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Plan zajęć na ferieU nas
przeczytasz:

Rusza budowa przeprawy tymczasowej na Pisi w dzielnicy Boryszew, wkrótce dowiemy się też, które fi rmy wygrały przetargi 
na remont dwóch odcinków drogi nr 705, którą w granicach naszego miasta jest ulica 15 Sierpnia. MZDW planuje na przeło-
mie marca i kwietnia ogłoszenie przetargu na kompleksowy remont ulicy Chodakowskiej. Z kolei radni podzielą na projekty 
drogowe półtora miliona złotych. To ciąg dalszy drogowego boomu w Sochaczewie
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11 stycznia rząd opu-
blikował nową ustawę 
oświatową, na którą 
niecierpliwie oczekiwały 
samorządy, odpowie-
dzialne za wprowadzenie 
jej w życie na swoim 
terenie. Dopiero teraz 
mogą podjąć ofi cjalne 
kroki związane z realiza-
cją nowej wizji edukacji. 
Sochaczewski samorząd 
ma już wstępny projekt 
sieci szkół i obwodów 
szkolnych
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Przygotowania do reformyZebraliśmy prawie 300 tysięcy
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Tegoroczna zbiórka datków w ramach jubileuszowego XXV Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeszła najśmielsze oczekiwa-
nia jej lokalnych organizatorów. Mieszkańcy miasta, powiatu i grającej 
z nami od lat gminy Kampinos, wsparli akcję kwotą 277.958 zł 

Będzie nowy most
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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
Taxi Nowa całodobowe 
888-766-600
USC 
46 862-23-02
Urząd Miejski 
46 862-27-30, 46 862-22-35

Urząd Skarbowy 
46 862-26-04
Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji 
46 862-82-30

Zgłaszanie awarii 
sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej 
604-195-867, 696-056-281, 
664-157-699
ZGK 46 862-81-06, 46 862-93-14
ZKM 46 862-99-27
ZUS 46 862-64-33

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

Całodobowy telefon 
alarmowy Urzędu Miasta
46 862-36-82

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Temperatura do 40 stopni, 
ostry kaszel, katar - głów-
nie pacjentów z takimi ob-
jawami rejestrują obecnie 
sochaczewskie lecznice. W 
wielu wypadkach jest to gry-
pa, ale często także jej powi-
kłania - zapalenie oskrzeli i 
płuc. Najczęściej dotyczy to 
pacjentów, którzy zbyt długo 
zwlekali z wizytą u lekarza.

- Choruję już dwa tygodnie 
i nadal źle się czuję - opowiada 
jedna z pacjentek przychodni 
„Mój Lekarz” przy ul. Żerom-
skiego. - Po tygodniu pobytu w 
domu i brania leków okazało 
się, że mam zapalenie oskrzeli i 
zapalenie krtani. Zalewa mnie 
paskudny katar, męczy kaszel, 
który w nocy nie pozwala spać. 
Nie wiem jak długo potrwa 
jeszcze choroba, ale jestem nią 
wykończona - dodaje.

Przychodnia „Mój Lekarz” 
w ostatnim czasie rejestruje ok. 
150 pacjentów dziennie. Więk-
szość z opisanymi wyżej dole-
gliwościami. 

- Sytuacja jest bardzo 
trudna, zwłaszcza w po-
niedziałki - mówi Milena 
Rzymkowska, meneger lecz-
nicy. - Do tego stopnia, że w 
ubiegły poniedziałek o godz. 
9 mieliśmy maksymalne ob-
łożenie wszystkich gabine-
tów. Prosiliśmy lekarzy spo-
za przychodni, aby zechcieli 
nas wspomóc. Normalnie  
nasi lekarze przyjmują śred-

nio pięciu pacjentów na go-
dzinę. Obecnie wizyta trwa z 
konieczności pięć minut, bo 
nie chcemy odsyłać chorych 
bez porady i recepty. Dla-
tego zachęcamy pacjentów, 
którzy nie mają dolegliwości 
wymagających natychmia-
stowej pomocy medycznej, 
aby wstrzymali się z odwie-
dzaniem przychodni, nie 
tylko z uwagi na przeciąże-
nie, ale dla własnego zdro-
wia. W takich warunkach 
łatwo się zarazić - dodaje 
Milena Rzymkowska.

Zjadliwość wirusa gry-
py potwierdzają lekarze. Elż-
bieta Matuszewska-Woźnica, 
ordynator oddziału dziecię-
cego sochaczewskiego szpi-
tala twierdzi, że ponieważ re-
gularnie szczepi się przeciw 
grypie, od 25 lat nie miała go-

rączki, a w tym roku nie uda-
ło jej się uchronić przed wy-
soką temperaturą. 

- Wiele osób dorosłych z 
mojego najbliższego otocze-
nia bardzo ciężko chorowało. 
W niektórych wypadkach ko-
nieczna była hospitalizacja - 
opowiada. - Na pediatrię przyj-
mujemy bardzo dużo dzieci, 
głównie z objawami grypy oraz 
wirusa RS, który atakuje drogi 
oddechowe. Jest on szczególnie 
niebezpieczny dla naszych naj-
młodszych pacjentów. W każ-
dym razie na pediatrii mamy 
maksymalne obłożenie. Jedne 
dzieci wypisujemy, a w ich miej-
sce w krótkim czasie przyjmu-
jemy kolejne.

Efekty grypy widać tak-
że w szkołach i przedszkolach, 
ale wszelkie rekordy pobił 
miejski żłobek. W ostatnich 

dniach na 110 podopiecznych 
pojawia się w nim około 20.

Wzrost zachorowań od-
notowuje sanepid, który swo-
je dane opiera na sprawoz-
daniach przesyłanych przez 
przychodnie oraz szpital. Ma-
ria Olędzka, Państwowy Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny 
w Sochaczewie informuje, że o 
ile w listopadzie 2016 r. przyjęli 
1500 zgłoszeń o grypie lub za-
chorowaniach grypopochod-
nych, to w grudniu było ich już 
prawie 2 150, a trzy tygodnie 
stycznia tego roku przyniosły 
kolejne dwa tysiące zgłoszeń. 
Jest to dużo więcej niż w po-
równywalnym okresie ubie-
głego roku. Póki co jednak nie 
mówi się jeszcze o epidemii.

Jak twierdzą specjaliści, 
grypa to ostra choroba zakaź-
na wywoływana przez wirus, 

którego nie zwalczają antybio-
tyki ani leki dostępne w aptece 
bez recepty. Wirus grypy naj-
częściej atakuje płuca i oskrze-
la, ale wśród powikłań wymie-
niane są także choroby serca i 
nerek, zaostrzenie astmy, zapa-
lenie ucha środkowego czy za-
palenie mięśni.

Lekarze podkreślają, że 
najlepiej przed grypą zabezpie-
czają sezonowe szczepienia, ale 
jeśli ich nie wykonaliśmy, po-
móc mogą przepisane przez 
lekarza leki przeciwwiruso-
we i obowiązkowe pozostanie 
w łóżku. Podczas choroby je-
steśmy bowiem ogromnym 
magazynem wirusów, któ-
re natychmiast przekazujemy 
innym. Najczęściej kichając 
i kaszląc, ale także pozosta-
wiając wydzielinę na różnych 
przedmiotach. Dlatego tak 
często chorują całe rodziny.

Jak frazes brzmi nakaz da-
leko posuniętej higieny, ale ki-
chanie w chusteczkę, a nie w 
kierunku siedzącej obok oso-
by, czy częste mycie rąk my-
dłem, może mieć w tym wy-
padku ogromne znaczenie. 
Rodzice maluchów oraz oso-
by po 65 roku życia powin-
ny ograniczyć do maksimum 
kontakty towarzyskie, bo za-
każeni wirusem zarażają już 
wtedy zanim sami zachorują.

Pełne uzasadnienie znaj-
dują także prośby płynące z 
ośrodków opieki zdrowotnej, 
aby ci, którzy nie muszą w tym 
czasie odwiedzać przychodni, 
odłożyli wizyty na później.

Grypa w natarciu
Przychodnie lekarskie pracują na maksymalnych obrotach, apteki przeżywają prawdziwe oblężenie, 
a sanepid od listopada odnotował już ponad pięć tysięcy przypadków grypy lub zachorowań 
grypopochodnych. Chorujemy na potęgę i, jak przekonują lekarze, to jeszcze nie koniec.

Na działce po byłym przed-
szkolu przy ul. 1 Maja od je-
sieni minionego roku trwa 
budowa nowej komendy 
sochaczewskiej policji. Po-
mimo trudnych warunków 
atmosferycznych wyko-
nawca inwestycji prowadzi 
intensywne prace. 

Przypomnijmy, że za bu-
dowę nowej siedziby po-
licji jest odpowiedzialna 
firma Polaqua spod Pia-

seczna.  Złożyła ona w 
przetargu najkorzystniej-
szą ofertę, opiewającą na 
kwotę niespełna 17,2 mln 
zł. Wykonawca inwesty-
cji przystąpił na począt-
ku stycznia do układa-
nia zbrojeń fundamentów 
piwnicy przyszłej komen-
dy. Kolejne etapy prac pro-
wadzone będą zapewne 
wiosną, w sezonie budow-
lanym. Termin ukończe-
nia inwestycji przewidzia-

no na koniec września 
2019 roku.  

Nową komendę zapro-
jektowała sochaczewska 
� rma, Zespół Usług Pro-
jektowych. Na działce o po-
wierzchni ponad 6,5 tys. 
mkw. powstanie trzykon-
dygnacyjny budynek biuro-
wy w kształcie litery U dla 
165 pracowników. Będzie 
on dostosowany do po-
trzeb osób niepełnospraw-
nych, wyposażony w windę 

oraz trzy klatki schodowe. 
Obok biurowca znajdzie się 
miejsce na budynek gara-
żowo-gospodarczy, budy-
nek socjalny przewodni-
ków psów, wiaty z kojcami 
oraz dla samochodów, dro-
gę wewnętrzną i utwardzo-
ny plac manewrowy. W 
piwnicach znajdzie się si-
łownia i sala do ćwiczeń. 
Wokół gmachu powstanie 
także kilkadziesiąt miejsc 
parkingowych. (mf)

Widać już pierwsze prace przy budowie nowej komendy
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WAŻNY TEMAT

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Rocznie ZWiK sprzeda-
je gospodarstwom domo-
wym ponad milion me-
trów sześciennych wody. Do 
mieszkań tra� a niemal 78 
procent tego produktu (so-
chaczewianin zużywa śred-
nio rocznie 28 m3 wody), 
reszta do tzw. pozostałych 
odbiorców, czyli � rm usłu-
gowych i przedsiębiorstw 
produkcyjnych. 

- Najważniejszym klien-
tem spółki jest przeciętny Ko-
walski, i ten zamożniejszy, i ten 
objęty wsparciem opieki spo-
łecznej. Samorząd musi myśleć 
o wszystkich. Woda to szcze-
gólny produkt, dlatego cieszę 
się, że jej cena zostanie na nie-
zmienionym poziomie - mówi 
burmistrz Piotr Osiecki.

Zgodnie z przepisami 
ZWiK, ustalając stawki na ko-
lejne dwanaście miesięcy, musi 
wziąć pod uwagę kilka czynni-
ków - zapewnić sobie niezbęd-
ne dochody, spłacać kredyty 
zaciągnięte na inwestycje, mo-
tywować odbiorców do oszczę-
dzania wody, ale też chronić 
klientów przed nadmiernym 
skokiem cen. We współpracy z 
burmistrzem i radnymi ZWiK 
stara się to pogodzić, znaleźć 
złoty środek.

Ceny stoją w miejscu
Ze średnią opłatą na metr 
sześcienny wody i ścieków na 
poziomie ok. 12 zł mamy do 
czynienia już od siedmiu lat. 
W 2012 roku wprowadzo-
no stawki: 3,78 zł/m3 wody 
oraz 8,62 zł/m3 ścieków, jed-
nak rok później opłatę za od-
biór nieczystości obniżo-
no do 8,26 zł. I tak od marca 
2013 roku cennik obejmujący 
klientów indywidualnych nie 
zmienia się.

