkolny 
zakończyli też uczniowie 
Państwowej Szkoły Mu-
zycznej w Sochaczewie. 
Kilka dni wcześniej pla-
cówka uroczyście podsu-
mowała rok koncertem 
dyplomantów. Swoje umie-
jętności   zaprezentowali 
absolwenci szkoły II stop-
nia, którzy ukończyli ją z 

celującymi ocenami. Wy-
stąpili: skrzypaczka Maja 
Górczyńska z klasy Ma-
rity Uhlig, pianistka Ur-
szula Żochowska z klasy 
Agnieszki Nessel-Borsik, 
klarnecista Antoni Łażew-
ski z klasy Justyny Piąt-
kowskiej-Duraj oraz puzo-
nista Kacper Niemyjski z 
klasy Jacka Dzidowskiego. 
Solistom towarzyszyła or-
kiestra symfoniczna szko-
ły muzycznej pod batutą 
Zbigniewa Gracy. W pro-
gramie koncertu znalazły 
się utwory m.in. Wolfgan-
ga Amadeusza Mozarta, 
Ludwika van Beethovena i 
Karola Marii Webera. 

Siedem konkursów 
W związku z upływem ka-
dencji, burmistrz powołał 
trzy komisje do oceny kan-
dydatów ubiegających się 
o stanowiska dyrektorów 
Miejskich Przedszkoli nr 3, 
6 i 7. W skład każdej dwu-
nastoosobowej komisji we-
szli przedstawiciele: ratusza 
(3), kuratorium oświaty (3), 
rady pedagogicznej, rady 
rodziców (po 2) i oświato-
wych związków zawodo-
wych (po 1). Rozmowy z 
kandydatami odbędą się 29 
czerwca. Ale to nie koniec 
oświatowych konkursów, 
gdyż w tym roku kończą się 
również kadencje dyrekto-
rów Szkół Podstawowych 
nr 1, 2, 4 i 6. 

Przypomnijmy, że dy-
rektorów szkół i przed-
szkoli wybiera się na pię-
cioletnie kadencje. Wedle 
wcześniej obowiązujących 
przepisów, gdy kończyła się 
kadencja, burmistrz mógł 
ogłosić konkurs na stano-
wisko dyrektora, albo, po 
zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, rodziców 
i kuratorium oświaty, po-
wierzyć dotychczasowemu 
dyrektorkowi te obowiąz-
ki na następne 5 lat. To już 
jednak przeszłość. Obec-
nie, gdy kończy się pięcio-
letnia kadencja, burmistrz 
musi ogłosić konkurs. 

(mf&daw)

Pożegnanie ze szkołą
Na ten dzień dzieci czekały długie dziesięć miesięcy. 24 czerwca zakończył 
się rok szkolny, w miejskich podstawówkach wręczono świadectwa, nagrody i 
dyplomy za wybitne osiągnięcia. Szkoła muzyczna podsumowała artystyczny 
rok koncertem absolwentów. Ratusz nie ma wakacji i przymierza się do wyboru 
aż siedmiu dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli.
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Nasz samorząd zakupił 
leki, ubrania, środki hi-
gieniczne, konserwy, ryż, 
makarony, materiały opa-
trunkowe (w tym specjali-
styczne), które teraz w kil-
ku transportach zostaną 
przewiezione do Gródka.

8 czerwca rada miasta jed-
nogłośnie przeznaczyła 100 
tys. zł na pomoc dla nasze-

go miasta partnerskiego, 
ukraińskiego Gródka (22 
tys. to pieniądze zebrane w 
Melton Mowbray, 78 tys. z 
budżetu naszego miasta), 
10 czerwca kopię uchwały 
przekazano w czasie uro-
czystej sesji sekretarzowi 
rady miasta Gródka, Ol-
dze Bistryckiej, a 13 czerw-
ca część darów ruszyła na 
Ukrainę. 

Ostatnie posiedzenie Po-
wiatowej Rady Rynku Pra-
cy poświęcone było głów-
nie omówieniu aktualnej 
sytuacji na rynku pracy 
na terenie powiatu socha-
czewskiego. 

Dyrektor PUP Marle-
na Dębicka przedstawiła 
dane, które cieszą, bo już 
dawno nie było tak niskiej 
stopy bezrobocia. Na ko-
niec kwietnia w kraju wy-
nosiła 5,2 proc., w woje-
wództwie mazowieckim 
4,5 proc. a w naszym po-
wiecie 3,4 proc. Urząd miał 
w ewidencji 1130 osób po-
szukujących zatrudnienia, 
w tym 613 kobiet. Wyreje-
strowano 310 osób -  101 w 
związku z podjęciem pra-
cy, 129 z powodu niepo-
twierdzenia gotowości do 
podjęcia pracy i 18 osób w 
związku z dobrowolną re-

zygnacją ze statusu bezro-
botnego.

Dyrektor PUP przed-
stawiła też dane dotyczą-
ce obywateli Ukrainy, któ-
rzy zgodnie z przepisami 
mogą skorzystać, na takich 
samych zasadach jak oby-
watele polscy, ze wszyst-
kich oferowanych usług i 
instrumentów rynku pra-
cy. Na dzień 20 czerw-
ca PUP miał w ewiden-
cji 54 osoby bezrobotne, 
które przekroczyły gra-
nicę po 24 lutego br. Po-
nadto, zgodnie ze specu-
stawą, obywatel Ukrainy, 
kiedy przebywa w naszym 
kraju legalnie, może pod-
jąć pracę w Polsce. Praco-
dawca musi powiadomić 
PUP o tym fakcie w 14 dni 
od dnia powierzenia pracy 
obywatelowi Ukrainy. Do 
19 czerwca takich zgłoszeń 
było 1 436.

Rekordowe bezrobocie

Dary pojechały 
do Gródka

Maciej Frankowski

Na początku tego roku prze-
prowadzono i rozstrzygnię-
to tak zwany duży konkurs na 
zadania z zakresu sportu. Po 
wsparcie z łącznej puli 600 tys. 
zł sięgnęło kilkanaście działa-
jących w Sochaczewie klubów 
i stowarzyszeń. 

Druga pula, na szero-
ko pojętą kulturę, rekreację, 
wsparcie seniorów i profi lak-
tykę to łącznie 270 tysięcy i 
trzynaście otwartych konkur-
sów ofert, z których większość 
już rozstrzygnięto. W ramach 
programów profi laktycznych 
miasto poszukiwało organiza-
cji, które przygotują półkolo-
nie letnie, cykl otwartych tur-
niejów, zawody sportowe oraz 
obozy dla dzieci i  młodzie-
ży z Sochaczewa. Organiza-
cje sportowe mogły ubiegać się 
o kolejne dofi nasowania, a do 
podziału było 116 tys. zł. 

Kolejne konkursy doty-
czyły m.in. zadań publicz-
nych z zakresu pomocy spo-
łecznej, w tym wsparcia 
rodzin i osób w trudnej sytu-
acji życiowej oraz wyrówny-
wania ich szans, czy działal-
ności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym. Miasto zleciło 
też zadania z zakresu kultu-
ry, sztuki, ochrony dóbr kul-
tury i dziedzictwa narodo-
wego.

- W ogłaszanych przez 
nas konkursach wzięła udział 
liczna grupa sochaczew-
skich organizacji pozarządo-
wych. Katalog zlecanych za-
dań jest bardzo różnorodny. 
Większość stowarzyszeń mo-
gła znaleźć coś dla siebie, coś 
związanego ze swoją codzien-
ną działalnością – mówi Agata 
Kalińska, naczelnik Wydziału 
Sportu i Organizacji Pozarzą-
dowych UM.

Inwestują w siebie
I dodaje, że pieniądze pozyski-
wane w konkursach organi-
zacje przeznaczają na realiza-

cję projektów prowadzonych 
wspólnie z miastem, ale z my-
ślą o przyszłości inwestują 
również w siebie.

- Kupują namioty, stoły i 
inne elementy własnych sto-
isk wykorzystywane potem 
wielokrotnie podczas różnych 
imprez plenerowych na tere-
nie miasta, gdzie organizacje  
mogą prowadzić akcje pro-
mocyjne i prezentować swoją 
ofertę – mówi Agata Kalińska.

Większość, bo dziewięć z 
trzynastu konkursów, zostało 
już w pełni rozstrzygniętych. 
W trzech z zakresu kultury, 
edukacji historycznej i tury-
styki – zakończyła się druga 
tura naboru. Teraz wnioski, 
najpierw pod względem for-
malnym a później meryto-
rycznym, oceni komisja kon-
kursowa. Wyniki zostaną 
ogłoszone w pierwszej poło-
wie lipca. 

Ostatnia profilaktyka
Niebawem ogłoszony zo-
stanie kolejny nabór wnio-
sków. Zadanie dotyczy reali-
zacji programów na terenie 
sochaczewskich szkół na te-
mat zagrożeń wynikających 
z używania dopalaczy. Zaję-
cia rozpoczną się w nowym 
roku szkolnym. Organizacja 
pozarządowa zainteresowa-
na podjęciem się tego zada-
nia będzie mogła otrzymać 
dofi nansowanie w wysoko-
ści do 10 tys. zł. Pełen wykaz 
zadań zleconych przez mia-
sto organizacjom pozarzą-
dowym w 2022 roku można 

znaleźć na portalu Socha-
czew.pl.

Nagrody, stypendia
Dodajmy, że wsparcie ratusza 
dla klubów i stowarzyszeń ma 
też inny wymiar – sportowcy 
otrzymują stypendia fi nan-
sowane z budżetu miasta, na-
grody za wybitne osiągnięcia, 
miasto funduje puchary na za-
wody itp. Tylko w ubiegłym 
roku wydało na ten cel 140 tys. 
zł. Kluby, UKS-y i stowarzy-
szenia od lat nie płacą za ko-
rzystanie z obiektów miejskich 
– kramnic, hal, boisk, innej in-
frastruktury, a to też konkret-
ne wsparcie. 

Orka już nie popłynie?
W tym roku jedno stowarzy-
szenie podjęło decyzję o za-
kończeniu działalności i nie-
przyjęciu przyznanej mu już 
dotacji. Stowarzyszenie Ro-
dziców na Rzecz Pływania 
„Orka” ogłosiło, że powodem 
tego miałoby być odebra-
nie jednego z dwóch torów 
w pływalni przy ul. Olimpij-
skiej, co uniemożliwia sku-
teczne szkolenie młodych za-
wodników. 

- Nie wiem jakie są praw-
dziwe przyczyny rozwiązania 
„Orki”, ale z całą pewnością nie 
takie, jak podaje jej prezes. Z 
jednego toru zawodnicy korzy-
stali przez siedem ostatnich lat i 
nie zgłaszano w związku z tym 
żadnych uwag. Zmiana nastą-
piła w 2015 roku, a podyktowa-
na była zmniejszającą się z roku 
na rok liczbą zawodników fak-

tycznie uczestniczących w tre-
ningach – informuje naczelnik 
Wydziału Sportu i Organizacji 
Pozarządowych UM.

W latach 2015-2021 przed-
stawiciele stowarzyszenia ko-
rzystali z pływalni nieodpłat-
nie w wymiarze 11-12 godzin 
tygodniowo. MOSiR od lat 
prowadzi szczegółową analizę 
wejść stowarzyszeń na obiek-
ty sportowe, a frekwencja za-
wodników uczestniczących 
w treningach ma w oczywisty 
sposób wpływ na umowy do-
tyczące nieodpłatnego udo-
stępnienia obiektów. Stowarzy-
szenie działało od 2005 roku, 
jako jedna z trzech sekcji pły-
wackich w mieście, obok so-
chaczewskiego WOPR i UKS 
„Dwójka”. 

