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SOCHACZEWSKA

U nas
przeczytasz:

W miniony weekend rugbiści Orkana Sochaczew obchodzili 45-lecie istnienia swojego klubu. Z tej okazji 9 września 
w kramnicach miejskich odbyła się uroczysta gala z udziałem przedstawicieli Polskiego Związku Rugby. Wręczono 
srebrne i złote odznaki PZR. Następnego dnia na stadionie przy ul. Warszawskiej rozegrano towarzyskie spotkanie, 
w którym zmierzyły się piętnastki weteranów, młodzieży RCO oraz przyjaciele klubu.

Kolejne zmiany w oświacie

Wielki jubileusz rugby

 strony 5, 24

Trojanowska do remontu
więcej  strona 13

Do przebudowy drogi miasto w przyszłym roku dołoży powiatowi prawie 
półtora miliona złotych. Do 15 września starostwo złoży wniosek 
o rządowe dofi nansowanie remontu

Zastępcę burmistrza, Marka Fergińskiego, pytamy o plany związane 
z kolejną reformą w edukacji, ośmioletnią podstawówkę, wykorzystanie 
obiektów, zatrudnienie kadry pedagogicznej

 strona 4  strona 10
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WAŻNE TELEFONY
MOSiR 
46 862-77-59
Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą
46 862-33-09, 
PEC 
46 862-92-00, 
telefony alarmowe 24h 604-206-
108, 602-789-111
Pogotowie 
energetyczne 
991
Pogotowie gazowe 
(Sime Polska) 
602-343-343, 792-008-866
Pogotowie 999
Policja 
997, 46 863-72-00
PKP 19-757

Koleje Mazowieckie
22 364-44-44
PKS 
Grodzisk Mazowiecki, baza 
w Sochaczewie 
46 862-55-12
Sąd Rejonowy 
46 862-32-64
Schronisko „Azorek” 
791-604-108
791-606-109 (adopcje)
Fundacja „Nero” 
502-156-186

Starostwo Powiatowe 
46 864-18-40, 46 864-18-73
Straż pożarna 
998, 46 862-23-70
Szpital 
46 864-95-00, 46 864-96-00
MPT Taxi 
191-91
Taxi 
46 862-28-42
USC 
46 862-23-02
Urząd Miejski 
46 862-27-30, 46 862-22-35

Urząd Skarbowy 
46 862-26-04
Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji 
46 862-82-30
Zgłaszanie awarii 
sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej 
604-195-867, 696-056-281, 
664-157-699
ZGK 
46 862-81-06, 46 862-93-14
ZKM 46 862-99-27
ZUS 46 862-64-33
Zgłaszanie awarii 
sieci oświetlenia 
ulicznego
698-088-755, 606-663-186
Całodobowy telefon 
alarmowy Urzędu Miasta
46 862-36-82

Zawsze 
aktualne 

informacje

WWW.ZIEMIA-
SOCHACZEWSKA.PL

W programie jednej z najbliż-
szych sesji Rady Miejskiej znaj-
dą się dwie uchwały o nadaniu 
imion mostowi na Bzurze i par-
kowi przy ul. Traugutta. Prze-
prawa przez rzekę w śladzie 
ulic Płockiej i Warszawskiej ma 
otrzymać imię majora Felik-
sa Kozubowskiego, patronem 
parku ma być natomiast Fryde-
ryk Chopin.

Nadanie imienia mostowi na-
stąpi najprawdopodobniej po 
zakończeniu prac związanych 
z jego gruntownym remontem. 
Nazwa, do tej pory bezimien-
nej, przeprawy przez Bzurę, bę-
dzie związana z historią nasze-
go miasta, a konkretniej ma 
upamiętniać dowódcę wojsk 
broniących Sochaczew w kam-
panii wrześniowej 1939 roku.  

M a j o r 
Wojska Pol-
skiego Feliks 
Kozubow-
ski we wrze-
śniu 1939 
roku dowo-
dził II bat. 18 
Pułku Pie-

choty ze Skierniewic. Rankiem 
13 września, w czasie Bitwy nad 
Bzurą, dowodzony przez nie-
go pododdział zluzował III/144 
pp (rez.) i 67 Batalion Saperów 
na wschodnim brzegu Bzu-
ry. Następnego dnia około go-
dziny 10.00 natarł z marszu na 
miasto i odrzucił nieprzyjaciela. 
W godzinach popołudniowych 
został wyparty z zajmowanych 
stanowisk, lecz po wprowadze-
niu do walki odwodów odzy-
skał je. W trakcie ciężkich walk 

o Sochaczew, trwających dwie i 
pół doby, jego batalion stracił 80 
proc. stanu osobowego. Mjr Fe-
liks Kozubowski zginął na prze-
prawie pontonowej przez Bzurę 
rankiem 15 września, podczas 
wycofywania się z miasta. Po-
chowany został, razem ze swo-
imi żołnierzami, na cmentarzu 
para� alnym przy ul. Traugutta.

Z ko-
lei, jeśli rad-
ni wyrażą 
zgodę, park 
u zbiegu ulic 
Wa r s z aw-
skiej i Trau-
gutta będzie 
nosił imię 

najsłynniejszego polskiego kom-
pozytora – Fryderyka Chopina. 
W parku znajduje się popiersie  
Chopina posadowione na coko-

le. Z tym miejscem związane jest 
także wydarzenie, które miało 
miejsce 29 sierpnia 1830 roku.

Wówczas generał wojska 
Królestwa Kongresowego Piotr 
Szembek, którego obóz znajdo-
wał się najprawdopodobniej w 
budynkach dawnego klaszto-
ru dominikanek, czyli w miej-
scu obecnego parku, zapro-
sił 20-letniego Chopina, aby 
ten dał tu koncert na fortepia-
nie. Kompozytor zagrał w tym 
miejscu, co opisuje w swym li-
ście do Tytusa Woyciechow-
skiego z 31 sierpnia 1830 roku.  
Fryderyk Chopin i generał Piotr 
Szembek nigdy więcej po kon-
cercie w Sochaczewie już się nie 
spotkali. Chopin niedługo po 
tym wydarzeniu zamieszkał 
we Francji, a generał ze swym 
1 pułkiem strzelców pieszych 

wyruszył w nocy z 2 na 3 grud-
nia 1830 r. z Sochaczewa do 
Warszawy na ratunek powsta-
niu listopadowemu. 

Zanim uchwały o nadaniu 
imion dla mostu i parku tra� ą 
na sesję Rady Miejskiej, podda-
ne zostaną konsultacjom spo-
łecznym. Zbieranie opinii od 
mieszkańców potrwa do 22 
września. Kwestionariusze an-
kiet dostępne są w Biulety-
nie Informacji Publicznej UM. 
Swoje uwagi można zgłaszać 
także w Biurze Obsługi Klien-
ta, mieszczącym się w ratuszu 
(tu do pobrania druki ankiet). 
W konsultacjach można wziąć 
udział również drogą elektro-
niczną, korzystając z platformy 
konsultacyjnej, działające pod 
adresem https://konsultacje.so-
chaczew.pl. (mf)

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Od chwili wprowadzenia na 
moście ruchu wahadłowego, sa-
mochody jeździły lewym pasem 
jezdni, od strony zamku i toru 
motocrossowego. 9 września 
� rma STRABAG remontująca 
konstrukcję zabrała się za wy-
mianę tej nawierzchni, budowę 
chodnika wraz ze ścieżką rowe-
rową (ma sięgać od parku aż do 
sklepu U Józefa), dlatego od piąt-
kowego popołudnia samochody 
korzystają z prawej części jezdni, 
od strony kościoła. Ruch waha-
dłowy odbywa się na odcinku od 
kościoła do ulicy Rozlazłowskiej. 

Zgodnie z wcześniejszy-
mi zapowiedziami, od począt-
ku roku szkolnego, w ramach 
dodatkowych patroli � nanso-
wanych przez Urząd Miejski, 
funkcjonariusze Komendy Po-
wiatowej Policji w Sochacze-
wie na nowo kierują ruchem na 
skrzyżowaniu ulic Traugutta – 
Warszawska – Staszica - Płocka 
oraz na ulicy 15 Sierpnia, przy 
zjeździe z obwodnicy. 

W dwóch newralgicznych 
punktach policja pomaga w 
usprawnieniu ruchu w następu-
jących godzinach: ul. 15 Sierp-
nia, od 7.30 do 8.15; natomiast 
na skrzyżowaniu Traugutta-

-Warszawska-Staszica-Płocka, 
od 7.30 do 8.30 oraz od 15.30 do 
19.30.

Policja prosi kierowców o 
patrzenie na znaki, dynamicz-
ną jazdę przez remontowaną 
przeprawę mostową na Bzurze 
oraz o przestrzeganie przepi-
sów Kodeksu Ruchu Drogowe-

go. Apeluje też do kierowców, 
by pamiętali, że z mostu korzy-
stają karetki pogotowia, straż, 
policja, a pojazdy uprzywilejo-
wane (na sygnale) mają zawsze 
pierwszeństwo. 

KPP jednocześnie przypo-
mina, że nie wolno wjeżdżać za 
sygnalizator świetlny na skrzy-

żowaniu w momencie, gdy nie 
ma na nim miejsca dla nasze-
go pojazdu, a nagminnie dzie-
je się tak na skrzyżowaniach 
Warszawska – Żeromskiego - 
1 Maja oraz Traugutta –War-
szawska – Staszica - Płocka. 

- Prace na moście posu-
wają się do przodu, z każdym 

dniem widać postęp. Raz jesz-
cze przepraszamy za utrud-
nienia i apelujemy do kie-
rowców, by, jeśli to możliwe, 
korzystali z dwóch innych 
przepraw zapewniających do-
jazd do centrum miasta – mo-
stu w Chodakowie w śladzie 
ulic Brukowej i Mostowej oraz 
mostu na obwodnicy miasta. 
Prosimy też, by innych kie-
rowców traktowali tak, jak 
sami chcieliby być traktowani 
– mówi rzecznik burmistrza 
Piotr Kierzkowski. 

O co konkretnie chodzi? W 
mediach społecznościowych 
krąży wiele zdjęć i krótkich � l-
mów pokazujący, jak po obu 
stronach mostu kierowcy wjeż-
dżają na czerwonym świetle, 
oraz apele, by coś z tym zrobić. 
Co? Prosić policjantów o ca-
łodobowy dyżur? Jednak gdy 
przyjrzeć się rejestracjom, nie-
mal każda z nich zaczyna się 
od liter WSC. Wniosek jest je-
den - to my sami wciskając się 
na most na czerwonym świetle 
psujemy nerwy naszym sąsia-
dom, kolegom z pracy i przyja-
ciołom czekającym na wjazd po 
drugiej stronie przeprawy. Pa-
miętajmy, że za nami 3,5 mie-
siąca utrudnień, przed nami 
tylko 1,5 miesiąca prac. Najgor-
sze już minęło. 

Wybieramy imiona dla mostu i parku

Od piątku jeździmy po prawej
1 września na remontowany most na Bzurze wróciły policyjne patrole, pomagające w usprawnieniu ruchu, 
a kilka dni później na przeprawie zmieniono organizację ruchu. Teraz jeździmy prawą częścią jezdni. 

Pod koniec lipca informowali-
śmy, że Urząd Miejski ogłosił 
przetarg na obsługę schroni-
ska dla bezdomnych zwierząt 
mieszczącego się w miejsco-
wości Kożuszki Parcel. Przez 
ostatnie trzy lata zajmował 
się tym sochaczewski oddział 
Towarzystwa Opieki nad Zwie-
rzętami i jak się okazało, bę-
dzie to robił przez kolejne trzy.

Nowa umowa obejmuje okres 
od września 2016 do końca 
sierpnia 2019 roku. Za spra-
wowanie kompleksowej opie-
ki nad 110 psami i 20 kotami 
TOnZ otrzyma w tym okre-
sie łącznie 860.454 zł. Nadzo-
rowany przez ratusz „Azorek” 
dysponuje miejscami dla mak-
symalnie 135 podopiecznych. 
Średnio co miesiąc tra� a tam 9 
zwierząt, które na co dzień żyją 
w ponad 50 zadaszonych wia-
tach podzielonych na boksy.

Podpisując z burmistrzem 
umowę TOnZ wziął na sie-

bie odpowiedzialność za pełną 
obsługę schroniska, w tym wy-
łapywanie zagubionych, zabłą-
kanych, porzuconych zwierząt 
z terenu miasta (w ciągu 4 go-
dzin od chwili zgłoszenia przez 
Urząd Miejski, policję lub straż 
pożarną), zapewnienie opie-
ki swym podopiecznym, prze-
prowadzanie dwutygodniowej 
kwarantanny nowoprzyję-
tym zwierzętom, zapewnienie 
opieki weterynaryjnej obejmu-
jącej m.in. szczepienia prze-
ciwko wściekliźnie, kastra-
cję i sterylizację, czipowanie 
wszystkich zwierząt przeby-
wających w schronisku i wpro-
wadzanie tych danych do elek-
tronicznej bazy. Towarzystwo 
jak dotychczas ma prowadzić 
stronę internetową schroniska, 
promować adopcje, prowa-
dzić szczegółową dokumenta-
cję obejmującą wykaz zwierząt 
przebywających w Azorku, re-
jestr zabiegów weterynaryj-
nych itp. (daw)

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Od początku funkcjonowa-
nia programu wdrożonego w 
2011 roku, miasto poprawiło 
nawierzchnię 213 ulic o łącz-
nej długości 54 km. Od dwóch 
lat widać też znaczącą przewa-
gę asfaltu nad tłuczniem, gdyż 
większość osiedlowych dróg 
zyskuje nie tymczasową, ale do-
celową nakładkę bitumiczną. 

- Gdy obejmowałem funkcję 
burmistrza, ze 113 km dróg znaj-
dujących się we władaniu miasta, 
ponad 60 km to były drogi grun-
towe. Od sześciu lat systematycz-
nie poprawiamy mieszkańcom 
dojazd do domów i � rm, wyda-
jemy na ten cel ok. 2 mln zł rocz-
nie i widać efekty. Tylko w 2015 
roku roboty prowadziliśmy na 
ponad dwudziestu drogach o 
łącznej długości 6 km, z których 
większość utwardzono asfaltem. 
W tym roku chcemy osiągnąć 
podobny pułap 6 km - podkreśla 
burmistrz Piotr Osiecki. 

Tylko od kwietnia 2016 r. 
nową nawierzchnię zyskały uli-
ce: Mieszka I, część Spartań-
skiej, Wiśniowa, Robotnicza, 
Wołodyjowskiego, Równole-
gła, Cisowa i Sucharskiego. W 
sierpniu i wrześniu prace za-
planowano na Wyszyńskie-
go (nowa warstwa asfaltu i wy-
znaczenie miejsc postojowych), 
Kwiatów Polnych, Spokojnej, 
Wodnej, Wczasowej (na odcin-
ku od ul. Pro� lowej do ul. Asny-
ka) i Pro� lowej. Tłuczeń ułożo-
no na Konwaliowej, Sikorskiego 
i Pięknej. A to nie koniec. Przed 
miastem jeszcze ok. 2 miesiące 
sezonu budowlanego i kolejne 
drogi do utwardzenia. 

Podobnie jak w ubiegłych 
latach, za realizację zadania od-
powiedzialna jest podsocha-
czewska � rma PRIMA. Pro-
gram działa w oparciu o kilka 
założeń. Prace prowadzone są 
równomiernie we wszystkich 
dzielnicach, co pozwala unik-
nąć faworyzowania którejkol-
wiek części miasta. Na czoło li-
sty tra� ają drogi uzbrojone w 
sieć kanalizacyjną, dzięki cze-
mu nie występują sytuacje zry-
wania niedawno położonego 

asfaltu. W praktyce, im więcej 
domów w danej drodze ma wy-
konane przyłącze do sanitarki, 
tym większa szansa na asfalt. 

- W naszym mieście nie 
ma dzielnic ważnych i waż-
niejszych. Prace związane z re-
montami dróg prowadzimy w 
każdej części miasta i na bieżą-

co analizujemy sytuację w po-
szczególnych dzielnicach. Są 
jeszcze drogi, które czekają na 
asfalt, a właściciele przyłączy-
li swoje posesje do sieci kanali-
zacyjnej. Tak jest np. na osiedlu 
w rejonie ul. Smolnej. Wiemy o 
tym i jak pokazuje 6 lat funkcjo-
nowania programu „Drogi za-

miast błota”, nie zapominamy 
o żadnej z ulic naszego miasta – 
dodaje burmistrz Piotr Osiecki

W przypadku tego osie-
dla sytuacja jest szczególna. 
Od wiosny trwa komplekso-
wa przebudowa ronda u zbiegu 
ulic Mostowej, Wyszogrodz-
kiej i Chodakowskiej. Skiero-
wanie sprzętu utwardzającego 
asfaltem drogi osiedlowe spa-
raliżowałoby ruch w tej części 
miasta, a np. ulica Powstańców 
Warszawy jest wykorzystywa-
na przez mieszkańców jako ob-
jazd placu budowy. 

Nie jest tajemnicą, że w tym 
roku kierowcy zamiast na brak 
remontów, narzekają na ich....
nadmiar, a program „Drogi za-
miast błota” absolutnie nie wy-
czerpuje wydatków Sochaczewa 
na stan dróg. Trwa komplekso-
wy remont ok. 850 m ulicy Płoc-
kiej wraz z naprawą konstrukcji 
mostu i wykonaniem prawoskrę-
tu z ul. Płockiej w Gawłowską, 
wymianą nawierzchni asfaltowej 
na całej długości, utworzeniem 
ścieżki rowerowej i montażem 
stylizowanego oświetlenia. Na to 
zadanie, prowadzone w partner-
stwie z powiatem, ratusz otrzy-
mał kilka milionów do� nanso-
wania z rządowego „Programu 
rozwoju infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019”. Powstaje nowy 
chodnik przy ulicy Warszawskiej, 
który poprowadzi aż na rogatki 
miasta do tzw. ronda Tesco-Obi.

Równolegle Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
prowadzi prace na rondach 
przy ulicy Licealnej i ulicy Wy-
szogrodzkiej. 

36 lat temu na wybrzeżu pod-
pisano Porozumienia Sierp-
niowe, dokumenty o znaczeniu 
historycznym, które zdaniem 
badaczy przeszłości stano-
wiły pierwszy poważny krok 
ku likwidacji systemu komu-
nistycznego w całej Europie 
Wschodniej. Do ustępstw poli-
tycznych i społecznych ówcze-
sne władze PRL zmusił kilku-
milionowy ruch Solidarności.

31 sierpnia, w rocznicę podpisa-
nia Porozumień, pod tablicą pa-
trona związku, błogosławione-
go ks. Jerzego Popiełuszki oraz 
pod pomnikiem ufundowa-
nym z okazji 25 rocznicy utwo-
rzenia NSZZ Solidarność, poseł 
ziemi sochaczewskiej, delegacje 
władz miasta, powiatu i związ-
kowcy oddali hołd bohaterom 
tamtych czasów.

Kwiaty złożyli poseł Ma-
ciej Małecki, starosta Jolanta 
Gonta, przewodniczący Rady 
Miejskiej Sylwester Kacz-
marek, wiceburmistrzowie 
Marek Fergiński i Dariusz 
Dobrowolski, szefowa so-
chaczewskiej „Solidarności” 
Danuta Radzanowska wraz 
z delegacjami zakładowych 
struktur związku.

Porozumienia Sierpniowe 
zakładały m.in. demokratyza-
cję życia publicznego w PRL, li-
kwidację niektórych przywile-
jów władzy, legalizację wolnych 
związków zawodowych, ogra-
niczenie działań cenzury. Hi-
storycy są zgodni, że Porozu-
mienia spisane przez działaczy 
Solidarności zapoczątkowa-
ły proces upadku komunizmu 
i wyzwalania narodów Europy 
Środkowej i Wschodniej. (daw)

Kilometrów błota ubywa
Od chwili gdy ruszył sezon budowlany, uważnie przyglądamy się pracom 
prowadzonym w ramach jednego z fl agowych projektów burmistrza Osieckiego: 
„Drogi zamiast błota”. Ekipom budowlanym udało się w tym roku utwardzić już 
blisko trzy i pół kilometra dróg osiedlowych, w tym dwa i pół kilometra asfaltem. 

W rocznicę 
Porozumień Sierpniowych

TOnZ zostaje w Azorku

Tak wyglądały prace nad poprawieniem jakości nawierzchni ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Nowa nawierzchnia na ulicy Wodnej

Wyasfaltowana ulica Spokojna

Ulica Kwiatów Polnych zyskała asfalt na całej długości

Jak poinformowała nas fi rma Strabag, w związku z kolejnym etapem prac, most zostanie 
zamknięty w najbliższy weekend – w piątek o 19.00, a ponownie otwarty o 6.00 rano w ponie-
działek 18 września. Z ruchu trzeba wyłączyć obydwa pasy przeprawy, gdyż będą montowane 
między innymi nowe  latarnie, których posadowienie możliwe jest tylko przy użyciu dźwigu. 
Dodatkowo ekipy budowlane przeprowadzą inne prace związane z konstrukcją mostową, które 
wymagają zajęcia dwóch pasów ruchu. O wyłączeniu z użytkowania mostu powiadomiono już 
wszystkie służby ratunkowe, fi rmy świadczące usługi transportowe, w tym PKS i operatorów 
busów dowożących sochaczewian do pracy i na uczelnie w stolicy.
Od piątkowego popołudnia do rana w poniedziałek ma obowiązywać tymczasowa organizacja 
ruchu. Przewiduje ona, że z centrum miasta do dzielnic położonych za Bzurą należy kierować 
się ulicami: Traugutta - 15 Sierpnia - obwodnicą miasta - ulicą Łowicką. Przypominamy, że 
możliwy jest również objazd przed Chodaków: ulicą Chodakowską i dalej Mostową.



513 września 2016  nr 19 (1267) 13 września 2016  nr 19 (1267)4
SOCHACZEWSKA SOCHACZEWSKA

OBCHODYPROSTO Z RATUSZA

Witam panie burmistrzu. 
Pytanie moje dotyczy uli-
cy Powstańców Warsza-
wy. Kiedy jest planowane 
doprowadzenie gazu do 
tej ulicy, sąsiednia ulica 
Smolna posiada instalację 
już od dłuższego czasu, 
a u nas cisza. Drugie 
pytanie dotyczy tej ulicy, a 
mianowicie kiedy zostanie 
zalany asfalt na dalszym odcinku i czy byłaby możliwość 
instalacji progów zwalniających? Niestety samochody, 
które jeżdżą tą osiedlową ulicą nie zwracają uwagi na 
ograniczenie prędkości i jeżdżą znacznie przekraczając 
prędkość. Progi zwalniające na pewno poprawiłyby bez-
pieczeństwo. Kamil Szewczyk
Panie Kamilu, zwróciłem się do SIME Polska z pytaniem o plany 
inwestycyjne w naszym mieście. Odpowiedź, jaką otrzymałem, 
jest następująca: „Firma SIME Polska na dzień dzisiejszy 
nie planuje gazyfi kacji ul. Powstańców Warszawy. Kilka lat 
temu robiliśmy badanie rynku w ul. Krótkiej, Wiejskiej (które 
przylegają do ul. Powstańców Warszawy) oraz częściowo w ul. 
Powstańców Warszawy i zainteresowanie gazem było znikome. 
To, że nie planujemy gazyfi kacji w/w ulicy nie oznacza, że tam 
nigdy gazociąg nie powstanie. Zależy to przede wszystkim od 
zainteresowania mieszkańców, którzy muszą bezpośrednio do 
SIME zgłaszać się z wnioskami o przyłączenie do gazu”.
Odnosząc się do pytania o dalszą część asfaltu na ulicy 
Powstańców Warszawy, to Sochaczew w ramach progra-
mu „Drogi zamiast błota” sukcesywnie remontuje ulice w 
każdej dzielnicy miasta. Dalsza część wspomnianej ulicy 
również zostanie wyremontowana dzięki realizacji tego 
programu. Natomiast instalacja progów zwalniających 
na drodze miejskiej dokonywana jest na podstawie for-
malnego wniosku mieszkańców danej ulicy. Pracownicy 
Wydziału Infrastruktury Miejskiej dokonują oceny w terenie 
i zasięgają opinii policji, czy próg zwalniający powinien być 
zainstalowany. Dopiero wtedy zlecane są odpowiednie 
roboty. Najlepszym przykładem takiego działania jest ulica 
Nadrzeczna.   

Szanowny Panie Burmistrzu, chciałabym dowiedzieć 
się, dlaczego remont ulicy Wyszogrodzkiej prowa-
dzony jest tylko na części tej ulicy? Oczywiście mam 
świadomość, że to droga wojewódzka, ale brakuje tylko 
kilometra, aby pozostali mieszkańcy mogli cieszyć 
się chociaż chodnikiem i bez obaw wyjść na spacer z 
dzieckiem czy bezpiecznie pójść do sklepu. W obecnej 
chwili spacer zagraża bezpieczeństwu przez pędzące 
bez opamiętania samochody osobowe i ciężarowe. 
Proszę pamiętać, że my również odprowadzamy podat-
ki do kasy miasta i jak wszyscy mieszkańcy centrum 
chcemy po kilkudziesięciu latach oczekiwania mieć 
tylko chodnik. Ewelina Karczmarczuk
Szanowna pani Ewelino, zarządca tej drogi, czyli Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, sporządził projekt na 
przebudowę jedynie dwóch skrzyżowań w ciągu drogi wo-
jewódzkiej 705. Wspólnie z MZDW planujemy modernizację 
kolejnych odcinków dróg wojewódzkich w Sochaczewie, tj. 
ul. Chodakowskiej, ul. Chopina (na odcinku od ronda Jana 
Pawła II do torów kolejki wąskotorowej) i ul. 15 Sierpnia (na 
odcinku od obwodnicy do skrzyżowania z ul. Inżynierską). 
Miasto fi nansuje dokumentacje projektowe, a MZDW będzie 
fi nansować przebudowę tych dróg w latach 2017-2018. 
Zwrócę się do pana dyrektora Konrada Ziółkowskiego, aby 
niezależnie od w/w działań, jeśli to możliwe, znalazł środki 
na budowę chodnika przy ul. Wyszogrodzkiej. 