- W przedstawionej kalku-
lacji nie przewidzieliśmy osią-
gnięcia nadwyżki na podsta-

wowej działalności. Rok mamy 
zakończyć na zero, bez zysku, 
ale i bez straty. Przewidzieliśmy 
jedynie pełne pokrycie bieżą-
cych kosztów funkcjonowania 
zakładu, w tym kosztów ob-
sługi zadłużenia związanego z 
ogromnym projektem budowy 
96 km kanalizacji sanitarnej, 
zakończonym dwa lata temu. 
Zbudowaliśmy sieć za 105 mln 
zł. Otrzymaliśmy wprawdzie 
50,4 mln unijnego do� nanso-
wania, ale resztę musieliśmy 
wyłożyć sami. Mimo to, od lat 
ceny wody i ścieków dla gospo-
darstw domowych stoją w miej-
scu - mówi prezes ZWiK Stani-
sław Grażka.

W najnowszej tary� e za-
chowano preferencyjną stawkę 
za odbiór ścieków od podmio-
tów leczniczych udzielających 
całodobowo świadczeń szpital-
nych (6,20 zł/m3 netto zamiast 
10,28 zł jak inni kontrahenci). 
To ukłon w stronę placówki, 
która od lat jest wspomagana 
przez samorząd miejski, choć-
by poprzez umorzenia podat-
ków od nieruchomości. Na niż-
szej stawce za odbiór ścieków 
szpital zaoszczędzi w jednym 
roku ok. 170 tys. zł. 

Coraz niżej w rankingu
Klientów indywidualnych 
ZWiK powinno ucieszyć, że 
od kilku lat spadamy w wod-

no-ściekowym rankingu. W 
2014 roku Sochaczew plaso-
wał się na 152 miejscu w Pol-
sce, jeśli chodzi o wysokość 
opłat, dwa lata temu spadł na 
190 pozycję, a obecnie jest na 
208 miejscu. Cena 1 m3 po-
branej wody i odprowadzo-
nych ścieków to w Sochacze-
wie 12,04 zł, a średnia krajowa 
jest tylko o 1,55 zł niższa. 

- Patrząc na krajowe ta-
bele z cennikami usług ła-
two rozpoznać samorządy, 
które poważnie podeszły do 
ochrony środowiska. Zwy-
kle tam, gdzie stawki są 
wyższe, w ostatnich latach 
przeprowadzono ogrom-
ne projekty wodociągowe i 
kanalizacyjne, niemal każ-
dy mieszkaniec - jak w So-
chaczewie - ma już dostęp 
do tych sieci. Ścieki tra� a-
ją do oczyszczalni, a nie na 
pole sąsiada czy do pobli-
skiej rzeki - podsumowuje 
Piotr Osiecki.

Trzeba zarobić 
na inwestycje
ZWiK nie może przestać in-
westować i modernizować 
swego majątku. Jest odpo-
wiedzialny za studnie głę-
binowe, stacje uzdatniania 
wody, 144 km wodociągu i 
180 km kanalizacji sanitar-
nej. W listopadzie ub. roku 

rada miasta zatwierdziła 
zaktualizowany Wielolet-
ni Plan Rozwoju i Moder-
nizacji Urządzeń Wodocią-
gowych i Kanalizacyjnych 
do 2020 r. Wynika z niego, 
że w 2017 roku ZWiK chce 
przeznaczyć na inwesty-
cje kilka milionów złotych. 
Dwa największe projekty 
to kontynuacja budowy sie-
ci sanitarnej i wodociągu w 
rejonie ulic Kochanowskie-
go, Kraszewskiego, Lechic-
kiej i Langiewicza (kontrakt 
za ponad pół miliona) oraz 
wymiana niemal 1,7 km rur 
wodociągowych w ul. Cho-
pina.

Prace w ul. Chopina to 
oczywiście nie jedyny pro-
jekt związany z wodą. Spół-
ka planuje m.in. budowę, 
dobudowę lub wymianę wo-
dociągów w ulicach Próż-
nej, Kochanowskiego, Le-
śm ia na ,  Konopn ick ie j , 
ulicy Cmentarnej, 600-lecia 
i Długiej, Towarowej, Łusz-
czewskich, Załamanej, Pod-
górnej oraz wymianę wo-
dociągu biegnącego pod 
mostem w Chodakowie, w 
śladzie ulicy Brukowej. Jaką 
część z tych zamierzeń uda 
się zrealizować, trudno po-
wiedzieć, gdyż spółka musi 
poczekać na rozstrzygnięcie 
konkursu, w którym spo-
dziewa się ponad 400 tys. 
zł zwrotu wydatków pono-
szonych na wspomnianą już 
dobudowę sieci w ulicach 
Kochanowskiego, Kraszew-
skiego, Lechickiej i Langie-
wicza.

W Wieloletnim Planie 
Rozwoju są też wyliczone 
zadania dotyczące kanaliza-
cji sanitarnej. Oprócz wspo-
mnianej budowy prawie ki-
lometra sieci w rejonie ulic 
Kochanowskiego i Kra-
szewskiego, spółka chce za-
inwestować w ułożenie sa-
nitarki w al. 600-lecia oraz 
ul. Cmentarnej.

Jeśli radni upoważnią bur-
mistrza do zawarcia sto-
sownego porozumienia, to 
od 1 lutego autobusem ZKM 
będziemy mogli dojechać do 
odległego o 16 kilometrów 
Kampinosu. Z taką propo-
zycją wyszły do miasta tam-
tejsze władze samorządo-
we, by szczególnie dzieciom 
zapewnić dogodny dojazd i 
powrót ze szkoły. 

Jeśli radni powiedzą „tak”, 
od lutego autobusy ZKM 
będą kursowały do Kampi-
nosu we wszystkie dni nauki 
szkolnej. Trasę ma obsługi-
wać linia nr 1. Wyruszy ona 
spod Energomontażu, dalej 
autobus pojedzie ulicami 15 
Sierpnia, Okrzei, przez PKP, 
Traugutta, Piłsudskiego, al. 
600-lecia, przez Trojanów, 
Kistki i Chodaków. Poza 
miastem autobusy będą za-

trzymywały się w Żelazowej 
Woli, Dzięglewie, Strzyże-
wie, Woli Pasikońskiej, Ko-
morowie i Kampinosie.

Dwa kursy z przystanku 
koło Energomontażu wyru-
szą o 14:25 i 15:15, będzie też 
jeden poranny kurs o 5:47, 
ze stacji PKP. Na miejsce 
autobus dotrze po około go-
dzinie i piętnastu minutach.

Z Kampinosu do Socha-
czewa także będą trzy kur-
sy o 6:55, 15:40 (koniec trasy 
na stacji PKP) i 16:30. 

Ponieważ gmina weź-
mie na siebie część kosz-
tów funkcjonowania linii 
nr 1, pasażerowie jadący do 
Kampinosu za bilet zapła-
cą tyle samo, co mieszkań-
cy Sochaczewa na miejskich 
trasach. Bez przeszkód z 
ulgowych biletów skorzy-
stają uczniowie, studenci, 
emeryci i renciści. (dw)

Ryzyko wystąpienia na 
terenie powiatu socha-
czewskiego wirusa  H5N8 
i związane z tym ewentu-
alne działania były przed-
miotem obrad Powiatowe-
go Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego. W związku 
z pojawieniem się wirusa 
w pobliskich Wiskitkach, 
dyskutowano nad  przeciw-
działaniem rozprzestrze-
nianiu się ptasiej grypy. 

W zebraniu Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego wzięli udział m.in. 
wicestarosta Tadeusz Głu-
chowski, dyrektor Wydziału 
Bezpieczeństwa Publicznego, 
Zdrowotnego, Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw Obron-
nych Starostwa Powiatowe-
go w Sochaczewie Janusz 

Patury, przedstawiciele Po-
wiatowego Inspektoratu We-
terynarii, Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicz-
nej, policji, straży pożarnej 
oraz samorządowcy. 

Powodem zwołania na-
rady był fakt, że ognisko 
wysoce zjadliwej grypy pta-
ków podtypu H5N8 wy-
kryto u drobiu w gminie 
Wiskitki w powiecie żyrar-
dowskim. Pamiętać należy, 
że  wirus nie stanowi du-
żego zagrożenia dla ludzi, 
oczywiście przy przestrze-
ganiu zasad higieny. Zara-
żone stado ptaków trzeba 
wybić i zutylizować. Jest to 
niestety jedyny sposób na 
zahamowanie rozprzestrze-
nienia się choroby, co ozna-
czać może olbrzymie straty 
dla hodowców. 

W Sochaczewie 
woda nie drożeje
Szósty rok z rzędu Zakład Wodociągów i Kanalizacji przedstawił do zatwierdzenia radzie miasta 
stawki za wodę i ścieki dla mieszkańców na tym samym poziomie. Będą one obowiązywały 
od 1 marca 2017 do końca lutego 2018 r. Za dostarczenie 1 metra sześciennego wody 
klienci indywidualni zapłacą 3,78 zł, a za odbiór takiej samej ilości ścieków 8,26 zł netto. 

Miejskim do Kampinosu

Ptasia grypa w Wiskitkach

Urząd Miejski wydał w minionym tygodniu komunikat, w którym 
zwraca się z prośbą do mieszkańców Sochaczewa o zgłoszenie - w 
trybie pilnym - do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochacze-
wie z siedzibą przy ul. Staszica 152, miejsca lub miejsc, w których 
utrzymywany jest drób lub inne ptaki ze stad przyzagrodowych. 

Zgłoszeń należy dokonywać na specjalnych formularzach 
dostępnych na portalu miasta www.sochaczew.pl. Tam 

też znajduje się rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie 
zarządzenia środków związanych z wystąpieniem 

wysoce zjadliwej grypy ptaków.
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Nowy asfalt na ul. Równoległej powstał w ramach zeszłorocznej edycji programu „Drogi zamiast błota”

Szanowny panie burmistrzu, 
od pewnego czasu zastana-
wiam się nad wysokością 
opłaty abonamentowej typu 
„M” dla mieszkańców zamel-
dowanych na pobyt stały i 
czasowy przy ulicach obję-
tych Strefą Płatnego Parko-
wania niestrzeżonego, która 
na okres jednego roku wy-
nosi 150 złotych. Nie należę 
do tego grona osób, jednak 
chciałbym się dowiedzieć, jakie wyliczenia, argumenty, po-
wody, doprowadziły do ustalenia tak wysokiej opłaty? Dla po-
równania abonament mieszkańca w Warszawie to koszt 30 zł
rocznie. Pozdrawiam serdecznie.
Szanowny Panie, przypomnę, że mieszkańcy posiadający abona-
ment typu „M” mogą parkować w SPP bez ograniczeń przez cały 
rok. Koszt jednej godziny postoju przy takim abonamencie wynosi 
zatem średnio ok. 6 groszy. Myślę, że nie jest to wygórowana staw-
ka. Opłaty z biletów i abonamentów fi nansują SPP, jej utrzymanie 
przez cały rok. Stąd takie opłaty, które gwarantują bilansowanie się 
kosztów działania strefy. 

Proszę zrobić ankietę na najbardziej niebezpieczne miejsce 
w Sochaczewie z punktu widzenia pieszych i drugą, z punktu 
widzenia kierowców. Jako kierowca już dziś zgłaszam niedo-
świetlone przejście na ulicy Towarowej, obok Stacji Muzeum i 
PKP. Codziennie widzę tam rano pieszych ubranych na szaro, 
a widoczność w tym miejscu, gdy pada deszcz, jest bardzo 
ograniczona. 
Takie dane gromadzi Komenda Powiatowa Policji na podstawie za-
rejestrowanych interwencji przy zdarzeniach drogowych w naszym 
mieście. Myślę, że przeprowadzimy taką ankietę poprzez internet, 
proszę monitorować naszą stronę i facebook’a.

Gdzie można w Sochaczewie dostać formularz wniosku o 
wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na 
podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej?
Szanowny Panie, wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlega-
jących ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej 
należy pobrać w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, Wydział 
Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska ul. Marszał-
ka J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew.

Pytania burmistrzowi 
Piotrowi Osieckiemu można zadawać 

na portalu Sochaczew.pl

ZAPYTAJ 
BURMISTRZA

Możesz odpracować 
niezapłacony czynsz

Jeśli mieszkasz w lokalu komunalnym, masz trudną sytuację życiową 
i zaległości w opłatach za czynsz, możesz odpracować swoje długi. 