- Aktywne  sochaczewskie 
stowarzyszenia zawsze mogą li-
czyć na naszą życzliwość i tak 
było przez lata z „Orką”. W la-
tach 2011 - 2021 „Orka” otrzy-
mała wsparcie od samorządu 
miejskiego w łącznej wysokości 
prawie 263 tys. zł. W formie do-
tacji na realizację zadań zleco-
nych z zakresu sportu 73 tys. zł, 
a w formie nieodpłatnych wejść 
na basen aż 190 tys. zł. Oczy-
wiście, gdyby „Orka” chcia-
ła wznowić swoją aktywność, 
zawsze będzie mile widziana – 
dodaje Agata Kalińska.

Dodajmy, że w tegorocz-
nych konkursach dotacyjnych 
Wodne Ochotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe złożyło kilka 
projektów i skutecznie sięgnę-
ło po 22,2 tys. zł a UKS „Dwój-
ka” po 10 tys. zł.

Milionowe wsparcie 
dla stowarzyszeń
Samorząd miejski współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami zlecając im m.in. wykonywanie 
różnego rodzaju zadań publicznych i wspierając je przy tym fi nansowo. W tym roku, w formie 
dotacji, ratusz rozdzieli prawie 900 tysięcy złotych, ale pomoc dla tzw. trzeciego sektora 
będzie mieć znacznie większą wartość i zakres.
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Bez dwóch zdań porwa-
liście sochaczewską pu-
bliczność.
To było bardzo miłe spo-
tkanie, tym bardziej, że 
nie pamiętam, a jestem w 
„Mazowszu” dziesięć lat, 
żeby przez ten czas zespół 
dał koncert w Sochacze-
wie. Sam przez Sochaczew 
mnóstwo razy przejeżdża-
łem jako młody chłopak, 
kiedy zaraz po studiach 
dyrygowałem w Teatrze 
Wielkim w Łodzi. Jedno-
cześnie nigdy nie miałem 
okazji tak po prostu być 
w waszym mieście. I dziś 
widzę, że sporo straciłem. 
Zresztą kilka osób z Socha-
czewa pracuje w „Mazow-
szu” i mówili, że to bardzo 
ładne miejsce. 

Z kolei publiczność na 
pewno żałowała, że ze-
spół nie pokazał dziś 
sekcji baletowej.
Nie mogliśmy, ponieważ 
balet potrzebuje bardzo 
dużo miejsca. Musieliby-
śmy zbudować scenę i od-
powiednie zaplecze. Myślę 
jednak, że i tak, mimo że 
mogliśmy zaprezentować 
jedynie chór i orkiestrę, 
dzisiejsze spotkanie było 
bardzo udane. Na pew-
no muszę pochwalić dobrą 
akustykę sochaczewskie-
go amfi teatru. Wydaje się, 
że muzyka niosła się, jeśli 
nie na całe, to na pewno na 
znaczną część miasta. 

Publiczność najpewniej 
wybaczyła brak sekcji 
baletowej. Każdy zagra-
ny dziś przez Mazowsze 
utworów spotykał się z 
gradem oklasków.
Aplauz był niesamowity. 
Publiczność w ogóle była 
wspaniała. Znam trochę 
działania, które są w Socha-
czewie prowadzone przez 
centrum kultury i wyda-
je mi się, że ta publiczność 
jest wyedukowana, a co za 
tym idzie - wymagająca 
(śmiech). Cieszymy się, że 
w odbiorcach jest ta wraż-

liwość. Że po siedemdzie-
sięciu kilku latach istnienia 
zespołu, jego muzyka dalej 
jest odbierana entuzjastycz-
nie. Dzięki temu czujemy, 
że jesteśmy w kraju o barw-
nej tradycji. O tej pozytyw-
nej tradycji. Że nie mówimy 
tylko o przykrych i trud-
nych dziejach naszej histo-
rii, ale pamiętamy też zwy-
czaje naszych pradziadów 
i jest gdzieś w nas ta dusza 
słowiańska, dusza polska, 
która mówi tym językiem, 
który przekazywał później 
w swych utworach Tadeusz 
Sygietyński. Tym bardziej 
cieszę się, że zaprezento-
wane przez nas stylizowa-
ne pieśni ludowe, napisa-
ne przez tego wspaniałego 
kompozytora, spotkały się 
dziś z tak wspaniałym od-
biorem. 

Właśnie, skąd dobór re-
pertuaru na dzisiejszy 
koncert?
W ciągu życia Tadeusz Sy-
gietyński pozostawił nam 
kilkadziesiąt pięknych pe-
rełek, które na kanwie mu-
zyki ludowej, tej rytmicz-
ności, pewnej melodyki, 
wypowiadają piękne tek-
sty. O życiu, o miłości. Są 
one przy tym niezwykle 
mądre i rzeczywiście bar-
dzo różnorodne. Ta muzy-
ka jest w różnych rytmach, 
różnym tempie. Mówi i ję-
zykiem liryczny, ale i tym 
zadzierzystym. To wszyst-
ko jest niezwykle barw-
ne, dynamiczne, o pięknej 
melodyce. Zresztą Sygie-
tyński był najpierw wspa-
niałym   kompozy torem 
muzyki symfonicznej. Za-
łożył w 1925 roku orkie-
strę symfoniczną w Du-
browniku. Akompaniował 
w kabarecie Qui Pro Quo, 
gdzie poznali się z Mirą Zi-
mińską, później Sygietyń-
ską. W trudnych czasach 
wojny, po powstaniu war-
szawskim, w obozie przej-
ściowym w Pruszkowie po-
stanowili, że jeśli przeżyją, 
to stworzą zespół opiewa-

jący piękno polskości. Sy-
gietyński potem zakochał 
się w muzyce ludowej. W 
muzyce wsi mazowiec-
kich i z tego wyrosło „Ma-
zowsze”. Dopiero później 
swoim programem obję-
ło regiony z całej Polski, 
od Kaszub po Podhale. W 
każdym razie tu w Socha-
czewie, na centralnym Ma-
zowszu, taki repertuar wy-
dawał się idealny i chyba 
trafi ony, bo publiczność 
znakomicie reagowała.

Opowiada pan o muzy-
ce Sygietyńskiego z nie-
zwykłą pasją.
Bo to wybitne kompozy-
cje. Tak jak Fryderyk Cho-
pin pisał swoje miniatury, 
w których słychać ludowe 
Mazowsze, tak samo wy-
korzystywał to Sygietyń-
ski. Tak powstały pięk-
ne utwory, które mieliśmy 
okazję dzisiaj zaprezento-
wać. Takie perełki jak „Ku-
kułeczka” słychać czasami 
gdzieś w Chinach i w Japo-
nii. Cała Polska zachwy-
ciła się „Furmanem”. Na 
pewno nie bez związku ze 
Stanisławem Jopkiem, któ-

ry stał się w zasadzie ikoną 
„Mazowsza”. Był to niesa-
mowity śpiewak o pięknej 
barwie głosu i, przede 
wszystkim, kochający sce-
nę, a scena kochała jego. 
Takich współpracowników 
potrafi ła wynaleźć Mira 
Zimińska. Kobieta, która 
z salonów warszawskich, w 
imię miłości do Tadeusza, 
przeniosła się w świat mu-
zyki ludowej. Sygietyńscy 
wynieśli „Mazowsze” na 
estrady świata. 

Można powiedzieć, że 
dzisiejszym koncertem 
potwierdziliście świato-
wą klasę "Mazowsza".
Jak już mówiłem, ten kon-
cert był bardzo udany rów-
nież dzięki znakomitej pu-
bliczności. Mam nadzieję, 
że teraz zagęścimy te nasze 
spotkania (śmiech). Sko-
ro w przeciągu 10 lat, dy-
rygując w „Mazowszu”, 
nie miałem przyjemno-
ści być tutaj u państwa, to 
chyba czas nadrobić ten 
okres i nareszcie bywać tu 
częściej. A mamy co po-
kazać. „Mazowsze” dzisiaj 
ma wiele programów ar-

tystycznych. Nie tylko ten 
zaprezentowany podczas 
koncertu. W „Kalejdosko-
pie barw Polski” opowia-
damy muzyką i układa-
mi choreografi cznymi o 
różnych regionach nasze-
go kraju. Mamy w opraco-
waniu ponad czterdzieści 
regionów Polski, muzykę 
oratoryjną, program stwo-
rzony w 2018 roku w stu-
lecie odzyskania niepodle-
głości, oparty na pieśniach 
patriotycznych. Mazowsze 
rozwija się w różnych kie-
runkach i warto to poka-
zywać. Dlatego sądzę, że 
dziś to było dopiero pierw-
sze ze spotkań, które mo-
żemy zaproponować tej 
wspaniałej sochaczewskiej 
publiczności.

Porwaliście dziś całe 
pokolenia. Przed sceną 
tańczyły kilku- i kilkuna-
stoletnie dzieci. Na wi-
downi widać było osoby 
z każdej grupy wiekowej. 
Kiedy   przyszedłem   do 
„Mazowsza”, zastanawia-
łem się, czy sztuka prezen-
towana przez zespół może 
być odbierana przez kolej-

ne pokolenia. I z czasem 
uznałem, że najwyraźniej 
tak. Odbiorca ma dziś, co 
prawda, nieporównywalnie 
większą możliwość kon-
frontacji z całym dorob-
kiem muzycznym świata, 
niż jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu. Jeśli jednak trafi  na 
muzykę w dobrym wyko-
naniu, to zaczyna kochać 
ten rodzaj muzyki. Dlate-
go każdy utwór należy wy-
konywać z całą pieczołowi-
tością, bo wtedy ma szansę 
trafi ć do serca odbiorców. 
Dla każdego wykonawcy 
jest miejsce, byle charak-
teryzował się profesjona-
lizmem. I to „Mazowsze” 
chce robić. Myślę, że stąd 
ta siła naszego zespołu i wi-
dzę, że publiczność to doce-
nia. Mamy na to przykład w 
trzeciej już ogólnopolskiej 
edycji konkursu im. Stani-
sława Jopka. W tym roku 
na jesieni rozpoczniemy 
eliminacje w różnych mia-
stach. Formuła konkursu 
zakłada podział na cztery 
kategorie, w których śpie-
wane są pieśni mazowszań-
skie. Już w pierwszej edy-
cji wzięło udział prawie 600 
osób z całej Polski. Okaza-
ło się przy tym, że dużą po-
pularnością cieszy się wła-
śnie najmłodsza kategoria, 
w której śpiewały nawet kil-
kuletnie dzieci. 

Jakie wspomnienia wy-
wozicie z Sochaczewa?
Nie zapomnę, jak dziś wy-
glądał chór. Tych uśmiech-
niętych,   rozradowanych 
twarzy. Tak dzieje się w 
sztuce, kiedy nawiąże się 
więź między wykonaw-
cami a publicznością. Nie 
zapomnę orkiestry, któ-
ra z radością wykonywa-
ła swoje partie, bo czuła 
wspaniały kontakt z od-
biorcami. Naprawdę po-
gratulować Sochaczewowi 
takiej wrażliwości i takiej 
publiczności. Kiedy tylko 
nadarzą się okazje, będzie-
my na pewno z radością do 
was przyjeżdżali. 