Pytania burmistrzowi 
Piotrowi Osieckiemu można zadawać 

na portalu Sochaczew.pl

ZAPYTAJ 
BURMISTRZA

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Zgodnie z deklaracjami, ja-
kie padały już wiele miesię-
cy temu (np. podczas mar-
cowej sesji, gdy radni miasta 
zdecydowali o s� nansowa-
niu połowy kosztów wy-
konania dokumentacji), 
jeszcze w tym roku Tro-
janowska będzie zgłoszo-
na przez starostwo do Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i 
Powiatowej Infrastruktu-
ry Drogowej na lata 2016-
2019. To z niego następcy 
dawnego Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg 
Lokalnych (NPPDL) samo-
rządy mogą sięgać po wie-
lomilionowe wsparcie. Pro-
gram pokrywa do 50 proc. 
kosztów prac, a resztę mu-
szą wyłożyć gminy. Jak czy-
tamy w uchwale, całkowity 
koszt przebudowy ul. Troja-
nowskiej powiat oszacował 
na 5.232.000 zł. Połowę wy-
datków ma pokryć rządowa 
dotacja, 22 procent wziąć na 
siebie starostwo, a 28 pro-
cent miasto. Ratusz zobo-
wiązuje się, że odłoży w 
przyszłorocznym budżecie 
1.480.000 zł na ten cel. 

To już kolejna wspólna 
inwestycja miasta i powia-

tu. W 2015 roku, w ramach 
NPPDL, powiat zdobył rzą-
dowe do� nansowanie na re-
mont Staszica. 1700 metrów 
kompleksowo przebudowa-
nej ulicy oddano uroczyście 
do użytku w styczniu br. Do 
prac miasto dołożyło łącznie 
2,3 mln - na część budowal-
ną 1,8 mln, a na oświetlenie 
500 tys. zł. Rok później po-
wiat zrewanżował się mia-
stu przystępując, jako part-
ner, do remontu mostu na 
Bzurze. W ramach tego pro-
jektu zaplanowano wyko-
nanie prawoskrętu w ulicę 
Gawłowską, montaż oświe-

tlenia, budowę ścieżki ro-
werowej, nowych chodni-
ków, nowy asfalt i remont 
samej konstrukcji mostu. 
Prace potrwają do końca 
października. Połowę kosz-
tów pokryje dotacja z Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i 
Powiatowej Infrastruktu-
ry Drogowej 2016-2019. W 
kolejnym roku powiat chce 
z przywołanego programu 
sięgnąć po dotację na kom-
pleksowy remont ulicy Tro-
janowskiej. 

Druga uchwała umiesz-
czona w programie sesji do-
tyczy przystąpienia miasta 

do partnerstwa w projek-
cie „Wdrożenie e-usług dla 
przedsiębiorców w oparciu 
o Zintegrowaną Platformę 
Systemów Dziedzinowych”. 
Na to zadanie warszawska 
Fundacja na rzecz Społe-
czeństwa, Tolerancji, Inte-
gracji, Wolności, Edukacji, 
Kultury (lider projektu) 
otrzymała unijne do� nan-
sowanie z Programu Ope-
racyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój. Wraz z naszym 
miastem do partnerstwa 
przystąpią gminy Brochów, 
Młodzieszyn, Rybno, So-
chaczew i Nowa Sucha.

Czas na Trojanowską
14 września o 14.00 w sochaczewskim ratuszu rozpocznie się pierwsza po wakacyjnej przerwie 
sesja Rady Miasta. W programie obrad znalazły się tylko dwie uchwały. Pierwsza z nich dotyczy 
kompleksowego remontu ulicy Trojanowskiej, druga wdrożenia e-usług dla przedsiębiorców w 
oparciu o Zintegrowaną Platformę Systemów Dziedzinowych.

24 i 25 września na terenie 
miasta odbędzie się darmo-
wa dla mieszkańców zbiór-
ka tzw. odpadów problemo-
wych: zepsutego sprzętu 
elektrycznego, starych 
mebli, okien, drzwi, farb, 
opon. itp. 

Jak wyjaśnia Agnieszka To-
maszewska naczelnik Wy-
działu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Odpadami 
UM, każdy mieszkaniec bę-
dzie mógł zostawić przed 
swoją posesją lub przy wia-
cie śmietnikowej starą pral-
kę, lodówkę, suszarkę do 
włosów, telewizor, moni-
tor komputerowy, zabawkę 

i wszelkie inne urządzenia 
zasilane elektrycznością.

- Ponownie nie wyznacza-
my parkingów i placów do wy-
stawiania odpadów. Stare fo-
tele, kanapy, sza� i kuchenne, 
krzesła, dywany, opony, reszt-
ki chemikaliów z prac remon-
towych, a nawet akumulatory 
i wszystko, co zalega w piw-
nicach należy wystawić przy 
wiacie śmietnikowej. Miesz-
kańcy domów jednorodzin-
nych pozbywają się staroci 
wystawiając je przed ogrodze-
nie nieruchomości – wyjaśnia 
Agnieszka Tomaszewska.

• 24 września, do godz. 
8.00, zużyty sprzęt, meble 
i inne odpady problemowe 

wystawiają mieszkańcy pół-
nocnych dzielnic miasta – 
pierwsza część centrum, Roz-
lazłów, Karwowo, Trojanów, 
Wypalenisko, Chodaków. 
Granicę tego obszaru stano-
wi cała ulica Warszawska.

• 25 września, do godz. 
8.00, zużyty sprzęt, meble 
i inne odpady problemowe 
wystawiają mieszkańcy po-
łudniowych dzielnic miasta 
– druga części centrum, Bo-
ryszew, Malesin i Zatorze (w 
tym ulicy Warszawskiej).

Odpady należy ustawiać 
w taki sposób, aby nie zasta-
wiać pojazdów. Na miejsce 
muszą tra� ć do godz. 8.00, 
gdyż później zacznie się ob-

jazd miasta i � rma Remon-
dis zabierze wystawione 
przedmioty.

Warto dodać, że specy-
� czne odpady, poza organi-
zowaną akcją, można bez-
płatnie oddać do Punktu 
Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych. Miesz-
kańcy miasta, � gurujący w 
rejestrze płacących za śmieci, 
własnym transportem mogą 
zawieźć do PSZOK przy ul. 
Chemicznej 8 (teren dawne-
go Chemitexu): gruz budow-
lany, odpady zielone, zepsutą 
pralkę czy telewizor, baterie, 
akumulator, opony, starą ka-
napę, przeterminowane leki 
itp. (daw)

Czyścimy strychy i piwnice

Trojanowska w przyszłym roku doczeka się remontu

Dywizjon z patronem i sztandarem
W styczniu br. w siedzibie Mu-
zeum Ziemi Sochaczewskiej i 
Pola Bitwy nad Bzurą zawiązał 
się Społeczny Komitet Funda-
torów Sztandaru dla 38. dywi-
zjonu. To właśnie żołnierze tej 
formacji, wchodzącej w skład 3 
Warszawskiej Brygady Rakie-
towej Obrony Powietrznej, od 
2013 roku stacjonują na terenie 
jednostki w  Bielicach.

- Dla każdego żołnierza 
sztandar jest to symbol sła-
wy i tradycji, wierności, ho-
noru i męstwa. Buduje naszą 
tożsamość. W rocie przysięgi 
wojskowej jest zawarty zwrot, 
że żołnierz będzie do końca 
bronił sztandaru. Co więcej, 
istnieje zapis w ustawie, że jego 
utrata, w skutek utraty ducha 
bojowego, skutkuje rozwiąza-
niem tej jednostki – mówi do-
wódca 38. dywizjonu ppłk Ma-
ciej Majkowski. 

Zanim jednak zapadła de-
cyzja o sztandarze, w pierwszej 
kolejności rozpoczęto proces 
wyboru patrona dla 38 dywi-
zjonu, którego postać byłaby 
związana z bogatą historią So-
chaczewa. Proces ten jest re-
gulowany procedurą MON w 
sprawie dziedziczenia i kultywo-
wania tradycji oręża polskiego. 

- Wśród kilku kryteriów 
znajduje się m.in. zapis o wspól-
nocie regionu stacjonowania 
jednostki i to właśnie w naj-
wyższym stopniu zdecydowało 
o wyborze. Mamy wielu lokal-
nych bohaterów, lecz z armią, 
męstwem, wydarzeniami z 
września 1939 roku najbardziej 
kojarzony jest obrońca naszego 
miasta, dowódca II batalionu 
18 pułku piechoty major Feliks 
Kozubowski – mówi burmistrz 
Piotr Osiecki. 

- Major oddał to, co jest 
najcenniejsze dla każdego żoł-
nierza – życie. Zginął broniąc 
miasta. W mojej ocenie, ta po-
stać najmocniej wiąże wojsko z 
całą społecznością Sochaczewa 
– podkreśla z kolei ppłk Maj-
kowski.

Major Kozubowski poległ 
15 września 1939 roku, dowo-
dząc obroną Sochaczewa. Jest 
pochowany na cmentarzu pa-
ra� alnym przy ul. Traugutta. W 
2009 r. Rada Miasta nadała mu 
tytuł Honorowego Obywatela, 

poświęcono mu jedną z ulic, zaś 
na muzeum ziemi sochaczew-
skiej umieszczono dedykowa-
ną mu tablicę pamiątkową. Na 
wystawie w Muzeum Ziemi So-
chaczewskiej i Pola Bitwy nad 
Bzurą znajdują się unikatowe 
fotogra� e i osobiste pamiątki po 
bohaterskim majorze. 

Prace przygotowawcze ru-
szyły szybkim tempem. W 
pierwszej kolejności rozpoczął 
się żmudny proces poszuki-
wania rodziny Kozubowskich. 
I tu przyszły z pomocą archi-
wa zgromadzone w muzeum. 
W książeczce wojskowej przy-
szłego patrona znajdowały się 
informacje o jego dzieciach, 
wraz z datami urodzenia. Po 
kilku miesiącach, prowadzą-
ca trudną procedurę przygoto-
wania dokumentacji wniosków 
do MON porucznik Anita Za-
jąc z działu wychowawczego 
38 dzOP  poinformowała, że 
uzyskano kontakt do 3 wnu-
ków majora. Wszyscy, choć 
bardzo zaskoczeni, z satysfak-
cją wyrazili zgodę na przyję-
cie ich dziadka za patrona jed-
nostki. W ten sposób uzyskano 
zgodę najważniejszą ze wszyst-
kich. Potem, z inicjatywy ppłk 
Majkowskiego, nawiązano roz-
mowy z władzami samorządo-
wymi, by związki z miastem i 
powiatem sochaczewskim po-
twierdzić sztandarem. 

W styczniu 2016 r. zawiązał 
się Społeczny Komitet Funda-
torów Sztandaru. W jego skład 

Za kilka dni, stacjonujący w Bielicach, 38. dywizjon zabezpieczenia Obrony Przeciwlotniczej, otrzyma sztandar ufundowany przez mieszkańców 
ziemi sochaczewskiej. Uroczystości z tym związane, połączone z obchodami 77. rocznicy Bitwy nad Bzurą, potrwają cały dzień. 

weszli: poseł Maciej Małecki 
– przewodniczący honorowy, 
burmistrz miasta Piotr Osiecki 
– przewodniczący, starosta so-
chaczewski Jolanta Gonta – za-
stępca przewodniczącego, wójt 

gminy Sochaczew Mirosław 
Orliński – zastępca przewod-
niczącego, dyrektor Muzeum 
Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bi-
twy nad Bzurą Paweł Rozdże-
stwieński – skarbnik komite-

tu, kierownik działu historii w 
MZSiPBnB Jakub Wojewoda – 
sekretarz oraz dyrektor ZS im. 
J. Iwaszkiewicza Hanna Bonec-
ka  i Komendant Hufca ZHP 
Krzysztof Wasilewski.

Na pierwszym posiedzeniu 
podpisano akt organizacyjny 
Komitetu oraz zgodnie ustalo-
no, że sztandar powinna ufun-
dować lokalna społeczność. 
Niedługo potem wystąpiono 
do Ministra Obrony Narodo-
wej z prośbą o zgodę na ufun-
dowanie sztandaru i dopie-
ro po otrzymaniu formalnego 
pozwolenia, które uzyskano 4 
kwietnia, przystąpiono do pro-
jektowania sztandaru i pozyski-
wania środków na ten cel. Kon-
kretne deklaracje � nansowe 
złożyli samorządowcy – staro-
sta, burmistrz i wójt gminy So-
chaczew.

Kolejne etapy prac reali-
zowano w ramach kilkuna-
stu spotkań Komitetu, a ich 
� nał - nadanie sztandaru 38 

dzOP - ma mieć miejsce pod-
czas uroczystości 77 rocznicy 
Bitwy nad Bzurą, które Hono-
rowym Patronatem objął Pre-
zydent RP Andrzej Duda. Ob-
chody odbędą się 17 września. 
Rozpoczną mszą świętą i ape-
lem pamięci na największym 
na świecie cmentarzu żoł-
nierzy WP poległych w jed-
nej bitwie - przy al. 600-lecia 
w Sochaczewie. Następnie, po 
de� ladzie oddziałów uroczy-
stość przeniesie się na plac Ko-
ściuszki, gdzie nastąpi nada-
nie sztandaru, zaś na koniec, 
u podnóża zamku, odbędzie 
się rekonstrukcja obrony So-
chaczewa w 1939 r. pt. „Obro-
nić Miasto”.

Nad całością obchodów 
honorowy patronat objął 
Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej Andrzej Duda.

Szczegółowy program 
uroczystości na str. 24.

J. Wojewoda, 
P. Kierzkowski, daw

KOMUNIKAT DLA KIEROWCÓW
W związku z uroczystościami, w najbliższy piątek zostanie 
wprowadzona czasowa organizacja ruchu w rejonie placu 
Kościuszki i podzamcza. Będzie ona obowiązywać od godzi-
ny 19:00 w piątek 16 września, do godz. 19.00 w sobotę 17 
września. Kierowcy nie przejadą całą ulicą Farną, gdyż będzie 
wyłączona z ruchu na odcinku od Warszawskiej do styku Farnej 
z Wyszyńskiego. Ulica Wyszyńskiego będzie jak dotychczas 
ulicą jednokierunkową na całej długości. 
Jednak z Wyszyńskiego skręcimy tylko w lewo. Nie skręcimy w 
prawo, na most, gdyż w tym czasie fi rma STRABAG zaplano-
wała zamknięcie przeprawy m.in. ze względu na montaż lamp 
oświetleniowych. Most zostanie zamknięty o 19.00 w piątek 
16 września, a na nowo otwarty dla ruchu w poniedziałek 19 

września o 6.00 rano.  W sobotę i niedzielę żaden pojazd nie 
wjedzie na plac świętego Dominika, o czym z wyprzedzeniem 
zostali poinformowani wszyscy przewoźnicy korzystający ze 
znajdujących się tam przystanków. 
Kolejna czasowa organizacja ruchu dotyczyć będzie ulicy 
Podzamcze, ponieważ w sobotę 17 września o 19:00 odbędzie 
się w tym rejonie rekonstrukcja historyczna Obronić Miasto – 
Sochaczew 1939. Z tego względu od godz. 22:00 w piątek, do 
22:00 w sobotę, nie skręcimy z Traugutta w ulicę Podzamcze. 
Przepraszamy za utrudnienia i jednocześnie prosimy kierowców 
o przestrzeganie oznakowania oraz usunięcie pojazdów z wyłą-
czonych odcinków ulic najpóźniej do godziny 19:00, 16 września. 

Urząd Miejski w Sochaczewie

KONDOLENCJE

Piotrowi Szenkowi
dyrektorowi ZOZ Szpitala Powiatowego 

w Sochaczewie
wyrazy szczerego żalu i współczucia

z powodu śmierci 

Taty
składa

Jolanta Gonta
Starosta Sochaczewski

wraz z Zarządem i Radą Powiatu
w Sochaczewie

Piotrowi Szenkowi
dyrektorowi Szpitala Powiatowego 

w Sochaczewie
słowa otuchy i szczere wyrazy 
współczucia z powodu śmierci

OJCA
przekazują 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Sylwester Kaczmarek

wraz z radnymi Rady Miejskiej

Burmistrz Sochaczewa
Piotr Osiecki
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PASJEROZMOWA TYGODNIA

Minął dokładnie rok od-
kąd jest pan dyrekto-
rem SCK. Co zmieniło się 
przez ten czas?
W kwestii struktury orga-
nizacyjnej udało się wpro-
wadzić niemal w całości 
zmiany założone przeze 
mnie w koncepcji progra-
mowej. Instytucja zosta-
ła podzielona na sekcje te-
matyczne, a nie niezależne 
od siebie � lie, które funk-
cjonowały wcześniej. Jed-
nostki działają synergicznie 
jako całość. Poszczególne 
oddziały się uzupełniają. 
Produkcje wystawiane są w 
różnych miejscach, instruk-
torzy współpracują ze sobą 
i pomagają sobie wzajem-
nie. Dzięki temu pracow-
nicy SCK stworzyli kilka 
własnych produkcji. Uda-
ło się wprowadzić m.in. 
takie projekty jak Scena 
Kontrast, wystawialiśmy 
sztuki teatralne - przykła-
dowo „Bistro z dreszczy-
kiem”, prężnie działa też 
Salonik Muzyczno-Lite-
racki. Wszystkie te projek-
ty będą kontynuowane. Tak 
samo, bez większych zmian, 
we wszystkich czterech do-
mach kultury popołudnia-
mi będą się odbywać cy-
kliczne zajęcia z naszymi 
instruktorami. 

Co nowego znajdzie się w 
ofercie?
Otwieramy duży projekt, za 
który pod względem mery-
torycznym odpowiedzial-
ny będzie Dawid Żakowski. 
To teatr pod roboczą nazwą 
„Teatr w obiegu”. W projek-
cie będzie mogła uczestni-
czyć nie tylko młodzież, ale 
też dorośli. Chcemy do tego 
podejść w pełni profesjonal-
nie. Opiekę nad grupą od-
dzielnie sprawować mają: 
choreograf, scenograf, oso-
ba odpowiedzialna za emi-
sję głosu i dykcji, od ruchu 
scenicznego i oczywiście re-
żyser. Stworzymy warun-
ki takie, jak w zawodowym 
teatrze i będziemy produko-

wać własne przedstawienia. 
Naszym celem jest utworze-
nie sochaczewskiego teatru 
repertuarowego, którego 
autorami będą mieszkańcy 
naszego miasta oraz zapro-
szeni goście.

Rozumiem, że poczynio-
ne zostały już pierwsze 
przygotowania?
Tak. Zaplanowanowali-
śmy na najbliższy sezon kil-
ka premier. To musical za-
tytułowany „Fabryka”, do 
którego scenariusz napisa-
ła młodzież z teatru Ma-
ska, która w znaczącej czę-
ści będzie też tworzyć nowe 
przedsięwzięcie. Sami wy-
myślili sobie temat i będzie 
on odnosił się do postindu-
strializacji naszego miasta. 
Autorzy poszli też dalej. Je-
den z nich, absolwent szkoły 
muzycznej, tworzy właśnie 
muzykę do przedstawienia. 
Będziemy to aranżować na 
orkiestrę. Premiera zapla-
nowana jest na luty, marzec 
przyszłego roku. Członko-
wie teatru pracują też nad 
przedstawieniami dla dzieci 
„Czarnoksiężnikiem z kra-
iny OZ” oraz „Opowieścią 
zimową”. Oprócz tego dalej 
tworzymy i rozwijamy pro-

jekt Latającej Sceny Retro i 
Bistro z Dreszczykiem. Bę-
dzie casting i nowe odsło-
ny tego projektu. Otwiera 
się też dziecięcy teatr „Ko-
nik” prowadzony przez Jo-
lantę Kawczyńską. Trwa 
nabór do tego zespołu. Po-
nadto chcemy powołać do 
życia własny kabaret, czy-
li formę artystycznej wypo-
wiedzi, którą sochaczewia-
nie niezwykle lubią. Projekt 
ten będzie prowadziła Anna 
Sobkowicz.

Jeszcze jakieś nowości 
znajdą się w ofercie?
Wznawiamy w lekko zmo-
dernizowanej formule kon-
kurs piosenki turystycznej 
„Chodaczek”. Chcemy też 
zapoczątkować dwudnio-
we Zaduszki Artystyczne, 
a w ich trakcie wspominać 
i wykorzystywać twórczość 
zmarłych artystów wywo-
dzących się z Sochaczewa. 

To prawda, że SCK chce 
przyznawać swego ro-
dzaju stypendia?
Raczej granty artystyczne 
dla młodzieży, dzielone w 
otwartym konkursie. Mło-
dzi ludzie mają bardzo duży 
potencjał i sami potra� ą 

się zorganizować. Chcieli-
byśmy uruchomić trzy ta-
kie „stypendia”, każde w in-
nym temacie artystycznym. 
W listopadzie, grudniu 
ogłosilibyśmy konkursy, w 
styczniu, lutym byłoby roz-
strzygnięcie. Pieniądze te 
miałyby zostać przeznaczo-
ne na konkretne produkcje 
– np. letnie koncerty, wysta-
wy, przedstawienia. Na naj-
lepsze pomysły dalibyśmy 
pieniądze, ale też zapewnili 
wsparcie techniczne.

Żeby wypełnić jakoś wa-
kacyjny sezon ogórkowy 
może warto organizować 
więcej imprez plenero-
wych. Jeśli ratusz zdo-
będzie unijne dofi nanso-
wanie, to za dwa lata na 
podzamczu stanie nowa 
muszla koncertowa. Bę-
dzie to idealne miejsce na 
takie imprezy.
Imprez plenerowych chce-
my robić jak najwięcej. 
Granty, o których rozma-
wialiśmy wcześniej mają 
być właśnie ukierunkowane 
na okres letni i przestrzeń 
miejską. W mojej koncep-
cji programowej zapropo-
nowałem „Letni festiwal 
sztuk”. Mam nadzieję, że 

uda się ten projekt zreali-
zować na podzamczu. Małą 
zapowiedzią tego, co chce-
my w przyszłości robić, bę-
dzie inauguracja sezonu ar-
tystycznego – wieczorem i 
w plenerze. Wymarzyliśmy 
sobie połączenie malarstwa, 
ruchu, światła muzyki, peł-
ną interakcję z publiczno-
ścią. Rozpoczniemy o go-
dzinie 19.00, kiedy będzie 
już ciemno, bo światła mają 
odgrywać zasadniczą rolę. 
Chcemy nadać temu wy-
darzeniu bajkowy nastrój. 
Reszta niech na razie zosta-
nie niespodzianką. Zapra-
szam w sobotę 24 września 
na wzgórze zamkowe.

W Boryszewie, czyli w 
głównej siedzibie SCK, 
trwają obecnie dwa re-
monty. Kiedy się zakoń-
czą i w jakim stopniu 
zwiększą one potencjał 
ośrodka kultury?
30 września zakończy się 
pierwszy etap termomo-
dernizacji, który w głównej 
mierze ma na celu wzmoc-
nienie i ocieplenie fun-
damentów budynku, od-
wodnienie i zamontowanie 
nowych źródeł ciepła. Jest 
to inwestycja � nansowana 

z budżetu miasta. Niedłu-
go ruszy też remont piwnicy 
SCK w Boryszewie. 5 wrze-
śnia podpisaliśmy umo-
wę z wykonawcą,  a prace 
mają potrwać do końca li-
stopada. Dostaliśmy na to 
przedsięwzięcie do� nanso-
wanie z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Aranżujemy obecne 
piwnice na kameralną salę 
dla maksymalnie 100 osób, 
gdzie będą mogły się odby-
wać próby teatru, jam ses-
sion, spotkania literackie, 
pokazy � lmowe. Obejrzy-
my tu obrazy niekomercyj-
ne, a po seansie będzie moż-
na porozmawiać o � lmie.

Pozostając jeszcze przy 
remontach, czy są jakieś 
plany związane z renowa-
cją wyjątkowej mozaiki 
znajdującej się na budyn-
ku SCK w Chodakowie?
Niestety kilka lat temu część 
mozaiki autorstwa państwa 
Rechowiczów, znajdująca się 
w budynku została bezpow-
rotnie zniszczona poprzez 
jej otynkowanie. Pozostała 
na szczęście część zewnętrz-
na. Planuejmy jej renowację 
do oryginalnej wersji, w tych 
samych barwach i kształ-
tach. Poprosimy o pienią-
dze ministerstwo kultury 
lub inny program do� nan-
sowania. Mozaika ma wiel-
ką wartość artystyczną i nie 
można jej zniszczyć. 

A co z siedzibą przy ul. 
Żeromskiego? Dom Rze-
miosła ma w końcu naj-
większy potencjał jeśli 
chodzi o ilość miejsc na 
sali widowiskowej.
Obecnie tak, ale tylko dla-
tego, że sala była zbudo-
wana zgodnie ze starymi 
normami budowlanymi. 
Po ewentualnej renowa-
cji, ze względu na przepi-
sy bezpieczeństwa, liczba 
miejsc będzie mniejsza niż 
w Chodakowie. Zresztą 
sytuacja z siedzibą przy 

ul. Żeromskiego jest tro-
chę patowa. SCK robi tam 
bieżące remonty, jak malo-
wanie ścian, drobne napra-
wy podłóg, lecz to wszystko 
co możemy. Właścicielem 
obiektu jest Cech Rzemiosł 
Rożnych, a samorząd miej-
ski, ani jego jednostki, nie 
mogą inwestować w obiek-
ty, które nie są ich własno-
ścią. Żeby przeprowadzić 
pełną renowację budynku 
przy ul. Żeromskiego po-
trzeba minimum kilku mi-
lionów złotych. Mam na-
dzieję, że Cechowi uda się 
zdobyć do� nasowanie, bo 
w przeciwnym wypadku 
za kilka lat budynek nie 
będzie się już nadawał do 
użytkowania.

Infrastruktura to jed-
no, ale ważnym elemen-
tem jest też zaplecze 
techniczne. SCK zakupi-
ło ostatnio dużo nowego 
sprzętu, w tym nagłośnie-
niowego.
Mamy coraz lepszy sprzęt 
do organizacji imprez ple-
nerowych, przez co jeste-
śmy w stanie obsłużyć małe 
i średnie imprezy, chociaż-
by na nowo powstałej plaży 
miejskiej. Dzięki do� nan-
sowaniu z urzędu miasta, 
za które chcę podziękować 
burmistrzowi i radzie, uda-
ło się kupić m.in. naprawdę 
nowoczesny system dźwię-
kowy. Teraz najbardziej po-
trzebny jest nam cyfrowy 
mikser. Musimy dalej gro-
madzić sprzęt, choćby z my-
ślą o imprezach w nowej 
muszli koncertowej na pod-
zamczu. Tamta przestrzeń 
to wyzwanie. 