Jak skorzystać z tej możliwości?
• należy złożyć wniosek o zamianę długu na świadczenie 
niepieniężne do Zakładu Gospodarki Komunalnej, 
al. 600-lecia 90 w Sochaczewie
• uzgodnić rodzaj prac i podpisać porozumienie 
• po wykonaniu prac następuje zmniejszenie długu

Jakie prace można wykonywać? Dostępny jest szeroki katalog prac. 
Najczęściej jest to: 

• sprzątanie ulic • utrzymanie zieleni • utrzymanie zimowe 
dróg publicznych • prace ogrodnicze • grabienie liści 
• malowanie • drobne prace remontowe
 
Jeżeli osobiście z różnych przyczyn nie możesz świadczyć 
pracy, dług może „odpracować” inna osoba, która wyrazi 
na to zgodę, np. ktoś z rodziny czy przyjaciół.

Wydział Gospodarki Lokalowej UM

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Jak już informowaliśmy, do 
tegorocznej edycji Programu 
Rozwoju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Dro-
gowej, prowadzonego przez 
wojewodę mazowieckiego, 
nasze miasto, starosta i gmi-
ny powiatu sochaczewskie-
go złożyły kilka wniosków. 
Ostatecznie na liście zadań 
zakwali� kowanych do re-
alizacji, mających gwaran-
cję rządowego do� nansowa-
nia w wysokości 50 procent 
kosztów, został tylko jeden 
projekt - remont pierwsze-
go odcinka powiatowej uli-
cy Trojanowskiej, między al. 
600-lecia a ulicą Łąkową. Bę-
dzie on prowadzony przez 
starostwo w tym roku. Pozo-
stałe projekty, w tym zgłoszo-
ny przez miasto remont uli-
cy Płockiej od skrzyżowania 
z Gawłowską do ulicy Cheł-
mońskiego, niestety nie we-
szły na listę rankingową. W 
tej sytuacji burmistrz zde-
cydował, że odłożone na ten 
cel 1,5 mln zł przeznaczy na 
mniejsze, lecz równie ważne 
projekty drogowe. 

Osiedlowe skorzystają
Piotr Osiecki zaproponu-
je radnym, aby zamiast 500 
metrów ulicy Płockiej kom-
pleksowo wyposażyć w in-
frastrukturę drogową osiem 
ulic osiedlowych mających 
ponad 1,3 km długości - 

Malinową, Maczka, Ka-
walerzystów, Roweckiego, 
Andersa, Tęczową, Małą i 
Gagarina.

- Największym z no-
wych zdań będzie prze-
b u d ow a  u l i c  M a c z k a , 
Kawalerzystów, Rowec-
kiego i Andersa, szacowa-
na na 760 tys. zł. Pierwot-
nie w budżecie miasta na 
rok 2017 zabezpieczyliśmy 
150 tys. na wykonanie ka-
nalizacji deszczowej w ul. 
Maczka i Kawalerzystów.
Jednak po dokładnych ana-
lizach zaproponuję rad-
ny m  pr z e prow a d z e n ie 
prac kompleksowo. Stąd na 
wszystkich czterech dro-
gach do deszczówki dojdzie 

też nowy asfalt - wyjaśnia 
Piotr Osiecki. 

Kilkanaście ulic 
z oświetleniem
Dziesięć kolejnych ulic zyska 
nowe oświetlenie. Lampy mają 
stanąć przy Krzywoustego, Je-
dwabniczej, Wyspiańskiego, 
Wspólnej, Żniwnej, Szyszko-
wej, Siewnej, Leśmiana, Lan-
giewicza i Kochanowskiego. 
Oświetlą około 3 km ulic. 

- Za 35 tysięcy planujemy 
też dobudowę oświetlenia w 
ul. Karwowskiej i Topolowej. 
Kolejne 30 tys. odkładamy na 
inne projekty oświetleniowe. 
W czasie jesiennego cyklu spo-
tkań z mieszkańcami spisali-
śmy wszystkie prośby o dodat-

kowe lampy i mam nadzieję, że 
z tej puli większość z nich uda 
się spełnić - dodaje burmistrz.

Unia zapłaci?
Poza tym w wykazie zadań 
inwestycyjnych pojawiają się 
dwa nowe, też związane z dro-
gami, lecz oparte na dotacjach 
unijnych. Miasto za własne 
pieniądze zaprojektuje przebu-
dowę układu komunikacyjne-
go na terenie dawnego „Che-
mitexu” oraz opracuje projekt 
drogi zapewniającej dogodny 
dojazd do działek inwestycyj-
nych na polach czerwonkow-
skich. Przypomnijmy, że na 
polach miasto posiada 6 hek-
tarów ziemi. Jeden hektar, u 
zbiegu Olimpijskiej i Piłsud-
skiego, przeznaczono pod bu-
dowę nowego gmachu sądu, 
pozostałe pięć hektarów po-
dzielono na trzy działki. Dwie 
z nich to tereny inwestycyj-
ne, po trzeciej ma przebiegać 
wspomniana droga.

Ratusz liczy, że pienią-
dze na przebudowę daw-
nych zakładowych ulic w 
Chodakowie i drogę zapew-
niającą dojazd do działek 
na polach uda się zdobyć z 
programów unijnych na-
stawionych na zwiększanie 
atrakcyjności gospodarczej, 
rozwój przedsiębiorczości, 
ułatwianie dostępu do tere-
nów inwestycyjnych. 

nowe zadania wstępne koszty
asfalt i kanalizacja deszczowa w ulicach Maczka, Kawalerzystów, Roweckiego i Andersa 760.000

asfalt i kanalizacja deszczowa w ulicach Małej i Gagarina 300.000
asfalt i kanalizacja deszczowa w ulicach Tęczowej i Malinowej 440.000

projekt przebudowy układu komunikacyjnego na terenie dawnego „Chemitexu” 60.000
projekt budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną na terenie tzw pól czerwonkowskich 40.000

budowa oświetlenia w ulicach: Krzywoustego, Jedwabniczej i Wyspiańskiego 30.000
budowa oświetlenia w ulicach: Wspólnej i Żniwnej 40.000

budowa oświetlenia w ulicach: Szyszkowej i Siewnej 40.000
dobudowa oświetlenia w ul. Topolowej 30.000

budowa oświetlenia w ulicach: Leśmiana, Langiewicza i Kochanowskiego 25.000
dobudowa oświetlenia w ul. Karwowskiej 5.000

dobudowa nowych punktów oświetleniowych 30.000

Kolejne drogi zastąpią błoto
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na najbliższej sesji radni miasta podzielą 
na nowe zadania 1,5 mln złotych. Asfalt i kanalizacja deszczowa ułożona zostanie 
na ośmiu ulicach o długości ponad 1,3 km, a lampy oświetlą kolejne 3 km dróg.
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Przygotowaniem analizy de-
mogra� cznej, niezbędnej w 
planowaniu oświatowym, oraz 
opracowaniem kilku warian-
tów organizacji życia szkolnego 
na terenie miasta, zajął się wi-
ceburmistrz Marek Fergiński, 
odpowiedzialny w ratuszu za 
oświatę. Jak mówi, jeśli radni we 
wtorek 31 stycznia zaakceptują 
przedstawione propozycje, do-
stanie zielone światło do kolej-
nych działań, a jest ich niemało.

Cztery warianty
W pierwszej fazie ratusz przy-
gotował cztery wersje sieci szkół 
na bazie istniejących placówek. 
Po konsultacjach z dyrektora-
mi, radami pedagogicznymi, 
rodzicami, związkami zawo-
dowymi oraz komisją oświaty 
rady miejskiej największe po-
parcie uzyskał wariant IV, któ-
ry przewiduje przekształcenie 
w ośmioklasowe podstawów-
ki SP2, SP3, SP4, SP7 oraz Gim-
nazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2. 
Gimnazjum nr 3 w Chodako-
wie zostanie włączone do Szkoły 
Podstawowej nr 7. Przekształco-
ne gimnazja powrócą do swych 
poprzednich nazw, a więc Szko-
ły Podstawowej nr 1 i SP nr 6.

Obwody szkolne, czy-
li przynależność terytorialna 
dzieci do poszczególnych placó-
wek, powrócą do stanu z 1998, 
to znaczy z okresu zanim po-
wstały gimnazja. Jak twierdzi 
wiceburmistrz Fergiński, ana-
liza prognozy demogra� cznej 
wskazuje na to, że nie ma ko-
nieczności zmiany obwodów. 
W pełni zaspokajają one zarów-
no potrzeby uczniów, jak i moż-
liwości bazy lokalowej.

Od 1 września nabór do 
pierwszych klas będzie się od-
bywał już według nowych gra-
nic obwodów. We wszystkich 
szkołach powstaną także od-
działy zerowe. Zastosowanie 
zaproponowanego wariantu 
wiąże się również ze wskaza-
niem części uczniów klas szó-
stych kontynuacji nauki  w in-
nej szkole. Dotyczy to jedynie 
wychowanków SP3, którzy 
przejdą do nowo utworzonej 

SP1 oraz uczniów SP4, którzy 
tra� ą do SP6. Takie rozwiąza-
nie będzie trwało od 1 września 
2017 r. do końca roku szkolne-
go 2021/2022. Jednocześnie w 
dotychczasowych gimnazjach 
uczyć  się będą dwa ostatnie 
roczniki gimnazjalistów.

- Wybrany ostatecznie wa-
riant jest najbardziej opty-
malnym rozwiązaniem, któ-
re zabezpieczy uczniom dobre 
warunki nauki, nauczycielom 
utrzymanie pracy, a także po-
zwoli w pełni wykorzystać na-
szą bazę oświatową. Gdyby-
śmy zastosowali inny wariant, 
należałoby dzielić klasy, dosto-
sowując je do nowych obwo-
dów, a nie chcieliśmy tego robić 
- mówi wiceburmistrz.

Nauczyciele na razie 
bezpieczni
Pytamy Marka Fergińskiego, 
co z nauczycielami. Czy będą 
zwolnienia, przesunięcia? Jak 
miasto poradzi sobie z tym pro-
blemem?

- Wybrany przez nas wa-
riant zapewnia najmniejszą 
migrację nauczycieli między 
jednostkami. Dodatkowo na-
uczyciele matematyki, chemii, 
biologii będą mieli jeszcze wię-
cej godzin, bo oprócz roczni-
ków gimnazjalnych dojdą im 
zajęcia z uczniami klas siód-
mych. Poza tym reforma gwa-
rantuje, że więcej dzieci zosta-
nie w miejskich szkołach. Do tej 
pory szóstoklasiści mogli wy-
brać gimnazja spoza naszej ju-
rysdykcji, a więc gimnazjum 
powiatowe, w Kątach, w Ko-
złowie. Teraz wszystkie klasy 
szóste zasilą miejskie  placów-
ki. To też stwarza większe szan-

se na pracę dla naszych nauczy-
cieli. Problem może się pojawić 
za dwa lata, kiedy szkoły opusz-
czą ostatni gimnazjaliści i kla-
sy ósme, ale mamy jeszcze czas, 
aby odpowiednio zorganizo-
wać pracę. W tej chwili jesteśmy 
umówieni z dyrektorami, aby 
nie zatrudniać nowych osób i 
wykorzystywać istniejącą ka-
drę. Oznacza to po prostu prze-
sunięcia między placówkami. 
Dodam jeszcze, że od następne-
go roku szkolnego, przygotowa-
niem przedszkolnym musimy 
objąć trzylatki, na co potrzebu-
jemy miejsca w przedszkolach, 
być może więc dla dzieci pięcio-
letnich zorganizujemy oddziały 
przedszkolne w szkołach - wy-
jaśnia wiceburmistrz.

Pytamy również, co z dy-
rektorami szkół, czy nastąpią 
jakieś zmiany personalne? Ma-
rek Fergiński twierdzi, że refor-
ma nie zobowiązuje samorzą-
dów do ogłoszenia konkursów 
na dyrektorów, mogą oni pełnić 
funkcje do końca kadencji, a w 
przypadku gimnazjum włączo-
nego do podstawówki dyrek-
tor gimnazjum, z mocy prawa, 
obejmuje funkcję wicedyrekto-
ra szkoły podstawowej. W So-
chaczewie kadencja dyrektorów 
gimnazjów upływa w tym roku, 
więc i tak ratusz ogłosi konkur-
sy, ale już na dyrektorów szkół 
podstawowych nr 1 i 6. Dyrek-
torzy większości podstawówek 
swoje kadencje kończą za rok.