Trafi ć do serca odbiorców
W piątek 10 czerwca na scenie sochaczewskiego amfi teatru wystąpił jeden z najwybitniejszych zespołów 
folklorystycznych na świecie - Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. 
Z Jackiem Bonieckim, dyrygentem i wieloletnim dyrektorem „Mazowsza” rozmawia Sebastian Stępień.
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LATO W MIEŚCIE

1 lipca
 10:00 - Otwarcie plaży 
miejskiej, ul. Moniuszki
 11:00 - Zajęcia kuli-
narne - tworzenie pizzy w 
Pizzerii Da Grasso, Miej-
ska Biblioteka Publiczna, 
ul. 1 Maja 21
 11:00 - Co to znaczy? - 
znaczenie znanych powie-
dzeń, Miejska Biblioteka 
Publiczna, ul. 15 Sierpnia 83
 10:00 – 14:00 - Letnie 
warsztaty artystyczne w 
Sochaczewskim Centrum 
Kultury

2 lipca
 9:00 - II Turniej Grand 
Prix Sochaczewa w siat-
kówce plażowej, boisko 
do siatkówki przy ul. Ru-
miankowej
 10:00 - Bieg cichociem-
nych - amfi teatr, ul. Pod-
zamcze
 15:00-17:00 Piknik ro-
dzinny na placu zabaw 
przy ul. Korczaka
 16:00 - Przywitanie lata 
- festyn dla dzieci, teren 
przy hali sportowej MO-
SiR, ul. Kusocińskiego 2

3 lipca
 10:00 - Wakacyjny tur-
niej piłki nożnej, boisko 
przy ul. Chopina 101
 14:00 - 18:00 - Rekon-
strukcje w parku Cho-
pina przy ul. Traugutta, 
„Ogniem, mieczem i łu-
kiem” czyli pokazy walk 
rycerskich, pokazy broni 
czarnoprochowej i łucz-
nictwa

 15:00 - 17:00 Piknik ro-
dzinny na placu zabaw 
na osiedlu Trojanów, al. 
600-lecia
 15:00 Przewodnik na 
wzgórzu zamkowym, ul. 
Podzamcze
 15:00 - 18:00 Okno 
Sztuki, park Chopina, ul. 
Traugutta
 15:30 - 18:30 Okno 
Sztuki, park w Chodako-
wie, ul. Chopina 162
 16:00 - 19:00 Okno 
Sztuki, park Garbolew-
skiego, ul. Głowackiego 2
 16:00 - Hejnał Socha-
czewa na wzgórzu zamko-
wym
 16:00 - Koncert w par-
ku w Chodakowie - Socha-
czewska Orkiestra Akor-
deonowa

 17:30 - Koncert w parku 
Garbolewskiego - Socha-
czewska Orkiestra Dęta, 
pokaz beat box - G&B 
Technical Sound's
 19:00 - IV Sochaczew-
ski Festiwal Folklory-
styczny, Zespół Pieśni i 
Tańca Skowronki, amfi te-
atr, ul. Podzamcze

4 lipca
 11:00 - 13:00 - Wakacje 
w bibliotece - gry i zaba-
wy na powietrzu, Miejska 
Biblioteka Publiczna, ul. 1 
Maja 21
 11:00 - 13:00  - Wakacje 
w bibliotece „Kultural-
nych ludzi zapukanie w 
drzwi nie trudzi”, Miejska 
Biblioteka Publiczna, ul. 15 
Sierpnia 83

 Wakacyjna grupowa 
nauka pływania, pływal-
nia Orka
 10:00 – 14:00 - Letnie 
warsztaty artystyczne w 
SCK

5 lipca
 11:00 - 13:00 - Waka-
cje w bibliotece „W po-
dróż z biblioteką - Fran-
cja”, Miejska Biblioteka 
Publiczna, ul. 1 Maja 21
 11:00 - 13:00 - Wakacje 
w bibliotece „Kolory lata”, 
Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, ul. 15 Sierpnia 83
 10:00 – 14:00 - Letnie 
warsztaty artystyczne w 
SCK
 Wakacyjna grupo-
wa nauka pływania, pły-
walnia Orka

Mamy wakacje!
Taki pełen radości okrzyk towarzyszy pewnie młodym ludziom, którzy właśnie odebrali świadectwa. Natomiast rodzice, którzy dopiero czekają 

na urlop, zastanawiają się, jak wypełnić czas dzieciom pozostającym w domu. Podpowiadamy, jak to zrobić, bo w Sochaczewie przez całe wakacje 
będzie trwała akcja letnia. I to nie tylko dla dzieci. Weekendy, podobnie jak w zeszłym roku, zapełnią propozycje dla całych rodzin.

- Myślę, że sochaczewianie, którzy wakacje spędzą w mieście, nie będą się nudzić - zapewnia sekretarz miasta, Joanna Niewiadomska-
-Kocik. - Bardzo mocno postawiliśmy na różnorodność, dlatego będą m.in. koncerty w parkach i występy w amfiteatrze, pikniki na 
placach zabaw, zajęcia na basenie i boiskach, pokazy historyczne, zwiedzanie zamku z przewodnikiem, tradycyjne już kino letnie. 

Propozycje spędzenia wolnego czasu przygotował ratusz, wszystkie podległe mu placówki kultury i sportu oraz organizacje pozarządo-
we. Objęliśmy programem wszystkie grupy wiekowe, wedle zasady: dla każdego coś miłego. 

Dotyczy to również proponowanych koncertów. Obok piosenek starej Warszawy posłuchamy muzyki innych narodów, występy orkiestr 
będą przeplatać pokazy beat boxu, a muzykę filmową uzupełni jazz. 

- Doskonale wpisują się w tę część koncertową nasze dwa wakacyjne festiwale: IV Sochaczewski Festiwal Folklorystyczny zaplanowany 
na lipiec oraz IV Sochaczewski Festiwal Jazzowy odbywający się na przełomie lipca i sierpnia. Mieszkańcy otrzymają kolejną dawkę 

muzyki na najwyższym poziomie. Wystarczy powiedzieć, że ponownie będziemy gościć w amfiteatrze Włodka Pawlika ze swoim trio czy 
Jose Torres Havana Dreams - najbardziej znanego w Polsce Kubańczyka z zespołem - dodaje Joanna Niewiadomska-Kocik.

Zachęcamy zatem do udziału w letnich propozycjach i zamieszczamy program na pierwszy miesiąc wakacji. (sos)

Chyba jeszcze nigdy nie zgro-
madzono w jednym miejscu 
tylu prac poświęconych na-
szemu miastu i najbliższej 
okolicy. Możemy je zobaczyć 
w Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzurą 
na wystawie, którą otwarto 
podczas Dni Sochaczewa.

Wystawa nosi tytuł „Ziemia 
sochaczewska oczami arty-
stów” i rzeczywiście zoba-
czymy na niej subiektywne 
spojrzenia twórców na róż-
ne rejony miasta i okolicy, po-
cząwszy od starego Sochacze-
wa, poprzez panoramę miasta, 
na wierzbach nad Bzurą koń-
cząc. Jak mówi kurator wy-
stawy Adrianna Andrusie-
wicz-Tabara, covid sprawił, 
że to pierwsza po dwóch la-
tach przerwy wystawa malar-
ska w muzeum ziemi socha-
czewskiej. Ponad 30 obrazów 
tworzy niepowtarzalny kli-
mat współczesnego i dawnego 
miasta oraz urokliwych okolic 
Tułowic, Brochowa, Puszczy 

Kampinoskiej.   Zobaczymy 
zamek, ratusz, kościół, szkołę 
muzyczną, Bzurę w kilku od-
słonach czy dawną synagogę.

Na ekspozycji pokazano 
obrazy olejne na płótnie i pa-
pierze, akwarele, prace wyko-
nane farbami akrylowymi i 
temperą. Zaprezentowało je 
11 twórców: Stanisław Bie-
nias, Marcin Hugo-Bader, 
Barbara Jachimowicz, Anna 
Miszalska-Gąsienica, Robert 
Niemira, Aleksandra Novak-
-Zemplińska, Andrzej No-
vak-Zempliński, Andrzej No-
vak-Zempliński jr., Przemko 
Stachowski, Jurij Syczew-Hla-
zun, Jan Tarnowski, autor jed-
nej z prac jest nieznany. Obra-
zy pochodzą w większości z 
prywatnych kolekcji artystów, 
ale także ze zbiorów muzeum 
i kolekcjonera Zdzisława Pa-
kuły.

Wystawa będzie czynna 
do 7 sierpnia, ale nie czekajmy 
tak długo, bo warto zobaczyć 
ziemię sochaczewską widzia-
ną oczami artystów. (sos)
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6 lipca
 11:00 - 13:00 - Waka-
cje w bibliotece i wyj-
ście na seans f ilmowy 
do kina, Miejska Bi-
blioteka Publiczna, ul. 1 
Maja 21
 11:00 - 13:00 - Wakacje 
w bibliotece „Potwory i 
upiory”, Miejska Bibliote-
ka Publiczna, ul. 15 Sierp-
nia 83
 14:00 - 15:30 - Waka-
cje w bibliotece, zajęcia dla 
dzieci, Miejska Bibliote-
ka Publiczna, ul. 15 Sierp-
nia 83
 10:00 – 14:00 - Letnie 
warsztaty artystyczne w 
SCK
 Wakacyjna grupowa 
nauka pływania, pływal-
nia Orka

7 lipca
 11:00 - 13:00 - Wakacje 
w bibliotece „Poznajemy 
pracę strażaka”, Miejska 
Biblioteka Publiczna, ul. 1 
Maja 21 
 11:00 - 13:00 - Waka-
cje w bibliotece „Zdrowe 
życie bez używek”, pra-
ce plastyczne, Miejska Bi-
blioteka Publiczna, ul. 15 
Sierpnia 83
 10:00 – 14:00 - Letnie 
warsztaty artystyczne w 
SCK
 Wakacyjna grupowa 
nauka pływania, pływal-
nia Orka

8 lipca 
 11:00 - 13:00 - Waka-
cje w bibliotece, Miejska 
Biblioteka Publiczna, ul. 1 
Maja 21 
 11:00 - 13:00 - Waka-
cje w bibliotece „Spraw-
ne ręce, lepienie z plaste-
liny”, Miejska Biblioteka 
Publiczna, ul. 15 Sierpnia 
83
 12:00 - 14:00 - Wakacyj-
ne wariacje wodne, pły-
walnia Orka, ul. Olimpij-
ska 3
 19:00 - Potańcówka na 
dechach z muzyką „Pę-
dzących Jaguarów”, So-
chaczewsk ie   Cent r u m 
Kultury, ul. 15 Sierpnia 83
 10:00 – 14:00 - Letnie 
Warsztaty Artystyczne w 
SCK
 Grupowa nauka pływa-
nia, pływalnia Orka

9 lipca
 9:00-16:00 - ALM-
MA RYCERSKA, Zawody 

MMA, amfi teatr, ul. Pod-
zamcze
 9:00 - III Turniej Grand 
Prix Sochaczewa w Siat-
kówce Plażowej, plaża 
miejska ul. Moniuszki
 15:00-17:00 - Piknik ro-
dzinny na placu zabaw, ul. 
Fabryczna
 21:30 - Kino letnie, 
„Skazani na Shawshank”, 
bulwary nad Bzurą

10 lipca
 14:00 - 18:00 - Rekon-
strukcje historyczne „Na-
uka w średniowieczu i 
opowieści o odkryciach 
geografi cznych w XV i XVI 
wieku”, park Chopina, ul. 
Traugutta
 15:00 - 17:00 Piknik ro-
dzinny na placu zabaw, ul. 
Kozubowskiego
 15:00 - 18:00 - Prze-
wodnik na wzgórzu zam-
kowym, ul. Podzamcze
 15:00 - 18:00 - Okno 
Sztuki, park Chopina, ul. 
Traugutta
 15:30-18:30 - Okno 
Sztuki, park w Chodako-
wie, ul. Chopina 162
 16:00 - 19:00 - Okno 
Sztuki, park Garbolew-
skiego, ul. Głowackiego 2
 16:00 - Hejnał Socha-
czewa na wzgórzu zamko-
wym
 16:00 - Artystyczne 
Kramnice - park w Cho-
dakowie - Teatr pod Orzeł-
kiem „Trzy razy królewna, 
trzy razy smok”
 17:30 Koncert w parku 
Garbolewskiego - Socha-
czewska Orkiestra Akorde-
onowa, ul. Głowackiego 2
 19:00 IV Sochaczewski 
Festiwal Folklorystyczny, 
zespół Indialucia, amfi te-
atr, ul. Podzamcze