Mówiliśmy o produkcjach 
własnych, ale SCK zapra-
sza też na występy wie-
lu znakomitych artystów. 
Kto tej jesieni przyjedzie 
do Sochaczewa?
Staramy się, raz w miesią-
cu zapraszać artystów z naj-
wyższej półki. Dużo będzie 
działo się już w paździer-
niku. Wystąpi kabaret Ani 
Mru Mru, wystawiony zosta-
nie spektakl teatralny „Męż-
czyzna idealny”, koncert za-
gra u nas grupa MoCarta. Na 
25 grudnia udało nam się za-
prosić znaną artystkę Marię 
Pomianowską, która wraz z 
zespołem zagra koncert świą-
teczny „Kolędy Polskie na 
Pięciu Kontynentach”. 

Znani artyści chcą przy-
jeżdżać do naszego mia-
sta?
Oczywiście. Staramy się 
kontaktować bezpośrednio 
z artystami, bo wówczas bi-
lety są tańsze. Niestety w 
dziewięćdziesięciu procen-
tach przypadków spotyka-
my się z odmową i jesteśmy 
odsyłani do agencji evento-
wych. Prawda jest taka, że 
to one rządzą rynkiem kon-
certowym. W wielu przy-
padkach udaje się jednak 
dojść do porozumienia i bi-
lety, które pierwotnie miały 
kosztować 70 zł można ku-
pić za 40 zł. 

Uruchomili też państwo 
internetową sprzedaż bi-
letów.
Wprowadziliśmy taki sys-
tem w zeszłym roku. Wej-
ściówki na wydarzenia kul-
turalne można nabyć na 
naszej stronie interneto-
wej, pod adresem sck.so-
chaczew.pl/kup-bilet. To 
propozycja dla młodsze-
go pokolenia, a dla starsze-
go oczywiście zachowali-
śmy tradycyjną sprzedaż w 
naszych siedzibach. Bilety 
można też rezerwować tele-
fonicznie.

Na koniec proszę powie-
dzieć coś więcej o pla-
nach Cameraty Mazovii. 
Jaką rolę orkiestra będzie 
odgrywać w centrum kul-
tury?
Będziemy kontynuować se-
rię koncertów symfonicz-
nych, zapoczątkowaną wy-
stępem z okazji 1050-lecia 
chrztu Polski. Oprócz tego 
w nadchodzącym sezo-
nie Camerata Mazovia bę-
dzie współpracować z sek-
cjami i współtworzyć różne 
produkcje SCK. Przykła-
dowo planujemy występ na 
tegorocznej gali � nałowej 
projektu „Sochaczew roz-
śpiewany”. Dzięki temu wy-
darzenie to nabierze jesz-
cze większego rozmachu. 
Prowadzona przeze mnie 
orkiestra rozpoczęła tak-
że współpracę z zespołem 
Abstrakt, który, oprócz 
swojej działalności turnie-
jowej, świetnie też rozwija 
część baletową. 1 paździer-
nika Camerata Mazovia i 
Abstrakt zaprezentują się 
wspólnie na chodakowskiej 
scenie w przedstawieniu 
„Cztery pory roku”.

Tegoroczna jesień pełna kultury
1 września ubiegłego roku, w wyniku połączenia Miejskiego Ośrodka Kultury i Klubu Nauczyciela, powstało Sochaczewskie 
Centrum Kultury. Od jesieni SCK rusza z nowym sezonem artystycznym. O tym, co zmieniło się w domach kultury 
w ostatnim roku, o trwających remontach, nowościach w programie, produkcjach własnych i organizowanych wydarzeniach 
kulturalnych, z dyrektorem SCK Arturem Komorowskim rozmawia Maciej Frankowski. Daniel Wachowski

daniel.wachowski@sochaczew.pl

Grupa jest otwarta dla wszyst-
kich zainteresowanych, choć 
w przypadku fotogra� i raczej 
stawia się na młodzież, doro-
słych i seniorów. OtoFOTO 
to cykliczne, oparte na syste-
matycznej pracy uczestników 
warsztaty rozwijające i pogłę-
biające talent. Entuzjaści fo-
togra� i mają zajęcia w studio, 
jeżdżą na plenery, organizują 
wystawy i warsztaty fotogra-
� czne, ale przede wszystkim 
dobrze się bawią.

Zajęcia prowadzi Prze-
mko Stachowski, absolwent 
warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, w latach 90. stypen-
dysta Centro Internaziona-
le Studi Insegnamento Mosa-
ico w Rawennie we Włoszech, 
gdzie poznawał techniki arty-
stycznej mozaiki marmuro-
wej. Brał udział w wielu wy-
stawach indywidualnych w 
kraju i za granicą. Zrealizował 
autorskie, artystyczne aran-
żacje wnętrz np. kaplice sióstr 
niepokalanek w Szymanowie 
i Kościerzynie.

OtoFOTO w plenerze
W SCK od kilku lat działa Koło Entuzjastów Fotografi i Cyfrowej OtoFOTO. 
W ostatnim tygodniu wakacji artyści wybrali się na V Letni Plener Grupy OtoFOTO. 
Tym razem natchnienia i ciekawych obiektów szukali w Guzowie, Miedniewicach, Puszczy 
Mariańskiej, Żyrardowie i Radziejowicach. Oto kilka prac powstałych w czasie pleneru.
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Szlachetna Paczka rusza 
w tym roku w Sochacze-
wie już po raz czwarty, a 
w Teresinie po raz drugi. 
W ubiegłym roku udało się 
pomóc 24 rodzinom z tere-
nu miasta i 36 z Teresina i 
gmin otaczających Socha-
czew. Nie udałoby się to 
bez pracy wolontariuszy, 
dlatego już teraz rozpo-
czyna się rekrutacja do no-
wej edycji.

Szlachetna Paczka to pro-
jekt, który łączy biednych 
i bogatych. Wolontariusze 
odwiedzają potrzebujące 
rodziny, aby dowiedzieć się 
jakie mają problemy, cze-
go potrzebują. Potem two-
rzą opis rodziny, który tra-
� a na stronę, dzięki temu 
Darczyńca odpowiada na 
realne potrzeby rodziny. Fi-

nał całej akcji odbędzie się 
w weekend 10-11 grudnia, 
wtedy wolontariusze spo-
tkają się z Darczyńcami w 
magazynie i paczki tra� ą do 
rodzin. Przez osoby zaanga-
żowane w projekt ten week-
end nazywany jest weeken-
dem cudów. 

W tym roku w Socha-
czewie liderem jest Domi-
nika Tępczyk, a w Teresinie 
Sylwia Białkowska. Aby zo-
stać wolontariuszem Szla-
chetnej Paczki należy wy-
pełnić formularz na stronie 
www.superw.pl i wybrać 
odpowiedni rejon, w zależ-
ności od tego, czy chce się 
działać w Sochaczewie czy 
w Teresinie.

Zachęcamy wszystkich 
zainteresowanych do udzia-
łu w tej potrzebnej akcji. 
(sos)

IV Szlachetna Paczka

5 września dyrektor Artur Komorowski (na zdjęciu z lewej) podpisał umowę na drugi etap remontu budynku SCK w Boryszewie
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ZA BARIERĄ PRAWAW MIEŚCIE

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Jak sama nazwa wskazu-
je, komisja sprawuje pie-
czę nad rozległym zakre-
sem działania miasta. Musi 
zapoznać się z każdym pro-
jektem uchwały związanej z 
wymienionym w jej nazwie 
zakresem i rzetelnie zaopi-
niować taki projekt. 

Komisja często spraw-
dza, czy przyjęte uchwa-
ły wprowadzane są w życie 
zgodnie z ich założeniami. 
Analizuje też poszczególne 
zakresy działania władz mia-
sta i przedstawia swoje reko-
mendacje. W ostatnim czasie 
komisja analizowała na przy-
kład zakres wysokości czyn-
szów w lokalach socjalnych, 
będących w zasobach mia-
sta. Przyglądała się również 
realizacji zadań związanych 
z remontami i utrzymaniem 
budynków komunalnych i 
ochroną środowiska. 

Jak mówi Marek Ko-
sieradzki, zadaniem komi-
sji nie jest wytykanie błę-
dów, ale wypracowywanie 
i proponowanie rozsądnych 
usprawnień.

- Jeśli chodzi o gospo-
darkę mieszkaniową, widać, 
że w ostatnich latach jest 
prowadzona mądrze i racjo-
nalnie. Miasto pozostawi-
ło w swoich zasobach abso-
lutne minimum konieczne 
dla zapewnienia lokalu so-
cjalnego czy tymczasowe-
go naprawdę potrzebują-
cym. Musimy zdawać sobie 
sprawę, że tego typu loka-
le w przeszłości często były 
dewastowane, a za ich przy-
wrócenie do odpowiednie-
go standardu zapłacić mu-
sieli wszyscy mieszkańcy 
Sochaczewa – mówi prze-
wodniczący.

Komisja nie ma żadnych 
zastrzeżeń do gospodar-
ki lokalami mieszkalnymi. 
Nie ma przestojów mię-
dzy kolejnymi najmami, nie 
zdarzają się też lokale bez 
przydziału.

W kwietniu 2015 roku 
komisja przyjrzała się rów-
nież działalności cmenta-
rza komunalnego. - Mieli-
śmy kilka uwag i spostrzeżeń 
– mówi Marek Kosieradz-
ki. - Szczegółowo wymieni-
liśmy je w protokole, wska-
zując co należy zrobić, żeby 
osiągnąć potrzebne standar-
dy. Musimy jednak pamiętać, 
że cmentarz jest instytucją 
samo� nansującą się, a wdro-
żenie naszych zaleceń wy-
magałoby nakładów � nanso-
wych, co jest bardzo trudne 
w sytuacji, gdy dysponenci 
kwater na cmentarzu zalega-
ją z opłatami na ponad 260 
tysięcy złotych. Tak nieste-
ty wygląda sytuacja. Gdyby 
wszyscy uregulowali należ-
ności, cmentarz wyglądałby 
zupełnie inaczej. Ja nie mogę 
proponować rozwiązania, 
w którym potrzebna kwota 
zostanie dołożona z budże-
tu miasta, bo to byłoby nie-
sprawiedliwe względem osób 
uczciwie płacących podatki. 
Mimo tych trudności duża 
część naszych zaleceń zosta-
ła wprowadzona.

M. Kosieradzki przypo-
mina, że regulamin cmen-
tarza wymaga od jego 
zarządcy wykonania chod-
ników między grobami, a 
to kolejne koszty. W tej sy-
tuacji dyrekcja zobowiązała 

się do realizowania zaleceń 
stopniowo, w miarę możli-
wości � nansowych.

- Sprawa byłaby zde-
cydowanie prostsza, gdy-
by dłużnicy wnieśli zaległe 
opłaty. Pozwoliłoby to na 
znaczne poprawienie este-
tyki obiektu – dodaje Marek 
Kosieradzki i zapowiada, 
że przedstawi rozwiązania, 
które usprawnią pobieranie 
składek.

W ostatnim czasie ko-
misja analizowała również 
działania Wydziału Ochro-
ny Środowiska.

- Podczas spotkań po-
ruszaliśmy między inny-
mi problem starodrzewu w 
mieście – mówi przewodni-
czący. - Sochaczew to mia-
sto o bardzo dużym zasobie 
terenów zielonych. Drzewa 
znajdują się wzdłuż wielu 
ulic, co z jednej strony jest 
miłe dla oka, niestety z dru-
giej powoduje zagrożenie. 
Dlatego bardzo ważnym 
jest, żeby na bieżąco identy-
� kować chore drzewa i za-
stępować je nowymi nasa-
dzeniami. Posłużę się takim 
przykładem. Osobiście za-
biegałem, by na Towarowej 
wyciąć stare, chore wierzby, 
i tak się stało. Po czym je-
sienią przeszła tam wichu-
ra, która przewróciła dwa, 
podkreślmy, zdrowe drze-

wa i uszkodziła płot. Strach 
pomyśleć do jakich szkód 
mogłoby dojść, gdyby znaj-
dował się tam również ten 
wycięty starodrzew. Śro-
dowisko naturalne trzeba 
chronić, ale trzeba to robić 
mądrze.

Innym ważnym zagad-
nieniem, które badała komi-
sja, jest gospodarka odpada-
mi komunalnymi. Wnioski 
nie są optymistyczne. Wła-
ściwie wszyscy mieszkańcy 
bloków deklarują segrego-
wanie śmieci, ale z segrega-
cją jest problem. 

- Błąd został popełnio-
ny już na poziomie ustawy 
– uważa Marek Kosieradz-
ki. - Potrzeba posiadania 
w domu czterech koszy na 
śmieci skutecznie zniechęca 
ludzi do segregowania od-
padów. Tymczasem świet-
nie sprawdziłby się system 
brytyjski, gdzie śmieci dzie-
lone są tylko na dwa kosze. 
W jednym odpady zmiesza-
ne, w drugi możliwe do re-
cyklingu, jak papier, szkło 
czy plastik. Postawienie w 
domu dwóch koszy nie jest 
problemem. Byłoby to też 
znacznym ułatwieniem dla 
miasta, bo zamiast czterech 
pojemników wystarczyłoby 
postawić na osiedlach dwa.

Jak deklaruje przewod-
niczący, w najbliższych 
dwóch latach miasto nadal 
będzie remontowało ulice, 
budowało place zabaw, re-
montowało parki.

- Niektórzy ludzie nawet 
narzekają, że tych remon-
tów jest za dużo, ale pod-
stawowe zalecenie naszej 
komisji pozostaje proste: 
utrzymać wysokie nakłady 
na poprawę infrastruktury 
w mieście i tempo poprawy 
tej infrastruktury – dekla-
ruje Marek Kosieradzki. - 
W Sochaczewie w pewnym 
momencie nawarstwiła się 
masa zapóźnień inwestycyj-
nych. Prace nad ich nadro-
bieniem prowadzone są już 
od sześciu lat i muszą jesz-
cze potrwać.

Szybko nadrabiamy zaległości
Jesienią miną dwa lata pracy sochaczewskiej Rady Miejskiej, a to oznacza, ze zbliża się półmetek 
kadencji. Postanowiliśmy zapytać przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej, jak oceniają ten 
czas, co się udało, a czym należy się zająć w najbliższej przyszłości. Zaczynamy od Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ochrony Środowiska. Jej przewodniczącym jest Marek Kosieradzki.

 RADA MIASTA NA PÓŁMETKU

Średnio co półtorej minuty 
ktoś łamie przepisy i na-
rażając własne życie prze-
biega przez ruchliwą al. 
600-lecia. 

Operatorzy miejskiego mo-
nitoringu wybrali jeden 
dzień i jedną godzinę. Po-
stanowili sprawdzić, ile razy 
przez 60 minut ktoś przebie-
gnie przez jezdnię na wyso-
kości targowiska i placu za-
baw dla dzieci. Wynik jest 
zatrważający – 45 przypad-
ków. Dzieje się tak, mimo iż 
kilkadziesiąt metrów dalej 

jest przejście dla pieszych z 
sygnalizacją świetlną. 

Na jak poważne zagro-
żenie wystawiają się piesi, 
pokazuje zapis z tej samej 
kamery. Aleja 600-lecia, 
przejście dla pieszych na-
przeciw całodobowej apte-
ki. Przed pasami jeden kie-
rowca postanawia skręcić w 
ulicę Długą, kolejny bardzo 
się spieszy i omija go z pra-
wej strony. Nie zauważa, że 
na pasach jest mężczyzna. 
Naprawdę wystarczy chwila 
nieuwagi, by doszło do tra-
gedii. (daw)

Okiem kamer 
monitor ingu

Kajakarze też tam byli
W poprzednim numerze gazety, w tekście opisującym 
drugie Święto Bzury, nie wspomnieliśmy o wkładzie 
Stowarzyszenia Kajakarzy Sochaczewa, którzy byli 
jednym z organizatorów imprezy. Członkowie stowarzy-
szenia byli odpowiedzialni za przygotowanie zawodów 
kajakowych, organizowali zawody ratownictwa wodne-
go i konkurs „Pływania na byle czym”. To oni oferowali 
możliwość darmowego wypożyczenia kajaków. Pomi-
nięcie ich w relacji nie było zamierzone.

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

31 sierpnia o godzinie 22:50 
policjanci podczas patrolu na 
stacji benzynowej przy uli-
cy Warszawskiej zauważyli 
trzech nerwowo zachowują-
cych się mężczyzn. Funkcjo-
nariusze postanowili ich wy-
legitymować. W trakcie tych 
czynności 26-letni Marcin S. 
próbował schować się za ko-
legą i wyrzucił coś na ziemię. 
Jak się okazało, był to foliowy 
woreczek z amfetaminą. Po-
licjanci przeszukali 26-latka 
i znaleźli przy nim dodatko-
wo kolejny woreczek z amfe-
taminą i jeszcze jeden, z ma-
rihuaną.

Do następnego zatrzyma-
nia doszło 1 września o godzi-
nie 2:20. Podczas patrolowania 
ulicy Warszawskiej, w rejonie 
mostu nad Bzurą, funkcjona-
riusze zauważyli dwóch po-
dejrzanie zachowujących się 
mężczyzn. Policjanci postano-
wili ich skontrolować. Podczas 
kontroli osobistej u Danie-
la W., 18-letniego mieszkań-
ca Sochaczewa, znaleziono to-
rebkę foliową z marihuaną. 
Mężczyzna został zatrzymany. 
Funkcjonariusze przeszuka-
li także jego miejsce zamiesz-
kania, gdzie znaleźli inne-

go mieszkańca Sochaczewa, 
20-letniego Krzysztofa W. Był 
on w posiadaniu znacznej ilo-
ści marihuany. Mężczyzna 
również został zatrzymany i 
oczekuje na przedstawienie za-
rzutu.

Tego samego dnia wieczo-
rem, w miejscowości Mistrze-
wice, funkcjonariusze zatrzy-
mali do kontroli seata, którym 
kierowała Aneta Ł., 19-letnia 
mieszkanka Sochaczewa. Pod-

czas kontroli kobieta zacho-
wywała się bardzo dziwnie, 
co wzbudziło w funkcjona-
riuszach podejrzenie, że może 
być pod wpływem substan-
cji odurzających. W związku 
z tym policjanci skontrolowa-
li pojazd, jednak nic w nim nie 
znaleźli. Następnie przeszuka-
li odzież wierzchnią zatrzyma-
nej. W prawym bucie kobiety 
znaleźli dwie torebki foliowe z 
amfetaminą. W tym momen-

cie, z obawy przed dokładniej-
szą kontrolą, 19-latka wyjęła 
dwie torebki foliowe z marihu-
aną, które chowała w biustono-
szu. Kobieta oczekuje teraz na 
przedstawienie zarzutu posia-
dania środków odurzających. 
Trzeba pamiętać, że za narusze-
nie przepisów ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii grozi 
do 3 lat pozbawienia wolności.

Seria zatrzymań jest wyni-
kiem skoordynowanych dzia-
łań naszych policjantów. Jak 
powiedział nam starszy aspi-
rant Paweł Rynkiewicz z Ko-
mendy Powiatowej Policji w 
Sochaczewie, głównym założe-
niem działań nie jest ujmowa-
nie przestępców, a szeroko po-
jęta pro� laktyka.

- Poza wzmożonymi kon-
trolami zaplanowaliśmy serię 
spotkań w szkołach, podczas 
których uczulamy na zagro-
żenia związane z zażywaniem 
narkotyków - mówi Paweł 
Rynkiewicz. - Naszym celem 
jest chronienie młodych ludzi, 
szczególnie narażonych na uza-
leżnienia.

W związku z prowadzo-
ną akcją, w szkołach odbędą 
się kontrole z psem policyjnym, 
przeprowadzone w losowo wy-
branych klasach. Policjanci pla-
nują w tym roku skontrolować 
ponad 700 uczniów.

Seria narkotykowych wpadek
Od końca sierpnia policja regularnie zatrzymaje posiadaczy narkotyków. Ma to 
związek z prowadzoną na szeroką skalę akcją, która ma szansę uchronić młodzież 
szkolną przed kontaktem z niebezpiecznymi substancjami po powrocie z wakacji.

23 września nad zalewem 
w Boryszewie Komenda Po-
wiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej razem z Miejskim 
Zespołem Zarządzania Kryzy-
sowej przeprowadzi ćwiczenia 
z działań ratowniczych pod-
czas zagrożeń powodziowych. 

Ćwiczenia pozwolą oce-
nić sprawność systemu za-
bezpieczania logistycznego 
oraz udoskonalić procedu-
ry i współdziałanie odpo-
wiednich służb w przypad-
ku wystąpienia zagrożenia 
powodziowego na terenie 
naszego miasta.

Autorami scenariusza 
manewrów są sochaczewscy 
strażacy, którzy zostali zo-
bligowani przez komendan-
ta wojewódzkiego do spraw-

dzania gotowości bojowej 
w sytuacjach zagrożeniach 
powodziowego na tere-
nie mazowieckiego obwo-
du operacyjnego. W ćwicze-
niach wezmą udział także 
m.in. jednostki ochotnicze z 
terenu powiatu sochaczew-
skiego należące do Kom-
panii Powodziowej Płońsk 
- OSP Niepokalanów i OSP 
Kamion.

Manewry odbędą się w 
formie praktycznej. W ich 
ramach zainscenizowanych 
zostanie kilka epizodów, 
np. układanie worków z 
piaskiem, ewakuacja ludno-
ści z terenów zalewowych. 
Możliwe także, że na tere-
nie byłej cegielni zaimpro-
wizowana zostanie walka z 
pożarem. (mf)

Rankiem 2 września do szpi-
tala powiatowego wpłynęło 
zgłoszenie o mężczyźnie, z wy-
glądu ponad 60-letnim, leżą-
cym na ulicy Senatorskiej. Le-
karze po przybyciu na miejsce 
stwierdzili jego zgon z przy-
czyn naturalnych. Okazało się, 
że zmarły to 49-letni Zdzisław 
Z., który od dawna miał pro-
blemy z alkoholem.

Jak się dowiedzieliśmy, przepro-
wadzone na miejscu odnalezienia 
zwłok czynności z udziałem pro-
kuratora, pozwoliły ustalić, że do 
śmierci mężczyzny nie przyczy-
niły się tzw. osoby trzecie. Dlate-
go prokurator zdecydował o wy-
daniu ciała córce zmarłego.

Z informacji jakie uzyska-
liśmy od o� cera prasowego Ko-
mendy Powiatowej Policji w So-
chaczewie, wynika niestety, że 
policja dość często w ostatnim 
czasie ma do czynienia z przy-
padkami śmierci z powodu nad-
użycia alkoholu.

- Zdajemy sobie sprawę z ist-
nienia grupy ludzi tak uzależnio-
nych, że nie pozwalają sobie po-
móc - mówi Paweł Rynkiewicz. 

Policja prowadzi szereg dzia-
łań mających na celu pomaganie 
bezdomnym lub uzależnionym 
od alkoholu. Już na paździer-
nik zaplanowana jest kolejna ak-

cja sprawdzania pustostanów i 
miejsc znanych z przebywania 
osób bez dachu nad głową. We 
współpracy z sochaczewskim 
MOPS policjanci mogą zorgani-
zować potrzebującym kąpiel i cie-
płe ubrania. Mogą też pomóc w 
uzyskaniu skierowania do ośrod-
ka dla bezdomnych.

- Niestety istnieje grupa osób, 
które z takiej pomocy nie chcą sko-
rzystać - dodaje Paweł Rynkiewicz. 
- Ośrodek kojarzy im się przede 
wszystkim z miejscem, w którym 
nie można spożywać alkoholu, a 
ich uzależnienie jest tak silne, że 
nie potra� ą dla swojego bezpie-
czeństwa zrezygnować z nałogu, 
nawet na okres jesienno-zimowy. 
Takie osoby możemy jedynie prze-
trzymać do wytrzeźwienia, ale 
w świetle prawa nie możemy ich 
ubezwłasnowolnić.

Część bezdomnych decyduje 
się pozostać w ośrodku do końca 
zimy, po czym znowu wracają na 
ulicę. Policja nie ma możliwości 
odebrania komuś prawa do decy-
dowania o swoim życiu, nawet je-
śli robi to w sposób destrukcyjny 
dla siebie. Nałóg jest w tym przy-
padku tym bardziej wyniszczają-
cy, że osoby takie często spożywa-
ją zanieczyszczony, tani alkohol 
pochodzący spoza legalnego 
obiegu. (seb)

Za dużo wypił

Sprawdzą gotowość
Jak poinformowali nas pra-
cownicy Urzędu Skarbowe-
go w Sochaczewie, w całej 
Polsce rozsyłane są maile, 
których autor podszywa się 
pod Ministerstwo Finan-
sów. 

Celem hakerów jest zawi-
rusowanie naszego sprzę-
tu, dlatego Ministerstwo 
Finansów ostrzega, by 
pod żadnym pozorem nie 
otwierać załączników wia-
domości. Ataki mają na 
celu wyłudzenie danych 
osobowych, kradzież ha-
seł, numerów kont i kart 
kredytowych oraz tym po-
dobnych poufnych infor-
macji. 

Fałszywe maile z 
ostatnich dni są bardzo 

dobrze spreparowane. W 
treści mowa jest o „ukry-
waniu dochodów” lub 
„wyznaczonej kontroli 
dochodów”. Rzekomym 
postępowaniom nadawa-
ny jest fikcyjny numer 
sprawy urzędowej, zawie-
ra ona NIP i REGON mi-
nisterstwa albo wezwanie 
do osobistego stawien-
nictwa. 

Pracownicy Urzędu 
Skarbowego apelują o czuj-
ność. Proszą również, by 
pamiętać, że prawidło-
we adresy mailowe Mini-
sterstwa Finansów kończą 
się na „mf.gov.pl”. Oszuści 
rozsyłają swoje wiadomo-
ści z adresów w domenie np. 
„piastlan.net”, „edu.pl” i in-
nych. (ap)

Uwaga na fałszywe maile

Kim są osoby przesiadujące 
w centrum miasta, które wi-
dzimy codziennie w okolicy 
sklepów, parków, skwerów? 
Czy są to mieszkańcy So-
chaczewa czy przyjezdni?
Problem dotyczy bezdomnych 
z problemem alkoholowym, za-
równo kobiet, jak i mężczyzn. 
Ci, których widujemy w Socha-
czewie, są z różnych stron Pol-
ski. Do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej przycho-
dzi około 20 z nich, pochodzą-
cych najczęściej z naszego rejo-
nu. Osób takich jest oczywiście 
więcej, pozostali nie szukają po 
prostu u nas wsparcia. Mamy 
okres letni, w którym bezdomni 
najlepiej sobie radzą. Są w stanie 
przetrwać dzięki np. żebraniu.