Uchwała w marcu
Po zatwierdzeniu przez rad-
nych projektu rekomendowa-
nego przez burmistrza, musi on 
tra� ć do kuratora oświaty, któ-
ry w ciągu 21 dni powinien go 

zaakceptować lub zgłosić swo-
je poprawki. Na marcowej sesji 
dokumentem ponownie zajmie 
się rada miejska i podejmie sto-
sowną uchwałę. Od tego mo-
mentu zacznie obowiązywać 
nowa sieć szkół.

Dyrektorzy najważniej-
sze decyzje będą podejmować 
z chwilą pojawienia się nowej 
podstawy programowej. Zgod-
nie z rządowymi zapowiedzia-
mi ma się to stać do końca mar-
ca. W tej chwili zakres wiedzy, 
jaką mają zdobyć uczniowie, 
przygotowano dla klas pierw-
szych, czwartych i siódmych. 
Od momentu pojawienia się 
nowej podstawy programowej 
dyrektorzy mogą tworzyć siatkę 
godzin, co pozwoli zorientować 
się także co do ilości niezbęd-
nej kadry do poszczególnych 
przedmiotów nauczania oraz 
kosztów związanych z nową or-
ganizacją szkół.

Reforma pociąga za sobą 
koszty. Ma je pokryć zwiększe-
nie subwencji oświatowej dla sa-
morządów terytorialnych. W 
przypadku Sochaczewa, który 
posiada dużą bazę szkół i przed-
szkoli, chodzi np. o wyposaże-
nie dotychczasowych gimna-
zjów w meble dla najmłodszych 
uczniów - niskie ławki, krzeseł-
ka, regały. Z kolei w szkołach 
podstawowych potrzebne bę-
dzie wyposażenie pracowni do 
przedmiotów, których nie uczo-
no na tym etapie, choćby che-
mii czy � zyki. Wiceburmistrz 
Fergiński nie potra�  w tej chwi-
li oszacować kosztów, jakie to 
za sobą pociągnie, bo najpierw 
trzeba sprawdzić, co z istnieją-
cego już sprzętu da się wykorzy-
stać. Ma jednak nadzieję, że de-
klarowane przez rząd wsparcie 
dla samorządów będzie równie 
rzeczywiste, jak w przypadku 
pokrycia kosztów obsługi pro-
gramu 500+.

Jedno jest pewne. Najwięk-
sza praca samorządów i dyrek-
torów szkół dopiero się zaczy-
na. I nie dotyczy ona jedynie 
miasta, bo reforma objęła rów-
nież szkoły ponadgimnazjalne, 
dla których organem prowa-
dzącym jest powiat. Do tema-
tu będziemy więc wracać jesz-
cze nieraz.

Szkoły czeka dużo zmian
11 stycznia rząd opublikował nową ustawę oświatową, na którą niecierpliwie oczekiwały 
samorządy, odpowiedzialne za wprowadzenie jej w życie na swoim terenie. Dopiero teraz mogą 
podjąć ofi cjalne kroki związane z realizacją nowej wizji edukacji. Sochaczewski samorząd ma już 
wstępny projekt sieci szkół i obwodów szkolnych. Przedstawi go na najbliższej sesji rady miejskiej.

Sochaczew znalazł się w gro-
nie gmin, których dochody 
podatkowe przekraczają śred-
nią krajową. Jesteśmy bogatsi 
od sąsiadów, mamy potencjał 
gospodarczy i generalnie żyje 
nam się lepiej niż większości 
rodaków.

Jak czytamy na stronach samo-
rządowych PAP, ministerstwo 
� nansów co roku publikuje 
wskaźniki dochodów podatko-
wych w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca dla poszczególnych 
gmin. Stanowi to podstawę do 
obliczenia tzw. janosikowego, 
z którego korzystają najbied-
niejsze regiony, dotowane przez 
najbogatsze gminy, miasta i 
województwa. Podstawą naj-
nowszych wyliczeń resortu � -
nansów na 2017 r. były dane o 
� nansach gmin za 2015 r.

Wskaźnik gminny, czy-
li średnią, która odzwierciedla 
dochód podatkowy na jedne-
go mieszkańca dla wszystkich 
polskich samorządów w kra-
ju, oszacowano w tym roku 
na 1.597 zł. Dochody powy-
żej średniej uzyskało 449 
gmin (na 2478), w tym Socha-
czew. Rekordzistami pod tym 
względem są gminy Klesz-
czów, Rząśnia, Mielnik, Po-
lkowice i Jerzmanowa. Skąd 
ten sukces? Każda z pięciu lide-
rek ma na swym terenie kopal-
nię, wyrobisko kopalin lub po-
tężne magazyny paliw. Gdyby 
dochody najbogatszej gminy 
Kleszczów wprost przenieść 
na sochaczewski grunt, rocz-
nie do budżetu naszego miasta 

tra� ałoby 1,3 mld zł. Pierwszą 
dziesiątkę zamyka Nadarzyn 
spod Warszawy. Co ciekawe, 
stolica w gronie najbogatszych 
znalazła się dopiero na 43 po-
zycji. 

Sochaczew sklasy� kowano 
na 400 pozycji, Łowicz znalazł 
się na 405 miejscu, Skierniewi-
ce na 430, a Żyrardów na dale-
kim 759. Wysoko w rankingu 
znalazły się dwie gminy z na-
szego powiatu - Teresin i Socha-
czew. To na ich terenie znajdu-
ją się m.in. duże magazyny � rm 
logistycznych, lotnisko wojsko-
we czy fabryka Mars Polska.

Warto zauważyć, że ocze-
kiwania wobec miast i gmin 
są inne, stąd zupełnie odmien-
na struktura wydatków. Wiej-
skim gminom łatwiej inwesto-
wać w poprawę stanu dróg czy 
budowę lamp w najdalszych 
miejscowościach, gdyż najczę-
ściej nie utrzymują domów 
kultury, własnej komunikacji 
miejskiej, basenów, stadionów, 
muzeów, przedszkoli. Z tych 
dobrodziejstw, dotowanych 
przez duże ośrodki, mieszkań-
cy gmin zwykle korzystają w 
pobliskich miastach powiato-
wych.

Na koniec dobra wiado-
mość. Mieszkańcy, prowadzo-
ne przez nich � rmy, a przez to 
również gminy, systematycznie 
się bogacą. Trzy lata temu w ze-
stawieniu wskazano 64 samo-
rządy, gdzie dochód podatkowy 
na mieszkańca nie przekra-
czał 500 zł rocznie. W najnow-
szym zestawieniu jest ich tylko 
11. (dw)

Sochaczew powyżej średniej

Samorząd Pozycja w rankingu Dochód na mieszkańca
gmina Teresin 85 2.472

gmina Sochaczew 144 2.159

miasto Sochaczew 400 1.650

gmina Brochów 568 1.495

gmina Nowa Sucha 805 1.351

gmina Iłów 1223 1.147

gmina Młodzieszyn 1302 1.120

gmina Rybno 1324 1.111

Nowy rok szkolny uczniowie powitają w ośmioklasowych podstawówkach
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23 stycznia w Muzeum Zie-
mi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą odbyło się spotka-
nie władz miasta z ambasado-
rem Hasanem Hasanovem i I 
Sekretarzem Ambasady Emi-
lem Agaahmadovem. W roz-
mowach wzięli udział mini-
ster Maciej Małecki, burmistrz 
Piotr Osiecki, przewodniczący 
Rady Miasta Sylwester Kacz-
marek, naczelnik Wydzia-
łu Kultury, Sportu, Turystyki 
i Organizacji Pozarządowych 
Agata Kalińska oraz dyrektorzy 
muzeum, Paweł Rozdżestwień-
ski i Sochaczewskiego Centrum 
Kultury, Artur Komorowski. 

Jak podkreślał Hasan Ha-
sanov, jest wielu Polaków, któ-
rzy brali udział w rozwoju nauki, 
edukacji, budowie miast, przemy-
słu i państwowości Azerbejdża-
nu, dlatego od 2012 roku ambasa-
da prowadzi projekt poświęcony 
wybitnym Azerom i Polakom, 
którzy wnieśli swój wkład w sze-
roko rozumiany rozwój stosun-
ków pomiędzy naszymi krajami. 
Tablice i obeliski stanęły m.in. w 
Olsztynie, Białymstoku, Pozna-
niu i Warszawie. Pomnik przyjaź-
ni polsko-azerskiej odsłonięto też 
w Gnieźnie, z okazji dwudziestej 
rocznicy nawiązania stosunków 
dyplomatycznych między naszy-
mi krajami. 

Ambasador Hasanov przy-
pomniał, że Antoni Kątski za-
służył się kulturze Azerbejdżanu 
m.in. przekładając XIX-wiecz-
ne utwory muzyczne z lokalne-
go zapisu notacji muzycznej na 

zapis międzynarodowy. I wła-
śnie w Sochaczewie, obok któ-
rego leży Żelazowa Wola, amba-
sador chciałby uczcić polskiego, 
nieco zapomnianego, kompozy-
tora. Co ciekawe, Antoni Kątski 
poznał Fryderyka Chopina. 172 
lata temu muzykował z nim w 
paryskim salonie Czartoryskich. 

W trakcie spotkania usta-
lono, że samorząd aktywnie 
włączy się w przygotowanie 
uroczystości, zaproponuje am-
basadzie godne miejsce dla ta-
blicy. Szczegóły dotyczące miej-
sca, odpowiedniego tekstu na 
tablicy, mają być ustalone w cią-
gu kilku tygodni. 

Na koniec ambasador zwie-
dził sochaczewskie muzeum, w 
tym wystawę czasową, pokazują-
cą mazowieckie szopki oraz efek-
towną wystawę stałą „Pole Bitwy 
1939-45 r.”. W 2016 r., wystawa 
przechodziła II etap moderniza-
cji, który do� nansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz budżetu 
miasta Sochaczew. (daw)

Wkrótce dowiemy się, któ-
ra � rma ustawi na terenie 
miasta szesnaście pojem-
ników na przeterminowa-
ne leki. Specjalnie oznako-
wane kosze znajdziemy w 
ratuszu i sochaczewskich 
aptekach.

Niewykorzystane lekarstwa 
uważane są za odpad niebez-
pieczny, dlatego nawet wi-
taminy C, resztek syropu na 
kaszel czy wapna nie wolno 
wyrzucać do zwykłego ko-
sza. Farmaceutyki to che-
mia, umieszczone na wysy-
pisku mogą przeniknąć do 
gleby i wody, stanowić real-
ne zagrożenia dla życia lub 
zdrowia ludzi. Leki muszą 
tra� ć do pojemników usta-
wionych w aptekach, skąd za-

bierze je wyspecjalizowana 
� rma i podda procesowi uty-
lizacji. Apteka musi je przyjąć 
bezpłatnie, nie może żądać 
nawet symbolicznego wy-
nagrodzenia za odbiór prze-
terminowanych lekarstw, 
gdyż wszystkie związane z 
tym koszty pokrywa urząd. 

Nową � rmę odpowie-
dzialną za odbiór lekarstw 
poznamy w połowie lute-
go. Ratusz chce, aby pojem-
niki oczyściła z zawartości 
raz na kwartał - w połowie 
kwietnia, lipca, październi-
ka i grudnia. Oczywiście od-
padami zajmie się wyspecja-
lizowane przedsiębiorstwo, 
posiadające stosowne upraw-
nienia, doświadczenie w tym 
zakresie, umowę ze spalarnią 
odpadów medycznych. (dw)

31 stycznia, o godz. 13.00, w 
sali konferencyjnej UM roz-
pocznie się XXII sesja Rady 
Miasta. W programie znalazło 
się siedemnaście uchwał doty-
czących m.in. zmian w tego-
rocznym budżecie, stawek za 
wodę i ścieki na kolejny rok, 
porozumienia z gminą Kam-
pinos, która chce korzystać z 
usług sochaczewskiego ZKM. 

Tego dnia radni:
• podzielą 1,5 mln zł na kil-

ka nowych projektów drogo-
wych, tj. asfaltowanie ulic osie-

dlowych, budowę kanalizacji 
deszczowej i oświetlenia.

• ostatecznie potwierdzą 
udział miasta w przebudowie 
powiatowej ulicy Trojanow-
skiej. W tym roku ma zostać 
kompleksowo wyremontowa-
ny jej najbardziej zniszczony 
odcinek między al. 600-lecia a 
ulicą Łąkową. Na Trojanow-
ską powiat otrzyma 2,6 mln 
zł rządowego do� nansowa-
nia, jednak dotacja to 50 pro-
cent kosztów. Resztę wyłoży 
miasto (1.480.000 zł) i powiat 
(1.136.000 zł).