11 lipca
 11:00 - 13:00 Wakacje w 
bibliotece, Miejska Bibliote-
ka Publiczna, ul. 1 Maja 21 
 11:00 - 15:30 - Wakacje 
w bibliotece - cykliczne za-
jęcia dla dzieci, Miejska Bi-
blioteka Publiczna, ul. 15 
Sierpnia 83
 Grupowa nauka pływa-
nia, pływalnia Orka

12 lipca
 11:00 - 13:00 - Waka-
cje w bibliotece, Miejska 
Biblioteka Publiczna, ul. 1 
Maja 21 
 11:00 - 15:30 - Wakacje 
w bibliotece, cykliczne za-

jęcia dla dzieci, Miejska Bi-
blioteka Publiczna, ul. 15 
Sierpnia 83
 Grupowa nauka pływa-
nia, pływalnia Orka

13 lipca
 11:00 - 13:00 - Waka-
cje w bibliotece, Miejska 
Biblioteka Publiczna, ul. 1 
Maja 21 
 11:00 - 15:30 - Wakacje 
w bibliotece - cykliczne za-
jęcia dla dzieci, Miejska Bi-
blioteka Publiczna, ul. 15 
Sierpnia 83
 Grupowa nauka pływa-
nia, pływalnia Orka

14 lipca
 11:00 - 13:00 - Waka-
cje w bibliotece, Miejska 
Biblioteka Publiczna, ul. 1 
Maja 21 
 11:00 - 15:30 - Wakacje 
w bibliotece, cykliczne za-
jęcia dla dzieci, Miejska Bi-
blioteka Publiczna, ul. 15 
Sierpnia 83
 Grupowa nauka pływa-
nia, pływalnia Orka

15 lipca
 11:00 - 13:00 - Waka-
cje w bibliotece, Miejska 
Biblioteka Publiczna, ul. 1 
Maja 21
 11:00 - 15:30 - Wakacje 
w bibliotece, cykliczne za-
jęcia dla dzieci, Miejska Bi-
blioteka Publiczna, ul. 15 
Sierpnia 83
 Grupowa nauka pływa-
nia, pływalnia Orka

16 lipca
 10:00 - Wyzwanie bie-
gowe, Karwowo, ul. Ru-
miankowa
 14:00 - Turniej gier 
chodnikowych, teren przy 
pływalni "Orka", ul. Olim-
pijska 3
 15:00 - 17:00 - Piknik 
rodzinny, plac zabaw przy 
ul. Żwirki i Wigury
 19:00 - Koncert Beat 
Black - � e Beatles Show, 
amfi teatr, ul. Podzamcze

17 lipca
 10:00 - Wyzwanie bie-
gowe, plaża miejska, ul. 
Moniuszki
 11:00 - Artystyczne 
Kramnice. Zajęcia z cy-
klu Parabam i gordon-
ki poprowadzi Magdalena 
Jaworska a warsztaty pla-
styczne „Coś z ...” Barbara 
Derda, park Garbolewskie-
go, ul. Głowackiego 2

 15:00 - 17:00 - Piknik 
rodzinny na placu zabaw 
przy al. 600-lecia (ogródek 
jordanowski)
 15:00 - 18:00 Przewod-
nik na wzgórzu zamko-
wym, ul. Podzamcze
 15:00 - 18:00 Okno 
Sztuki, park Chopina, ul. 
Traugutta
 15:30-18:30 - Okno 
Sztuki, park w Chodako-
wie, ul. Chopina 162
 16:00 - 19:00 Okno 
Sztuki, park Garbolew-
skiego, ul. Głowackiego 2
 16:00 - Hejnał Socha-
czewa na wzgórzu zamko-
wym
 16:00 - Koncert w parku 
w Chodakowie „W gości-
nie u muzykantów” - Tań-
cograjka, ul. Chopina 162
 17:30 - Koncert w parku 
Garbolewskiego - "Propa-
banda East Collective", ul. 
Głowackiego 2
 19:00 - IV Sochaczew-
ski Festiwal Folklory-
styczny, Jose Torres Hava-
na Dreams,  amfi teatr, ul. 
Podzamcze

18 lipca 
 11:00 - 13:00 - Waka-
cje w bibliotece, Miejska 
Biblioteka Publiczna, ul. 1 
Maja 21 
 Grupowa nauka pływa-
nia, pływalnia Orka

19 lipca
 11:00 - 13:00 - Waka-
cje w bibliotece, Miejska 
Biblioteka Publiczna, ul. 1 
Maja 21 
 „Dzień czerwonego 
kapturka”,   odwiedziny 
kapturka, Miejska Biblio-
teka Publiczna, ul. Chopi-
na 160
 Grupowa nauka pływa-
nia, pływalnia Orka

20 lipca
 11:00 - 13:00 - Waka-
cje w bibliotece, Miejska 
Biblioteka Publiczna, ul. 1 
Maja 21 
    M i ę d z y n a r o d o w y 
Dzień Szachów - gra w 
szachy. Miejska Bibliote-
ka Publiczna, ul. Chopi-
na 160
 Grupowa nauka pływa-
nia, pływalnia Orka

21 lipca
 11:00 - 13:00 - Waka-
cje w bibliotece,  Miejska 
Biblioteka Publiczna, ul. 1 
Maja 21 

 Grupowa nauka pływa-
nia, pływalnia Orka

22 lipca
 11:00 - 13:00 - Waka-
cje w bibliotece, Miejska 
Biblioteka Publiczna, ul. 1 
Maja 21 
 Grupowa nauka pływa-
nia, pływalnia Orka

23 lipca
 9:00 - IV Turniej Grand 
Prix w siatkówce plażo-
wej, stadion przy ul. Cho-
pina 101
 15:00 - 17:00 - Piknik 
rodzinny na placu zabaw, 
osiedle Karwowo
 19:00 - Koncert w amfi -
teatrze, ul. Podzamcze
 21:30 - Kino letnie, bul-
wary nad Bzurą

24 lipca
 15:00 - 17:00 - Piknik 
rodzinny na placu zabaw, 
ul. Grunwaldzka
 15:00 - 18:00 - Prze-
wodnik na wzgórzu 
zamkowym, ul. Podzam-
cze
 15:00 - 18:00 - Okno 
Sztuki, park Chopina, ul. 
Traugutta
 15:30 - 18:30 - Okno 
Sztuki, park w Chodako-
wie, ul. Chopina 162
 16:00 - 19:00 - Okno 
Sztuki, park Garbolew-
skiego, ul. Głowackie-
go 2
 16:00 - Hejnał Socha-
czewa na wzgórzu zamko-
wym
 16:00 - Koncert w par-
ku w Chodakowie - Trio 
Contento „Na małym i 
dużym ekranie”, ul. Cho-
pina 162
 17:30 - Koncert w parku 
Garbolewskiego - Sirtaki 
- muzyka grecka, ul. Gło-
wackiego 2

25 lipca
 11:00 - 13:00 - Waka-
cje w bibliotece, Miejska 
Biblioteka Publiczna, ul. 1 
Maja 21 
 „Dzień Pszczółki Mai”, 
odwiedziny Mai, Miejska 
Biblioteka Publiczna, ul. 
Chopina 160 
 Grupowa nauka pływa-
nia, pływalnia Orka

26 lipca
 11:00 - 13:00 - Waka-
cje w bibliotece, Miejska 
Biblioteka Publiczna, ul. 1 
Maja 21 

 Grupowa nauka pływa-
nia, pływalnia Orka

27 lipca
 11:00 - 13:00 - Waka-
cje w bibliotece, M ie jsk a 
Bibl iotek a P ubl iczna , 
ul. 1 Maja 21 
 Grupowa nauka pływa-
nia, pływalnia Orka

28 lipca
 11:00 - 13:00 - Waka-
cje w bibliotece, M ie jsk a 
Bibl iotek a P ubl iczna , 
ul. 1 Maja 21 
 Grupowa nauka pływa-
nia, pływalnia Orka

29 lipca
 11:00 - 13:00 - Waka-
cje w bibliotece, M ie jsk a 
Bibl iotek a P ubl iczna , 
ul. 1 Maja 21 
 Grupowa nauka pływa-
nia, pływalnia Orka

30 lipca
 9:00 - V Sochaczew-
ski Rajd Nordic Walking, 
plac Kościuszki
 19:00 - Koncert Not Big 
But Band, amfi teatr, ul. 
Podzamcze

31 lipca
 9:00 - Turniej koszy-
kówki   PITERBASKET 
dla uczczenia wybuchu po-
wstania warszawskiego, te-
ren przed halą Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekre-
acji, ul. Kusocińskiego 2
 15:00 - 18:00 - Prze-
wodnik na wzgórzu zam-
kowym, ul. Podzamcze
 15:00 - 18:00 - Okno 
Sztuki, park Chopina ul. 
Traugutta
 15:30-18:30 - Okno 
Sztuki, park w Chodako-
wie ul. Chopina 162
 16:00 - 19:00 - Okno 
Sztuki, park Garbolew-
skiego, ul. Głowackiego 2
 16:00 - Hejnał Socha-
czewa na wzgórzu zamko-
wym
 16:00 - Koncert w par-
ku w Chodakowie - „Wal-
czącej Warszawie” - Piotr 
Milczarek z zespołem, ul. 
Chopina 162
 17:30 - Koncert w par-
ku Garbolewskiego - Or-
kiestra z Chmielnej śpiewa 
piosenki powstańcze, ul. 
Głowackiego 2
 19:00 - IV Sochaczewski 
Festiwal Jazzowy, Włodek 
Pawlik Trio, amfi teatr, ul. 
Podzamcze
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3 lipca, godz. 19.00 - 
Ludowy Zespół Pieśni 
i Tańca „Skowronki” 

„Skowronki” są liczą-
cym się zespołem folk-
lorystycznym na Podla-
siu. Działają od 1986 roku 
przy Zespole Szkół im. Ar-
mii Krajowej w Brańsku. 
Jego członkami są ucznio-
wie szkół podstawowych i 
średnich, studenci i osoby 
pracujące. Zespół tworzą 
dwie grupy taneczno–wo-
kalne, grupa  ,,Małe Skow-
ronki" oraz kapela. Zespół 
prezentuje bogaty pro-
gram artystyczny,  od tań-
ców narodowych po suity z 
wielu regionów Polski. Jest 
też pomysłodawcą i współ-
organizatorem pierwsze-
go na Podlasiu festiwalu 
folkloru o randze między-
narodowej - Międzynaro-
dowego Festiwalu Folklo-
ru ,,Podlaskie Spotkania". 
Ma na swoim kącie 1500 
występów w kraju i za gra-
nicą. Kierownikiem, cho-

reografem i menagerem 
zespołu jest  Mirosław Szy-
mański. 

10 lipca, godz. 19.00 - 
zespół Indialucia

Indialucia –  to projekt 
muzyczny łączący dwa fa-
scynujące style muzyczne: 
muzykę indyjską oraz fl a-
menco. Zespół powstał w 
roku 1999 w Indiach wśród 
nauczycieli i uczniów Aka-
demii Muzycznej w Na-
gpur.

Wzięło w nim udział 
wielu znakomitych muzy-
ków z obu kontynentów. 
Pomysłodawcą, producen-
tem oraz szefem artystycz-
nym jest gitarzysta Michał 
Czachowski. Owocem tego 
muzycznego   spotkania 
była płyta wydana w 2005 
roku, która zdobyła uzna-
nie w Polsce i na świecie. 
Najnowszy album zespo-
łu pt. Acatao w 2015 roku 
otrzymał drugą nagrodę 

w plebiscycie Folkowy Fo-
nogram Roku, przyznaną 
przez Polskie Radio.