Jakie działania podej-
mujecie w stosunku do 
nich?
Obecnie nasza praca socjalna 
skupia się na aktywizowaniu 
naszych klientów. Jeżeli są to lu-
dzie zdrowi i zdolni do utrzy-
mania się, nie przysługują im 

zasiłki. Wyszukujemy im ofer-
ty pracy, także z zakwaterowa-
niem. Jaki sens ma kierowanie 
osób do ośrodków dla bezdom-
nych, gdy pojawiają się ofer-
ty prac sezonowych i stałych? 
By mogli poszukać pracy, udo-
stępniamy im telefon i inter-
net. Niestety, najczęściej u tych 
osób kończy się na deklaracjach. 
Twierdzą, że chcą znaleźć etat, 
pobierają ubranie, idą do prowa-
dzonej przez miasto przy współ-
pracy z para� ą jadłodajni, i wię-
cej się nie pokazują. 

Może powinni zacząć od 
leczenia odwykowego?

Nie są to ludzie ubezwła-
snowolnieni, nie możemy ich 
do niczego zmusić. W najbar-
dziej zaawansowanej fazie cho-
roby alkoholowej uzależnieni 
nie widzą problemu. Ze swojej 
strony możemy zasugerować 
wizytę u specjalisty, spróbować 
zmobilizować do kontaktu z 
terapeutą czy umówić na wi-
zytę. To, czy ktoś z tego skorzy-
sta, jest jego prywatną sprawą. 

O to, czy można pomóc tym ludziom, zapytaliśmy specja-
listę pracy socjalnej MOPS Krystynę Krzywonos.

Na pierwszym planie radny Marek Kosieradzki
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OŚWIATA SZKOŁA

Ilu uczniów 1 września 
rozpoczęło naukę w pod-
legających miastu szko-
łach podstawowych 
i gimnazjach?
Niemal 3000. Największa 
grupa to uczniowie czterech 
szkół podstawowych, po-
nad 2100 dzieci. W gimna-
zjach mamy 700 uczniów, a 
w przedszkolach miejskich 
niemal 900 dzieci. Łącz-
nie nasi nauczyciele zapew-
niają opiekę ponad 3800 
uczniom i przedszkolakom. 
W sumie powstało 36 od-
działów przedszkolnych i 
133 oddziały w szkołach 
podstawowych oraz gim-
nazjach. Przeciętnie to 22-
23 uczniów w jednej klasie, 
więc nie można powiedzieć, 
że są przepełnione. W tym 
roku w kilkunastu miej-
skich placówkach uczyć bę-
dzie ponad 400 nauczycieli. 
Przez wakacje ciężko pra-
cował cały Miejski Zespół 
Ekonomiczno-Administra-
cyjny, dyrektorzy placówek, 
pracownicy obsługi i admi-
nistracji. To oni wspiera-
li nas w przygotowaniach 
do nowego roku szkolnego, 
nadzorowali remonty łazie-
nek, sal, wymianę podłóg. 
Utrzymanie tej infrastruk-
tury to nieustająca praca. 

Z jakimi zmianami we-
szliśmy w rok szkolny 
2016/2017?
Było ich kilka, ale do zmian 
zdążyliśmy się już przy-
zwyczaić. Od września do 
szkoły mają obowiązek iść 
siedmiolatki, a nie jak do-
tychczas sześciolatki. Choć 
warto odnotować, że mamy 
aż 65 dzieci, które mimo to 
poszły do pierwszej klasy 
rok wcześniej. 

Są też dzieci, które rodzi-
ce zdecydowali pozosta-
wić w pierwszej klasie na 
drugi rok.
To mała grupa, kilkanaścio-
ro dzieci. W tym przypadku 
decyzja należała wyłącznie 
do rodziców.

Ile klas pierwszych utwo-
rzono w sochaczew-
skich szkołach podsta-
wowych?
W tym roku, ze wzglę-
du na zmianę wieku szkol-
nego, nabór był trudniej-
szy. Utworzyliśmy 7 klas, 
podczas gdy w poprzed-
nich latach było ich ok. 15. 
Jednak dzięki innemu ele-
mentowi reformy, objęciu 
obowiązkowym wychowa-
niem przedszkolnym czte-
rolatków, wzrosła liczba od-
działów w przedszkolach. 
Utworzyliśmy je w � liach, 
w budynkach szkół. Obec-
nie takich grup działających 
poza siedzibami przedszko-
li jest dziesięć – najwięcej, 
aż pięć, w Gimnazjum nr 
2, trzy grupy w Szkole Pod-
stawowej nr 2 oraz dwie w 
„trójce” przy ulicy Hanki 
Sawickiej. Dzięki temu wy-
korzystujemy puste szkolne 
sale, a nauczyciele zachowu-
ją miejsca pracy. 

W każdej placówce w wa-
kacje prowadzono re-
monty, w jednych mniej-
sze, w innych znacznie 
poważniejsze. 

W Zespole Szkół w Choda-
kowie kontynuowaliśmy ka-
pitalny remont budynku. W 
minionym roku, w ramach 
Sochaczewskiego Budżetu 
Obywatelskiego, szkoła zdo-
była ponad milion złotych 
na wymianę sieci centralne-
go ogrzewania, sieci wodno-
-kanalizacyjnej i elektrycz-
nej. W tym roku z budżetu 
miasta na kolejny etap prze-
znaczyliśmy 360 tys. zł, a w 
przyszłym planujemy konty-
nuację prac. W Szkole Pod-
stawowej nr 3 remontowa-
no łazienki i, podobnie jak 
wcześniej w Chodakowie, 
prace te wykonywano w ra-
mach budżetu obywatelskie-
go. To inwestycja wartości 
ok. 100 tys. zł. W pozosta-
łych placówkach wymienia-
liśmy instalacje wewnętrzne, 
remontowaliśmy sale lekcyj-
ne, podłogi na korytarzach 
i w łazienkach. Łącznie na 
wakacyjne remonty odłoży-
liśmy 700 tys. zł. 

Przy Szkole Podstawowej 
nr 2 od września miało 
funkcjonować nowe bo-
isko, ale jak widać prace 
się przeciągają. 

Niestety � rmie wyłonio-
nej w przetargu nie udało 
się w wyznaczonym termi-
nie, czyli przed pierwszym 
dzwonk iem, za kończyć 
jego budowy. I wykonawcy i 
nam zależy, by boisko z od-
wodnieniem oraz dwutoro-
wą bieżnią oddać do użytku 
jak najszybciej. Z każdym 
dniem jesteśmy coraz bli-
żej symbolicznego przecię-
cia wstęgi. 

Wracając do zmian w 
systemie oświaty, ratusz 
ma już opracowany plan 
działań w związku z likwi-
dacją gimnazjów?
Nikt w tej chwili nie ma go-
towego scenariusza, bo nie 
ma jeszcze aktów wykonaw-
czych. Znamy zapowiedzi 
ministra edukacji, ale z kon-
kretnymi działaniami mo-
żemy ruszyć po ukazaniu się 
przepisów. Chcę jednak już 
dziś zapewnić, że poradzimy 
sobie z reformą, a uczniowie, 
rodzice i nauczyciele mogą 
spać spokojnie. 

Skąd ta pewność?
Wynika z doświadczenia. 
W 2013 roku do naszych 

placówek przyjęliśmy set-
kę sześcioletnich pierw-
szoklasistów, a dwa lata 
później, gdy wprowadzo-
no obowiązek szkolny dla 
tej grupy dzieci, musieli-
śmy przyjąć aż 300. I pora-
dziliśmy sobie z zadaniem. 
Kilkanaście lat temu w So-
chaczewie było 500 miejsc 
w przedszkolach, a dziś, w 
miejskich i niepublicznych, 
ale w znacznej części � nan-
sowanych z budżetu miasta 
placówkach, jest ich ponad 
1500. Dzięki temu spełnili-
śmy obowiązek zapewnie-
nia miejsc wszystkim - naj-
pierw sześciolatkom, potem 
pięciolatkom, a od teraz 
także dzieciom czterolet-
nim. Szacujemy, że liczba 
miejsc w sochaczewskich 
przedszkolach pokrywa aż 
96 procent potrzeb. Podob-
ne obawy jak dziś o to, czy 
się uda, czy wystarczy klas, 
warunki nauki będą na 
właściwym poziomie, ob-
serwowaliśmy w chwili po-
woływania do życia gim-
nazjów. Pytań były tysiące, 
ale polskie samorządy na 
tyle okrzepły po ponad 25 
latach funkcjonowania, 

że z każdym wyzwaniem 
są w stanie sobie dać radę. 
Mogę zapewnić, że zrobimy 
wszystko, by majątek szkół, 
ich kadrę, budynki, całą in-
frastrukturę sportową do-
brze wykorzystać. Żaden 
gmach obecnie zajmowany 
przez gimnazja nie będzie 
stał pusty. Przecież dzieci 
nie znikną, przedłużą tylko 
swój pobyt w podstawówce 
o dwa lata. 

Sugeruje Pan oddziały fi -
lialne szkół podstawo-
wych?
Na tym etapie naprawdę ni-
czego nie przesądzamy, ale 
warto podkreślić, że z � lia-
mi mamy pozytywne do-
świadczenia. Jedenaście lat 
temu, czyli przed reakty-
wacją domu kultury w Bo-
ryszewie, najmłodsze dzie-
ci nie uczyły się w budynku 
głównym Szkoły Podstawo-
wej nr 2, lecz w tzw. ZDK-u. 
Przez lata podobne rozwią-
zanie stosowano w „czwór-
ce”, gdzie obok siebie funk-
cjonowała siedziba główna 
i tzw. mała czwórka przy 
ul. Niemcewicza. Od lat w 
przedszkolach tworzymy 
grupy zamiejscowe i to na-
prawdę się sprawdza. Dzieci 
z przedszkola nr 3 z powo-
dzeniem uczą się w jednym 
budynku z gimnazjalista-
mi z „dwójki”, zajmują tam 
pięć sal, mijają się ze star-
szymi kolegami w stołów-
ce. Nie słyszałem, by cokol-
wiek złego się wydarzyło. 
Przeciwnie, pani dyrek-
tor Chlebowska podkre-
śla, że obecność przedszko-
laków pozytywnie wpływa 
na gimnazjalistów, stara-
ją się dawać im dobry przy-
kład. Dziś rozważamy różne 
warianty, ale trudno jeszcze 
mówić o konkretach. Za-
pewniam, że przy � nanso-
wym wsparciu rządu, na 
które liczymy, i po ukazaniu 
się konkretnych przepisów 
opisujących, jak po reformie 
ma wyglądać polska szkoła, 
będziemy gotowi.

Pewność wynika z doświadczenia
Jak placówki edukacji są przygotowane do nowego roku szkolnego, kiedy uczniowie boryszewskiej „dwójki” wejdą na nowe 
boisko, jak samorząd poradził sobie z obowiązkiem zapewnienia wszystkim czterolatkom miejsc w przedszkolach, czy miasto 
przygotowuje się już do zapowiadanej przez rząd likwidacji gimnazjów? O nowym roku szkolnym z zastępcą burmistrza 
Markiem Fergińskim, zarządzającym w Urzędzie Miejskim m.in. sprawami oświaty, rozmawia Daniel Wachowski. 

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Jestem nauczycielką języ-
ka angielskiego w Zespole 
Szkół w Sochaczewie. Posta-
nowiłam wykorzystać moż-
liwości oferowane przez UE 
i udoskonalić swój warsz-
tat pracy, biorąc udział w 
szkoleniu metodyczno-ję-
zykowym. Wybrałam kurs 
"Kreatywne ćwiczenia w 
nauczaniu języka obcego" 
przeprowadzony przez In-
ternational Study Program-
mes - � rmę zajmującą się 
doskonaleniem zawodowym 
nauczycieli oraz kursami ję-
zykowymi na terenie Zjed-
noczonego Królestwa. W 
swoim wyborze kierowałam 
się potrzebami uczniów, któ-
rzy chcą, aby lekcje były cie-
kawsze, bardziej wciągające.

Szkolenie odbyło się w 
Dunfermline, dawnej stoli-
cy Szkocji, prowadzone było 
przez znanych angielskich 
trenerów: Jeremy’ego Tay-
lora i Jona Wrighta. Trwa-

ło dwa tygodnie. Poznałam 
wiele ciekawych ćwiczeń, 
które można wykorzystywać 
na lekcjach, doskonaliłam 
znajomość języka, wymie-
niałam się spostrzeżenia-
mi z kolegami i koleżanka-

mi po fachu z Austrii, Litwy, 
Niemiec, Węgier, Hiszpa-
nii. Miałam również oka-
zję do odwiedzenia dwóch 
szkół gimnazjalnych Dun-
fermline High School i Wo-
odmill High School i zoba-

czenia, jak wygląda edukacja 
w Szkocji. Mimo iż zajęcia 
trwały przez większość dnia, 
udało mi się również zwie-
dzić wiele wspaniałych 
miejsc: Edynburg, Glasgow, 
St Andrews, Culross, Stir-
ling.

Wizyta w Dunfermline 
była niezwykłym doświad-
czeniem, które z pewnością 
udoskonali mój warsztat 
pracy. Chciałabym zachę-
cić wszystkich nauczycie-
li do udziału w tego typu 
działaniach, ponieważ dają 
możliwość nowatorskiego 
spojrzenia na metodykę na-
uczania, poszerzenia hory-
zontów, zdobycia nowych 
doświadczeń zawodowych 
czy nawiązania współpracy 
międzynarodowej między 
szkołami.

Zachęcam do odwiedze-
nia strony Zespołu Szkół w 
Sochaczewie, na której moż-
na znaleźć bardziej szczegó-
łowy opis mobilności oraz 
do odwiedzenia strony pro-
jektu: erasmusplus.org.pl.

Do Szkocji z Erasmusem
Dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości doskonalenia 
zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkół publicznych i prywatnych. Agnieszka Kwiatkowska, 
nauczycielka Zespołu Szkół w Sochaczewie, opowiedziała nam o swojej przygodzie z Erasmusem+.

1 września, po ponad 
dwóch miesiącach wypo-
czynku, w szkołach powita-
no uczniów i o� cjalnie roz-
poczęto nowy rok nauki. Po 
południu w ratuszu trzyna-
stu nauczycielkom wręczo-
no akty potwierdzające ich 
awans na wyższy stopień 
zawodowy. 

W sali konferencyjnej UM z-ca 
burmistrza Marek Fergiński, 
wraz z dyrektorem Miejskie-
go Zespołu Ekonomiczno-Ad-
ministracyjnego Danutą Szew-
czyk -Kozłowską, najpierw 
odebrali ślubowanie, a chwilę 
potem wręczyli nauczycielkom 
akty potwierdzające ich awans 
na stopień nauczyciela miano-
wanego. Wszystkie panie, któ-
re przystąpiły w lipcu do eg-
zaminów, musiały wykazać 
się odpowiednim dorobkiem 
pedagogicznym, udowodnić 
kwali� kacje i zaangażowanie 
w pracę.

- Sochaczewscy nauczy-
ciele regularnie się szkolą, do-
kształcają. W minionym roku 
do egzaminów przystąpiło 

czternaście osób, w tym trzy-
naście. Widać, że swój zawód 
traktują poważnie, jak mi-
sję i wiążą z nim przyszłość. 

A to cieszy, bo wyższe kwali-
� kacje przekładają się na lep-
szą jakość nauczania. Na-
prawdę możemy być dumni 
z naszych kadr. Ponad poło-
wa nauczycieli zatrudnionych 
w prowadzonych przez mia-
sto przedszkolach, szkołach 
podstawowych i gimnazjach 
osiągnęła najwyższy stopień 
awansu. Ma tytuł nauczyciela 
dyplomowanego – mówi wi-
ceburmistrz Marek Fergiński. 

Akty mianowania ode-
brały: Wioletta Zygmunciak, 
Dagmara Niemiec, Katarzyna 
Dryja z chodakowskiego Ze-
społu Szkół, Anna Zakrzew-
ska, Renata Kacprzak, Małgo-
rzata Szyrle, Sylwia Borowiec 
ze Szkoły Podstawowej nr 4, Ju-
dyta Markiewicz i Urszula Mu-
ras z Gimnazjum nr 2, Paulina 
Chojnacka z przedszkola nr 1, 
Edyta Kaźmierska z przedszko-
la nr 3, Małgorzata Ścibor oraz 
Dorota Nalbert z przedszkola 
nr 4. (daw)

Mianowania dla trzynastu pań

Uczniowie z Chodakowa po-
wrócili po wakacjach do od-
mienionej szkoły. W sierpniu 
w budynku Zespołu Szkół 
trwały intensywne prace, 
aby zdążyć przed pierwszym 
dzwonkiem w nowym roku 
szkolnym.

Wymienionych zostało 35 par 
drzwi (skrzydła i futryny). Eki-
py remontowe usunęły z podłogi 
stare płytki PCV i zastąpiły je od-
porną na ścieranie wykładziną. 
Nowa podłoga została położona 
w dziewięciu salach lekcyjnych, 
a klasy pomalowane. Nowe ob-
licze zyskał też szkolny korytarz, 
gdzie na ścianach i su� cie pojawi-
ła się świeża farba, a olejne lampe-
rie zostały zastąpione dekoracyj-
nym tynkiem akrylowym. 

Na wakacyjny remont szko-
ły samorząd miejski przezna-
czył blisko 360 tys. zł. Wyko-
nawcą prac była sochaczewska 
� rma remontowo-budowlana 
- spółka SOCHBUD. Inwesty-
cja przebiegła zgodnie z harmo-
nogramem. Jej odbiór technicz-
ny odbył się w ostatnich dniach 
sierpnia. W piątek 2 września 
uczniowie chodakowskiej szko-
ły, zgodnie z planem, rozpoczę-
li zajęcia w odświeżonych kla-
sach.

Po pierwszym etapie grun-
townego remontu przeprowa-
dzonego przed rokiem, było to 
kolejne pracowite lato w tej pla-
cówce. I nie będzie ostatnie, bo 
w 2017 roku ratusz chce w Ze-
spole Szkół przebudować kuch-
nię.  (mf)

Powrócili do 
wyremontowanej szkoły

Zdajemy sobie sprawę, że dla dzieci to jeden z najtrudniej-
szych dni w roku. 1 września zaczął się nowy rok szkolny. Zno-
wu będą klasówki, kartkówki, może uwagi w dzienniczku, ale 
będą też dwie dłuższe przerwy świąteczne (w grudniu 10 dni, 
w kwietniu 6), ferie (od 11 do 26 lutego), nagrody za wyniki w 
nauce, wycieczki, zielone szkoły, a prędzej niż nam się wyda-
je – wakacje. Wbrew pogłoskom, rok szkolny zakończy się nie 
1 lipca, lecz tydzień wcześniej. 
W dniu rozpoczęcia roku szkolnego odwiedziliśmy z apara-
tem m.in. Gimnazjum nr 1. 

I po wakacjach
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Za nami kolejne spotkania w 
ramach projektu realizowa-
nego w „Kąciku Rodzinnym” 
sochaczewskiego MOPS. Ro-
dzice spotkali się z pediatrą 
oraz wzięli udział w zajęciach 
� tness. 

Najpierw, 30 sierpnia w Fabry-
ce Centrum przy ul. Poprzecz-
nej odbyły się kolejne bezpłatne 
zajęcia dla uczestniczek prowa-
dzone przez Annę Baśkiewicz 
- trenera � tness. Zajęcia były 
przygotowane w sposób do-
stosowany do możliwości ćwi-
czących. Panie mogły poruszać 
się w rytm muzyki, dotlenić i 
wzmocnić. Z kolei 6 września 
w MOPS lekarz pediatra Elżbie-
ta Matuszewska-Woźnica, ordy-
nator Oddziału Pediatrycznego 
Szpitala Powiatowego w Socha-
czewie rozmawiała z uczestnicz-
kami na temat prawidłowych 
nawyków prozdrowotnych. 
Mowa była m.in. o zdrowym 
odżywianiu kobiet w ciąży oraz 
dzieci, roli przebywania na świe-

żym powietrzu, oraz sytuacjach, 
kiedy konieczna jest interwencja 
lekarza. Elżbieta Matuszewska-
-Woźnica przybliżyła negatyw-
ne skutki nadużywania alko-
holu i palenia papierosów przez 
matki ciężarne oraz wpływ ta-
kich zachowań na płód. Pani 
doktor zwróciła uwagę rodzi-
ców na konieczność szczepień 
dzieci i zażywania suplemen-
tów diety w okresie jesienno-zi-
mowym. Odpowiadała również 
na liczne pytania gości. Tym-
czasem już 13 września o godz. 
16.00 kolejne spotkanie poświę-
cone zostanie planowaniu karie-
ry. W tym dniu gościem „Kąci-
ka” będzie doradca zawodowy 
Katarzyna Grochowska. 

Projekt jest współ� nanso-
wany ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego, 
realizowany przez Krajowe Sto-
warzyszenie Pomocy Osobom 
Potrzebującym „Z Sercem Do 
Wszystkich” w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Socha-
czewie .

Sochaczewska Kolej Wąsko-
torowa zaprasza do wzięcia 
udziału w konkursie foto-
gra� cznym „Zielony pociąg 
Retro do Puszczy”.

Jak mówią organizatorzy, oczekują 
fotogra� i nawiązujących do tematu 
konkursu. Szczególnie mile widzia-
ne będą zdjęcia pokazujące bogac-
two � ory i fauny Puszczy Kampi-
noskiej, jej walory przyrodnicze i 
krajobrazowe powiązane z wyciecz-
ką zabytkowym pociągiem Retro 
na szlaku do Wilcza Tułowskiego. 

Do 30 września każdy uczest-
nik konkursu może dostarczyć 
jedno zdjęcie - nagrane na płytę 
CD (płyta CD opisana imieniem i 
nazwiskiem uczestnika) z dołączo-
ną kartą zgłoszeniową. Prace moż-
na dostarczyć osobiście do Kasy 
Stacji Muzeum w Sochaczewie, 
od wtorku do soboty w godzinach 
10:00 - 16:00 lub przesłać pocztą na 
adres placówki, ul. Towarowa 7, 96-
500 Sochaczew z dopiskiem kon-
kurs fotogra� czny „Zielony pociąg 
Retro do Puszczy”.

Konkurs ma charakter 
otwarty, przeznaczony jest dla 
dzieci i młodzieży oraz osób peł-
noletnich. Został podzielony na 
trzy kategorie wiekowe: 7 - 12 lat, 
13 - 18 lat, dorośli. W październi-
ku jury dokona oceny nadesła-
nych prac i wyłoni zwycięzców 
w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Wyniki konkursu 
zostaną opublikowane na stro-
nie internetowej Muzeum Ko-
lei Wąskotorowej, a uroczyste 
wręczenie nagród odbędzie się 
w listopadzie, w Centrum Edu-
kacyjno-Turystycznym przy ul. 
Licealnej w Sochaczewie. 

Organizatorzy przygoto-
wali ciekawe nagrody, np. dzie-
ci mogą wygrać hulajnogę i in-
teraktywny globus, młodzież 
mikroskop cyfrowy czy ple-
cak turystyczny, a dorośli tablet, 
dysk zewnętrzny i przewodnik 
„Polska Niezwykła XXL”.

Dodatkowe informacje o kon-
kursie pod nr. tel. 517-229-643. Py-
tania można wysyłać na adres: 
centrum@stacjamuzeum.pl. 

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Impreza trwała przez cały 
dzień. Jej uroczystego otwar-
cia dokonał burmistrz Piotr 
Osiecki, który dziękował opie-
kunom za pracę włożoną w 
przygotowanie prowadzonych 
przez nich grup terapeutycz-
nych do udziału w tym wyda-
rzeniu. 

Podopieczni ŚDS-ów za-
prezentowali na scenie różno-
rodne formy artystycznej eks-
presji. Jako pierwsi wystąpili 
gospodarze, czyli Środowisko-
wy Dom Samopomocy w So-
chaczewie. Pod okiem Piotra 
Milczarka, w przedstawieniu 
„Co nam w duszy gra”, pokaza-
li ubiory i tańce z różnych stron 
świata. Na zainscenizowanym 
przyjęciu weselnym byli goście 
m.in. z Grecji, Hiszpanii i wu-
jek z Ameryki ze swoją czwartą 
żoną. Humorystyczny spektakl 
został nagrodzony gromki-
mi brawami przez publiczność 
zgromadzoną w chodakow-
skim kinoteatrze. Gospoda-
rze wydarzenia nie brali jednak 
udziału w części konkursowej. 

Na scenie kolejno wystą-
pili przedstawiciele ŚDS-ów 
z: Łubca, Żuromina, Wyszko-
wa, z miejscowości Podkońce, 
Mławy, Łychowskiej Woli, So-
kołowa Podlaskiego, Miedz-
nej, Makowa Mazowieckiego, 
Przasnysza, Tłuszcza, Ruskie-
go Brodu, dwie grupy z war-
szawskiego ŚDS przy ul. Ry-
dygiera, połączona grupa z 
Lipska i Łaziska oraz ŚDS z 
Bielan w Warszawie. W mię-
dzyczasie w holu chodakow-
skiego SCK można było podzi-
wiać prace plastyczne, w tym 
rękodzieło, wystawione przez 
artystów z pięciu goszczących 
na przeglądzie domów.

Występy oraz prace pla-
styczne oceniało jury w skła-
dzie: Anna Sobkowicz-Fol-
le (przewodnicząca), Iwona 
Czułek (pracownik MOPS), 
Mirosława Turczyńska (in-
struktor ŚDS w Socha-
czewie), Michał Jasiński 
(podopieczny ŚDS w Socha-
czewie) oraz Piotr Milczarek 
(instruktor muzyczno-wo-

kalny w SCK), który jedno-
cześnie odpowiadał za pro-
wadzenie imprezy.