• podejmą decyzje dosto-
sowujące sochaczewski system 
oświaty do zmian, jakie wejdą 
w życie we wrześniu 2017 roku. 
Są one związane z wygaszaniem 
gimnazjów i tworzeniem ośmio-
klasowych szkół podstawowych.

• ustalą stawki opłat za 
wodę i ścieki na okres: marzec 
2017 – luty 2018 (pozostaną na 
tym samym poziomie), oraz 
powierzą spółce ZWiK spra-
wowanie opieki nad miejską 
siecią kanalizacji deszczowej. 
Za czyszczenie, konserwowa-
nie, bieżące remonty deszczów-

ki zakład otrzyma w tym roku 
125.000 zł. 

• przyjmą Lokalny Pro-
gram Rewitalizacji Gminy 
Miasto Sochaczew na lata 2017-
2023.

• uchwalą roczny plan pra-
cy Komisji Rewizyjnej i pozo-
stałych komisji stałych Rady 
Miasta.

• zdecydują o nabyciu kil-
ku działek w rejonie ul. Żyrar-
dowskiej, przeznaczonych pod 
budowę drogi oraz o sprzeda-
ży 38-metrowego lokalu użyt-
kowego przy ul. Mickiewicza 5. 

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKA 
SOCHACZEWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Zgłoszenie kandydata na członka Rady następuje 
poprzez złożenie dokumentu zgłoszeniowego w formie 
papierowej, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego 
w Sochaczewie lub przesłanie tego dokumentu na adres 
Urzędu Miejskiego, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko kandydata oraz jego adres zamieszkania, 
2) krótki opis osiągnięć kandydata w sektorze pozarządowym,
3) nazwę i adres siedziby organizacji zgłaszającej 
kandydata,
Wymagane załączniki:
1) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie,
2) oświadczenie kandydata o niekaralności za prze-
stępstwa umyślne,
3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w ramach prowa-
dzonego naboru na członka Sochaczewskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego.
Wzory druków zgłoszenia kandydata oraz wymaga-
nych oświadczeń są do pobrania w Wydziale Kultury, 
Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych UM 
(kramnice miejskie, ul. 1 Maja 21, II piętro).  
Komplet wniosków należy przesyłać (pocztą lub 
składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego 
w Sochaczewie) do dnia 7.02.2017 r., do godz. 16.00 
(wnioski złożone po tym terminie będą odrzucone).

Przeterminowane leki - do apteki

Lokalizacja pojemników do magazynowania 
przeterminowanych leków:
• apteka „NOWA” ul. Staszica 28, 
• apteka „NA PODZAMCZU” ul. Traugutta 3A, 
• apteka ul. Pokoju 7,
• apteka ul. 1 Maja 4,
• apteka „NATURA” ul. Dąbrowskiego 2,
• apteka „ZDROWIE” ul. Żeromskiego 29G,
• apteka „REMEDIUM” ul. Chodakowska 23,
• apteka „ SERDUSZKO” ul. Batalionów Chłopskich 3/7,
• apteka „SERDUSZKO” al. 600-lecia 9,
• apteka „SŁONECZNA” ul. Żeromskiego 41 A (Przychodnia ALMED),
• apteka „INTER APTEKA”  ul. Warszawska 118 (market Carrefour),
• apteka „VITA” ul. Gawłowska 3, 
• apteka al. 600-lecia 39 (market Kaufl and),
• apteka ul. Warszawska 21,
• apteka ul. Chodakowska 27,
• Urząd Miejski w Sochaczewie ul. 1 Maja 16.

Za zasługi dla kultury
Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce, Hasan Hasanov (premier w latach 1990-1992, minister 
spraw zagranicznych 1993-1998), zaproponował władzom naszego miasta wspólne uczczenie, żyjącego 
w XIX wieku, polskiego pianisty i kompozytora Antoniego Kątskiego. Za kilka miesięcy w Sochaczewie 
ma stanąć tablica przypominająca jego zasługi dla polskiej i azerskiej kultury. 

Oświata i rewitalizacja na sesji

Antoni Kątski urodził się w 1817 r.
w Krakowie, a zmarł w 1899 w Iwa-
niczach koło Nowogrodu. To polski 
pianista i kompozytor wywodzący 
się z muzycznej rodziny. Jego ojciec 
Grzegorz i brat Karol byli pianistami, a 
bracia Stanisław i Apolinary skrzypka-
mi. Antoni był cudownym dzieckiem, 
koncertującym w wieku kilku lat. 
Gry na fortepianie uczył się w Szkole 
Głównej Muzyki w Warszawie, potem 
w Moskwie i w Konserwatorium 
Towarzystwa Przyjaciół Muzyki w Wiedniu. Po raz pierwszy wystąpił 
publicznie w Krakowie, w wieku 4 lat. Od tej pory koncertował stale 
m.in. w Warszawie, Wiedniu, na Węgrzech i w Rosji. Bardzo wcze-
śnie rozpoczął też komponowanie. Jego pierwsze utwory zostały 
wydane, gdy Antoni miał zaledwie 8 lat. 26 maja 1845 muzykował 
razem z Chopinem w paryskim salonie Czartoryskich. W 1849 
rozpoczął tourne po Europie; koncertował w Madrycie i Sewilli, 
następnie udał się do Portugalii.
W latach 1851-1853 przebywał w Berlinie (nadworny pianista). W tym 
czasie występował w wielu miastach Niemiec i Austrii a także odbył 
podróż koncertową z bratem Apolinarym do Polski, Grecji, Turcji, 
Egiptu i Włoch. W latach 1854-1867 przebywał w Petersburgu i w 
dalszym ciągu koncertował, sam lub z bratem Apolinarym, w wielu 
miastach Rosji. W 1867 przeniósł się do Londynu, gdzie mieszkał 
przez 16 lat, zajmując się pedagogiką muzyczną i komponowaniem. 
W 1883 wyjechał na stałe do USA, gdzie objął stanowisko profesora 
konserwatorium muzycznego. W 1897 rozpoczął wielką podróż 
koncertową dookoła świata, która obejmowała Australię, Nową 
Zelandię, Indie, Chiny, Japonię, Syjam, a także Rosję i Polskę. 
Otrzymał liczne medale i ordery nadawane mu przez koronowane 
głowy w całej Europie. Zostawił po sobie ponad czterysta utworów, 
w większości na fortepian, ale też operę i trzy operetki.
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Chodnik przed „Osiemdziesiątką” wykonano dzięki wypracowanym oszczędnościom

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Warto odnotować, że w tym 
roku samorząd wojewódz-
twa zainwestuje w Sochacze-
wie i najbliższej okolicy ponad 8 
mln złotych, a to większa kwo-
ta niż w 2016, gdy komplekso-
wo przebudowano dwa ronda. 
Tak potężne nakłady z pewno-
ścią odczują kierowcy, piesi i ro-
werzyści, bo stawiamy też na 
ścieżki rowerowe. 

2017 rok: 
ulica 15 Sierpnia
Za kilka dni Mazowiecki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich ogło-
si, które � rmy zajmą się remon-
tem fragmentów drogi nr 705. 
Chodzi o jej dwa odcinki, mię-
dzy Nową Suchą a torami kole-
jowymi, oraz między szkołą w 
Kozłowie a skrzyżowaniem In-
żynierskiej, Kościńskiego i Bo-
ryszewskiej w Sochaczewie. O 
pierwszy kontrakt, moderni-
zację 1400 metrów drogi, sta-
rało się siedem � rm. Najtańszą 
ofertę złożyła PRIMA z Karwo-
wa (636 tys. zł). Drugie zadanie, 
przebudowa 1500 metrów trasy 
między Kozłowem a głównym 
skrzyżowaniem dróg w Bory-
szewie (w tym 800 metrów w 
granicach miasta), do złożenia 
ofert skłoniło sześć � rm. Naj-
tańszą przygotował DROGO-
MEX z Pruszkowa (939 tys. zł). 

- To jeszcze nie są wyni-
ki przetargów, lecz zestawienie 
ofert złożonych MZDW. Teraz 
Zarząd potrzebuje nieco czasu 
na ocenę, czy oferty są prawi-
dłowo opracowane, czy są kom-
pletne i zgodne z przepisami. Je-
śli tak, to w lutym można będzie 
podpisywać umowy i wczesną 
wiosną wprowadzać ekipy na 
place budów – wyjaśnia radny 
sejmiku mazowieckiego Miro-
sław Adam Orliński. 

To oznacza, że fragment 15 
Sierpnia (od skrzyżowania In-
żynierskiej i Kościńskiego do 
granic Sochaczewa, tuż za ulicą 
Kutrzeby) zasadniczo się zmie-
ni. Projekt zakłada wymianę 
krawężników i obrzeży chod-
nikowych, regulację studzie-
nek kanalizacyjnych, ułożenie 
1100 mkw. kostki chodniko-

wej, usunięcie wierzchniej war-
stwy asfaltu i wylanie dwóch 
nowych – wyrównawczej i ście-
ralnej. Prace potrwają do końca 
czerwca.

2017 rok: 
rusza budowa mostu
Przed miesiącem MZDW po-
informował, że udało się wyło-
nić � rmę, która zbuduje nowy 
most na Pisi w dzielnicy Bory-
szew. Warszawskie Przedsię-
biorstwo Mostowe MOSTY Sp. 
z o. o. BUDOWNICTWO już 
przygotowuje sobie plac budo-
wy. Zanim jednak zabierze się 
za główny most, w marcu udo-
stępni kierowcom tymczasową 
przeprawę o nośności do 40 ton. 
Zadanie pochłonie 4.538.000 zł.

- Stan techniczny obecnie 
wykorzystywanego mostu jest 
zły, dlatego chcemy go wyłą-
czyć z ruchu jak najszybciej. Nie 
może być powtórki wydarzeń 
sprzed lat, gdy z dnia na dzień 
trzeba było zamknąć przepra-
wę na Utracie, w pobliżu ko-
ścioła w Trojanowie – podkre-
śla Mirosław Adam Orliński. 
- Cieszę się, że na tym jednym 
kontrakcie zaoszczędziliśmy 
około milion złotych, bo zwy-
cięzca przetargu ma własny 
most tymczasowy, nie musi tej 
konstrukcji wypożyczać. 

2017 rok: 
2 mln na Chodakowską 
Jak zapewnia Mirosław Adam 
Orliński, remont ulicy Cho-

dakowskiej nie jest zagrożony. 
Na inwestycję samorząd woje-
wódzki przeznaczy 2 mln zło-
tych, swój udział w inwestycji – 
poprzez wymianę oświetlenia 
– deklaruje miasto, dokumen-
tacja jest gotowa i na jej podsta-
wie można szukać wykonawcy.

- Prawdopodobnie w mar-
cu MZDW ogłosi przetarg, wy-
łoni � rmę budowalną i przed 
wakacjami jej ekipy wejdą na 
plac budowy. Chodakowska 
remontowana będzie na ca-
łej długości - od ronda Choda-
ków przy ul. Wyszogrodzkiej 
do ronda Jana Pawła II – zapo-
wiada radny. 

Remont tej drogi to wy-
nik porozumienia i współpracy 
województwa mazowieckiego 
z władzami miasta. Marszałek 
Adam Struzik zadeklarował, że 
wpisze modernizację do swych 
planów inwestycyjnych na 2017 
rok, jeśli burmistrz Piotr Osiec-
ki s� nansuje dokumentację. I 
tak się stało. W minionym roku 
na jej opracowanie ratusz odło-
żył 100 tys. zł, wyłonił w prze-
targu biuro projektowe i pod 
koniec 2016 roku otrzymał 
komplet materiałów. Jedno-
cześnie w budżecie na 2017 rok 
burmistrz zapisał 140 tys. na 
dobudowę nowego oświetlenia 
oraz wymianę istniejących tam 
lamp na energooszczędne. 

- Projekt zakłada przebu-
dowę całej jezdni, zatok au-
tobusowych, wjazdów na po-
sesje, wymianę chodników, 

które będą miały szerokość od 
1,5 do 3 m, oraz ułożenie szero-
kiej na 2 metry ścieżki rowero-
wej biegnącej po stronie daw-
nego Chemitexu. Konieczna 
będzie też budowa nowych od-
cinków lub przebudowa już 
istniejącej kanalizacji deszczo-
wej. Obecnie jezdnia ma sze-
rokość od 7 do 9 metrów, a do-
celowo zwężona zostanie do 
ok. 7 m – informuje burmistrz 
Piotr Osiecki.