Połączenie    mu z yk i 
hiszpańskich Cyganów i 
indyjskich rytmów może 
się wydawać egzotyczne, 
ale jeśli przypomnimy so-
bie, że ten lud przybył na 
Półwysep Iberyjski wła-
śnie z Indii, możemy po-
wiedzieć, że projekt jest 
powrotem do korzeni. 

Zespół do tej pory wy-
konał ponad 300 kon-
certów na pięciu konty-
nentach, grał na wielkich 
scenach   koncer tow ych 
oraz najważniejszych świa-
towych festiwalach.

17 lipca, godz. 19.00 
- Jose Torres Havana 
Dreams

Na zakończenie festi-
walu wystąpi zespół Jose 
Torres & Havana Dreams   
pod  kierownictwem naj-
słynniejszego Kubańczy-

ka w Polsce - maestro Jose 
Torres. Będzie to spotkanie 
z gorącą, niezwykle ener-
getyczną muzyką kubań-
ską. Zespół zaprezentu-
je zróżnicowany program 
artystyczny, oddający kli-
mat ulic Hawany. Zapo-
wiada się muzyczne show 
angażujące publiczność do 
wspólnej zabawy. 

Gwarantuje ją Jose Tor-
res, artysta pochodzący z 
Kuby, wirtuoz instrumen-
tów perkusyjnych, od wie-
lu lat mieszkający na stałe 
w Polsce. Jest założycielem 
pierwszej w Polsce orkie-
stry salsowej „Jose Torres 
y Salsa Tropical". Wystę-
pując od ponad 30 lat na 
polskiej scenie muzycz-
nej, współpracował z wie-
loma gwiazdami estrady, 
m.in. Marylą Rodowicz, 
Kayah, Ewą Bem, Urszu-
lą, Maanam, Ryszardem 
Rynkowskim,   Stanisła-
wem Soyką, Grzegorzem 
Ciechowskim, Raz Dwa 
Trzy, Mietkiem Szcześnia-
kiem, Blue Cafe i wieloma 
innymi. Koncertował i na-
grywał również z czołów-
ką muzyków jazzowych: 
Tomaszem Stańko, Woj-
ciechem Karolakiem, Zbi-
gniewem Namysłowskim, 
Jarosławem Śmietaną, 
Leszkiem Możdżerem. 

(opr. sos)

Podlasie, Indie i Kuba
W trzy lipcowe niedziele odbędzie się IV Sochaczewski Festiwal Folklorystyczny. 
Na scenie amfi teatru usłyszymy i zobaczymy różne stylistycznie zespoły. 
Każdy z nich pielęgnuje muzykę folk, a ich różnorodność pokazuje bogactwo 
twórczości ludowej naszego kraju i innych narodów.

Zapraszamy na rodzinne pik-
niki   sportowo-rekreacyjne 
na sochaczewskich placach 
zabaw. Wydział Sportu i Or-
ganizacji Pozarządowych UM 
zorganizuje w lipcu osiem 
takich wydarzeń, we wszyst-
kich częściach miasta. 

To kolejny sezon, w którym 
organizowany jest cykl wy-
darzeń dla najmłodszych, 
spędzających wakacje w 
mieście. W poprzednich la-
tach spotkania na placach 
zabaw cieszyły się dużą po-
pularnością i wysoką fre-
kwencją. 

- Oferta skierowana jest 
głównie do najmłodszych, 
lecz zachęcamy do wspólne-
go spędzenia czasu na po-
wietrzu również rodziców i 

opiekunów. Na pewno bę-
dzie dużo zabaw ruchowych, 
śpiewania i tańczenia. Zaję-
cia poprowadzą profesjonal-
ni animatorzy gier i zabaw 

dla dzieci. Młodzi uczestnicy 
pikników będą mogli wziąć 
udział w licznych konkur-
sach z nagrodami. Nie chcę 
zdradzać szczegółów, niech 
pozostanie to niespodzianką, 
ale na pewno żadne dziecko 
nie opuści placu zabaw z pu-
stymi rękami - mówi naczel-
nik Wydziału Sportu i Orga-
nizacji Pozarządowych UM, 
Agata Kalińska. 

Pikniki będą się odbywać 
w soboty i niedziele, w godzi-
nach od 15.00 do 17.00. Udział 
w wydarzeniach jest oczywi-
ście bezpłatny.

(mf)

Letnie pikniki na placach zabaw

Jak co roku miasto or-
ganizuje akcję letnią dla 
dzieci, których rodziców 
nie stać na wakacyjny wy-
poczynek. O skierowaniu 
na półkolonie lub wyjazd 
w góry decydują pedago-
dzy szkolni oraz pracow-
nicy Centrum Usług Spo-
łecznych. Z letnich form 
wypoczynku organizowa-
nych przez ratusz skorzy-
sta 170 dzieci.

- Najwięcej, bo 120 uczest-
ników liczą półkolonie 
miejskie. Odbywają się one 
w Szkole Podstawowej nr 3 
w dniach 27 czerwca - 8 lip-
ca. Nabór prowadzili peda-
godzy w szkołach, pamięta-
jąc o dzieciach uchodźców 
z Ukrainy, które uczęsz-
czają do naszych szkół. Za 
dwutygodniowe półko-
lonie z posiłkami rodzice 
płacą po 30 zł od uczestni-
ka. Resztę kosztów pokry-
wa miasto - mówi Joanna 
Kamińska, naczelnik Wy-
działu Polityki Społecznej i 
Ochrony Zdrowia. 

SP3 jest tylko bazą dla 
półkolonistów. Większość 
czasu wypełniają im przy-
gotowane atrakcje, czyli 
całodniowe wycieczki, np. 
do centrum zabaw w Julin-
ku, wyprawy na basen, do 

kina, rozgrywki sportowe 
na powietrzu, konkursy i 
zajęcia tematyczne.

Miasto zaplanowało tak-
że kolonie w górach dla 50 
osób. Dziesięciodniowy tur-
nus w Zakopanem w dniach 
10-19 sierpnia to koszt 50 
zł od uczestnika. Podobnie 
jak w przypadku półkolonii 
resztę pokrywa urząd. Orga-
nizacją i kwalifi kacją na obóz 
zajmuje się Centrum Usług 
Społecznych w Sochaczewie. 
Tu również przewidziano 
miejsca dla uczniów będą-
cych uciekinierami z ogar-
niętej wojną Ukrainy.

CUS przy wyborze 
miejsca i rodzaju wypo-
czynku skorzystał z usług 
krakowskiej fi rmy edu-
kacyjnej Włóczykij, która 
proponuje bogaty program 
profilaktyczno-turystycz-
ny. Będą zajęcia poświę-
cone narkotykom, dopala-
czom,   piciu alkoholu, ale 
także propagujące zdrowy 
styl życia, przeciwdziała-
nie depresji i izolacji. Nie 
zabraknie wycieczek gór-
skich, zwiedzania Zako-
panego i okolic, wypraw 
do aqua parku i zabaw na 
terenie kolonii. Cały pro-
gram został dostosowany 
do wieku i potrzeb uczest-
ników. (sos)

Wakacje dla prawie 
dwustu dzieci



1128 czerwca  nr 13 (1414)
SOCHACZEWSKA

KULTURA

Jolanta Sosnowska

Marek Orzechowski to na-
uczyciel i propagator hi-
storii, autor kilku publi-
kacji dotyczących dziejów 
podsochaczewskich miej-
scowości, m.in. Gawłowa, 
Młodzieszyna czy Mokasu. 
Przez wiele lat, wraz z gru-
pą uczniów Gimnazjum 
w Młodzieszynie tworzył 
historyczne pismo „Mło-
dziesz”, laureata nagród 
w Konkursie Młodych 
Dziennikarzy organizowa-
nym przez tygodnik „Zie-
mia Sochaczewska”.

Swoją najnowszą książ-
kę pt. „(Bardzo) Subiek-
tywny Przewodnik Histo-
ryczny” oparł na własnych 
audycjach w Radiu Nie-
pokalanów, którego jest 
dziennikarzem. Starannie 
wydane i bogato ilustro-
wane wydawnictwo zawie-
ra 12 opowieści o wyjątko-
wych miejscach i ludziach 
z naszego najbliższego re-

gionu. Ich lektura wzbo-
gaci nas o wiedzę na temat 
epidemii trapiących zie-
mię sochaczewską i krzy-
ży zwanych karawaki, hi-
storię budowy cerkwi w 
naszym mieście, pewnie 
jedynym zachowanym w 
kraju prywatnym koście-
le wybudowanym przez 
chłopa spod łowickiej wsi.

Niezw yk le   poruszył 
mnie także rozdział o 

cmentarzu w Zawadach, 
położonych 15 kilometrów 
od Sochaczewa. Jak pisze 
autor, od 1940 roku na te-
renie nekropolii, w trzech 
połączonych ze sobą gro-
bowcach, działała tajna 
drukarnia Związku Wal-
ki Zbrojnej, a później Ar-
mii Krajowej. Co ważne, 
maszyny drukarskie do-
starczył o. Maksymilian 
Kolbe, założyciel Niepoka-

lanowa i prekursor w dzie-
dzinie środków masowego 
przekazu, z prężnie działa-
jącej już wtedy przyklasz-
tornej drukarni.  

I jeszcze jedna nekro-
polia, na którą warto się 
wybrać po lekturze książ-
ki Marka Orzechowskie-
go. Mowa o wielowieko-
wym Mikołajewie, gdzie 
nagrobki przywołują pa-
mięć znamienitych obywa-
teli tych ziem. Znajdziemy 
tam m.in. grobowce Śle-
wińskich,   Brudzińskich, 
Glezmerów, których za-
sługi poznamy z rozdzia-
łu o mikołajewskim cmen-
tarzu.

Gratuluję   autorowi, 
a czytelników zachęcam 
do lektury. Książkę Mar-
ka Orzechowskiego moż-
na kupić w Wydawnictwie 
Ojców Franciszkanów w 
Niepokalanowie, ul. O. M. 
Kolbego 5, za pośrednic-
twem Internetu lub Radia 
Niepokalanów.

W patio kramnic miejskich 
odbył się fi nał X już edycji 
Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastycznego im. Wła-
dysława Ślewińskiego, w 
tym roku pod hasłem „Ro-
dzina życia i miłości”. Na-
grody i dyplomy otrzymało 
ponad 50 twórców z całego 
kraju.

Przegląd organizują wspól-
nie Towarzystwo Miłośni-
ków Malarstwa Włady-
sława Ślewińskiego oraz 
Miejska Biblioteka Publicz-
na w Sochaczewie. Inicja-
tywa wpisała się już na sta-
łe w kalendarz wydarzeń 
kulturalnych w Sochacze-
wie. Konkurs upamiętnia 
postać jednego z wybitnych 
polskich artystów - Włady-
sława Ślewińskiego i służy 
upowszechnieniu wiedzy 

o związkach malarza z zie-
mią sochaczewską. 

Finałowa gala poprze-
dzająca Dni Sochaczewa 
posiadała bogatą oprawę. 
Rozpoczęła się koncer-
tem młodzieży z socha-
czewskiej PSM. Na scenie 
zaprezentowały się tak-
że Ludowy Zespół Pieśni 
i Tańca z Moraczewa oraz 
młodzież z Rydzyńskie-
go Ośrodka Kultury. Ca-
łość poprowadził pomysło-

dawca konkursu - Jarosław 
Miaśkiewicz.