Każdy dom samopomocy 
otrzymał upominki za udział 
w przeglądzie. Jury przyzna-
ło też trzy nagrody główne. 
Za najlepszy występ wokal-
no-instrumentalny uznano 
spektakl „Muzyka jest w ser-
cu każdego z nas” wystawio-
ny przez ŚDŚ z Miedznej. Za 
najlepszą sztukę teatralną na-
grodę otrzymał ŚDS z miej-
scowości Łubiec, za przedsta-
wienie „Skrzypek na dachu”. 
Za najlepsze prace plastyczne 
nagrodzono artystów z ŚDS-u 
w Ruskim Brodzie. Ponadto 
przyznano trzy wyróżnienia: 
dla najlepszego aktora (ŚDS w 
Żurominie w spektaklu „Pe-
rypetie”), za najlepszy występ 
wokalny dla ŚDS z Przasnysza 
oraz najlepszy taniec (ŚDS w 
Makowie Mazowieckim).

Organizatorami XVI 
Mazowieckiego Przeglądu 
Twórczości Artystycznej Śro-
dowiskowych Domów Samo-
pomocy byli: Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Socha-
czewie, Sochaczewskie Cen-
trum Kultury, Urząd Miejski 
w Sochaczewie. Honorowy 
patronat nad wydarzeniem 
objął poseł Maciej Małecki 
oraz wojewoda mazowiecki 
Zdzisław Sipiera.

Przegląd pełen radości
W czwartek 8 września w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. Chopina odbył się XVI 
Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy. 
Na scenie zaprezentowały się grupy z 16 placówek z województwa mazowieckiego.

Jak być � t i dbać o zdrowie

Zrób zdjęcie i wygraj tablet

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Historia jajowatej piłki w So-
chaczewie rozpoczęła się jesie-
nią 1971 roku, kiedy to z inicja-
tywy Polskiego Związku Rugby 
zorganizowano w naszym mie-
ście pokazowy mecz reprezen-
tacji Polski seniorów z kadrą 
młodzieżową. Wydarzenie to 
wzbudziło ogromne zaintere-
sowanie. Wówczas, dziś uzna-
wani za założycieli sekcji rugby 
w Sochaczewie, Marian Wend-
kowski, Edward Grzelak, Bog-
dan oraz Ireneusz Pietrako-
wie postanowili uprawiać ten 
sport. Potrzebowali jednak tre-
nera. W tej sprawie zwrócili się 
do nauczyciela wychowania � -
zycznego, Stefana Wydlarskie-
go, który grał wcześniej w rug-
by w Lotniku Warszawa. Po 
długich namowach zgodził się 
i został pierwszym trenerem 
drużyny rugby. Organizatorzy 
45-lecia klubu odwiedzili pana 
Stefana, gdyż jego stan zdro-
wia uniemożliwił mu przyby-
cie na galę.

Gdy drużyna miała już 
swojego trenera, rozpoczęto 
nabór. Szybko zebrano ponad 
20-osobową grupę. W druży-
nie znaleźli się m.in. później-
szy trener Orkana Krzysztof 
Ciesielski, Włodzimierz Wło-
szek, Stanisław Kamiński, Ka-
rol Lewandowski, Tadeusz 
Karaluch, Jerzy Kowalczyk, 
Mieczysław Syperek, Wojciech 
Klusek, Zbigniew Szymczak, 
Hieronim Gensler, Mirosław 
Cybulski, Zbigniew Rozma-
rynowski, Jaromir Rozmary-
nowski, Krzysztof Brzustowski 
oraz Wojciech Karlicki. To wła-
śnie oni wystąpili w pierwszym 
meczu. Był to sparing z Orłem 
Warszawa, rozegrany 30 marca 
1972 roku.

Drużyna ćwiczyła począt-
kowo w sali „osiemdziesiątki” 
udostępnianej przez Energo-
montaż Północ. Początkujący 
rugbiści, pod skrzydłami Ener-
gomontażu, znaleźli kolejnego 
sojusznika. Był nim inżynier 
Edward Kobek, który został 
pierwszym kierownikiem dru-

żyny. Wraz z Włodzimierzem 
Janickim, Andrzejem Olejni-
kiem i, wieloletnim fotografem 
drużyny, Krzysztofem Lewan-
dowskim otrzymali nagrody za 
wsparcie dla drużyny w ostat-
nich 45 latach. 

O� cjalną część piątkowej 
gali poprzedził pokaz zdjęć. 
Wyświetlono około 1500 foto-
gra� i, zrobionych na przestrze-
nie 45 lat historii sochaczew-
skiego rugby. Autorem ich lwiej 
części jest właśnie Krzysztof 
„Mudin” Lewandowski. Wy-
różnienia za stworzenie żeń-
skiej sekcji rugby, sochaczew-
skich „Tygrysic”, od Arkadiusza 
Rejmana odebrał Tomasz Ert-
man. Nagrody przyznano  rów-
nież czterem zawodniczkom 
kobiecej drużyny: Marcie Dy-
biec, Eli Brzustowskiej, Natalii 
Cieślak i Adriannie Góras.

Przybyłych do kramnic 
miejskich powitał prezes RCO 
Krzysztof Brymora. Na gali 
obecny był niezwykle moc-
no związany z sochaczewskim 
rugby, w przeszłość kapitan re-
prezentacji Polski, burmistrz 
Piotr Osiecki. W uroczysto-
ści uczestniczył także zastęp-
ca burmistrza Marek Fergiń-
ski oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej w Sochaczewie Sylwe-
ster Kaczmarek, który w imie-
niu samorządu miejskiego ode-
brał podziękowanie za wsparcie 
� nansowe klubu. Na 45 urodzi-
ny Orkana przybyli przedstawi-
ciele Polskiego Związku Rugby. 
Prezes Serge Bosca oraz sekre-
tarz PZR Robert Małolepszy w 
imieniu związku wręczyli 10 
srebrnych i osiem złotych od-
znak PZRugby.

Srebrne odznaki otrzy-
mali: Maciej Nowakowski, Je-
rzy Wiktorowski, Jacek Janiak, 
Tomasz Szymański, Mariusz 
Gmurczyk, Cezary Dudek, 
Wiktor Dobrowolski, Kamil 
Kościelewski, Robert Zatorski. 
Złote odznaki PZR tra� ły do: 
Wojciecha Karlickiego, Toma-
sza Grzywacza, Jacka Dybca, 
Roberta Dłutka, Andrzeja Mi-
siaka, Macieja Misiaka, Jakuba 
Sekleckiego, Sławomira Dud-
kowskiego.

Podczas rugbowej akade-
mii nie zabrakło krótkich prze-
rywników w postaci pokazu 
podstawowych elementów gry 
w rugby. Ich wykonawcą była 
drużyna młodzików, prowa-
dzona przez Tomasza Male-
sę. Z kolei młodzież trenująca 
u Macieja Misiaka zaprezento-
wała pochodzący z Nowej Ze-
landii taniec „Haka”. Uczczo-
no także minutą ciszy, tych 
którzy odeszli, na czele z Ho-
norowymi Obywatelami Mia-
sta, Ryszardem Łakomskim 
i Sylwesterem Rożdżestwiń-
skim, a także zmarłym kilka 
dni temu kolegą z boiska An-
drzejem Pilarskim. Członkowie 
zarządu RCO dziękowali licz-
nym sponsorom wspierającym 
klub na przestrzeni lat, wręcza-
li im drobne upominki. Z oka-
zji 45-lecia uhonorowanych zo-
stało również 45 zawodników 
Orkana (trzy piętnastki), któ-
rzy rozegrali najwięcej spotkań 
w Ekstralidze i I Lidze Rugby 
(lista nagrodzonych obok). Na-
grody zawodnikom z najwięk-
szym stażem wręczali: Bogdan 
Wróbel, Zbigniew Dąbrowski i 
Piotr Osiecki.

W sobotnie popołudnie na 
stadionie przy ul. Warszawskiej 
rozegrano towarzyski mecz pięt-
nastek (2 x15 min.) Orkan vs. 
Przyjaciele. Drużyna czerwonych, 
w której skład weszli weterani Or-
kana, pokonała zespół niebieskich 
(składający się głównie z klubowej 
młodzieży) - 14:5 (7:5).

W drużynie czerwonych 
(Orkan) zagrali: Robert Dłutek, 
Dariusz Winkler, Maciej No-
wakowski, Sebastian Wątkow-
ski, Janusz Sobczyk, Grzegorz 
Borowiak, Sebastian Figat, Ja-
cek Janiak, Tomasz Szymański, 
Marcin Kubiszewski, Mariusz 
Gmurczyk, Zbigniew Dąbrow-
ski, Konrad Pisarek, Miłosz 
Grochowski, Mirosław Fory-
szewski, Jarosław Orliński, Ce-
zary Dudek ponadto drużynę 

wspierali Tomasz Grzywacz i 
Maciej Bobowicz.

W składzie drużyny nie-
bieskich (Przyjaciele) wystąpi-
li: Wojciech Szonecki, Wojciech 
Piasecki, Piotr Płoszaj, Piotr 
Nowakowski, Bartosz Nowa-
kowski, Michał Gmurczyk, Mi-
chał Chmielewski, Kacper Get-

ka, Przemysław Dobijański, 
Mateusz Panek, Michał Szwarc, 
Sebastian Kitliński, Sebastian 
Misiak, Igor Kocimski, Adam 
Szwarc, Paweł Szwarc, Kacper 
Wróbel, Łukasz Łukaszyk, Łu-
kasz Rogowski i jedyna przed-
stawicielka płci pięknej - San-
dra Kłak.

45 lat sochaczewskiego rugby
W miniony weekend rugbiści Orkana Sochaczew obchodzili 45-lecie istnienia swojego klubu. Z tej okazji 9 września 
w kramnicach miejskich odbyła się uroczysta gala z udziałem przedstawicieli Polskiego Związku Rugby. Wręczono srebrne 
i złote odznaki PZR. Następnego dnia na stadionie przy ul. Warszawskiej rozegrano towarzyskie spotkanie, w którym 
zmierzyły się piętnastki weteranów, młodzieży RCO oraz przyjaciele klubu.

Nagrody dla 45 zawodników na 45-lecie Orkana, którzy rozegrali 
najwięcej spotkań w najwyższej klasie rozgrywek rugby 
Przemysław Pruski (62), Wojciech Stępień (62), Robert Dłutek (64), Sławomir  Jamka (67), Piotr Sieklicki 
(67), Mariusz Śmielak (68), Marek Pietrak (69), Tomasz Gasik (69), Artur Adamiak (70), Marcin Stencel (70), 
Jarosław Orliński (73), Paweł Żakowski (76), Łukasz Syperek (78), Szymon Gubar (81), Dariusz Kmieciński 
(81), Tomasz Cudny (83), Tomasz  Jabłoński (84), Dariusz Pawłowski (86), Mirosław Foryszewski (86), 
Waldemar Gańko (87), Michał Polakowski (89), Tomasz Grzywacz (90), Zenon Grąbczewski (92), Sławomir 
Osiecki (97), Janusz Gil (101), Piotr Osiecki (103), Piotr Pietrzyk (104), Janusz Fingas (107), Marcin Stachniuk 
(108), Mariusz Michalak (108), Tomasz Malesa (109), Dariusz Winkler (112), Łukasz Śmielak (112), Wojciech 
Kurant (114), Zbigniew Rozmarynowski (114), Jacek Dybiec (114), Sławomir Kitliński (117), Krzysztof Cie-
sielski (121), Konrad Pisarek (129), Tomasz Szymański (134), Robert Zatorski (143), Bogdan Wróbel (144), 
Wiktor Dobrowolski (152), Zbigniew Dąbrowski (160), Kamil Kościelewski (162), Maciej Brażuk (183)

W sobotnie popołudnie kilka pokoleń sochaczewskich rugbistów zagrało towarzyskie spotkanie

Marian Wendkowski i bracia Pietrakowie podczas gali

Piotr Osiecki nagradza Macieja Brażuka, który ma na swoim 
koncie najwięcej występów w Ekstralidze Rugby Nestorzy sochaczewskiego rugby podczas meczu
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4 września podopiecznych 
Domu Pomocy Społecznej 
w Młodzieszynie odwie-
dził biskup łowicki Andrzej 
Franciszek Dziuba. Towa-
rzyszyli mu proboszcz pa-
ra� i w Młodzieszynie ks. 
Dariusz Kuźmiński oraz ks. 
prałat Stanisław Łubian.

Nabożeństwo, które jak co nie-
dzielę odbyło się w stołówce 
DPS, poprowadził proboszcz 
Dariusz Kuźmiński. W trak-
cie uroczystej mszy ksiądz bi-
skup udzielił sakramentu Eu-
charystii mieszkańcom, którzy 
ze względu na stan zdrowia nie 
mogą opuszczać swoich pokoi. 
Ksiądz biskup w homilii zwró-
cił uwagę na szczególną datę 
spotkania. Tego dnia bowiem 
została wyniesiona na ołtarze 
Matka Teresa z Kalkuty. Ta, 
która życie poświęciła ubogim, 
chorym i potrzebującym. 

Biskup Andrzej F. Dziu-
ba podkreślił znaczenie miej-
sca, jakim jest Dom Pomocy 
Społecznej, położył nacisk na 
wymiar słowa „dom”, dla tych 
wszystkich, którzy tu przeby-
wają. Jak powiedział, należy 
pamiętać, że to miejsce tworzą 
jego mieszkańcy. 

- To dom, w którym czło-
wiek jest najważniejszy, a jego 
godność jest zawsze prioryte-
tem - mówił. Na koniec ordy-
nariusz diecezji został obdaro-
wany kwiatami oraz aniołem 
przygotowanym przez pod-
opiecznych placówki.

Po mszy świętej ks. biskup w 
towarzystwie dyrektora Konra-
da Jakubowskiego obejrzał dom, 
sale terapii zajęciowej i rehabilita-
cji. Z wielkim zainteresowaniem 
oglądał efekty pracy mieszkań-
ców i małe „arcydzieła” tworzone 
podczas zajęć terapeutycznych. 

DPS Młodzieszyn

1 września starosta Jolanta 
Gonta powierzyła obowiąz-
ki dyrektora Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicz-
nej w Sochaczewie Izabeli 
Nowackiej. Zajmować ona 
będzie to stanowisko do 31 
sierpnia 2021 roku.

W czwartek 1 września Urszu-
la Opasiak, dyrektor Powiato-
wego Zespołu Edukacji, Kultu-
ry i Sportu w imieniu starosty 
sochaczewskiego, Zarządu Po-
wiatu i własnym podziękowa-
ła dotychczasowej dyrektor Do-
rocie Klawenek za wieloletnią 
współpracę. Dorota Klawenek 

pełniła stanowisko dyrektora 
poradni przez ostatnie 15 lat, 

jednak z samą placówką zwią-
zana była dłużej, bo od wrze-

śnia 1994 roku. Nadal praco-
wać będzie w poradni. 

Izabela Nowacka jest 
absolwentką Wydziału Pe-
dagogiki Mazowieckiej 
Wyższej Szkoły Humani-
styczno-Pedagogicznej w 
Łodzi. Ukończyła też m.in. 
studia z zarządzania oświa-
tą. Związana była z Zespo-
łem Szkół Specjalnych w So-
chaczewie, a od 2002 roku 
pracowała jako nauczyciel 
w Zespole Szkół w Kozłowie 
Biskupim.

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Nowa dyrektor Izabela Nowacka (z prawej) odbiera nominację

Biskup Andrzej Dziuba 
z wizytą w DPS 

Zmiana dyrekcji w poradni psychologicznej

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Jak wyjaśnia naczelnik 
Wydziału Polityki Społecznej i 
Ochrony Zdrowia Joanna Ka-
mińska, by senior skorzystał z 
bezpłatnego szczepienia musi 
iść do lekarza rodzinnego po re-
ceptę, następnie odebrać szcze-
pionkę w aptece „Na Podzam-
czu” i bezzwłocznie wrócić do 
swojej przychodni, aby się za-
szczepić, bo lek nie może być 
przetrzymywany w temperatu-
rze otoczenia. Szczepionki wy-
dawane będą aż do wyczerpa-
nia zapasów. Na miejscu apteka 
jest czynna od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 - 21.00, na-
tomiast w soboty, niedziele i 
święta od 10.00 do 18.00. senior 
zostanie poproszony o okaza-
nie dowodu tożsamości. 

- Aptekarz musi być pe-
wien, że osoba przed okien-
kiem spełnia kryteria progra-
mu, czyli ma co najmniej 60 
lat. Ponadto nasza akcja skiero-
wana jest wyłącznie do miesz-
kańców Sochaczewa i pół tysią-
ca dawek ma tra� ć do naszych 
seniorów. W dowodzie znajduje 
się informacja, kto wydał doku-
ment. Jeśli burmistrz Sochacze-
wa, senior odbierze szczepionkę 
za darmo - dodaje J. Kamińska.

W aptece seniorzy zostaną 
poproszeni także o wypełnie-
nie krótkiej ankiety. 

- Zapytamy w niej, czy 
mieszkaniec pierwszy raz bie-
rze udział w akcji, a jeśli wcze-
śniej się szczepił, to czy zachoro-
wał na grypę. Szczepionka nie 

daje stuprocentowej pewności, 
ale znacznie ogranicza ryzyko 
zachorowania na grypę, więc 
nasza ankieta pozwoli ocenić, 
o ile to ryzyko się zmniejsza. Po 
pięciu latach programu można 
się pokusić o jego podsumowa-
nie, zbadanie skuteczności – za-
znacza naczelnik. 

Kilka tysięcy badań 
Akcje szczepień w ostatnich la-
tach to: 250 szczepionek w 2011 
roku, 300 w następnym, 400 
dawek w 2013 i począwszy od 
2014 - co roku po pół tysiąca. 
Jak ważne jest wyprzedzenie 
choroby pokazują dane staty-
styczne. Co minutę na świecie, 
z powodu grypy umiera jedna 
osoba. Zagrożone są głównie 
osoby z grup ryzyka, tj. chorzy 
na cukrzycę, przewlekle chorzy 
z problemami układu krążenia, 
układu oddechowego, dzieci, 
seniorzy oraz kobiety w ciąży.

Warto dodać, że socha-
czewski ratusz realizuje wiele 
innych akcji pro� laktycznych. 

Finansuje badania mammo-
gra� czne dla pań spoza progra-
mu NFZ (dwa razy w roku, z 
okazji Dnia Kobiet i Dnia Mat-
ki), płaci za badania USG dla 
dzieci, miasto rozdawało testy 
FOB wykrywające wczesne sta-
dium raka jelita grubego, zapra-
szało wszystkich chętnych na 
badania prostaty, ciśnienia tęt-
niczego i „wieku serca”, zachę-
cało do wykonania testów gę-
stości kości i badań słuchu. To 
kilka tysięcy badań w całości 
� nansowanych z budżetu mia-
sta. 

Nagroda dla miasta
14 września w sejmie odbę-
dzie się VIII Doroczna De-
bata Ekspertów Flu Forum 
„Grypa – szczepisz czy ryzyku-
jesz?” prowadzona w ramach 
Ogólnopolskiego Programu 
Zwalczania Grypy. Eksperci 
i politycy będą dyskutowali o 
skutecznych sposobach zwal-
czania tej choroby, mitach na 
jej temat, powikłaniach, szcze-

pieniach, które powinny się od-
bywać na poziomie podstawo-
wej opieki zdrowotnej. Nie bez 
przyczyny na konferencję za-
proszono także reprezentan-
tów sochaczewskiego UM. Wi-
ceburmistrz Marek Fergiński, 
nadzorujący w ratuszu m.in. 
politykę prozdrowotną, od-
bierze przyznany miastu tytuł 
„Eksperta w zakresie pro� lak-
tyki grypy”. W czasie Flu Fo-
rum nagrody, statuetki i dyplo-
my co roku otrzymają te gminy 
i instytucje, które szczególnie 
dużo zrobiły dla pro� laktyki, 
skutecznie zmniejszają zagro-
żenia związane z grypą i jej po-
wikłaniami.

- Cieszę się, że ponownie 
nas dostrzeżono w gronie miast 
i gmin, które poważnie traktują 
pro� laktykę przeciwgrypową. 
To już druga nagroda na tym 
forum. W 2014 roku odebra-
liśmy tytuł SUPER LIDERA. 
I wtedy i teraz podkreślano, iż 
nasz samorząd nie poprzesta-
je na jednej akcji, lecz na stałe 
wpisał walkę z grypą do swych 
programów pro� laktycznych – 
mówi Marek Fergiński. 

W ostatnich latach to 
czwarta nagroda za akcje 
prozdrowotne inicjowane 
przez ratusz. Przed Super Li-
derem i tytułem „Eksperta w 
zakresie pro� laktyki grypy”, 
Polska Unia Onkologii przy-
znała miastu tytuł Zdrowej 
Gminy, a Federacja Stowarzy-
szeń Amazonki uhonorowa-
ła za najwyższy wzrost wskaź-
nika kobiet wykonujących 
mammogra� ę.

Ogólnokrajowa Karta Dużej 
Rodziny funkcjonuje w Polsce 
już od dwóch lat. W tym czasie 
do programu dołączyło po-
nad 1200 podmiotów z całego 
kraju. Urząd Wojewódzki w 
Warszawie postanowił zadbać 
o rozszerzenie oferty progra-
mu i zaprasza do współpracy 
lokalne � rmy. Jak podkreśla, 
jest to szansa na dodatkową 
promocję dla przedsiębiorców 
również z terenu Sochaczewa.

Przypomnijmy, że Kartę Dużej 
Rodziny mogą wyrobić rodzice 
mający na utrzymaniu troje lub 
więcej dzieci. Posiadanie karty 
już teraz uprawnia m.in. do zni-
żek u państwowych przewoźni-
ków, dodatkowych promocji u 
operatora telekomunikacyjnego 
„Orange”, niższych rachunków 
u dostawcy energii elektrycz-
nej „Energa”, zniżek w kilku du-
żych sieciach handlowych, czy 
niższych opłat w kilku znanych 
bankach (m.in. BZ WBK, BOŚ, 
PKO BP). Oferta ta ma być w 
najbliższym czasie rozszerzona 
o lokalne podmioty. Jak twier-
dzi wicewojewoda mazowiecki 
Sylwester Dąbrowski, rodziny 
wielodzietne oczekują szerszej 
oferty i większych ulg w obsza-
rach takich jak zdrowie, odzież i 
obuwie, edukacja, czy żywność. 
I właśnie takie � rmy zachęca do 
ustalenia własnych zniżek. 

Zainteresowani przedsię-
biorcy mogą na stronie www.ma-
zowieckie.pl wypełnić e-dekla-
rację o gotowości dołączenia do 
programu Karta Dużej Rodziny. 
W deklaracji określają segment 
w jakim działa ich � rma oraz ja-
kie zniżki mogliby zapewnić po-
siadaczom karty. Jeśli uda im się 
przystąpić do programu, Urząd 
Wojewódzki zapewnia promo-
cję � rmy na ministerialnych 
stronach internetowych, w tym 
rodzina.gov.pl i umożliwi posłu-
giwanie się znakiem „Tu honoru-
jemy Kartę Dużej Rodziny”.

Duże rodziny z terenu So-
chaczewa korzystają z podob-
nego, lokalnego programu, już 
od stycznia 2012 roku, kiedy to 
Urząd Miasta wdrożył Socha-
czewską Kartę Rodziny. Jej po-
siadaczom przysługują 50 proc. 
zniżki m.in. w opłacie za odbiór 
segregowanych śmieci, przy za-
kupie karnetów lub biletów na 
pływalnię „Orka” oraz na lodo-
wisko i wypożyczenie łyżew w 
obiektach MOSiR. Za połowę 
ceny można korzystać z oferty 
własnej Sochaczewskiego Cen-
trum Kultury,  taniej kupić bi-
lety do Muzeum Ziemi So-
chaczewskiej i Pola Bitwy nad 
Bzurą. Powodzeniem  cieszy się 
też 50 proc. zniżka na zakup bi-
letów ZKM. 

Jak powiedziała nam na-
czelnik Wydziału Polityki Spo-
łecznej i Ochrony Zdrowia UM 
Joanna Kamińska, sochaczew-
ską kartą objętych jest około 
1400 mieszkańców miasta i sta-
nowi to znakomitą większość 
uprawnionych do jej posiadania. 

- Rodziny uczestniczące w 
programie muszą pamiętać, że 
sochaczewska karta wydawana 
jest na jeden rok. Podobnie trzy 
inne karty – seniora, weterana 
i krwiodawcy. Wcześniej były 
one bezterminowe, ale rad-
ni wprowadzili w uchwale za-
pis, że prawo do zniżek trzeba 
odnawiać raz w roku. Jeśli za-
tem ktoś posiada kartę wyda-
ną przed 1 stycznia 2016 roku, 
musi do końca bieżącego roku 
ją odnowić. Jeśli tego nie zrobi, 
1 stycznia 2017 roku straci zniż-
ki – podkreśla J. Kamińska. 

Na szczęście czasu na wi-
zytę w ratuszu jest jeszcze dużo, 
a samo złożenie wniosku zaj-
muje kilka minut. Dodajmym, 
że Wydział Polityki Społecz-
nej wydaje także ogólnopolską 
Kartę Dużej Rodziny, zatem 
dwie sprawy można załatwić w 
jednym miejscu i od ręki.  

Sebastian Stępień

Wojewoda zachęca 
przedsiębiorców Zaszczep się seniorze

Wzorem poprzednich lat, także tej jesieni sochaczewski Urząd Miejski sfi nansuje seniorom 
szczepienia przeciw grypie. W ramach programu szczepień ochronnych dla osób powyżej 60 
roku życia, zakupiono aż 500 szczepionek. Wydawane będą od wtorku, 20 września, w aptece 
„Na Podzamczu” przy ul. Traugutta 3a. 

Za działania pro� laktyczne w 2014 roku miasto otrzymało tytuł 
SUPER LIDERA

27 sierpnia uczestnicy projek-
tu ,,Kreatywni Narkotykom 
przeciwni” wzięli udział w 
wycieczce pociągiem retro do 
Osady Puszczańskiej.

Podróż kolejką wąskotorową 
uruchomiła wspomnienia nie-
których starszych wycieczko-
wiczów, dla których ,,ciuchcia” 
była przed laty zwyczajnym 
środkiem transportu. Uczest-
nicy wyprawy mogli liczyć na 
zdobycie wiedzy na temat histo-

rii naszego regionu, jego miesz-
kańców, rozwoju kolejnictwa. 
Zwiedzający wybrali się na spa-
cer po Puszczy Kampinoskiej, 

uzyskali informacje na temat 
lokalnej przyrody.