2018 rok: 
ulica Chopina
Każdy, kto w ostatnim czasie je-
chał ulicą Chopina wie, że wy-
maga ona pilnej interwencji i 
nie można postawić na pół-
środki. Trzeba tam wymienić 
cały asfalt, wszystkie chodniki, 
a robiąc tak poważny remont 
od razu warto ułożyć ścieżkę 
rowerową. 

- Jako przewodniczący Ko-
misji Budżetu i Finansów za-
biegam u marszałka wojewódz-
twa o wpisanie tego zadania do 
planów na 2018 rok i wszystko 
na to wskazuje, że tak się sta-
nie. Wspólnie z burmistrzem 
uzgodniliśmy, że zajmiemy się 
najbardziej zniszczonym od-
cinkiem Chopina, od torów 
kolejki wąskotorowej do ronda 
Jana Pawła II. To będzie bardzo 
duże i kosztowne zadanie, za 
4-5 mln zł – wyjaśnia Mirosław 
Adam Orliński. 

Przy tej okazji do działania 
przygotowuje się Zakład Wo-

dociągów i Kanalizacji, któ-
ry już w tym roku chce w ulicy 
Chopina wymienić wodociąg. 
Zaplanował przebudowę sie-
ci na długości 1,7 km, co może 
kosztować miejską spółkę ok. 
560 tys. zł. 

2018 rok: Licealna 
i miejski odcinek 
15 Sierpnia
Zarządzany przez samorząd 
miasta odcinek tej drogi, mię-
dzy obwodnicą a LO im. Fry-
deryka Chopina, ma być re-
montowany w 2018 roku. 
Projekt, obejmujący również 
ulicę Licealną, opracowuje 
właśnie biuro A4 Projekt. Do-
kumentacja wraz z niezbęd-

nymi pozwoleniami i uzgod-
nieniami będzie gotowa w 
połowie sierpnia br. Ratusz 
chce przy obydwu drogach 
umieścić szeroką na 2,5 me-
tra, asfaltową ścieżkę rowero-
wą, wymienić nawierzchnię 
ulic, wylać nową warstwę as-
faltu, ułożyć chodniki, zbudo-
wać zatoki autobusowe i przy 
okazji przebudować kanaliza-
cję deszczową.

- We wrześniu złożymy 
wniosek o dotację z rządowe-
go Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej. Najlepsze projekty 
mogą w nim liczyć na 50 pro-
cent dotacji – deklaruje bur-
mistrz Osiecki. 

W 2017 więcej na mosty, drogi, chodniki
Za kilka dni ruszy budowa mostu tymczasowego na Pisi w dzielnicy Boryszew, dowiemy się też, które fi rmy wygrały przetargi 
na remont dwóch odcinków drogi nr 705, którą w granicach naszego miasta jest ulica 15 Sierpnia. Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich planuje na przełomie marca i kwietnia ogłoszenie przetargu na kompleksowy remont ulicy Chodakowskiej. 
To ciąg dalszy boomu drogowego w naszym mieście przy współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. 

Zdaniem burmistrza Piotra Osieckiego
Współpraca z Samorządem Wo-
jewództwa Mazowieckiego jest 
więcej niż dobra. Jestem w stałym 
kontakcie z dyrektorem MZDW 
i radnym Sejmiku Adamem 
Orlińskim, planujemy wspólne 
działania. Cieszę się, że wkrótce 
przedsiębiorcy i mieszkańcy 
Boryszewa dostaną nowy most. 

W tej dzielnicy nie ma jak poprowadzić objazdów, 
szczególnie dla samochodów ciężarowych, dlatego 
ten projekt jest tak istotny. Jeśli samorząd Mazowsza 
nadal będzie tak życzliwie patrzył na swoje drogi w 
granicach naszego miasta, za 2-3 lata najważniejsze 
z nich będą wyremontowane, oświetlone, wyposażone 
w ścieżki rowerowe. Z niecierpliwością czekam na 
ostateczne decyzje w sprawie ul. Chopina, którą tury-
ści jadą do Domu Urodzenia F. Chopina. Wierzę, że w 
2018 droga zmieni się nie do poznania.

Zdaniem radnego Sejmiku Mazowieckiego
Mirosława Adama Orlińskiego
W ubiegłym roku MZDW przebu-
dował część ulicy Wyszogrodz-
kiej, dwa ronda w Chodakowie 
i przy wiadukcie kolejowym, 
wymieniliśmy chodnik przed 
tzw. „Osiemdziesiątką”, na ul. 
15 Sierpnia i jego duży odcinek 
przy ul. Piłsudskiego. Nowa 
nawierzchnia asfaltowa pojawiła 
się na ulicy Piłsudskiego - między Warszawską a 
Olimpijską. Ponadto z wypracowanych oszczędności 
wystarczyło jeszcze na asfalt przy ul. Skłodowskiej. 
Wszystkie te projekty pochłonęły ponad 7 mln złotych. 
W tym roku w Sochaczewie zainwestujemy ponad 8 
mln. Jeśli na przetargach będą oszczędności, a na 
razie tak się dzieje, jest szansa, że zajmiemy się też 
biegnącym przez las odcinkiem drogi 705 za Nową 
Suchą, między torami kolejowymi a szkołą w Kozłowie. 
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W przypadku Zakładu 
Wodociągów i Kanaliza-
cji Sochaczew Sp. z o. o. 
efekt ekologiczny projek-
tu w umowie o do� naso-
wanie został określony jako 
wzrost liczby użytkowni-
ków korzystających z pod-
łączenia do sieci kanaliza-
cji sanitarnej o 11 138 osób 
i ten wynik został osiągnię-
ty. Nie należy zapominać, że 
zwiększenie liczby osób ko-
rzystających jest jednym z 
elementów efektu, kolejny 
to spełnienie przez Miejską 
Oczyszczalnię Ścieków zlo-
kalizowaną w Sochaczewie 
przy al. 600-lecia 69  zapi-
sów Dyrektywy Rady 91/21/
EWG z 21 maja 1991r. w za-
kresie oczyszczania ścieków 
komunalnych. Oczywiście 
Miejska Oczyszczalnia Ście-
ków, jako jedyna w socha-
czewskiej aglomeracji, speł-
nia zapisy tej dyrektywy a 
redukcja związków biogen-
nych jest na poziomie 99-
100%.

W ramach projektu „Po-
prawa gospodarki wodno-
-ściekowej miasta Socha-
czew  etap I” realizowano 
następujące zadania:

KONTRAKT NR 1 - 
„Remont i rozbudowa Miej-
skiej Oczyszczalni Ścieków  
przy Al. 600-lecia” - reali-
zacja w okresie październik 
2010 r. - sierpień 2012 r. 

KONTRAKT NR 2 - 
„Rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej na osiedlu Roz-
lazłów i Karwowo” - realiza-
cja październik 2011 - kwie-
cień 2013 r.

W ramach Kontraktu nr 2 
wybudowano 36 419, mb sie-
ci kanalizacji sanitarnej gra-
witacyjnej i tłocznej oraz 3 
tłocznie i 11 sieciowych prze-
pompowni  ścieków.

KONTRAKT NR 2a 
- „Budowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej w ul. Gaw-
łowskiej od ul. Batalionów 
Chłopskich do granicy z 
gminą Sochaczew” - reali-
zacja marzec 2010 r. - lipiec 
2010 r. W ramach zadania 
inwestycyjnego wybudowa-
no 3 971 mb sieci kanaliza-
cji sanitarnej.

KONTRAKT NR 3 - 
„Rozbudowa sieci kanali-
zacji sanitarnej na osiedlu 
Wypalenisko, część północ-
na i Chodaków” - realizacja 
listopad - 2011 r. - kwiecień 
2013 r. W ramach Kontrak-
tu nr 3 wybudowana zosta-
ła sieć kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej o 
łącznej długości 44 807 mb, 
22 sieciowe przepompownie 
ścieków oraz 27 przydomo-
wych przepompowni.

KONTRAKT NR 3a - 
„Budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej - odcinek oczyszczal-
nia - ul. Parkowa” - realizacja 
marzec 2010 r. - czerwiec 2011 
r. W ramach Kontraktu nr 3a 
wybudowana została sieć ka-
nalizacji sanitarnej grawi-
tacyjnej i tłocznej o łącznej 

długości 6 171,5 mb oraz 4 
tłocznie i 2 sieciowe przepom-
pownie ścieków.

KONTRAKT NR 4 - 
„Modernizacja kanaliza-
cji sanitarnej w Centrum” 
- realizacja marzec 2011 r. -  
czerwiec 2011 r.

W ramach Kontraktu 
nr 4 modernizacji podda-
na została sieć kanalizacji 
sanitarnej o łącznej długo-
ści  3 446,5 m  w ulicach: 
Wąska, Reymonta, 1 Maja,  
osiedle 1 Maja, Świerczew-
skiego (obecnie Grabskie-
go), Cmentarna, Moniuszki, 
Hanki Sawickiej,  Słowackie-
go, Ziemowita, Dąbrowskie-
go, Żwirki i Wigury, Dywi-
zjony 303, Łuszczewskich.

Całkowita wartość Pro-
jektu: 105 567 818,91 zł, na-

tomiast wartość do� naso-
wania to 50 410 591,52 zł.

Łączna długość wybu-
dowanej sieci to 91,37 km, 
zmodernizowanej sieci 3,45 
km oraz zmodernizowa-
nie Miejskiej Oczyszczalni 
Ścieków. 

Ten olbrzymi zakres robót 
został wykonany w stosunko-
wo krótkim czasie. Oczywiście 
nie jest to jedyny projekt spółki, 
który został zrealizowany i roz-
liczony z Funduszem, jednak 
największy i zakończony suk-
cesem, w którego powodzenie 
niektórzy nie chcieli wierzyć. 

Do tego sukcesu przy-
czynili się mieszkańcy, któ-
rzy podłączyli swoje posesje 
do nowej sieci kanalizacyj-
nej. 

ZWiK Sochaczew

Miasto skanalizowane
Efekt ekologiczny Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta 
Sochaczew - etap I” zrealizowanego przez ZWiK Sochaczew został osiągnięty. 
To wielki sukces spółki i władz miasta - cieszą się pracownicy ZWiK.

Budowa kanalizacji sanitarnej objęła 95 proc. miasta

Remont osadnika wtórnego w oczyszczalni ścieków Prace na miejskiej oczyszczalni

Zgodnie z zapowiedzią, 
ratusz ogłosił przetarg na 
opracowanie projektu bo-
iska sportowego, jakie w 
2018 roku ma powstać na 
tyłach Szkoły Podstawowej 
nr 4. Na oferty zaintereso-
wanych � rm miasto czeka 
do 2 lutego. Także w tym 
roku projektowane będzie 
boisko dla „trójki”, którego 
budowa najprawdopodob-
niej ruszy już za kilka mie-
sięcy, w wakacje.

Za Szkołą Podstawową nr 4 
ma powstać boisko wielo-
funkcyjne ze sztuczną na-
wierzchnią, o minimalnych 
wymiarach 25x45m. W jego 
obszar zostaną wpisane li-
nie boisk do piłki nożnej, 
ręcznej, koszykowej i siat-
kowej. Prócz tego na kom-
pleks sportowy złoży się 
skocznia do skoku w dal z 
utwardzonym rozbiegiem 
o nawierzchni poliuretano-
wej lub tartanowej o dłu-
gości około 20 m. Jeśli wy-
starczy miejsca, projektanci 
mają zaplanować też bież-
nię lub ścieżkę do biegania 
o nawierzchni poliuretano-
wej lub tartanowej. Całość 
dopełnią piłkochwyty, ła-
weczki, oświetlenie, chod-
niki i ogrodzenie. Ponieważ 
obiekt ma się znaleźć blisko 
skarpy, przyszły wykonaw-
ca będzie musiał wyrównać 
teren, odwodnić go, wybu-
dować mury oporowe. Pro-

jekt budowalny i kosztorysy 
muszą być gotowe do koń-
ca października. Boisko po-
wstanie w 2018 roku. Pod 
tą datą, w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej, odłożo-
no na ten cal 800 tys. zł. 