Podczas tegorocznej gali 
wręczono nagrody Prezy-
denta RP, Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
oraz wielu innych szacow-
nych fundatorów. Zwycię-
skie prace wytypowało jury 
konkursu w składzie: Ry-
szard Sekuła - profesor Aka-
demii Sztuk Pięknych w 
Warszawie, artysta malarz 
Andrzej Nowak-Zempliń-

ski, artysta malarz Marcin 
Hugo-Bader, prezes Stowa-
rzyszenia Miłośników Ma-
larstwa W. Ślewińskiego 
- Jarosław Miaśkiewicz, hi-
storyk sztuki i nauczyciel - 
Urszula Gawłowska, Urszu-
la Wrzesińska i Anna Pałys 
- reprezentantki bibliote-
ki. Komisja przyznała łącz-
nie, we wszystkich katego-
riach wiekowych, ponad 50 
nagród.

Nagrodzone prace są 
prezentowane na wysta-
wie pokonkursowej w ga-
lerii MBP w kramnicach 
przy ul. 1 Maja. Można je 
oglądać do końca sierpnia. 
Potem wystawa odwiedzi 
jeszcze Gminny Ośrodek 
Kultury w Młodzieszynie, 
gdzie prezentowana będzie 
od 1 września.

(seb)

Subiektywny przewodnik 
Marka Orzechowskiego
Można by rzec, że Sochaczew działalnością wydawniczą stoi. Ciągle 
dowiadujemy się o kolejnych lokalnych publikacjach, a niedawno dołączyła 
do nich jeszcze jedna - „(Bardzo) Subiektywny Przewodnik Historyczny” 
Marka Orzechowskiego wydany przez Radio Niepokalanów.

Rodzina jak malowana

W Muzeum Ziemi Socha-
czewskiej i Pola Bitwy nad 
Bzurą odbyła się premiera 
dwóch książek: „Garni-
zon wojskowy na terenie 
powiatu sochaczewskiego 
w latach 1815-1914” oraz 
„Już tylko echo. Opowieść 
o Famułkach Królew-
skich”.

Autorem pierwszej - zaty-
tułowanej „Garnizon woj-
skowy na terenie powiatu 
sochaczewskiego w latach 
1815-1914” jest Michał Gór-
ny. Nowy dyrektor muzeum 
zajął się tematem szerzej do 
tej pory nie poruszanym, 
czyli obecnością różnych 
formacji wojskowych na te-
renie naszego miasta i oko-
lic w XIX w. Jak się okazu-
je, nie było ich wcale mało 
i charakteryzowały się spo-
rą różnorodnością, gdyż w 
ich poczet wchodziły nawet 
jednostki muzułmańskie. 
Jak wyglądały stosunki żoł-
nierzy z lokalną ludnością? 
Jaka była struktura tych od-
działów? Dlaczego w ogó-
le wojska te stacjonowały 

w Sochaczewie? Odpowie-
dzi na te pytania czekają we 
wspomnianej publikacji.

„Już tylko echo. Opo-
wieść o Famułkach Kró-
lewskich” to tytuł książki 
Radosława Jarosińskiego. 
Składa się ona z dwóch 
części. Pierwsza to repor-
taże ze spotkań z miesz-
kańcami wsi, która już 
w zasadzie nie istnieje. 
Wspomnienia i komenta-
rze mają charakter osobi-
sty i obrazują sentyment do 
miejsca, w którym się uro-
dzili i mieszkali aż do jego 
stopniowego zniknięcia z 
map. Druga część zawie-
ra dzieje wsi, począwszy od 
powstania około 1790 r. Tu 
również znajdziemy frag-
menty wywiadów i wspo-
mnień, dotyczą jednak wy-
darzeń historycznych i są 
uzupełnione o dokumen-
tację i źródła historyczne. 
Zawierają zwłaszcza trau-
matyczne i tragiczne wy-
darzenia II wojny świato-
wej, kiedy mieszkańców 
spotkały ciężkie prześlado-
wania ze strony Niemców.

Najnowsze publikacje 
książkowe muzeum
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Taneczne show Chodaczki rozdane

W czwartek 23 czerw-
ca w Sochaczewskim Cen-
trum Kultury w Choda-
kowie zapanowało istne 
taneczne szaleństwo. Na 
scenie sali widowiskowej 
zaprezentowali się tance-
rze zespołu Abstrakt. W 
blisko godzinnym pokazie 
wystąpiły wszystkie gru-
py wiekowe zespołu. Swoje 
umiejętności zaprezento-
wali soliści, duety, kilku-
osobowe grupy a także 
całe zespoły. 

Choć pokaz trwał bli-
sko godzinę, wypełniona po 
brzegi widownia nie mogła 
narzekać na nudę. Mnogość 
stylów tanecznych, widowi-
skowe stroje tancerzy i kolo-
rowa oprawa audiowizualna, 
robiły wrażenie. Wielkie bra-
wa dla tancerzy za zaangażo-
wanie i wielką pasję do tańca, 
którą widać było w każdym 
ich ruchu na scenie. Chore-
ografi ę tanecznych prezen-
tacji przygotowały Moni-
ka Osiecka-Jaworska, Milena 
Kaniewska i Paulina Ziół-
kowska, przygotowanie akro-
batyczne - Milena Kaniewska 
i Jarosław Konasiuk. 

Po prezentacji dorob-
ku artystycznego sezonu 
2021/2022 najstarsza gru-
pa zespołu zaprezentowa-
ła spektakl taneczny „Sło-
wiański sen”, w reżyserii i 
choreografi i Katarzyny Re-
gulskiej i Moniki Osieckiej-
-Jaworskiej. Inspiracją do 
jego stworzenia była kul-
tura słowiańska, a także 
elementy mitologii. „Sło-
wiańskie zwyczaje były 
podstawą do przedstawie-

nia relacji międzyludzkich 
oraz emocji, które kumu-
lują się w każdym z nas” – 
mówiła po spektaklu jego 
współtwórczyni Monika 
Osiecka-Jaworska. A tych 
podczas   „Słowiańskiego 
snu” nie brakowało. 

Dynamiczna muzyka, 
w połączeniu ze słowiań-
skimi pieśniami wytwo-
rzyły wyjątkowy klimat na 
scenie, nawiązujący do ryt-
mu przyrody. Tancerki do-
skonale zilustrowały go 
żywiołowym,   momenta-
mi niemal transowym tań-
cem. Ciekawie opracowa-
ne choreografi e, oparte na 
dużej plastyce ruchu, prze-
niosły widzów do barw-
nego świata pierwotnych 
obrzędów i ich znaczeń. 
Odbiór spektaklu u każde-
go z widzów był bardzo in-
tuicyjny. Jednak nie spo-
sób oprzeć się wrażeniu, że 
wszyscy przenieśliśmy się 
w głąb rzeczywistości zło-
żonej z obrzędów słowiań-
skich i dawnych zwyczajów. 
Wszystko to w nieco tajem-
niczej, pełnej magii aurze 
charakterystycznej dla sło-
wiańskiej duszy, którą ide-
alnie udało się zobrazować 
tancerkom na scenie.

Gratulacje oraz słowa 
uznania dla całego zespo-
łu „Abstrakt” przekazał 
dyrektor Sochaczewskie-
go Centrum Kultury Ar-
tur Komorowski. Podkre-
ślał, że jest pod wrażeniem, 
iż mimo ciężkiego okre-
su pandemii, udało się 
stworzyć tak niesamowi-
cie ciekawe widowisko. Po-
dziękowania za pracę w 
minionym sezonie arty-

stycznym przekazała tan-
cerzom Monika Osiecka-
-Jaworska. Były również 
podziękowania za wspar-
cie dla rodziców. Najlepsi 
tancerze otrzymali nagro-
dy i dyplomy, a dla widzów 
zorganizowana została lo-
teria fantowa. Wieczór za-
kończył   się   wspólnym, 
żywiołowym, pełnym ra-
dości tańcem, który gorąco 
oklaskiwała publiczność.

15 czerwca w Socha-
czewskim Centrum Kultu-
ry w Boryszewie odbyły się 
przesłuchania w Powiato-
wym Konkursie Wakacyj-
nej Piosenki Inscenizowa-
nej „Zielony Chodaczek”. 

Jury w składzie: Kata-
rzyna Proch (nauczyciel, 
skrzypaczka, choreograf i 
instruktor pieśni i tańca lu-
dowego), Jolanta Kawczyń-
ska (instruktor teatralny 
i wokalny, animator, pe-
dagog, instrumentalist-
ka) i Anna Wolińska (polo-
nistka, autorka książek dla 
dzieci, instruktor teatralny) 
oceniło muzykalność, ory-
ginalność wykonania, do-
bór repertuaru, umiejęt-
ność połączenia muzyki z 
ruchem scenicznym, inter-
pretację utworu oraz ogól-
ne wrażenia artystyczne. Po 
obejrzeniu i wysłuchaniu 23 
prezentacji wokalnych przy-
znano następujące nagrody i 
wyróżnienia:

Kategoria I – dzieci w 
wieku 3-6 lat

I miejsce - Łucja Koło-
dziejak

II miejsce - Bartosz Woź-
niak

III miejsce - Kornelia 
Kharchenko

Wyróżnienie: Marty-
na Kuczyńska, Natalia Sta-
szewska

Kategoria II – dzieci w 
wieku 7-10 lat

I miejsce - nie przyzna-
no

II miejsce - Żaneta Ża-
kowska oraz duet: Lena Sol-
ska i Hanna Zieja

II miejsce - Gabrysia 
Gala

Wyróżnienie: Zuzanna 
Jabłońska, Agata Kośmider

Kategoria III – dzieci w 
wieku 11-14 lat

I miejsce - Amelia Sta-
rzyńska, Amelia Tomaszew-
ska

II miejsce - duet: Karo-
lina Kośmider i Zofi a Jasiń-
ska

III miejsce - zespół AL-
TER EGO

N a g r o d ę    G R A N D 
PRIX   zdobył   ZESPÓŁ 
BOMBLE   z   Gminnego 
Ośrodka Kultury w Iłowie.
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„Wakacje z wąskotorówką 
2022” zainaugurowane zosta-
ły w minioną sobotę 25 czerw-
ca specjalnym przejazdem po-
ciągiem Retro z dodatkowymi 
atrakcjami, jak piknik w Osa-
dzie Puszczańskiej w Tułowi-
cach. Jeśli ktoś przegapił, jesz-
cze nic straconego. Podobnie 
wzbogaconą wycieczkę zabyt-
kowym składem muzeum za-
planowało na 28 sierpnia w ra-
mach „Zakończenia wakacji z 
wąskotorówką 2022”. 

Tematem przewodnim 
„Wakacji z wąskotorówką” jest 
stulecie kolei. Zajęcia stacjo-
narne podzielone są na bloki 
skierowane do różnych grup 
wiekowych: 

- Poznaj naszą ciuchcię 
(klasy od I do III szkoły pod-
stawowej) - celem zajęć jest 
syntetyczna i atrakcyjna pre-
zentacja dziejów sochaczew-
skiej ciuchci na tle historii ko-
lejnictwa. 

- Poznaj naszą kolej (klasy 
od IV do VIII szkoły podsta-
wowej) - zajęcia oparte o sale 
wystawowe i muzealny skan-
sen, w którym na zakończenie 
odbywa się gra terenowa pn. 
„Stulecie sochaczewskiej kolei 
wąskotorowej”. 

- Warsztaty na wąskim to-
rze (przedszkola, szkoły pod-
stawowe i ponadpodstawowe, 
osoby dorosłe) - zajęcia oparte 
na warsztatach plastycznych. 
W ich ramach uczestnicy po-

znają tajniki sztuki zwanej 
scrapbookingiem. 