W Osadzie Puszczańskiej 
w Tułowicach na podróżnych 

czekała świetna zabawa przy 
ognisku. Celem spotkania była 
wzajemna integracja, eduka-
cja i aktywne spędzanie wolne-
go czasu. Wycieczka okazała się 
atrakcyjną przygodą w pięknej 
letniej scenerii.

Organizatorem wyjazdu 
były Krajowe Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom Potrzebu-
jącym ,,Z Sercem Do Wszyst-
kich” oraz Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w 
Sochaczewie.

Kreatywni ciuchcią do Tułowic

W ramach inwestycji wy-
budowano 125 zjazdów i 
wykonano 4 skrzyżowania. 
Ułożona została nowa war-
stwa wiążąca oraz ścieral-
na z mieszanki mineralno-
-asfaltowej. Wykonano też 
oznakowanie pionowe i po-
ziome oraz elementy bez-
pieczeństwa ruchu. Wyko-
nawcą zadania była � rma 
P.H.U. Prima z Sochacze-
wa, z którą zawarto umo-
wę na kwotę ponad 1,7 mln 
złotych.

W uroczystości udział 
wzięły władze wojewódzkie, 
powiatowe, gminne, wyko-
nawcy i osoby związane z 
realizacją inwestycji.

– Niezwykle trud-
no byłoby zrealizować to 
przedsięwzięcie, gdyby nie 
współpraca z samorządem 
wojewódzkim, który po-
mógł nam w � nansowaniu 
połowy kosztów zadania. 
Pozostałą częścią kosztów, 
również po połowie, podzie-
liśmy się z gminą Nowa Su-
cha, za co jesteśmy tutejszym 
samorządowcom bardzo 
wdzięczni – mówił wicesta-
rosta Tadeusz Głuchowski.

W podobnym tonie wy-
powiadał się też Maciej 
Mońka, wójt gminy Nowa 
Sucha.

– Już dziś deklarujemy, 
że jesteśmy w pełni otwarci 
na kolejne wspólne przed-
sięwzięcia służące popra-
wie bezpieczeństwa i kom-

fortu życia mieszkańców 
naszej gminy – przyznał. – 
Ten zmodernizowany odci-
nek stanowi część drogowej 
arterii naszej gminy, która 

jest głównym dojazdem do 
autostrady A2.

Jak łatwo się domyślać, 
teraz kolejnym celem inwe-
stycyjnym jest remont dal-

szego 4-kilometrowego od-
cinka tej drogi. Powiat w 
najbliższych dniach planu-
je złożyć wniosek do woje-
wody o do� nansowanie in-
westycji.

– Nie widzę żadnych 
przeciwwskazań. W tym 
rozdaniu nadal preferować 
będziemy umiejętną współ-
pracę między samorządami. 
Jesteśmy otwarci na propo-
zycje – mówił wojewoda ma-
zowiecki Zdzisław Sipiera.

Obecny na otwarciu 
drogi poseł Maciej Małec-
ki gratulował i wyrażał za-
dowolenie, że na terenie 
powiatu sochaczewskiego 
przybywa zmodernizowa-
nych dróg.

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Wojewoda otworzył drogę
Ta inwestycja jest najlepszym dowodem na to, jakie efekty można osiągnąć dzięki skutecznej współpracy 
samorządów. Pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej łączącej Starą Suchą, Wikcinek i Kościelną Górę 
zakończył się przed terminem. 8  września ofi cjalnie oddano do użytku 3,5 kilometrowy odcinek nawierzchni.
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Co robi fortepian w parku?
„Ania – pyta mnie Jola – wiesz, 
co robi fortepian w parku?”. Pa-
trzę na Jolę, która wyszła wraz 
z innymi kulturożercami z sali 
koncertowej SCK i zastanawiam 
się, czy się nie przesłyszałam. 
„Rozfortepiania się” – odpo-
wiadam na absurdalne pytanie 
i dmucham w gorący kubek z 
kawą. Jola patrzy na mnie inten-
sywnie. No cóż, w korytarzu jest 
ciemno, prace remontowe trwa-
ją, to i może fortepian wywieźli 
do parku – myślę sobie. 

„A nie” – odpowiada rozba-
wiona Jola. I znika. Masz ci los 
i pisz wiersze bądź rzetelne in-
formacje. Kawa nie przejaśni-
ła mi umysłu, więc grzecznie 
„wyklikałam” zagadkę wujko-
wi Google. Wujek nie pije kawy, 
więc kojarzy w miarę szybko i 
na stronie naszego SCK czytam 
taką oto wiadomość: 

„24 września, godz. 19.00 - 
tego dnia sztuka atakuje prze-
strzeń miejską. Park miejski, 
podzamcze, wzgórze zamkowe 
– uważaj na spadające dźwię-
ki, świecące obrazy, malowni-
cze tancerki, kukających akto-
rów. Niebezpieczeństwo, że Ci 
się spodoba, jest wielce prawdo-
podobne! Sochaczewskie Cen-
trum Kultury przyprawi o za-

wrót głowy, niech się spełni 
„Sen Nocy Letniej”.

I tak drodzy Czytelnicy, wi-
tając się z Wami w sezonie arty-
stycznym 2016/2017 z ogromną 
radością informuję, że SCK za-
prasza mieszkańców naszego 
grodu na inauguracyjny spek-
takl w reżyserii Dawida Żakow-
skiego i Marty Wasilewskiej 
„Co robi fortepian w parku. Sen 
nocy jeszcze letniej”. Chore-
ogra� ę przygotowuje Monika 
Osiecka-Jaworska wraz z Karo-
liną Dziełak. Maluje - Przemko 
Stachowski, realizacją video zaj-

mie się Gamid Ibadullayev. A 
dla Państwa i przed Państwem 
wystąpią: Orkiestra Kameral-
na Camerata Mazovia, Marle-
na Myszuk - fortepian, Sylwia 
Strugińska-Wochowska - so-
pran, Władysław Komendarek 
- lasery, Teatr Maska, grupa ta-
neczna Abstrakt, zespół wokal-
ny Patria, Zespół Pieśni i Tańca 
Folklorek, a także Scena Senio-
ra. Dodatkowo swoje stoiska 
otworzą Jadwiga Orczyk-Mi-
ziołek (rękodzieło artystyczne), 
Łukasz Kuciński (komiks) oraz 
Stanisław Osiecki (szachy).

Pomysłodawcą plenerowej 
imprezy jest dyrektor Socha-
czewskiego Centrum Kultury, 
Artur Komorowski.

ASA
P.S. Podejrzałam skom-

plikowany plan tejże impre-
zy i już wiem, że tego wyda-
rzenia nie można przegapić i 
sama jestem ciekawa, co nasi 
artyści szykują za kurtyną w 
parku miejskim, na podzam-
czu i w pobliżu ruin zamku 
książąt mazowieckich. Do 
zobaczenia, 24 września o 
godz. 19.00! 

Piętnasta edycja Spotkań
Już  w niedzielę, 25 września 
o godz. 10.00, zapraszamy 
na XV Wrześniowe Spotka-
nia z Pieśnią Chóralną im. 
Bohaterów Walk nad Bzu-
rą „Pamięć – Wdzięczność 
– Nadzieja”. Odbywają się 
one pod patronatem burmi-
strza Piotra Osieckiego, sta-
rosty Jolanty Gonty, wójta 
gminy Sochaczew Mirosła-
wa Orlińskiego i proboszcza 
para� i św. Wawrzyńca Pio-
tra Żądło. 

To znane sochaczewia-
nom wydarzenie organizo-
wane jest od 15 lat przez To-

warzystwo Śpiewacze Ziemi 
Sochaczewskiej, Socha-
czewskie Centrum Kultury 

oraz para� ę św. Wawrzyń-
ca w Sochaczewie.  Przesłu-
chania chórów odbędą się 

tym razem w Gimnazjum 
nr 1 przy ul. Hanki Sawic-
kiej 7, natomiast na koncert 
laureatów i uroczyste wrę-
czenie nagród zapraszamy o 
15.00 do kościoła św. Waw-
rzyńca. 

W tym roku Spotka-
nia cieszą się wyjątkowym 
zainteresowaniem. Udział 
potwierdziło aż 10 chórów, 
m.in. ze Zgierza, Warszawy, 
Tłuszcza, Zalesia Górnego, 
Skierniewic, Błonia i rzecz 
jasna Sochaczewa. O nagro-
dy i dyplomy będzie walczy-
ło blisko 300 chórzystów. 

Jeśli nie ukończyłeś 18 roku 
życia i nie wolno ci jesz-
cze wielu zakazanych rze-
czy dozwolonych wszyst-
kim pełnoletnim, nie łam 
się. Nie musisz już siedzieć 
w domu i szukać znajomych 
na twarzowych portalach! 

Wystarczy, że zapiszesz 
się na zajęcia kabaretowe, a 
gwarantujemy ci, że nie tyl-
ko poznasz nowe osoby, lecz 
także będziesz mógł poka-
zać, na co naprawdę cię stać. 
Nie przejmuj się, że nie po-
tra� sz śpiewać, tańczyć czy 
recytować. Jedynym wa-
runkiem dostania się do 
najlepszej grupy kabareto-

wej „Zielony WIC” jest… 
indywidualne poczucie hu-
moru.

Zajęcia obejmują m.in.: 
historię polskiego kabaretu, 
ruch sceniczny, naukę tek-
stów największych polskich 
kabareciarzy, interpretację 
tekstu, dykcję, emisję głosu, 
tworzenie autorskich tekstów 
i improwizacji, podstawy 
krytyki oraz stworzenie wła-
snego autorskiego kabaretu.

Zapisując  się już dziś, 
pod nr telefonu 507-501-227 
lub 46 862-25-02 w promo-
cji otrzymasz gratis zeszyt 
na twoje własne teksty i ry-
sunki!

Rusza 24. edycja Europejskich 
Dni Dziedzictwa, która w tym 
roku w całej Polsce odbywa 
się pod hasłem: „Gdzie duch 
spotyka się z przestrzenią”. 
Weźmie w nich udział Dom 
Urodzenia Fryderyka Chopina 
w Żelazowej Woli.

Na 18 września zaplanowano 
tam aż trzy spotkania. Przyjść 
może każdy, jest tylko jeden 
warunek, trzeba zarezerwo-
wać wejściówkę. - W ramach 
Europejskich Dni Dziedzic-
twa zapraszamy na zwiedza-
nie nowej ekspozycji stałej w 
Domu Urodzenia Frydery-
ka Chopina, zwiedzanie wy-
stawy czasowej „Chopinowi. 
Trzy pomniki dla kompo-
zytora 1891 – 1926 –1961” 
oraz spacer po parku, który 
jest jednym z najciekawszych  
ogrodów zrealizowanych w 
okresie międzywojennym – 
zachęcają organizatorzy. 

Dowiedzieć się będzie 
można wiele o historii i zna-
czeniu tego miejsca dla kul-
tury, o roli społeczeństwa w 
tworzeniu muzeum w Że-
lazowej Woli jako miejsca 
zbiorowego kultu Frydery-
ka Chopina. - Przyjrzymy 
się nie tylko pomnikom two-
rzonym ku czci kompozyto-
ra, ale także projektowi po-
mnika awangardowego, na 
który składać się miały abs-
trakcyjne formy zainspiro-
wane muzyką Chopina oglą-
dane w ruchu. Dowiemy się 
ponadto, czym kierował się 
profesor Franciszek Krzyw-
da-Polkowski, projektując 

modernistyczny park-po-
mnik, jaki był odbiór spo-
łeczny dzieła i jego współcze-
sne losy. Zastanowimy się też 
nad sposobami upamiętnia-
nia wybitnych jednostek i re-
cepcją twórczości Chopina - 
mówią pracownicy Domu.

EDD w Żelazowej Woli, 
18 września:
 12.30 - „Park-pomnik” - spa-
cer po parku
 14.00 i 14.30 - „Od rzeźby � -
guratywnej do pomnika w ru-
chu”, oprowadzanie po wysta-
wie czasowej „Chopinowi. Trzy 
pomniki dla kompozytora 1894 
– 1926 –1961”, sala wystaw cza-
sowych, Pawilon Preludium
 16.00 i 16.30 - „Żelazowa 
Wola wczoraj i dziś”, oprowa-
dzanie po Domu Urodzenia 
Fryderyka Chopina
W międzyczasie (o 12.00 i 
15.00) goście mogą wysłuchać 
recitali chopinowskich w ra-
mach 62. sezonu koncertowego. 

Wstęp jest bezpłatny, lecz ze 
względu na ograniczoną liczbę  
miejsc, trzeba dokonać rezerwa-
cji. Można to zrobić telefonicz-
nie: 46 863-33-00 (w godz. 9.00-
16.00).

29 sierpnia w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w kramnicach 
odbyło się pierwsze po waka-
cjach spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki. Przybyłe panie 
omawiały książki amerykań-
skiej pisarki Diane Chamber-
lain.

Jest ona autorką powieści prze-
tłumaczonych na wiele języ-
ków i bardzo popularnych 
wśród czytelniczek. Obycza-
jowo–psychologiczna tematy-
ka jej książek często nawiązuje 
do problemów rodzin, dylema-
tów ojcostwa i macierzyństwa, 
prawdy i kłamstwa.

W czasie dyskusji zwró-
cono uwagę na zmiany, które 

zaszły na przestrzeni lat jeże-
li chodzi o role matki i ojca. 
Współcześni ojcowie częściej 
niż ich dziadkowie uczestni-
czą w procesie opieki i wycho-
wywania potomstwa, z ko-
rzyścią dla dzieci i satysfakcją 
dla siebie. Kobiety chętniej 
decydują się na macierzyń-
stwo, jeżeli partnerzy życio-
wi zapewniają im komfort 
rozwoju zawodowego i part-
nerskie stosunki w rodzinie. 
Panie miały o czym rozma-
wiać, gdyż Diane Chamber-
lain ma na swym koncie aż 
dwanaście powieści, w tym: 
„Dar morza”, „Dobrego ojca”, 
„Kłamstwa”, „Milczącą sio-
strę”, „Prawo matki”.

W sobotę 3 września w 
całym kraju, na placach, 
skwerach i w kawiarniach 
czytano „Quo vadis”. Za 
nami kolejna edycja akcji 
Narodowego Czytania dzieł 
polskich pisarzy, utworów 
stanowiących kanon naszej 
literatury. 

Miejska Biblioteka Publicz-
na ponownie wzięła udział w 
tej akcji i do wspólnego czy-
tania dzieła Sienkiewicza za-
prosiła na plac Kościuszki. 
Wybrane fragmenty „Quo 
vadis” przypomnieli z-ca 
burmistrza Marek Fergiń-
ski, dyrektor MBP Barbara 
Bronicz oraz Zbigniew Ko-
złowski - aktor telewizyj-
ny, teatralny i dubbingowy 

związany z teatrem w Płoc-
ku oraz stołecznym Teatrem 
Żydowskim.

Narodowe Czytanie to 
ogólnopolska akcja zaini-
cjowana w 2012 roku przez 
Prezydenta   RP Bronisła-
wa Komorowskiego, kon-
tynuowana przez jego na-
stępcę Andrzeja Dudę. Ma 
promować polską literatu-

rę poprzez publiczne czyta-
nie wybranych dzieł klasyki 
narodowej. Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Sochaczewie 
uczestniczy w tej akcji od 
2013 roku, kiedy to przy oka-
zji otwarcia nowego loka-
lu biblioteki w Kramnicach 
Miejskich przedstawiła jed-
noaktową komedię Fredry 
„Świeczka zgasła”, a w role 

bohaterów wcielili się akto-
rzy warszawskich scen Juli-
ta Kożuszek i Jan Jakub Na-
leżyty. W kolejnych latach w 
akcję włączyła się młodzież z 
teatru „Maska”  pod kierun-
kiem Dawida Żakowskiego z 
Sochaczewskiego Centrum 
Kultury. Czytano fragmenty 
trylogii H. Sienkiewicza oraz 
„Lalki” B. Prusa. 

W tym roku to Polacy, 
w drodze głosowania, do-
konali wyboru dzieła spo-
śród kilku propozycji i zde-
cydowali, że w 2016 roku 
cała Polska będzie czytać 
„Quo vadis”. Wybór traf-
nie wpisuje się w obchody 
roku Henryka Sienkiewicza 
a także jubileusz 1050- le-
cia Chrztu Polski. (daw)

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Quinteto El Tango to zespół 
wykonujący tango, gatunek 
muzyczny, którego korze-
nie wywodzą się z początku 
XIX wieku. Trzon zespołu 
tworzy pięć osób, Ewa Kacz-
marek–Lewera (fortepian), 
Maciej Ćwikliński (akorde-
on), Bartłomiej Dyner (kon-
trabas), Jacek Matuszew-
ski (gitara), Rafał Rydyger 
(skrzypce). Wszyscy są ab-
solwentami Akademii Mu-
zycznej w Łodzi. 

W chwili obecnej ze-
spół występuje z Agniesz-
ką Pędziwiatr–Płuciennik, 
znaną i cenioną wokalistką, 
współpracującą m.in. z Mi-
chałem Urbaniakiem, ze-
społami Varius Manx i Clo-
sterkeller. Przez wiele lat 
artystka współpracowała 
z zespołem Ich Troje, kon-
certując w Polsce i za grani-
cą (między innymi wspiera-
ła zespół podczas konkursu 
Eurowizji w Rydze), nagra-
ła z nim 6 płyt. Jako muzyk 
sesyjny nagrała z Michałem 
Wiśniewskim jego 3 solowe 
płyty. Będąc również trene-

rem zespołu Michała Wi-
śniewskiego brała udział w 
I edycji telewizyjnego show 
„Bitwa na głosy”. 

- W ubiegłym roku, w ra-
mach Spotkań z Chopinem, 
zaproponowaliśmy występ 
kwartetu „Machina del tan-
go”, który w nowoczesnej 
aranżacji przypomniał nam 
znane szlagiery z okresu mię-
dzywojennego. Zagrał też 
najpiękniejsze tanga „Tango 
la cumparsita”, „Tango No-

stalgias” czy „Tango Andru-
sowskie”. Występ kwartetu 
spotkał się z bardzo ciepłym 
przyjęciem publiczności. Do-
cierały do nas prośby, by tan-
go jeszcze raz pojawiło się 
w programie spotkań, za-
tem spełniamy to życzenie – 
mówi dyrektor Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Socha-
czewie Anna Wróblewska. 

Quinteto El Tango spe-
cjalizuje się w wykonywaniu 
nowocześnie skomponowa-

nych lub zaaranżowanych 
na nowo tang. Szczegól-
nym uznaniem grupy cie-
szy się twórczość wielkiego 
rewolucjonisty tanga Asto-
ra Piazzolli, ale w repertu-
arze zespołu znajdują się 
również wspaniałe i nieza-
pomniane tanga polskich 
twórców: Jerzego Petersbur-
skiego, Władysława Szpil-
mana, Jakuba Kagana czy 
Henryka Warsa. 

Tango w Chopinie
Zgodnie z zapowiedzią, po wakacyjnej przerwie, na muzyczną scenę miasta wracają Sochaczewskie 
Spotkania z Chopinem – bezpłatne, otwarte dla publiczności koncerty organizowane wspólnie 
przez burmistrza miasta, Państwową Szkołę Muzyczną, SCK i właścicieli hotelu CHOPIN. Tym 
razem wystąpi Agnieszka Pędziwiatr–Płuciennik wraz z zespołem Quinteto El Tango. Koncert 
odbędzie się w środę, 21 września o godz. 19.00, w sali balowej hotelu Chopin. 

Quo Vadis na placu Kościuszki

Dni Dziedzictwa 
w Żelazowej Woli

O współczesnej rodzinie
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Pracownia PLASTEK zaprasza

Wspólny koncert

Kabaret WICArtysta niepokorny
Otóż, proszę szanownych Państwa, nadszedł ten 
moment, w którym da się lubić środy. Fakt ten 
zawdzięczamy nie tyle środkowi tygodnia, co Socha-
czewskiemu Centrum Kultury, który realizuje kolejny 
pomysł - kabaret! Po długich obradach nadano mu 
imię WIC. I tak, wszystkich kochających dobry żart, 
język polski, a nade wszystko mających poczucie 
humoru, zapraszamy do SCK przy ul. Żeromskiego, 
w środę 14 września o godz. 17.00 na spotkanie 
organizacyjne i wspólne tworzenie pierwszego 
sochaczewskiego programu kabaretowego.

Te proste słowa wprost ide-
alnie oddają całą wrażli-
wość wyjątkowego artysty, 
którego los pokierował ku 
zwykłym drzwiom Socha-
czewskiego Centrum Kul-
tury. Gamid Ibadullayev to 
artysta nieprzeciętny, bo w 
zarzuconym skomplikowa-
nymi formami świecie sztu-
ki zaskakuje odbiorcę pro-
stotą opartą na przyrodzie, 
której przecież jesteśmy 
nieoderwalną częścią. - Nie 
chcę konkurować z przyro-
dą, chcę z nią współpraco-
wać - tłumaczy mi podczas 
naszej rozmowy o Pracowni 
Eksperymentów Audiowi-
zualnych, otwartą właśnie w 
SCK przy ul. 15 Sierpnia 83.

Gamid urodził się w  
1980 r. w Baku, w Azerbej-
dżanie. Tam też, na Aka-
demii Sztuk Pięknych stu-
diował ceramikę i historię 
sztuki, a w 2003 roku otrzy-

mał dyplom magistra. In-
spirowała go fotogra� a i 
polscy artyści. Wybiera na-
szą uczelnię i… pakuje ple-
cak. Tu jednak stwierdza, 
że same zdjęcia to za mało, 
żeby odbić procesy, którym 
ulega wciąż zmienna, chi-
meryczna  przyroda. Tak 
więc w 2008 roku ukończył 
kierunek operatorski Aka-
demii Filmu i Telewizji w 
Warszawie. 

Gamid jest malarzem, 
fotografem, muzykiem. Jego 
jazzowy, a raczej oparty na 
improwizacji zespół, poka-
zał niebywałą transforma-
cję w świecie współczesnej 
muzyki. 

- Wystarczy dłużej 
przyjrzeć się liściom na 
wietrze, � rance falującej w 
oknie – opowiada Gamid. – 
Nagrałem taki � lm o � ran-
ce. Trwa 40 minut. Infantyl-
ne? Artyści mają wrażliwość 

na wierzchu. Są jak dzieci, a 
przyrody nie da się oszu-
kać. Prostota, nie cena i ład-
ne opakowanie. Jeśli ktoś 
przyniesie mi węgiel z pie-

ca, to będziemy w pracow-
ni malować tym węglem. A 
może zawiesimy ołówek na 
sznurku i przywiesimy go 
do drzewa, a potem nagra-

my � lm o nim? W pracow-
ni eksperymentów audio-
wizualnych paradoksalnie 
powrócimy do prostoty, za-
pomnianych priorytetów i 
prawdy, przede wszystkim 
prawdy.

Pokazuje mi zdjęcie 
Warszawy… Niby w sepii, 
niby pozbawione kolorów, 
niby współczesne a wstrzą-
sające do granic możliwo-
ści. W jednym obrazie bo-
wiem, mieszając techniki, 
malarzowi udało się zatrzy-
mać czas i historię powstałej 
z gruzów stolicy. Stolicy po-
zbawionej obecnie jednoli-
tej architektury. Takie prace 
przywracają płynący z głębi 
serca patriotyzm. 

- Gamid, czy każdy może 
tworzyć? - pytam. - Może, je-
śli tylko bardzo chce – odpo-
wiada. - Zobacz, dla mnie nie 
było problemem, żeby spako-
wać plecak i przyjechać do in-

nego kraju tylko po to, żeby 
poznać techniki fotogra� i czy 
� lmu. W pracowni ekspery-
mentów  stworzymy kolaże i 
fotomontaże. Zbudujemy in-
stalacje dźwiękowe ze zna-
lezionych przedmiotów, czy 
połączymy fotogra� ę z ma-
larstwem, robiąc obrazy na 
papierze światłoczułym. Bę-
dziemy mieszać różne tech-
niki i szukać tych, dzięki któ-
rym najlepiej wyrazimy swoje 
pomysły.

Gamid Ibadullayev  - arty-
sta malarz, historyk sztuki, fo-
tograf, operator � lmowy i mu-
zyk. Wielokrotnie zaskakiwał 
twórczością w Polsce i na ca-
łym świecie, jego prace znajdu-
ją się w kolekcji Muzeum Sztu-
ki Współczesnej w Baku. Teraz 
centrum jego świata jest pra-
cownia w Sochaczewie.

ASA
Informacje o pracowni 

dostępne na www.sck.pl

Tytuł artysty niepokornego otrzymu-
je w nowym sezonie artystycznym 
Emilia Zielińska, której prace mo-
żemy oglądać w Galerii ZeDek SCK 
w Boryszewie do końca września. 
Emilia uprawia malarstwo sztalugo-
we, ścienne oraz rysunek. Wykonu-
je indywidualne projekty malarskie, 
wzornicze, gra� czne. Miała wystawy 
m.in.: w NOT w Warszawie, Gdynia 
Design Days, Muzeum Okręgowym 
Ziemi Kaliskiej, a w 2013 roku w Mu-
zeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bi-
twy nad Bzurą. Jest autorem i wyko-
nawcą m.in. wnętrza kaplicy sióstr 
Karolanek w Para� i Najświętszej Ma-
ryi Panny Matki Odkupiciela i św. 
Jana Bożego w Łodzi. W 2015 roku 
otrzymała patent na wynalazek au-
torskiego stojaka do malowania.

Pracownia Plastyczna PLASTEK SCK przy 
ul. Chopina 101 zaprasza wszystkie dzie-
ci na warsztaty, które pobudzą wrodzone 
możliwości twórcze w toku różnorodnych 
działań plastycznych, uwrażliwią na piękno 
zjawisk przyrodniczych i społecznych, for-
mę oraz bogactwa barw w naturze, rozwiną 
wyobraźnię i twórczą aktywność oraz eks-
presję plastyczną. Pracujemy z masą papie-
rową, masą solną, gipsem, bibułą, farbami, 

a także łączymy techniki wykorzystując re-
cykling.