Przypomnijmy, że jesz-
cze w tym roku rozpocz-
nie się budowa boiska przy 
Szkole Podstawowej nr 3. Do 
30 stycznia ratusz czekał na 
oferty � rm gotowych zapro-
jektować ten obiekt. Kto wy-
grał postępowanie, dowiemy 
się za kilka dni, gdyż ratusz 
potrzebuje czasu na przej-
rzenie złożonych ofert. Jeśli 
są kompletne, ceny nie prze-
kroczą kwoty odłożonej na 
ten cel w budżecie miasta, 
zwycięskie biuro dostanie 
czas do końca maja na przy-
gotowanie pełnej dokumen-
tacji i uzyskanie pozwoleń 
budowlanych. W skład kom-
pleksu sportowo-rekreacyj-
nego przy „trójce” ma wejść 
boisko do gry w piłkę ręcz-
ną o wymiarach 44x32m o 
nawierzchni poliuretano-
wej. W poprzek boiska wpi-
sane będą linie dwóch boisk 
do piłki koszykowej, a wo-
kół niego zbudowana mini-
mum trzytorowa, 300 me-
trowa bieżnia ze sztuczną 
nawierzchnią i 100 metro-
wą bieżnią w linii prostej. W 
tym roku na prace budowal-
ne odłożono 400 tys. zł, w 
2018 zabezpieczono jeszcze 
800 tys. zł. (daw)

Samorząd województwa ma-
zowieckiego rozpoczął prace 
nad przygotowaniem tak zwa-
nej uchwały antysmogowej. 
Do połowy lutego samorządy 
nadsyłają ankiety do urzędu 
marszałkowskiego, w których 
podsumują swoje działania 
służące ochronie powietrza.

Uchwała antysmogowa pozwo-
li wprowadzić na terenie woje-
wództwa ograniczenia lub za-
kazy dotyczące m.in. kotłów 
ciepłowniczych. Ma ona okre-
ślić, jakie paliwa będą mogły 

być stosowane, a które zostaną 
ograniczone. 

Na obecnym etapie trwa 
pozyskiwanie informacji nie-
zbędnych do przeprowadze-
nia inwentaryzacji urządzeń 
grzewczych m.in. wykorzystu-
jących węgiel. W pełnym zdia-
gnozowaniu sytuacji ma pomóc 
ścisła współpraca z instytucjami 
naukowymi i badawczymi. 

Jak zapewnia marszałek 
województwa mazowieckiego, 
Adam Struzik, uchwała anty-
smogowa powstanie jeszcze w 
tym roku. (mf)

Boisko dla „czwórki”

Uchwała antysmogowa
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ZA BARIERĄ PRAWA

Do 8 lat więzienia grozi 
55-latkowi z Sochaczewa 
za poświadczanie niepraw-
dy w dokumentach. Męż-
czyzna wystawiał zaświad-
czenia o odbytym kursie i 
pozytywnym wyniku egza-
minu końcowego obsługi 
wózków widłowych. W rze-
czywistości kurs i egzamin 
nigdy nie miały miejsca.

Policja zatrzymała mężczy-
znę podejrzewanego o po-
świadczanie nieprawdy w 
dokumentach. Z ustaleń 
śledczych wynika, że 55-la-
tek od 2013 roku wysta-
wiał zaświadczenia o tym, 
że dana osoba ukończyła 
kurs obsługi wózków aku-
mulatorowych i spalino-
wych oraz pozytywnie za-
liczyła egzamin końcowy. 
W rzeczywistości część teo-
retyczna i praktyczna kur-
su oraz sam egzamin nigdy 
się nie odbyły, co oznacza, 
że mężczyzna poświadczał 
nieprawdę w dokumentach.

Jak informuje o� cer pra-
sowy sochaczewskiej KPP, 
w sprawę zamieszany jest 
również 38-latek z Socha-
czewa. Mężczyzna kontak-
tował z 55-latkiem osoby, 
które za opłatą i bez uczest-
niczenia w wymaganym 
kursie, chciały uzyskać za-
świadczenie. Część pienię-
dzy z przestępczego pro-
cederu tra� ała do kieszeni 
pośrednika z Sochaczewa.

Obaj podejrzani zosta-
li doprowadzeni do Proku-
ratury Rejonowej w Socha-
czewie. Mężczyzna, który 
wystawiał zaświadczenia, 
usłyszał 43 zarzuty po-
świadczenia nieprawdy w 
dokumentach w celu osią-
gnięcia korzyści majątko-
wej. Konsekwencje ponie-
sie również 38-latek, który 
usłyszał 9 zarzutów pomoc-
nictwa w przestępstwach 
popełnionych przez 55-lat-
ka. Za popełnione czyny 
grozi im do 8 lat pozbawie-
nia wolności.

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Małżonkowie latem 2014 
roku założyli � rmę, któ-
ra zajmowała się dystrybu-
cją systemów operacyjnych 
� rmy Microso� . Jak utrzy-
mują, licencje na produkty 
Microso� u uzyskiwali w le-
galny sposób, odzyskując je 
z komputerów wycofanych 
z użytku. Tak zdobyte pro-
dukty odsprzedawali potem 
za pośrednictwem portalu 
aukcyjnego Allegro. Wpro-
wadzali na rynek popularne 
„Windowsy” z serii XP, Vi-
sta, 7, a także pakiety biuro-
we MS O�  ce. Sprzedaż szła 
całkiem dobrze, bo w ciągu 
niecałych dwóch lat działal-
ności udało im się znaleźć 
nabywców na ponad 4000 
kopii systemów operacyj-
nych, a to z pewnością dzię-
ki bardzo konkurencyjnym 
cenom oferowanych przez 
nich produktów. Oscylowa-
ły one między 40 a 200 zł, 
podczas gdy rynkowa war-
tość niektórych systemów 
operacyjnych sięga nawet 
2 tys. zł.  Problem w tym, 
że posiadacz praw autor-
skich, � rma Microso� , nie 
miał pojęcia, że ich produk-
ty sprzedawane są przez so-
chaczewskie małżeństwo.

- Żeby w pełni legalnie 
dystrybuować systemy na-
szej � rmy, trzeba przede 
wszystkim uzyskać nu-
mer partnera, a co za tym 
idzie status partnera Micro-
so�  - mówi Leszek Miku-
la z Microso�  Polska. - Uzy-
skanie go wymaga spisania 
indywidualnej umowy. Jej 
treść zależy od pro� lu i za-
łożeń sprzedażowych, które 
przedstawi potencjalny part-
ner. Wystarczy powiedzieć, 
że legalni partnerzy nie będą 
skłonni sprzedawać licen-
cji produktów Microso�  za 
ułamek ich rynkowej war-
tości. Tymczasem takie ofer-
ty nagminnie pojawiają się 

na jednym z polskich serwi-
sów aukcyjnych. Dlatego, je-
śli nabywca nie chce stać się 
o� arą sprzedawcy nielegal-
nego oprogramowania, po-
winien upewnić się, że oferta 
pochodzi z autoryzowanego 
przez nas źródła. Taki sys-
tem operacyjny z nieauto-
ryzowanego źródła przej-
dzie co prawda wery� kację 
naszych zabezpieczeń, ale, 
w przypadku szczegółowej 
kontroli, uznany zostanie za 
nielegalny, a to ma szczegól-
nie duże znaczenie na przy-
kład dla osób prowadzących 
� rmy - dodaje.

Mimo że Rafał i Justy-
na P. twierdzą, że działal-
ność ich � rmy była w pełni 
zgodna z prawem i polegała  
na odsprzedaży systemów 
odzyskanych z kompute-
rów poleasingowych, z usta-
leń prokuratury wynika, że 
nie dopełnili oni formalno-
ści upoważniających ich do 

prowadzenia takiej dystry-
bucji. Dokładnie mówiąc, 
nie uzyskali zgody na po-
wielanie wartości intelek-
tualnej od posiadacza praw 
autorskich.

- Ustawa o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych 
jest w tym wypadku bar-
dzo precyzyjna i przewiduje 
za takie postępowanie karę 
do 2 lat pozbawienia wolno-
ści - mówi prokurator Iwo-
na Śmigielska-Kowalska z 
płockiej prokuratury. - W 
tym przypadku oskarżeni 
uczynili z procederu stałe 
źródło dochodu, za co gro-
zi już 5 lat więzienia. Z tym, 
że bezpośredni zarzut z tej 
ustawy postawiony został 
Rafałowi P. Justyna P. usły-
szała w tym zakresie za-
rzut pomocnictwa, jako że 
udostępniła do tej nielegal-
nej działalności swoje konto 
na serwisie aukcyjnym oraz 
konto bankowe.

Mężczyźnie prokura-
tura postawiła również za-
rzut działania przeciwko 
mieniu z kodeksu karne-
go. Podnosi w nim, że Rafał 
P. dokonał  szkód na kwotę 
przeszło 2 mln zł przeciw-
ko � rmie Microso�  Corpo-
ration. Przelicznik wynika 
z szacowanej wartości ryn-
kowej sprzedanego opro-
gramowania. Za ten czyn 
również grozi do 5 lat wię-
zienia.

Oskarżeni zamierza-
ją dowieść przed sądem, że 
ich działalność prowadzo-
na była w granicach pra-
wa. Czekają na wyznaczenie 
daty pierwszej rozprawy. 
Nie zostały względem nich 
zastosowane środki zapo-
biegawcze. Prokuratura za-
bezpieczyła jedynie na po-
czet ewentualnej naprawy 
szkody około 45 tys. zł od 
Rafała P. i prawie 40 tys. zł 
od Justyny P.

Każdej zimy policjanci ru-
szają z pomocą osobom 
bezdomnym. Od dłuższego 
czasu panują w Polsce mro-
zy, które stanowią ogrom-
ne zagrożenie dla osób, 
które z różnych przyczyn 
skazane są na tułaczkę, 
osób starszych czy niepo-
radnych życiowo. Socha-
czewscy policjanci spraw-
dzają miejsca, w których 
mogą przebywać bezdomni. 
Czekają również na każdą 
informację o osobach, któ-
re są zagrożone wychłodze-
niem.

Takich zgłoszeń jest co-
raz więcej. 7 stycznia, oko-
ło 18:30 policjanci zostali 
powiadomieni przez miesz-
kańców bloku przy uli-
cy Żwirki i Wigury o męż-
czyźnie śpiącym na klatce 
schodowej. Dzięki temu sy-
gnałowi bezdomny tra� ł do 
ośrodka w Ożarowie. Do ko-
lejnej interwencji doszło tego 
samego dnia, kilka minut 
przed północą. Mężczyzna 
przebywał w barakowozie, 
w którym nie było żadnego 
ogrzewania. Został przewie-
ziony do szpitala na badania, 
a następnie do ośrodka dla 
osób bezdomnych. 18 stycz-

nia do takiej placówki tra� ł 
kolejny mężczyzna, którego 
życie było zagrożone z po-
wodu wychłodzenia.

Policjanci musieli także 
interweniować w nieogrze-
wanym domu w Teresinie. 
Mimo iż mężczyzna nie 
chciał pomocy, wezwano do 
niego pogotowie. Z diagno-
zy zespołu ratowniczego 
wynikało, że stan mężczy-
zny pozwala na pozostanie 
w domu.

Niebezpieczna sytuacja 
miała miejsce 15 stycznia, gdy 
policjanci przyjęli zgłoszenie 
o zaginięciu starszego męż-
czyzny z chorobą Alzheime-
ra. Natychmiast rozpoczę-
to intensywne poszukiwania. 
Mężczyzna został odnalezio-
ny 30 minut po zgłoszeniu.

Policjanci każdego roku 
ze szczególną uwagą kon-
trolują miejsca, o których 
wiedzą, że  przebywają tam  
bezdomni. Informują ich o 
możliwości skorzystania z 
pomocy specjalistycznych 
ośrodków, które wszystkim 
potrzebującym oferują noc-
leg i ciepły posiłek.

Policja apeluje o zgłasza-
nie informacji o miejscach 
przebywania bezdomnych 
na nr tel.: 112 i 997.

Ponad 2 miliony złotych 
na szkodę Microsoftu
Do Sądu Rejonowego w Płocku trafi ł akt oskarżenia przeciwko Rafałowi i Justynie P., 
małżeństwu z Sochaczewa. Zdaniem płockiej prokuratury dopuścili się oni kradzieży 
względem koncernu Microsoft na kwotę ponad dwóch milionów złotych. Oskarżeni 
utrzymują, że ich działalność gospodarcza była legalna.