- W 80 dni dookoła świa-
ta... koleją wąskotorową 
(przedszkola, klasy od I do III 
szkoły podstawowej). Zaję-
cia wprowadzą uczestników 
w klimat kolejowej przygody. 
W ciekawe zakątki udamy się 
razem z bohaterami powieści 
Juliusza Verne'a pt. „W 80 dni 
dookoła świata”. 

- Charlie z Ameryki - ko-
lejowe warsztaty muzealne 
(przedszkola, klasy od I do III 
szkoły podstawowej) - uczest-
nicy zajęć poznają historię 
Charliego, tj. parowozu „Big 
Boy”, czyli największej tego 
typu lokomotywy na świecie. 
Losy pojazdu przybliża opo-
wiadanie pt. „Charlie Ciuch-
-Ciuch”, którego autorem jest 
amerykański pisarz Stephen 
King. 

Lekcje stacjonarne reali-
zowane będą w ramach ulgo-

wego biletu wstępu do mu-
zeum, czyli 9 zł od uczestnika i 
będą odbywać się w lipcu oraz 
sierpniu w każdy poniedzia-
łek, wtorek, środę i czwartek 
dla grup zorganizowanych do 
25 osób (klienci indywidualni 
mogą dołączyć do grupy). 

Lekcje wyjazdowe realizo-
wane będą w ramach ulgowe-
go biletu na pociąg Retro (dla 
dzieci i młodzieży do 18. roku 
życia), w każdy piątek, sobo-
tę i niedzielę lipca oraz sierp-
nia. Muzeum proponuje przy 
tym nowe zajęcia wyjazdo-
we wzbogacone o dodatko-
we atrakcje, jak gra terenowa z 
nagrodami. 

- "Stulecie sochaczew-
skiej kolei wąskotorowej" 
- zajęcia zawierać będą 
elementy wykładowe w mu-
zealnym skansenie, pocią-
gu i Puszczy Kampinoskiej 
a także realizowaną podczas 
pikniku na polanie w Osa-

dzie Puszczańskiej grę tere-
nową wraz z upominkami i 
quizem weryfi kującym na-
bytą wiedzę. 

Opcjonalnie   uczestni-
czyć będzie można w wyjąt-
kowym bloku czterech lekcji 
pod nazwą "Dzień w świecie 
wąskich torów". W trakcie za-
jęć w przystępnej formie za-
prezentowany zostanie tabor 
wąskotorowy   zgromadzo-
ny w Sochaczewie, dzieje ko-
lei sochaczewskiej, historia ko-
lejnictwa a także zagadnienia 
związane z bezpieczeństwem 
na kolei. 

Zapisy i informacje: 
Muzeum Kolei Wąskoto-

rowej w Sochaczewie, ul. Li-
cealna 18, tel.: 46-862-59-75, 
e-mail: centrum@stacjamu-
zeum.pl 

Szczegółowy program pu-
blikujemy na stronie www.so-
chaczew.pl

(opr. seb)

Wakacje z wąskotorówką
Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie zaprasza na kolejną edycję „Wakacji 
z wąskotorówką” w wyjątkowym roku jubileuszu stulecia sochaczewskiej kolei wąskotorowej. 
Z pewnością do 28 sierpnia wiele dzieci miło i ciekawie spędzi swój wolny czas. 

Seniorzy z przytupem

Szachowe potyczki

Dziewięć zespołów (z 
Sochaczewa, Nowej Suchej, 
Brochowa i Iłowa) zapre-
zentowało się 22 czerwca na 
scenie sali widowiskowej w 
Sochaczewskim Centrum 
Kultury w Boryszewie, w 
ramach V Senioralnej Bie-
siady Piosenki. 

W repertuarze znalazły 
się piosenki ludowe, biesiad-
ne i folkowe. W rytm zna-
nych utworów, śpiewanych 
przy akompaniamencie Joli 
Kawczyńskiej i Arkadiusza 
Mamcarza, bawiła się cała 
sala. Nie zabrakło krótkich, 
zabawnych form teatralnych, 
które dopełniły fantastyczną 
atmosferę zabawy. Pojawiły 
się również okolicznościowe 
wiersze. Było dużo wspólne-
go śpiewu, równie wiele wi-
rującego tańca i wesołego 
biesiadowania przy stołach. 

W imieniu swoim i burmi-
strza miasta, słowa uznania 
przekazała seniorom Na-
czelnik Wydziału Sportu i 
Organizacji Pozarządowych 
Agata Kalińska. Wszystkie 
zespoły otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy i upominki.

Wspólna zabawa trwa-
ła kilka godzin. Nasi senio-
rzy kolejny raz pokazali, że 
możliwości i talenty arty-
styczne można odkryć w 
każdym wieku, i że bawić 
potrafi ą się jak mało kto! A 
wszystko wskazuje na to, że 
w przyszłym roku zabawa 
będzie z jeszcze większym 
rozmachem. Dyrektor So-
chaczewskiego      Centrum 
Kultury, Artur Komorowski 
zaproponował, żeby kolejna 
Senioralna Biesiada Piosen-
ki odbyła się w amfi teatrze, 
co zostało przyjęte burzą 
oklasków.

W sobotę 11 czerwca w 
siedzibie SCK przy ul. Pre-
zydenta R. Kaczorowskie-
go rozegrany został Turniej 
Szachów Błyskawicznych 
o Puchar Burmistrza Mia-
sta Sochaczew. Rozgrywki 
juniorów młodszych i star-
szych w grze błyskawicznej 
odbyły się w ramach obcho-
dów Święta Mieszkańców – 
Dni Sochaczewa. 

Fenomenalny wynik uzy-
skał Maksymilian Adamczyk 
(9 pkt z 9 partii rozegranych). 
2 miejsce zajął Tigran Sobo-
lik (7 pkt) a miejsce 3 - Joel 
Robak (7 pkt). Wśród junio-
rek młodszych tytuł Mistrzy-
ni Sochaczewa wywalczyła 
Weronika Trzcińska (5 pkt), 

wicemistrzynią została Sofi  
Abrahamian (4 pkt). W tur-
nieju juniorów starszych 1 
miejsce zajął Stefan Bolimow-
ski, który zdobył również Pu-
char Burmistrza Sochaczewa. 
2 miejsce wywalczył Jakub 
Lewandowski. 

Turniej sędziował Stani-
sław Osiecki – sędzia licen-
cjonowany, Mistrz FIDE. Go-
ściem specjalnym był Robert 
Krasiewicz – sędzia szacho-
wy FIDE. Rozgrywki, mimo 
zaciekłej rywalizacji, przebie-
gły w miłej atmosferze. Wśród 
uczestników dało się wyczuć 
dużego ducha walki. Talent 
zawodników, w połączeniu z 
systematyczną pracą i trenin-
gami, wróży im wiele sukce-
sów.
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LEKKA ATLETYKA

BIEGI EKSTREMALNE SIATKÓWKA

W sobotę 2 lipca w Sochacze-
wie UKS Dragon Fight Club 
zorganizuje dziewiątą edycję 
Biegu Cichociemnych. To je-
den z największych biegów 
przeszkodowych w Polsce. 
Udział potwierdziło ponad 
400 zawodników gotowych 
na mordercze wyzwanie w 
dolinie Bzury. 

Bieg dedykowany jest eli-
cie polskiej dywersji - Cicho-
ciemnym Spadochroniarzom 
Armii Krajowej. Uczestni-
cy zmierzą się z trasą, która 
pozwoli im poczuć namiast-
kę trudów, jakie towarzyszy-
ły polskim bohaterom w wal-
ce o wolność ojczyzny. Oprócz 
naturalnych przeszkód wyni-
kających z charakterystyki i 
ukształtowania doliny Bzury 
(rzeka, błoto, zarośla,  wznie-
sienia), organizatorzy tra-
dycyjnie przygotują rów-
nież kilkadziesiąt sztucznych 

„utrudnień”, zlokalizowanych 
m.in. na terenie byłego toru 
motocrossowego (pajęczyny 
linowe, zasieki, okopy wojsko-
we, trawersy, ściany o różnej 
wysokości).

Start i meta będą zlokali-
zowane przy ul. Podzamcze. 
Podobnie jak przed rokiem 
całą rywalizację rozpoczną 
najmłodsi. O godzinie 9.00 
wystartuje pierwszy „Bieg Ju-
nior”. Dzieci w wieku 9-12 lat 
pokonają ok. kilometrową 
trasę. Pół godziny później na 

dystansie dwóch kilometrów 
rywalizację rozpocznie mło-
dzież w wieku 13-15 lat. 

Niezmiennie, biegi głów-
ne rozegrane zostaną na 
trzech dystansach – 5, 10 i 14 
km. Wystartują one kolejno 
o godz.: 10:00, 12:00 i 14:00. 
Każdy mógł wybrać długość 
trasy dostosowaną do swo-
ich możliwości. Tak jak w po-
przednich edycjach zawod-
nicy będą wyruszać w trasę 
falami, w kilkunastoosobo-
wych grupach, w odstępie 

trzech minut. W biegu na 10 
oraz na 14 km udział wezmą 
wyłącznie pełnoletni zawod-
nicy, natomiast w rywalizacji 
na dystansie 5 km może wy-
startować młodzież od 16 lat 
(urodzeni w 2006 r. i starsi). 
Na dystansach 5 i 10 km będą 
prowadzone klasyfi kacje tyl-
ko w dwóch kategoriach – 
open kobiet i open mężczyzn. 
Uczestnicy biegu na 14 km 
podczas rejestracji mogli wy-
brać jedną z dodatkowych 
kategorii, w której chcą być 
sklasyfi kowani (mieszkańcy 
Sochaczewa, służby mundu-
rowe, straż pożarna lub za-
wodnicy MMA). 

Organizatorami IX Biegu 
Cichociemnych są: UKS Dra-
gon Fight Club oraz Burmistrz 
Miasta Sochaczew - Piotr 
Osiecki. Szczegółowe infor-
macje o wydarzeniu dostępne 
są na stronie: biegcichociem-
nych.pl. 

Aktywni w gronie najlepszych
Natalia Hoyer mistrzynią Mazowsza w biegu na 300 metrów, mistrzostwo Mazowsza Julii Skomiał w biegu 
na 100 metrów i kilka innych cennych wyników. Młodzi lekkoatleci z KM „Aktywni” Sochaczew, trenowani przez 
Emanuela Zimnego, są w pełni sezonu, w pełni formy i osiągają coraz lepsze wyniki na imprezach o coraz wyższej randze. 

Biegowe wyzwanie nad rzeką po raz dziewiąty

W czwartek 9 czerwca, 
Natalia Hoyer, na co dzień 
uczennica Szkoły Podsta-
wowej nr 3, zwyciężyła w 
fi nale na 300 metrów Ma-
zowieckich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w Lekkiej 
Atletyce. Zawody odby-
ły się na stadionie przy ul. 
Podskarbińskiej w War-
szawie. Natalia już kilku-
krotnie pokazała, że to jest 
jej sezon i jest wyśmienicie 
przygotowana na bardzo 
szybkie biegi. Tym razem 
osiągnęła wynik 42.90 se-
kundy, co jest czasem tylko 
o 0.39 sekundy gorszym od 
jej ofi cjalnego rekordu ży-
ciowego. 

W    we e k e nd    11-12 
czer wca   na   obiektach 
AWF w Warszawie roze-
grano Mistrzostwa Ma-
zowsza w kategoriach wie-
kowych U-18 i U-20. W 
sobotę bardzo dobre star-
ty odnotowały sprinterki. 
W kategorii U-18 świetną 
dyspozycję pokazała  Julia 

Skomiał. W biegu elimi-
nacyjnym na 100 metrów 
nabiegała rekord życio-
wy 12.49 przy wietrze +1.3 
m/s. Z pierwszego miejsca 
awansowała do fi nału. W 
nim pobiegła troszkę wol-
niej, ale wynik 12.53 przy 
wietrze +1.7 m/s, dał Julii 
tytuł mistrzyni Mazowsza 
w biegu na 100 metrów.