Pracownia organizuje ekspozycje prac dzieci 
oraz weźmie udział w konkursach wewnętrznych 
i zewnętrznych. Plan działalności powstał na ba-
zie kilkunastoletniego doświadczenia w pracy z 
dziećmi i młodzieżą oraz twórczością własną. Za-
jęcia prowadzi artysta plastyk Monika Boruta-
-Sałacińska w poniedziałki, wtorki i środy. Kon-
takt: 509-744-545.

Sochaczewskie Centrum Kultury ma za-
szczyt zaprosić w sobotę, 1 października o 
godz. 17.00 do sali widowiskowo-kinowej 
przy ul. Chopina 101, na wyjątkowy spek-
takl: „Cztery Pory Roku”, w którym usły-
szymy m.in. utwory  Vivaldiego i Beethove-
na. W spektaklu na jednej scenie wystąpią 
Orkiestra Kameralna Camerata Mazovia i 
Zespół Taneczny Abstrakt. 

Kierownictwo muzyczne- Artur Komo-
rowski

Reżyseria - Monika Osiecka-Jaworska
Scenogra� a- Monika Boruta-Sałacińska
Bilety w cenie 15 zł dostępne są na stro-

nie internetowej oraz w kasach SCK.
Jednocześnie informujemy, że ze-

spół taneczny ABSTRAKT czeka na dzie-
ci i młodzież, które chciałyby tańczyć pod 
okiem profesjonalnych trenerów i instruk-
torów w roku artystycznym 2016/2017. Za-
poznamy z wieloma technikami: od jaz-
zu poprzez modern, na funky i akrobatyce 
kończąc. 

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Miejski Żłobek Integracyj-
ny przyjął 65 nowych dzie-
ci. Łącznie pod jego opieką 
znajduje się 115 najmłodszych 
mieszkańców Sochaczewa.

- Grupy liczą około 23 
dzieci. W tych najmłodszych 
zajmują się nimi 4 opiekun-
ki i woźna grupowa, w star-
szych przydzielone są 3 opie-
kunki. Zgodnie z przepisami 
na opiekunkę może przypa-
dać maksymalnie 8 dzieci. 
U nas zachowane są wszyst-
kie normy zgodnie z usta-
wą żłobkową. W ten sposób 
dbamy o wysoki poziom i 
odpowiednie bezpieczeń-
stwo – powiedziała nam dy-
rektor Ewa Lembke. - W 
okresie adaptacyjnym sto-
sowane są szczególne zasa-
dy. Przez pierwsze dni dzieci 
przychodzą na dwie godziny. 
Pracownicy żłobka wiedzą, 
że początkowy kontakt z pla-
cówką jest wielkim przeży-
ciem dla dziecka, jak i jego 
rodziny. Zadaniem moim 
i personelu pracującego z 
dziećmi jest zminimalizo-
wać stres dziecka tak, aby ten 
trudny dla niego czas prze-
biegał jak najbardziej kom-
fortowo oraz aby nowe śro-
dowisko kojarzyło mu się od 
początku pozytywnie. Zasa-
dy przyzwyczajania dzieci do 
pobytu u nas konsultowali-
śmy z psychologiem. Dobrze,  
aby, np. w pierwszym miesią-
cu, czas pobytu był stopnio-
wo wydłużany. Pozwala to 
oszczędzić maluchom stresu. 
Oczywiście zdajemy sobie 
sprawę, że nie każdy może 
pozwolić sobie na wcześniej-
sze odbieranie dziecka np. ze 
względu na pracę. Jeżeli ist-
nieje taka możliwość, warto 
skorzystać z  pomocy rodzi-
ny. Nieocenieni są tu oczy-
wiście dziadkowie - wyjaśnia 
dyrektor Lembke. - Małe 
dziecko, które nie jest jeszcze 
przyzwyczajone do dłuższej 
rozłąki z rodzicami, musi 
pogodzić się z koniecznością 
przebywania w licznej gru-
pie, dzielenia się zabawkami 
oraz uwagą wychowawców. 

Czasem przeraża je hałas, 
płacz, śmiech, pisk czy gło-
śne rozmowy. Staramy się 
być zawsze w pobliżu dziec-
ka i służyć mu pomocą, jeżeli 
tego potrzebuje. 

Jak mówią opiekunki, 
maluchy dobrze odnajdują 
się w nowym miejscu. Na po-
czątek spędzają czas w 7-oso-
bowych grupach, bawią się i 
poznają nawzajem. Najlepiej 
odnajdują się dzieci około 12 
miesiąca życia. Trudniej akli-
matyzują się np. dwulatki. Te 
potrzebują czasem nawet kil-
ku miesięcy by przyzwyczaić 
się do żłobka. 

- Tak naprawdę nie spo-
tkałam się z przypadkiem 
dziecka, o którym można by 
powiedzieć, że nie radzi so-
bie u nas. Owszem, bywają za 
to sytuacje, że niektóre malu-
chy potrzebują więcej czasu – 
mówi Ewa Lembke.

Pani dyrektor podkreśla 
przede wszystkim, że żłobek 
jest po to, by pomagać ma-
luchom i ich rodzinom. W 
placówce zatrudniony jest 
psycholog, dietetyk i  � zjo-
terapeuta. Jego pracownicy 
zdają sobie sprawę z tempa 
życia oraz z ilości obowiąz-
ków. 

- W naszej codziennej 
pracy staramy się unikać po-
spiechu, dbamy o życzliwą i 
przyjazną dziecku atmosferę. 
To od nas w dużym stopniu 
zależy samopoczucie dziecka 
w placówce oraz jego relacje z 
rówieśnikami i opiekunami. 
- zaznacza pani dyrektor.

Zdarza się, iż rodzice są nie-
pewni swojej decyzji o umiesz-
czeniu dziecka w placówce, co 
przekłada się na wyrzuty su-
mienia i związany z tym niepo-
kój. Nie pozostaje to bez znacze-
nia dla dziecka, które chłonie 
stany emocjonalne rodziców. 

- Od jakości tego wstęp-
nego etapu zależy prawidłowy 
przebieg całego pobytu dziec-
ka - podkreśla Ewa Lemb-
ke. - Czasem rodzice pytają 
co dziecko musi umieć zanim 
przyjdzie do żłobka. Zawsze 
ich uspokajam, że nie trzeba 
na siłę uczyć dziecka pić z ku-
beczka, samodzielnie jeść czy 

odzwyczajać od pieluchy. Na 
wszystko przyjdzie czas – do-
daje pani dyrektor. - W ogó-
le uważam, że do zmiany, jaką 
jest pójście do żłobka, trzeba 
podejść ze spokojem, nie robić 
nic na siłę. Nie trzeba też su-
gerować się innymi dziećmi. 
Każde z nich jest przecież in-
dywidualnością. Pamiętajmy, 
że nasze maluchy są bardzo 
mądre i rozumieją więcej niż 
nam się wydaje. Pomimo że 
te najmłodsze nie potra� ą się 
jeszcze dobrze komunikować, 
czasami wystarczy dobrze się 
im przyjrzeć, by spojrzeć na 
świat oczami dziecka.

Żłobkowicze na start
Od 1 do 9 września nowo przyjęte do Miejskiego Żłobka Integracyjnego maluchy 
poznawały miejsce, które już niedługo stanie się dla nich drugim domem. 
Towarzyszyliśmy dzieciakom podczas tych pierwszych dni.

Jaś Cybularczyk
Urodzony 26.08.2016.

Córka państwa Tomeckich
Urodzona 26.08.2016.

Liliana Sierota
Urodzona 27.08.2016.

Franciszek Szadkowski
Urodzony 28.08.2016.

Oliwier Rutkowski
Urodzony 28.08.2016.

Natalia Nowakowska
Urodzona 28.08.2016.

Jakub Przeworski
Urodzony 29.08.2016.

Paulina Pasińska
Urodzona 29.08.2016.

Kaja Rybak
Urodzona 29.08.2016.

Franciszek Stańczuk
Urodzony 29.08.2016.

Agata Ziana
Urodzona 30.08.2016.

Adam Szałas
Urodzony 1.09.2016.

Szymon Zagajewski
Urodzony 1.08.2016.

Kornelia Jaroń
Urodzona 2.09.2016.

Leon Czarnota
Urodzony 5.09.2016.

Marysia Malesa
Urodzona 6.09.2016.

NASZE DZIECI
urodzone w sochaczewskim szpitalu
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W NASTĘPNYM WYDANIU 
ZAPREZENTUJEMY POZOSTAŁE 

10 WNIOSKÓW

23 WNIOSKI W SBO
Znamy już ostateczną listę projektów, 
które zostaną poddane pod głosowanie w 
Sochaczewskim Budżecie Obywatelskim 
2017. Mieszkańcy będą wybierać spośród 
23 propozycji. Głosowanie trwać będzie od 
30 września do 14 października. Do rozdy-
sponowania jest 1 150 000 zł z przyszło-
rocznego budżetu miasta.

Podobnie jak w poprzedniej edycji SBO bę-
dzie obowiązywał podział na tak zwane pro-
jekty małe (do 100 tys. zł), na które przewi-
dziana pula do podziału wynosi 320 tys. zł 
oraz projekty „duże” (powyżej 100 tys. zł) z li-
mitem 830 tys. zł. Przy takich zasadach wie-
my, że co najmniej pięć projektów doczeka się 
realizacji. Spośród 23 poddanych pod głoso-
wanie propozycji, większość, bo aż 15, stano-
wią projekty duże. Łączna wartość zgłoszo-
nych pomysłów wynosi blisko 9 mln zł. 

Wnioskodawcy składali projekty do 
końca lipca. W sierpniu pracownicy od-
powiednich wydziałów Urzędu Miejskie-

go pod względem merytorycznym wery� -
kowali zgłoszone propozycje. Sugerowali 
ich autorom zmiany w tytułach projektów, 
urealniali wyceny wartości inwestycji, do-
stępność lokalizacji, sprawdzali czy przed-
sięwzięcia są możliwe do zrealizowania w 
jednym roku kalendarzowym.

31 sierpnia spotkał się, powołany przez 
burmistrza, zespół opiniujący, który za-
twierdził 23 zgłoszone propozycje. Dwa 
projekty z pierwotnej listy odpadły. Pomysł 
na renowację dwóch parków (Garbolew-
skiego i przy ul. Traugutta) został wycofa-
ny przez wnioskodawców. Za to bliźniacze 
przedsięwzięcie (projekt nr 5), zakładają-
cy renowację parku przy szkole muzycznej 
weźmie udział w głosowaniu. Drugi z od-
rzuconych projektów zakładał budowę si-
łowni zewnętrznej (Street Workout Park) 
przy plaży miejskiej. Niestety we wskaza-
nej przez autora lokalizacji obowiązuje za-
kaz zabudowy, gdyż jest to teren zalewowy. 
Zwolnienie z tego zakazu może wydać jedy-

nie Regionalny Zarząd Gospodarki Wod-
nej. Doświadczenie podpowiada jednak, że 
terminy potrzebne na uzyskanie niezbęd-
nych pozwoleń mogłyby uniemożliwić re-
alizację tej inwestycji w przyszłym roku. 

Mamy zatem kompletną listę 23 projek-
tów. Ich numery są ostateczne i będą obo-
wiązywać w ankietach do głosowania. Wy-
bór projektów ruszy 30 września i potrwa 
do 14 października. Podobnie jak w po-
przednich latach, głosowanie przebiegnie 
dwutorowo. Wypełnione ankiety będzie 
można wrzucać do urn w wybranych punk-
tach na terenie miasta lub uzupełniać je w 
formie elektronicznej na platformie inter-
netowej: https://budzet.sochaczew.pl. Pra-
wo głosu mają wszyscy mieszkańcy Socha-
czewa, którzy ukończą w tym roku 16 lat. 
Na kwestionariuszach nie trzeba wpisywać 
swoich numerów PESEL, dla potwierdzenia 
tożsamości wystarczy imię, nazwisko oraz 
adres zamieszkania na terenie Sochaczewa. 
Każdy będzie mógł wybrać maksymalnie 

dwa projekty z listy. 
Wśród zgłoszonych wniosków poja-

wia się kilka pomysłów z poprzednich edy-
cji SBO, przykładowo: „Remont kaplicy na 
Wypalenisku”, „Park linowy”, „Studio na-
grań”, „Klub dla Rodzin Wesoła Chata”. Są 
także nowe przedsięwzięcia, które mogą 
zdobyć poparcie mieszkańców: „Zielona 
ładowarka z WiFi”, „Gdzie jest Chopin?”, 
„Multimedialny przewodnik po Sochacze-
wie na smartfona”. Wnioskodawcami są 
radni miejscy, organizacje pozarządowe, 
nieformalne stowarzyszenia i indywidual-
ni mieszkańcy miasta. Warto nadmienić, 
że autorem aż 10 spośród 23 wniosków jest 
prezes stowarzyszenia „Sochaczew – Daj się 
Ponieść”, Daniel Janiak.

Wyniki głosowania czwartej edycji So-
chaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 
poznamy 31 października 2016 roku, a zwy-
cięskie projekty zostaną włączone do bu-
dżetu miasta na 2017 r.

Maciej Frankowski

Burmistrz Piotr Osiecki o SBO:
Kolejny raz lista zgłoszonych projektów 
jest bardzo ciekawa. Jestem przekona-
ny, że większość głosujących będzie 
miała problem ze wskazaniem, które 
pomysły poprzeć. Z podziwem patrzę, 
jak pomysłowe, kreatywne, wartościo-
we propozycje są składane do SBO. 

W poprzednich edycjach miesz-
kańcy zdecydowali, że za oddane w 
ich ręce pieniądze chcą wykonać re-
mont Zespołu Szkół, zbudować dzie-
ciom w Chodakowie boisko i bieżnię 
treningową, rozstawić w każdej dziel-
nicy siłownie zewnętrzne. W tym 
roku pula SBO podzielona została na 
pięć projektów: plażę miejską, boisko 
do piłki nożnej przy Szkole Podsta-
wowej nr 2, pracownię komputerową 
w Zespole Szkół, gruntowny remont 
łazienek w Szkole Podstawowej nr 3 i 

montaż oświetlenia boiska w Choda-
kowie. Co istotne, od początku pilnie 
śledzimy listę projektów, które w gło-
sowaniach nie wygrały, ale zasługują 
na realizację. Poza SBO wykonaliśmy 
m.in. parking przy stacji PKP, boisko 
wielofunkcyjne przy Szkole Podsta-
wowej nr 2, dwie siłownie na Malesi-
nie i przy Gimnazjum nr 2, plac za-
baw przy Fabrycznej. Mieszkańcy ul. 
Nadrzecznej mają asfalt, a kierowcy 
sekundniki zamontowane na skrzy-
żowaniu 1 Maja i Warszawskiej. Trzy 
edycje miało też Sochaczewskie Kino 
Plenerowe, które z pewnością wró-
ci na podzamcze w lipcu przyszłego 
roku. W tym miejscu chciałbym też 
podkreślić, że od początku bardzo 
mocno ideę SBO wspiera Rada Mia-
sta. To dzięki życzliwości radnych 

mogliśmy wdrożyć kilkanaście naj-
lepszych pomysłów. 

Raz jeszcze zachęcam do głosowa-
nia, do aktywnego wsparcia Państwa 
zdaniem najciekawszych projektów. 

WNIOSEK 1

Remont kaplicy 
na Wypalenisku
WNIOSKODAWCA: Marek Księżak
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 200.000

OPIS PROJEKTU:
Celem jest przywrócenie przy-
cmentarnej kaplicy odpowiedniego dla tego typu miejsc 
wyglądu. Od momentu powstania obiektu w 1988 r. nie 
były w nim prowadzone żadne znaczące prace remonto-
wo–budowlane. W ramach projektu przewidziane są na-
stępujące prace: wymiana okien i drzwi wejściowych, do-
cieplenie oraz odnowienie elewacji zewnętrznej.

WNIOSEK 5

Remont Parku 
Garbolewskich
WNIOSKODAWCY: Radni miejscy 
klubów Sochaczewskiego 
Forum Samorządowego 
oraz Prawa i Sprawiedliwości
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 830.000

OPIS PROJEKTU:
Zakres działań miałby objąć uporządkowanie terenów 
zielonych z nasadzeniem nowych roślin, renowację stawu, 
renowację alejek wraz z ławkami i budowę innych elemen-
tów tak zwane małej architektury, stworzenie „muzycz-
nego” placu zabaw. Projekt będzie służył najmłodszym 
mieszkańcom miasta, jak również tym, którzy chcą mieć 
przyjemne miejsce do rekreacji i wypoczynku.

WNIOSEK 8

Modernizacja parkingu SCK 
przy ul. 15 Sierpnia 83
WNIOSKODAWCY: Jolanta Kawczyńska, Żaneta Zielińska
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 317.500

OPIS PROJEKTU:
Projekt polega na 
usunięciu starej na-
wierzchni z trylin-
ki z istniejącego w 
tym miejscu par-
kingu oraz wjazdu 
na posesję. Wyrwa-
niu pozostawionych 
po wyciętych topo-
lach pni, zasypaniu 
dołów, wyrównaniu 
i utwardzeniu podłoża a także położeniu nowej, mocnej 
nawierzchni z kostki betonowej i wymianie chodników z 
płyt betonowych na kostkę. Projekt zakłada również czę-
ściowe zagospodarowanie terenu zielonego, znajdujące-
go się za budynkiem SCK. W tym miejscu ma zostać wy-
tyczony teren pod parking, który docelowo pomieściłby 
około 20 aut. Obszar ten trzeba wyrównać, utwardzić, po-
łożyć kostkę betonową oraz wykonać oświetlenie. Dla go-
ści SCK byłoby to duże udogodnienie, gdyż istniejący par-
king może pomieścić maksymalnie sześć samochodów. 

WNIOSEK 10

Zielona ładowarka z WiFi
WNIOSKODAWCA: Zofi a Hatlińska
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 40.000

OPIS PROJEKTU:
Projekt obejmuje montaż 
dwóch urządzeń: ładowar-
ki do telefonów i tabletów 
oraz anteny hot spot umoż-
liwiającej dostęp do darmo-
wego internetu. Autorka 
projektu proponuje lokali-
zację takiego zespołu urzą-
dzeń przy placu Kościuszki 
- centralnym punkcie spo-
tkań mieszkańców Socha-
czewa. Urządzenia mogą 
być zasilane przez system 
paneli fotowoltaicznych 
przetwarzających promie-
nie słoneczne na bezpłatną 
energię. Dzięki temu wiele 
sprzętów, także tych wyposażonych w ładowarki indukcyj-
ne można szybko naładować. System jest samowystarczal-
ny (autonomiczny). 

WNIOSEK 12

Park linowy
WNIOSKODAWCA: Stowarzyszenie "Sochaczew - Daj się Ponieść", 
Daniel Janiak
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 750.000

OPIS PROJEKTU:
Park linowy ma 
powstać na dział-
ce wskazanej przez 
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. 
Z obiektu będą mo-
gły korzystać za-
równo dzieci, jak 
i osoby dorosłe. 
Stworzenie róż-
nych tras, łatwych 
i trudnych, zaspo-
koi potrzeby wszystkich, zarówno tych, którzy będą tam 
szukali dobrej zabawy, jak i oczekujących ekstremalnych 
przeżyć. Obsługa oraz instruktorzy będą zapewniać bez-
pieczeństwo dla osób korzystających z parku.

WNIOSEK 13

Bulwary z dechami do tańca 
nad Bzurą
WNIOSKODAWCA: Stowarzyszenie "Sochaczew - Daj się Ponieść", 
Daniel Janiak
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 830.000

OPIS PROJEKTU:
Projekt jest kolejnym etapem 
zagospodarowania nabrzeża 
Bzury w okolicach powstałej 
w tym roku plaży miejskiej. 
Zakłada on m.in. wybudo-
wanie bulwarów spacero-
wych wraz z dechami do tań-
ca, częściowym zadaszeniem, 
oświetleniem terenu, wy-
generowanie miejsc na dwa 
grille, postawienie ławek. 

WNIOSEK 11

Gdzie jest Chopin?
WNIOSKODAWCY: Stowarzyszenie "Sochaczew - Daj się Ponieść", 
Daniel Janiak
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 250.000

OPIS PROJEKTU:
Projekt zakłada za-

projektowanie, zamó-
wienie, wykonanie i 
montaż � gur Fryderyka 
Chopina tak, żeby paso-
wały do danego punktu 
na terenie miasta. Idea 
zainspirowana wrocław-
skimi krasnalami jest 
taka, aby w ciekawych miejscach na terenie Sochaczewa 
postawić mini pomniki Fryderyka Chopina, np. przy ko-
mendzie straży pożarnej – Chopina w hełmie strażackim, 
koło policji – Chopina i leżące koło niego kajdanki, koło 
szkoły muzycznej – Chopina z nutkami itd. 

WNIOSEK 9

Modernizacja łazienek na I i II 
piętrze w starej części budynku 
Szkoły Podstawowej nr 3
WNIOSKODAWCY: Zofi a Owczarek, Sylwia Czułek
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 100.000

OPIS PROJEKTU:
W ramach tegorocznej edy-
cji budżetu obywatelskiego 
wymieniono rury wodno-ka-
nalizacyjne oraz wyremon-
towano łazienki na parterze. 
Jednak na I i II piętrze stan 
łazienek wciąż nie odpowia-
da wymogom, jakie powinny spełniać sanitariaty szkolne, 
o czym informują pracownicy sanepidu przy każdej kon-
troli. Projekt złożony do SBO 2017 ma być kontynuacją 
prac w tym zakresie w miejskiej „trójce”. Po zrealizowaniu 
projektu bene� cjentem będzie cała społeczność szkolna. 
Szczególnie skorzystają uczniowie (700 osób) i pracowni-
cy szkoły (92 osoby).

WNIOSEK 7

Boisko do siatkówki plażowej 
w Chodakowie
WNIOSKODAWCA: Anna Ulicka
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 16.000

OPIS PROJEKTU:
Na terenie MOSiR przy ul. Cho-
pina znajduje się już jedno bo-
isko do siatkówki plażowej, jed-
nak ilość zawodników biorących 
udział w rozgrywanych tam turniejach wskazuje potrze-
bę budowy jeszcze jednego obiektu, co przyczyniłoby się 
do profesjonalnego i łatwiejszego przeprowadzania zawo-
dów. Projekt zakłada powstanie drugiego placu gry o wy-
miarach 16x8 m ze strefą bezpieczeństwa i zakup sprzętu 
do jego wyposażenia. 

WNIOSEK 2

Budowa parkingu przy 
Zespole Szkół w Sochaczewie
WNIOSKODAWCA: Liliana Maślanka
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 430.000

OPIS PROJEKTU:
Obecnie istniejący par-
king ma powierzchnię 
800 mkw. Teren przewi-
dziany pod projektowa-
ny parking nie ma na-
wierzchni i w sezonie 
w iosen no –jesien ny m 
stanowi wielką błotną 
kałużę. Projekt prze-
widuje ułożenie kostki 
brukowej wokół budyn-
ku szkoły o szerokości 2,5 m (połączenie z istniejącym 
chodnikiem), powiększenie istniejącego parkingu 
wraz z ułożeniem kostki brukowej na całym terenie. 
W ramach projektu planowana jest także budowa 60 
miejsc parkingowych na rowery (3x20 stanowisk) oraz 
zbudowanie 80 metrów ogrodzenia z czterometrową 
bramą odgradzającą projektowany parking od boiska 
szkolnego. 

WNIOSEK 6

Remont ul. Ogrodowej 
i ul. Grunwaldzkiej od 
ul. Ogrodowej do ul. Parkowej
WNIOSKODAWCA: Halina Kuzińska
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 300.000

OPIS PROJEKTU:
Projekt zakłada remont dwóch 
ulic w Chodakowie – Ogrodo-
wej (200 metrów) i Grunwaldz-
kiej, na odcinku od Ogrodowej 
do Parkowej (90 metrów). Ulice 
te nigdy nie były gruntownie re-
montowane. Przecinają one, zamieszkiwane przez ok. 1000 
osób, gęsto zaludnione osiedle. Jezdnia i chodniki są w fa-
talnym  stanie, dochodzi często do złamań kończyn. Projekt 
w przypadku obu ulic zakłada rozebranie istniejących kra-
wężników i obrzeży, wykonanie chodnika z kostki betono-
wej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Ro-
zebranie trylinki, korytowanie jezdni, zrobienie podbudowy 
tłuczniem. Regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej. 
Wykonanie nakładki asfaltowej grubości 5 cm. 

WNIOSEK 3

Remont łazienek szkolnych w 
Zespole Szkół w Sochaczewie
WNIOSKODAWCA: Jacek Zagajewski
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 100.000

OPIS PROJEKTU:
Projekt przeznaczony jest dla 230 
uczniów klas I-III Szkoły Podstawo-
wej nr 7. Jak uzasadnia wnioskodaw-
ca projektu, istnieje pilna konieczność 
wymiany zniszczonej, wieloletniej instalacji kanalizacyjnej, która 
w czasie opadów atmosferycznych jest niedrożna. Remont polegać 
będzie na całkowitej rozbiórce istniejących łazienek (parter i piętro) 
i zastąpieniu ich kabinami systemowymi (po pięć sztuk na każdej 
kondygnacji), wymiana białego montażu, rur w pionach aż do stu-
dzienek kanalizacyjnych, ułożenie terakoty i glazury oraz niezbęd-
ne prace wykończeniowe wraz z wymianą drzwi wejściowych.

WNIOSEK 4

Remont ulicy i chodników 
- ul. Bohaterów Chodakowa
WNIOSKODAWCA: Barbara Górnicka
SZACUNKOWA WARTOŚĆ: 500.000

OPIS PROJEKTU:
Remont ulicy i chodników obejmować 
będzie zdemontowanie dotychczaso-
wych chodników i ułożenie nowych z 
kostki brukowej wraz z krawężnikami po obu stronach ulicy oraz 
wyrównanie nawierzchni poprzez wylanie nowego asfaltu. Boha-
terów Chodakowa jest ulicą przelotową, łączy się z ulicą Chopina 
oraz Wyszogrodzką i Kolejową. Nawierzchnia ulicy i chodniki są 
bardzo zniszczone. Ostatnie kompleksowe prace remontowe były 
tam przeprowadzane w latach 70. Po przeprowadzeniu kanaliza-
cji ulica pozapadała się, a dotychczasowe wylewki po każdym se-
zonie zimowym odpadają i tworzą duże dziury w jezdni, co pod-
czas deszczu powoduje, że ulica zamienia się w wielką kałużę. 
Płyty chodnikowe tworzą nierówności, co, zwłaszcza starszym 
mieszkańcom, utrudnia poruszanie się, więc często idą środkiem 
ulicy, narażając się na niebezpieczeństwo.