Poza konkursem rywa-
lizowały na dystansie 100 
metrów dziewczyny z ka-
tegorii U-16: Karolina Ku-
racka, Patrycja Ptaszyńska 
i Dominika Karbowiak. 
Do fi nału awansowała je-
dynie Karolina. Błąd tech-
niczny przy starcie koszto-
wał ją utratę kilku setnych 
sekundy, co poskutkowało 
wynikiem 13.42 przy wie-
trze +0.9 m/s i ostatecznie 
zajęciem piątego miejsca.

Próbę bicia rekordu 
życiowego podjęła Nata-
lia Hoyer w biegu na 400 
metrów. Osiągnęła dobry 
i mocny rezultat jak na 

młodziczkę - 60.53, do ży-
ciówki brakło kilkanaście 
setnych sekundy. Mamy 
jednak ogromną nadzieję, 
że magiczna bariera jednej 
minuty zostanie wkrótce 
przełamana. W niedzie-
lę walki podjął się tylko 
Szymon Gajda w katego-
rii U-20. Szymon wystar-
tował w biegu na 800 me-
trów, w którym osiągnął 
najlepszy rezultat w sezo-
nie 2:26.12.

W dniach 9-11 czerwca 
w Suwałkach odbywały się 
Mistrzostwa Polski Senio-
rów. Najlepsza sochaczew-
ska sprinterka – Julia Sko-
miał - wystąpiła w gronie 
30 najszybszych w Polsce 
zawodniczek biegających 
na dystansie 100 metrów. 
W biegach preeliminacyj-
nych zajęła 11 miejsce z 
wynikiem 12.56 (wiatr + 
0.7 m/s). Jest to jej drugi 
wynik życiowy. W klasyfi -
kacji generalnej dało jej to 
27. lokatę. 

- Jestem bardzo zado-
wolony i dumny, widząc 
swoją zawodniczkę na naj-
większej polskiej imprezie 
lekkoatletycznej. Dodatko-
wo powód do radości i sa-
tysfakcji daje fakt, że Ju-
lia jest dopiero juniorką 
młodszą, a już odważnie 
wchodzi w świat większe-
go i znacznie poważniej-
szego sportu seniorskiego. 
Udział w mistrzostwach 
Polski seniorów był dla Ju-
lii już siódmym startem w 
zawodach rangi mistrzostw 
Polski, a drugim udziałem 
w tej najważniejszej pol-
skiej imprezie seniorskiej. 
Kolejną ważną imprezą lek-
koatletyczną, do jakiej szy-
kujemy formę, są mistrzo-
stwa Polski w kategorii 
wiekowej U-18, które odbę-
dą się w dniach 15-17 lipca 
w Bielsku-Białej. Po drodze 
oczywiście czeka nas kilka 
mniejszych startów kontro-
lnych – komentuje trener 
Emanuel Zimny.Julia Skomiał z trenem Emanuelem Zimnym

Ponownie wystartują również dzieci i młodzież
W turnieju inaugurującym 
cykl Grand Prix Sochaczewa 
w Siatkówce Plażowej, roze-
granym w sobotę 25 czerwca 
na chodakowskim boisku, 
zagrało 10 par. Zwyciężyli 
Adam Chrobot i Damian Go-
ściański, pokonując w fi nale 
Damiana Wojciuka i Wiktora 
Vashev 21:14. Trzecie miejsce 
zajął mixt Anna Tagowska, 
Jan Marat.

To dopiero początek letniego 
cyklu Grand Prix. Kolejne tur-
nieje eliminacyjne rozegrane 
zostaną: 2 lipca (Karwowo), 9 

lipca (plaża miejska), 23 lipca 
(Chodaków), 6 sierpnia (Kar-
wowo). Finał odbędzie się 20 
sierpnia na boisku przy pla-
ży miejskiej. Weźmie w nim 
udział osiem par z najwięk-
szą sumą punktów indywi-
dualnych w rankingu zawod-
ników po pięciu turniejach 
eliminacyjnych. 

Więcej informacji, re-
gulamin oraz wyniki za-
wodów dostępne są na 
stronie internetowej orga-
nizatora Grand Prix So-
chaczewa w Siatkówce Pla-
żowej: mosir.sochaczew.pl.

Sezon na piachu rozpoczęty
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Po przerwie Ogniwo na-
dal kopało między słupy. 
Łącznik ataku sopockiej eki-
py trafi ł dwie z trzech prób 
i w 54. minucie gospoda-
rze wyszli na prowadzenie 
16:10. Orkan starał się prze-
bić przez defensywę rywali. 
Napór trwał, lecz wynik nie 
ulegał zmianie. Dopiero w 
79. minucie, kilka udanych 
szybkich przegrupowań na 
polu 22 metrów Ogniwa i 
piłka trafi ła do grającego 
na pozycji obrońcy Micha-
ła Kępy, który znalazł sobie 
wystarczająco dużo miejsca 
na lewym skrzydle i poło-
żył. Wynik 16:15. Do pod-
wyższenia szykuje się Pieter 
Steenkamp. Trudna pozy-
cja. Kopie… Piłka przelatu-
je tuż obok prawego słupka 
w światło bramki. Szał ra-
dości na trybunach. Orkan 
prowadzi jednym punktem. 
Jednak to jeszcze nie ko-
niec. Ogniwo robi wszystko, 
aby odwrócić szalę zwycię-
stwa na swoją stronę. Ostat-
nie pięć minut to istny hor-
ror. Najpierw utrzymujący 
się przy piłce Orkan, robiąc 
kontrolowane   przegrupo-
wania, „konserwuje grę”. 
Gospodarze odzyskują jed-
nak piłkę i starają się sze-
rokim atakiem przedrzeć 
przez szyki obronne socha-
czewskich Rycerzy. Zdoby-
wają kolejne metry boiska. 
Na 10 metrów przed polem 
punktowym Orkana popeł-
niają jednak błąd, piłka wy-
chodzi w aut, a sędzia gwiż-
dże koniec spotkania. Szał 
radości na boisku i na try-
bunach. Drużyna seniorów 
Orkana zdobywa pierwszy, 
historyczny tytuł Mistrzów 
Polski w rugby 15. 

 - Mistrzostwo to dedyku-
jemy wszystkim pokoleniom 
zawodników Orkana, tym 
którzy wielokrotnie przyjeż-
dżali na Pomorze w trzyna-
stu i przegrywali trzycyfro-
wym wynikiem. To dzięki 
ich determinacji Orkan mógł 

sięgnąć dziś po złoty medal – 
mówił po meczu kapitan so-
chaczewskiej drużyny Dawid 
Plichta. - Najcięższym mo-
mentem był dla nas początek 
drugiej połowy. Nie trzyma-
liśmy dyscypliny w ruchach, 
oddawaliśmy głupie karne. 
Szkoda też, że nie udało nam 
się wykorzystać kilku szans 
na przedpolu Ogniwa. Sopo-
cianie nie mieli wielu okazji, 
ale jeśli już takie im się przy-
trafi ły, to bezwzględnie je wy-
korzystywali. Najważniejszą 
częścią meczu była końców-
ka, kiedy to, na szczęście, 
chłopaki zdołali zachować 
chłodne głowy. Zdołali obro-
nić natarcie Ogniwa i sięgnąć 
po zwycięstwo – podsumo-
wuje fi nał Dawid Plichta.

- Determinacja naszej 
drużyny sprawiła, że wy-
graliśmy ten mecz. Potrafi li-

śmy przeciwstawić się ekipie 
Ogniwa w formacji młyna. 
Operowaliśmy dobrze pił-
ką w ataku, trafi ała ona do 
skrzydłowych. Pozwalało to 
organizować kolejne szybkie 
przegrupowania  i zdobywać 
przewagę terytorialną. Za-
wodnicy Orkana bardzo do-
brze grali też nogą, w krytycz-
nych momentach spotkania 
przenosili grę na połowę ry-
wali, oddalając zagrożenie od 
bronionego pola punktowego 
– komentuje grę swojej dru-
żyny trener Maciej Brażuk.

- Cieszę się z podjętej 
przez drużynę walki, z tego 
jak zawodnicy zareagowa-
li, gdy przegrywali 10:16. 
Chłopaki odrabiając stra-
ty pokazali gigantyczny 
heroizm. Najlepsza druży-
na i najlepsi kibice. Zdar-
łem gardło na trybunach.– 

mówił prezes RCO, Robert 
Małolepszy. 

Złote medale zawod-
nikom Orkana wręczali 
m.in.: burmistrz Sochacze-
wa Piotr Osiecki, wicemi-
nister Aktywów Państwo-
wych Maciej Małecki, 
prezydent Sopotu Jacek 
Karnowski oraz przewod-
niczący Rady Miejskiej w 
Sochaczewie – Sylwester 
Kaczmarek. 

- Mistrzostwo Polski to 
zwieńczenie ciężkiej pracy 
zawodników. Sięgnięcie po 
ten tytuł było możliwe dzię-
ki wsparciu wielu życzliwych 
osób, które stwarzają nam 
warunki do rozwoju. To me-
dal dla wszystkich miesz-
kańców Sochaczewa, to dla 

nich go zdobyliśmy – mó-
wił do kibiców Maciej Bra-
żuk. Trener Orkana wręczył, 
w ramach podziękowania, 
medal Piotrowi Osieckiemu i 
Maciejowi Małeckiemu.

- To niezwykle wzrusza-
jąca chwila. Łzy same napły-
wają do oczu. Spełnili ma-
rzenia nas wszystkich. Tych, 
którzy zakładali sochaczew-
ską sekcję rugby, tych którzy 
grali w Orkanie przez 51 lat. 
Przepiękny początek drugie-
go pięćdziesięciolecia klubu. 
Jeśli chodzi o sam mecz to – 
emocje, emocje i jeszcze raz 
emocje, jak na fi nał przysta-
ło. Najważniejsze, że z ostat-
nim gwizdkiem sędziego to 
my podnieśliśmy triumfal-
nie ręce do góry. Orkan mi-

strzem jest! – mówił bur-
mistrz Piotr Osiecki. 

- To najważniejszy dzień 
w historii sochaczewskie-
go rugby. Z drużyną Orka-
na było dzisiaj 37 tysięcy serc 
mieszkańców   Sochaczewa, 
wspierających naszych Ryce-
rzy. Piękny moment dla szko-
ły charakterów z ul. War-
szawskiej. Wielkie wyrazy 
uznania. Jestem wzruszony i 
bardzo dziękuję zawodnikom 
i półtysięcznej grupie kibiców 
świętujących na boisku w So-
pocie. Fantastyczny mecz. To 
podsumowanie   ogromnej 
pracy zespołu Maciej Brażu-
ka. Sochaczew sięgnął po to, 
co mu się należało, nasi rug-
biści są najlepsi – mówił wice-
minister Maciej Małecki. 

Orkan Mistrzem Polski!
Dokończenie ze str. 1

Ogniwo Sopot - Orkan Sochaczew 16:17 (10:10)
Punkty Orkan: P.W. Steenkamp 7, Mateusz Pawłowski 5, Michał Kępa 5

Skład RCO: Rehann Baumann (Antoni Gołębiowski, Kamil Zieliński), Michał Gadomski, Michał Polakowski (Adam Lewandowski), Andre Meyer, Mateusz Pawłowski, 
Adam Szwarc (Jakub Młyńczak), Jakub Budnik, Edwin Jansen, Dawid Plichta (Adrian Pętlak), Pieter Steenkamp, Marcin Krześniak, Artur Fursenko, Michał Szwarc, 

Kacper Wróbel (Bartłomiej Sadowski), Michał Kępa.