2313 września 2016  nr 19 (1267) 13 września 2016  nr 19 (1267)22
SOCHACZEWSKA SOCHACZEWSKA

SPORT SPORT

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

administracja strony www: 
Sebastian Stępień
operator DTP:
Sebastian Stępień

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

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

e-mail: 
ziemia.sochaczewska@sochaczew.pl
www: www.ziemia-sochaczewska.pl
Druk: GRUPA WM Sp. z o.o. 
10-364 Olsztyn, 
ul. Tracka 5
Nakład 5000 egz.

SOCHACZEWSKA

Adres redakcji „ZS” 
96-500 Sochaczew, ul. 1 Maja 21,
e-mail: 
ziemiasochaczewska@gmail.com

BIEGIPIŁKA NOŻNA RUGBY

PIŁKA NOŻNA

TENIS STOŁOWYJUDO

W środę 31 sierpnia chodakow-
scy piłkarze udali się na wyjaz-
dowe spotkanie do Węgrowa z 
tamtejszą drużyną Czarnych. 
Był to bardzo słaby mecz Bzu-
ry. Rywale w całym spotkaniu 
nie stworzyli żadnej klarow-
nej sytuacji bramkowej, a i tak 
tra� ali do bramki. Pierwszego 
gola biało-zieloni stracili już w 
6. minucie po głupim błędzie w 
obronie. W 40. minucie gospo-
darze skutecznie wykonali rzut 
wolny z 25 metrów i na przerwę 
podopieczni Juliusza Kruszan-
kina schodzili przegrywając 
0:2. Druga połowa w wykona-
niu Bzury wyglądała już o wie-
le lepiej. W 51. minucie z 17 me-
trów uderzył Tomasz Oliwa, a 
bramkarz Czarnych wybił pił-
kę przed siebie. Dobitka Ad-
riana Biniendy dała kontakto-
wą bramkę dla chodakowian. 
W 73. minucie Kamil Stencel 
wywalczył karnego, którego 
chwilę potem sam wykonywał. 
Niestety bramkarz gospoda-
rzy obronił i znakomita okazja 
na wyrównanie została zaprze-
paszczona. Pomimo ambicji 
piłkarzy z Chodakowa wynik 
meczu już się nie zmienił.

Czarni Węgrów – Bzu-
ra Chodaków 2:1 (2:0)
Bramka: 51’ Adrian Binienda

Niestety to nie koniec pa-
sma porażek. Po meczu ro-
zegranym u siebie w sobotę 3 
września z Ożarowianką bia-
ło-zieloni ponownie schodzili z 
boiska pokonani. Rywale jedy-
nego gola zdobyli dopiero w 75. 
minucie, po błędzie defensywy 
chodakowskiego zespołu. W 
pierwszej połowie mecz był wy-
równany, obie drużyny zabez-
pieczały tyły, a akcji podbram-
kowych było bardzo mało. 
Dwukrotnie bliski strzelenia 
gola dla Bzury był Kamil Sten-
cel, zabrakło jednak dokładno-
ści w jego uderzeniach. W tej 
części gry  goście praktycznie 
nie zagrozili naszej bramce. W 
drugiej odsłonie Ożarowian-
ka zaczęła grać szybciej, a pił-
karzom Bzury powoli zaczęło 
brakować sił. Przyjezdni wyko-

rzystali to na kwadrans przed 
końcem, wtedy strzelili jedy-
nego  gola. W samej końców-
ce przed utratą drugiej bram-
ki gospodarzy uratował słupek. 
Warto nadmienić, że w meczu 
z Ożarowem w drużynie Bzu-
ry zadebiutował nowy zawod-
nik, 19-letni Adam Niemyjski, 
pozyskany z Błonianki Błonie. 
Jednak jego udział w meczu za-
kończył się pechowo, bo od 20 
minuty, po starciu z jednym z 
rywali, doznał kontuzji i prak-
tycznie od tego momentu do 
końca pierwszej połowy grał z 
urazem. Po przerwie jego miej-
sce zajął inny 19-latek, Tomek 
Niemyjski, który też w meczu 
nie dotrwał do końca z powodu 
bolesnego stłuczenia.

Bzura Chodaków –
 Ożarowianka Ożarów Maz. 
0:1 (0:0)

W środę 7 września choda-
kowscy piłkarze zagrali wyjaz-
dowe spotkanie drugiej rundy 
(w pierwszej Bzura pauzowa-
ła) Pucharu Polski na szczeblu 
okręgu płockiego. Rywalami 
biało-zielonych była drużyna z 
ligi okręgowej Unią Czermno. 
Mimo że do 81. minuty Bzu-
ra prowadziła 2:0, to jednak go-
spodarze wyrównali, a potem 
wygrali w karnych. Pierwszego 
gola dla biało-zielonych, z rzu-
tu wolnego egzekwowanego w 
39. minucie, strzelił Piotr Wój-
cik. W 64. minucie, po świet-
nej wrzutce Maćka Patera, a 

potem po jeszcze lepszym ude-
rzeniu „szczupakiem”, na li-
stę strzelców wpisał się Patryk 
Szewczyk. Niestety determina-
cja, wola walki i ambicja były 
po stronie Unitów. Gospoda-
rze w 81. minucie zdobyli kon-
taktową bramkę, a kilka minut 
później wyrównali po strzelo-
nym karnym. W regulamino-
wym czasie był remis 2:2, a w 
karnych bramkarz gospodarzy 
był bezkonkurencyjny. Obro-
nił dwie pierwsze jedenastki, a 
trzecią Przemek Więczek strze-
lił dopiero za drugim razem, bo 
sędzia uznał, że przy pierwszej 
próbie bramkarz nieprzepiso-
wo wyszedł przed linię bram-
kową. Ostatecznie Czermno 
wygrało 4:1 w karnych.

Unia Czermno – Bzura 
Chodaków 2:2 (0:1), k. 4:1
Bramki: 39’ Piotr Wójcik, 64’ Patryk Szewczyk

W ostatnią sobotę, 10 wrze-
śnia, Bzura podejmowała u sie-
bie beniaminka, drużynę Do-
lcana Ząbki. Gospodarze wyszli 
na prowadzenie już w 8. minu-
cie. Po dośrodkowaniu Tom-
ka Oziemblewskiego z naroż-
nika boiska, skutecznie głową 
uderzył Piotr Wójcik. Jeszcze 
w pierwszej połowie biało-zie-
loni mieli kilka znakomitych 
sytuacji bramkowych, po któ-
rych niestety nie podwyższyli 
wyniku. Między innymi w 24. 
minucie, po ładnej akcji Prze-
mysława Kubisza, Wójcik tra� ł 
tylko w słupek. W drugiej poło-

wie goście z większym impetem 
zaatakowali, jednak dość często 
zapominali o szykach obron-
nych. Wykorzystali to piłka-
rze Bzury. Najpierw w 60. mi-
nucie z kilku metrów nie tra� ł 
w światło bramki Tomek Oli-
wa. Cztery minuty później Ka-
mil Stencel podwyższył wynik, 
po kolejnej dobrej akcji Kubisza 
z lewej strony. W końcowej fazie 
meczu piłkarzom Bzury zno-
wu zabrakło skupienia i kon-
centracji. W70. minucie Dolcan 
strzelili kontaktową bramkę, 
a niespełna kwadrans później 
rywale wyrównali. Szczęście 
sprzyjało jednak gospodarzom, 
którzy byli lepszą drużyną tego 
dnia na boisku. W końcówce 
biało-zieloni wykrzesali trochę 
sił. Michał Błaszczyk w 89. mi-
nucie ustalił wynik meczu, do-
bijając strzał Tomka Niemyj-
skiego. W doliczonym czasie 
gry Wójcik powinien jeszcze 
„dobić” przeciwnika, tym ra-
zem jednak świetnie interwe-
niował bramkarz gości.  Było 
to bardzo ważne zwycięstwo 
dla Bzury i cenne trzy punkty. 
Chodakowski zespół po dzie-
więciu kolejkach z dorobkiem 
siedmiu punktów zajmuje 16. 
miejsce w tabeli.

W przyszłą sobotę, 17 wrze-
śnia, o godz. 16.00 Bzura zmie-
rzy się u siebie z Unią Warszawa.

Bzura Chodaków – Do-
lcan Ząbki 3:2 (1:0)
bramki: 8’ Piotr Wójcik, 64’ Kamil Stencel, 
89’ Michał Błaszczyk

Wciąż w dole tabeli
Piłkarzy Bzury Chodaków częściej w tym sezonie schodzą z boiska na tarczy niż z tarczą. 
W ciągu ostatnich dwóch tygodni przegrali dwa ligowe spotkania, ale osiągnęli też długo 
wyczekiwane zwycięstwo na własnym boisku w meczu z Dolcanem Ząbki. Ponadto biało-zieloni, 
po przegranej z Unią Czermno, odpadli już po pierwszym meczu z rozgrywek Pucharu Polski.

Bzura prowadziła już z Dolcanem 2:0, lecz rywal zdołał odrobić straty

Niespełna miesiąc temu dru-
żyna „siódemek” Orkana 
Sochaczew cieszyła się ze 
zdobycia srebrnego medalu w 
olimpijskiej odmianie rugby, 
a już rozpoczęli rywalizację w 
nowym sezonie. W rozegra-
nym 3 września w Unisławiu 
I Turnieju Mistrzostw Polski 
Seniorów zajęli drugie miejsce.

Orkan znalazł się w grupie B ra-
zem z Budowlanymi Łódź i Ty-
tanem Gniezno. Skład socha-
czewskiej drużyny przeszedł 
ogromną metamorfozę. Na bo-
isku ponownie zameldowa-
li się m.in Jakub Budnik i Mar-
cin Krześniak. W tym sezonie 
wsparciem dla ekipy będzie tak-
że zawodnik z RPA, Paul Wal-
ters, który od kilku dni mieszka 
i trenuje w Sochaczewie. 

Orkan wygrał obydwa me-
cze w fazie eliminacyjnej. W 
pół� nale zagrał z zespołem z 
Poznania i już w pierwszej czę-
ści spotkania wypracował sobie 
bezpieczną przewagę punktową, 
której nie oddał do końca meczu. 

W � nale pewnym rywalem 
dla sochaczewskiego zespołu 
miał być siedmiokrotny Mistrz 
Polski Lechia Gdańsk. Jednak 
w pół� nale drużyna z Pomorza 
dość niespodziewanie przegra-

ła z Budowlanymi. To zwycię-
stwo zdecydowanie uskrzydli-
ło zawodników z Łodzi, którzy 
odegrali się Orkanowi za prze-
graną w meczu grupowym i za-
jęli pierwsze miejsce w całym 
turnieju sprawiając wszystkich 
ogromną niespodziankę. 

II Turniej Mistrzostw Polski 
Seniorów w Rugby 7 odbędzie się 
w niedzielę 25 września w Siedl-
cach. Orkan w fazie eliminacyj-
nej zmierzy się z Lechią Gdańsk i 
Czarnymi Pruszcz Gdański. 

Orkan w Unisławiu wy-
stąpił w składzie: Mateusz Po-
piołek, Wojciech Krześniak, 
Filip Wielgosz, Jakub Bud-
nik, Tomasz Gasik, Paul Wal-
ters, Marcin Krześniak, Jakub 
Młyńczak, Kamil Palasik, Piotr 
Czarnecki.

Wyniki
Eliminacje

Orkan Sochaczew – Budowlani Łódź 24:12 (12:0)
punkty: Walters 9, Wielgosz 5, Gasik 5, 
M. Krześniak 5

Orkan Sochaczew – Tytan Gniezno 19:5 (12:0)
punkty: Młyńczak 7, Walters 7, Wielgosz 5

Pół� nał
Orkan Sochaczew – Posnania Poznań 33:10 (26:0)
punkty: Walters 11, Gasik 7, Popiołek 5, 
Budnik 5, Młyńczak 5

Finał
Orkan Sochaczew – Budowlani Łódź 7:29 (0:17)
punkty: Walters 5, Gasik 2

Przegrali dopiero w � nale

Na początek przegrana
W niedzielę 11 września seniorzy Orkana Sochaczew rozpoczę-
li zmagania w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Pierwszy mecz w 
tym sezonie rozegrali na wyjeździe z Ogniwem Sopot. Sochacze-
wianie przegrali to spotkanie 43:6 (13:6). Jedyne punkty dla nasze-
go zespołu, z dwóch tra� onych rzutów karnych, w pierwszej połowie 
spotkania zdobył Michał Kępa. Orkan gra w grupie B rozgrywek Pu-
charu Polski. W kolejnych rundach nasza drużyna zmierzy się jesz-
cze z Juvenią Kraków i Lechią Gdańsk. Tak będzie przebiegać rug-
bowa jesień. Rozgrywki Ekstraligi rozpoczną się wiosną 2017 roku.

O wiele lepiej niż drużyna 
seniorów radzą sobie old-
boye Bzury Chodaków. Po 
dwóch rozegranych spotka-
niach w Mazowieckiej Lidze 
Oldboyów (Gr. C) prowadzą 
w tabeli z kompletem punk-
tów i imponującym bilan-
sem bramek. 

Na inaugurację rozgrywek 
piłkarze Bzury spotkali się 
na własnym boisku z dru-
żyną Walka Kosów. Olboye 
z Chodakowa ugrali „dwu-
cyfrówkę” pokonując rywali 
10:1 (5:1) Cztery bramki dla 

gospodarzy strzelił Mariusz 
Wiciak, po dwie Czesław 
Znajdek i Artur Wróblew-
ski, do bramki tra� ali także 
Rafał Walczak, Łukasz Pa-
cholski i Adrian Znajdek.

Drugi mecz u siebie bia-
ło-zieloni zagrali we wtorek 
6 września z zespołem Je-
ziorka Prażmów. Rywal był 
o wiele bardziej wymagają-
cy, lecz to gospodarze do-
minowali na boisku. Osta-
tecznie wygrali 4:1 (1:0). Hat 
tricka zdobył Mariusz Wi-
ciak, czwarte tra� enie doło-
żył Mariusz Nowicki.

Bramkostrzelni Oldboye

Start biegu poprzedziło uroczy-
ste otwarcie imprezy. Przy dźwię-
kach hymnu na maszt stadionu 
MOSiR przy ul. Warszawskiej 
wciągnięto � agę państwową. Do-
konali tego Agnieszka Witczak-
-Flajszer, Tadeusz Grabowski 
oraz Bogusław Ksyna, dla któ-
rego był to już 17 udział w pół-
maratonie. W otwarciu imprezy 
uczestniczyli m.in. poseł Maciej 
Małecki, wicestarosta Tadeusz 
Głuchowski oraz zastępca bur-
mistrza Dariusz Dobrowolski. 
Gościem specjalnym wydarzenia 
była So� a Ennaouil, uczestniczka 
ostatnich Letnich Igrzysk Olim-
pijskich w Rio de Janeiro, która 
w � nałowym biegu na 1500 me-
trów zajęła 10 miejsce. 

Po rundzie honorowej za-
wodnicy wyruszyli w trasę kilka 
minut po godzinie 11.00. Prze-
biegli ulicą Trojanowską i udali 
się w kierunku Żelazowej Woli. 
Następnie pokonali trasę przez 
Nowe Mostki, Feliksów, Bogda-
niec, Janaszówek, Zosin i powró-
cili na stadion przy ul. Warszaw-
skiej. 

Nagrody � nansowe otrzy-
mali zawodnicy sklasy� kowa-
ni na sześciu pierwszych pozy-
cjach w kategoriach generalnych 
mężczyzn i kobiet oraz sklasy-
� kowani na trzech pierwszych 
miejscach w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych. Natomiast 
zwycięzcy poszczególnych kate-
gorii otrzymali dodatkowo pa-
miątkowe puchary oraz statuetki. 

Tradycyjnie dla uczczenia pa-
mięci pomysłodawcy Półmarato-
nu Szlakiem Walk nad Bzurą, Jana 
Cembrzyńskiego wręczona została 
pamiątkowa statuetka. Otrzymuje 
ją zawodnik, który zajął 72 miejsce 
w klasy� kacji generalnej. Tyle lat 
miał pomysłodawca biegu w chwili 
śmierci. Dodajmy, że zmarł przygo-
towując trasę półmaratonu. W tym 
roku na tej pozycji uplasował się Ra-
dosław Rawicz-Ostrowski. Organi-
zatorzy przygotowali także statuet-
ki dla najstarszych i najmłodszych 
zawodników. Najmłodszą zawod-
niczką tej edycji byłą Katarzyna 
Zakrzewska, najstarszą Anna Bu-
gajewska, najmłodszym biegaczem 
był Marcin Zbytniewski. Najstar-

szym zawodnikiem i jednocześnie 
zwycięzcą ostatniej kategorii wśród 
panów był Kazimierz Leśniewski. 

Głównym organizato-
rem 33 Półmaratonu Szlakiem 
Walk nad Bzurą był Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Sochaczewie. MOSiR skła-
da serdeczne podziękowania 

wszystkim, którzy przyczyni-
li się do organizacji biegu i jed-
nocześnie zaprasza za rok. 34. 
edycja imprezy odbędzie się 3 
września 2017 roku, na starej 
trasie Kamion–Sochaczew. 
Klasy� kacja Generalna Mężczyzn
1. Grzegorz Kozłowski (AZS AWF Warszawa) 
- 1:19:01 

2. Jędrzej Josypenko (Dream Run Warszawa) 
- 1:20:38 

3. Michał Orzeł (Enter.pl Team Warszawa) - 
1:21:50 

4. Tomasz Mikulski (KM Aktywni Sochaczew) 
- 1:25:31 

5. Przemysław Kaliński (Biuro Ochrony Rządu) 
- 1:25:31 

6. Daniel Sałaciński (Sochaczew) - 1:28:05 

Klasy� kacja Generalna Kobiet
1. Agnieszka Witczak-Flajszer (Międzychód) 
- 1:32:49 

2. Justyna Śliwiak (Warszawa) - 1:35:41 
3. Karolina Kundys (Parkrun Ursynów Warszawa) 
- 1:40:54 

4. Emilia Domańska (Trippower Warszawa) - 
1:44:04 

5. Dorota Gapys (Łódź) - 1:45:31 
6. Alicja Stawicka (Adgarfit Warszawa) - 1:54:15 

Pamięci bohaterów września
W 33. edycji sochaczewskiego Półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą, który odbył się w niedzielę 4 września, wystartowało 
108 zawodniczek i zawodników. Pierwszy linię mety przekroczył mieszkaniec Nowej Suchej Grzegorz Kozłowski. 
Najszybszą kobietą była zwyciężczyni sprzed roku, Agnieszka Witczak-Flajszer z Międzychodu.

Ze stadionu MOSiR wystartowało 108 uczestników półmaratonu
Pierwszy na mecie 
był Grzegorz Kozłowski

Drużyna SKTS rozpoczę-
ła nowy sezon Ekstra-
klasy Kobiet w Tenisie 
Stołowym od wyjazdo-
wego zwycięstwa z UKS 
Chrobrym Międzyzdroje. 
Mecz został rozegrany 
w sobotę 10 września. 
Podopieczne Bronisława 
Gawrylczyka pokonały 
beniaminka rozgrywek 
3:0. 

Już w najbliższy piątek 16 
września o godz. 17:00 w 
hali MOSiR przy ul. Ku-
socińskiego nasze teni-
sistki zmierzą się w dru-
giej kolejce z drużyną KS 

Bronowianka Kraków. 
Zapraszamy wszystkich 
sympatyków, wstęp jest 
bezpłatny. Wśród kibiców 
tradycyjnie rozlosowane 
zostaną nagrody.

UKS Chrobry Mię-
dzyzdroje – SKTS Socha-
czew 0:3 

Joanna Kiedrowska – 
Dong Rui Fang 2:3 (5:11, 
11:9, 8:11, 12:10, 4:11)

Wioleta Witkowska – 
Katarzyna Grzybowska-
-Franc 0:3 (4:11, 3:11, 3:11)

Anna Zielińska – 
Agata Pastor-Gołda 1:3 
(11:7, 2:11, 6:11, 7:11)

Zaczęły od wygranej
W sobotę 3 września w hali spor-
towej Szkoły Podstawowej nr 
4 odbył się VIII Otwarty Mię-
dzynarodowy Turniej Pucharu 
Polski Judo Juniorek i Juniorów 
im. Tadeusza Naskręta. Podczas 
zawodów miała miejsce też mała 
uroczystość. Arkadiusz Sobieraj 
obchodził jubileusz 30-lecia swo-
jej pracy trenerskiej. 

W ósmej edycji zawodów walczy-
ła młodzież z roczników 1996-
2001. Na tatami rywalizowało ze 
sobą 41 dziewcząt i 77 chłopców z 
Polski i Ukrainy. Otwarcie impre-
zy odbyło się według ceremoniału 
olimpijskiego. W górę hali powę-
drowała charakterystyczna � aga z 

pięcioma kolorowymi obręczami, 
zapłonął znicz olimpijski. Minutą 
ciszy uczczono także tych, którzy 
odeszli w ostatnim czasie. Między 
innymi zmarłego w to lato wycho-
wanka UKS ORKAN-JUDO, Prze-
mysława Pawelca. 

Był to też szczególny dzień dla 
prezesa UKS ORKAN-JUDO So-
chaczew, Arkadiusza Sobieraja, któ-
ry w tym roku obchodzi 30-lecie 
pracy trenerskiej. Za swoją działal-
ność sportową otrzymał on m.in. 
list gratulacyjny od zastępcy bur-
mistrza Marka Fergińskiego oraz 
został uhonorowany złotą odznaką 
Polskiego Związku Judo. 

Na zakończenie o� cjalnej czę-
ści wystąpiła grupa taneczna Smile 

Crew z Sochaczewskiego Centrum 
Kultury. Następnie zawodnicy 
przystąpili do decydujących walk w 
turnieju.

Z naszego regionu w zawodach 
wystartowały trzy zawodniczki i 
trzech zawodników. W kategorii do 
63 kg Katarzyna Kasza (AZS UW 
Warszawa) w eliminacjach wygrała 
trzy walki. Przegrała jedynie z Va-
nessą Machnicką (AJ Poznań). Bi-
lans ten wystarczył jej jednak, aby 
awansować do � nału, w którym 
ponownie stanęła naprzeciwko ju-
doczki z Poznania. Tym razem nie 
popełniła żadnego błędu i wygrała 
przed czasem, sięgając po złoty me-
dal. Na najwyższym stopniu po-
dium, w kat. 81 kg, znalazł się rów-

nież Bartosz Ponichtera (Wojownik 
Skierniewice), który wygrał wszyst-
kie swoje walki.

Ponadto na czwartej pozycji za-
wody ukończył reprezentant UKS 
„Siódemka” Sochaczew, Szymon 
Górka w wadze do 55 kg. Jego klu-
bowa koleżanka Andżelika Giersz 
w kat. 57 kg była siódma.

Wiktoria Niemiec (Wojownik 
Skierniewice) w kat. 52 kg była pią-
ta, a reprezentujący te same barwy 
Kacper Włodarski siódmy w kat. 
73 kg.

Organizatorami zawodów byli: 
Polski Związek Judo, burmistrz 
Miasta Sochaczew, UKS „ORKAN-
-JUDO” Sochaczew oraz Samorząd 
Województwa Mazowieckiego.

Ósmy turniej judo i okrągły jubileusz
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TU DOSTANIESZ 

"
ZIEMIĘ"

 Urząd Miasta 
 Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, basen Orka 
 Powiatowy Urząd Pracy
 Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzurą 
 Redakcja - Kramnice
 Miejska Biblioteka 
Publiczna 
 Filia MBP w Chodakowie
 Biblioteka Pedagogiczna
 Szpital Powiatowy 
 Wydział Komunikacji 
 Sąd Rejonowy
 Urząd Skarbowy 
 Żłobek Miejski
 Państwowa Szkoła 
Muzyczna w Sochaczewie
 Szkoła Podstawowa nr 2
 Szkoła Podstawowa nr 3
 Szkoła Podstawowa nr 4 
 Zespół Szkół w Choda-
kowie
 Gimnazjum nr 1
 Gimnazjum nr 2 
 Miejskie Przedszkole nr 1
 Miejskie Przedszkole nr 3
 Miejskie Przedszkole nr 4
 Miejskie Przedszkole nr 6
 Miejskie Przedszkole nr 7
 Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej/MOPS
 Środowiskowy Dom 
Samopomocy
 Zakład Gospodarki 
Komunalnej
 Zakład Komunikacji Miejskiej
 Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej
 Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji
 Sochaczewskie Centrum 
Kultury: ul. Żeromskiego, 
Chopina 101, 15 Sierpnia 
 Sklepy PSS Społem: 
ul. Okrzei 1, ul. Płocka 1, 
ul. Wojska Polskiego 39, 
ul. Pokoju 8, al. 600-lecia 
3, ul. Bojowników 9, ul. 
Gawłowska 45, ul. Troja-
nowska 1, ul. 17 stycznia 
1, ul. Narutowicza 10, ul. 
Traugutta 23, ul. 1 Maja, ul. 
15 Sierpnia,
 kiosk Żeromskiego 1 
(skrzyżowanie z Warszawską)
 kiosk Reymonta (przy 
poczcie)
 kiosk Żeromskiego i 
Pokoju
 kiosk pl. Kościuszki
 Sklep chemiczny 
ul. Chodakowska 10
 Spółdzielnia 
Mieszkaniowa L-W
 kiosk – Pasaż Żeromskiego
 Gram ul. Targowa
 Leviatan
 Sklep przy PKP

 Plaża 
miejska PK 1 PK 2 PK 3 PK 4 PK 5 PK 6 PK 7 PK 8 PK 9 PK 10 PK 11 PK 12 PK 13 PK 14 PK 15 PK 16 Razem

Wykroczenia i kolizje w ruchu drogowym 0

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym 7 1 1 1 10

Bójki i pobicia 0

Załatwianie potrzeb fizjologicznych 0

Niszczenie mienia 0

Leżący i nietrzeźwi 4 3 2 3 1 1 14

Przebywanie na terenie obiektu 
zabytkowego poza godzinami zwiedzania 0

Pożary i podejrzenie wystąpienia pożaru 0

Kradzieże 1 1

Inne 1 1

Razem 0 11 4 0   3 4 0 0 0 1   0   1 0 0 1 0 1 26