Nabywcy nie będą ścigani
Jak wyjaśnia prokurator Iwona Śmigielska-Kowalska, polskie prawodawstwo 
nie przewiduje ścigania ani karania osób, które nieświadomie nabyły niele-
galne oprogramowanie. Zabezpiecza za to wartość intelektualną, czyli w tym 
przypadku oprogramowanie komputerowe, przed powielaniem i sprzedawa-
niem bez zgody posiadacza praw do niej. Co więcej, jeżeli osoby, bądź pod-
mioty narażone zostały na jakieś straty z tytułu tego, że zakupiły nielegalne 
treści, nie mając świadomości tego, mogą dochodzić zadośćuczynienia od 
sprzedawcy przed sądem.

Zima zagraża bezdomnym

Kursy, których nie było
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BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej wraz z oddaniem udziału w gruncie w użytkowanie wieczyste na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie nr LVIII/329/93 z dnia 

30.08.1993 r. i Zarządzenia Burmistrza Miasta Sochaczewa nr 284/2016 z 07.06.2011 r. 
Lp. Lokalizacja Pow. użytk. lokalu w m2 Opis lokalu Nr ewidencyjny 

nieruchomości
Pow. działki Udział w działce Oznaczenie 

w księdze 
wieczystej KW nr 

Wartość lokalu mieszkalnego z częścią 
wspólną budynku

Wartość udziału w prawie użytkowania 
wieczystego gruntu (netto)

Wadium Postąpienie 
na przetargu

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w gruncie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. ul. Zawadzkiego 4/14 23,90 IV piętro,jeden pokój, z aneksem 
kuchennym, przedpokój, łazienka 
z wc, piwnica -3,58m2

999/12 310 2390/100900 PL1O/00007287/8 69 058,00 zł 942,00 zł 5 000 zł 1000 zł

70 000,00 zł

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości  na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XLIII/403/09 z dnia 26.05.2009r.
Lp. Nr ewidencyjny nieruchomości Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr Powierzchnia w  ha Położenie nieruchomości przy ul. Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie  miejscowym Postąpienie  na przetargu Wadium Cena wywoławcza 

(brutto)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 3415/22 PL1O/00044046/8 0,0355 Senatorskiej Działka zabudowana, 
parterowym podpiwniczonym 
budynkiem byłej kotłowni

Brak planu.  W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczewa 
– teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

1 000 zł 5 000 zł 74 460 zł

Przetarg  odbędzie się w dniu 9.03.2017 r. o godz.10.00 (sala konferencyjna, I piętro ) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. 
Wadium należy wpłacić do dnia 6.03.2017 r. na konto sum depozytowych  Gminy Miasta Sochaczew: Bank PeKaO S.A. I Oddział Sochaczew nr 23 1240 1822 1111 0000 0719 8469. Wadium 
ulega przepadkowi, gdy osoba która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. 
Po uprzednim zgłoszeniu do Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, IV piętro, pokój 519, tel. 862 - 22 - 35 wew. 331, istnieje możliwość 
obejrzenia lokalu mieszkalnego w dniu 6.03.2017 r. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu, o których informacji udziela ww. wydział. 
Gmina Miasta Sochaczew nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie.

Burmistrz Miasta Sochaczew

OGŁOSZENIE

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Sochaczewska placówka dys-
ponuje jedyną w Polsce wysta-
wą stałą dotycząca walk pozy-
cyjnych I wojny światowej na 
zachodnim Mazowszu. Styli-
zowany element okopu, uni-
kalna szata gra� czna, liczne 
eksponaty z pobojowisk po-
zwalają  prześledzić drama-
tyczne wydarzenia z frontu. 
Główna część muzealnej eks-
pozycji poświęcona jest jed-
nak II wojnie światowej, w 
tym, w dużej mierze najwięk-
szej bitwie obronnej kampanii 
1939 r., która rozegrała się nad 
Bzurą. Na wystawie pokaza-
na jest również dokumentacja 
związana z walkami o Socha-
czew (13-16 września 1939 r.), 
kiedy to miasta bronił II bata-
lion 18 pp pod dowództwem 
mjr Feliksa Kozubowskiego. 
Obejrzeć można pamiątki po 
obrońcach miasta, meldunki 
i opisy walk, fotogra� e znisz-
czonego Sochaczewa oraz 
sprzęt służby sanitarnej.

Zmodernizowana eks-
pozycja została poszerzona 
o nowe elementy. Po pierw-

sze są to pełnopostaciowe 
manekiny, łącznie 17 posta-
ci, wśród nich dwie w mun-

durach niemieckich. Uwagę 
zwracają też podświetlane 
gabloty, dzięki którym uda-

ło się lepiej wyeksponować 
zbiory.

- Zostały one specjalnie 
dedykowane na potrzeby na-
szego muzeum. Wprowadzili-
śmy nowy układ gablot, a ich 
wymiar zaprojektowano tak, 
by były przyjazne dla dzieci, 
które stanowią dużą cześć na-
szych zwiedzających - powie-
dział nam Jakub Wojewoda z 
MZSiPnB.

Warto wybrać się do mu-
zeum, by zobaczyć nowe, uni-
kalne eksponaty. W salach 
pojawiło się sporo nieprezen-
towanych dotąd elementów, 
w tym m.in. czapka pogrze-
bowa gen. Skotnickiego. Jest 
to bardzo interesujący przed-
miot. Uwagę zwraca koro-
na orła, która została zagięta 
przed pogrzebem generała w 
roku 1952. Było to spowodo-
wane stalinowskimi realiami 
politycznymi. Eksponat zo-
stał przekazany do MZSiPnB 
przez rodzinę zmarłego.

Remont s� nansowany zo-
stał ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz do� nansowa-
nia przekazanego przez Urząd 
Miejski w Sochaczewie.

22 stycznia 2017 r. w od-
dziale Muzeum Frydery-
ka Chopina w Żelazowej 
Woli odbyły się wyjątkowe 
warsztaty dla dzieci i rodzi-
ców „Animacja poklatkowa 
z Chopinem”. Atrakcyjne 
w swojej formie i tematyce 
spotkanie prowadziły zna-
ne animatorki Magda Bra-
vo i Bogna Wojtkielewicz.

Animatorki wtajemniczy-
ły uczestników nie tylko w 
zagadnienie rytmu wystę-
pującego w muzyce, sztuce 
i w naszym otoczeniu, ale i 
w tajniki tworzenia � lmów 
metodą poklatkową.

Uczestnicy wysłucha-
li również kompozycji Fry-
deryka Chopina w wykona-
niu pianistki Marty Guzik 
i pełni inspiracji pracowa-
li nad stworzeniem swoich 

własnych � lmów animowa-
nych. Sala edukacyjna mu-
zeum zamieniła się na pra-
cownię reżyserów, którzy 
klatka po klatce fotografo-
wali kolejne ujęcia niezbęd-
ne do stworzenia � lmów 
na podstawie wymyślonych 
scenariuszy i przy użyciu 
rozmaitych technik anima-
cji. Wykorzystanie sznurka, 
guzików, klocków, plasteli-
ny, drutu i scenogra� i wyko-
nanej z papieru pozwoliło na 
zbudowanie interesujących 
planów � lmu animowanego. 

Warsztaty zakończyły się 
stworzeniem  podpisów do 
� lmów realizowanych me-
todą poklatkową, a efektem 
końcowym będą zmontowa-
ne produkcje, które uczest-
nicy zajęć otrzymają na pa-
miątkę swych pierwszych 
reżyserskich dokonań.

Warsztaty � lmowe 
w Żelazowej WoliW nowej odsłonie

W Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zwiedzać można już 
wyremontowane wystawy stałe „Pole bitwy 1939-45” oraz „Nad Bzurą bez zmian”. 
Na zwiedzających czekają nowe eksponaty i nowy układ zagospodarowania sal.
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Jaki był ubiegły rok dla 
sochaczewskiej kultury?
To pytanie należałoby zadać miesz-
kańcom, którzy korzystają z na-
szych propozycji. Ja oceniam, że 
był to dobry rok. Dzięki temu, że 
mam oddaną swojej pracy kadrę, 
udało się zrealizować większość za-
mierzeń, a przede wszystkim to, że 
nie ma już sztywnego podziału na 
rywalizujące ze sobą domy kultu-
ry. Powołaliśmy sekcje, które reali-
zują swoje zadania tematyczne we 
wszystkich czterech placówkach - 
w siedzibie głównej w Boryszewie, 
w Chodakowie, na Żeromskiego i 
w Klubie Nauczyciela.

To było pana główne zało-
żenie, kiedy półtora roku 
temu obejmował pan sta-
nowisko dyrektora.
I trzy pierwsze miesiące zajęło mi 
przeorganizowanie pracy, łącznie z 
zamianą akcji „Lato w mieście” czy 
„Zima w mieście” w warsztaty ar-
tystyczne dla dzieci. Wyszedłem z 
założenia, że, mając zaplecze kul-
turalne, jesteśmy w stanie tak zor-
ganizować zajęcia, aby nie były to 
półkolonie, a właśnie warsztaty ar-
tystyczne z różnych dziedzin.

Ale mieszkańcy narzekali, 
że wszystkie placówki SCK 
pracowały w jednym cza-
sie - w dwa wakacyjne tygo-
dnie, a w pozostałą część 
wakacji były nieczynne.
Do mnie również dotarły takie sy-
gnały, ale moim zdaniem synchro-
niczne organizowanie zajęć latem 
czy zimą ma większy sens, bo ko-
rzysta z nich więcej dzieci. W po-
przednim układzie, kiedy domy 
kultury pracowały zamiennie, by-
wało tak, że te same dzieci ko-
rzystały z zajęć kolejno w każdej 
placówce. Teraz nie ma takiej moż-
liwości, a więc jednorazowo z na-
szych propozycji korzysta w waka-
cje lub w ferie ok. 160 uczestników.

No tak, ale latem pozostaje 
jeszcze do zagospodarowa-
nia 1,5 miesiąca. Dla pracu-
jących rodziców to problem.
Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
skoordynować wakacyjną działal-
ność wszystkich miejskich placó-
wek. Wyobrażam to sobie tak, że 
przez dwa tygodnie zajęcia orga-

nizuje SCK, kolejne dwa MOSiR, 
następne muzeum czy biblioteka. 
Dzięki temu zapełnimy czas róż-
norodnymi zajęciami dużej gru-
pie chętnych. Poza tym pracow-
nicy kultury z założenia nie mają 
wolnych sobót i niedziel, my pracu-
jemy cały tydzień. Nie mogę więc 
pozbawiać ludzi urlopu, wtedy kie-
dy im się należy. Oni też mają dzie-
ci, którymi chcieliby się zająć w cza-
sie wolnym od szkoły.

Zostawmy ten temat i 
wróćmy do działalności 
merytorycznej. W jednym 
z poprzednich wywia-
dów zapowiadał pan po-
wołanie czegoś na wzór 
„malutkiego Centrum Ko-
pernika”. Chodziło o ro-
dzaj pracowni, w których 
mogłyby się realizować 
osoby o uzdolnieniach 
technicznych, różnego 
rodzaju majsterkowicze.
I nadal ten pomysł jest mi bliski, 
niestety trochę czasu zajęło znale-
zienie lokalizacji dla takiej działal-
ności. Początkowo myślałem, że 
uda się to zrobić w Klubie Nauczy-
ciela, ale modelarnia wymaga jed-
nak odpowiednich warunków, a 
przede wszystkim stałego lokum, 
w którym można zostawić roz-
poczętą pracę, albo wykonane już 
modele. Taka możliwość pojawiła 
się w Boryszewie, gdzie aktualnie 
remontujemy i zagospodarowuje-
my piwnice. Mam nadzieję, że pra-
cownia ta ruszy w marcu.

Piwnice są rzeczywiście 
ogromne i wreszcie sta-
ną się integralną czę-
ścią placówki. Co jeszcze 
chce pan tu umieścić?
Grant z MKiDN, który otrzyma-
liśmy przy wydatnej pomocy po-
sła Macieja Małeckiego pozwolił 
na organizację klubu jazzowo-lite-
rackiego. Chciałbym w tym miej-
scu podziękować również burmi-
strzowi Piotrowi Osieckiemu oraz 
radnym miejskim, którzy zarezer-
wowali w budżecie wkład własny 
na to zadanie. W piwnicach znaj-
dą się także nowe garderoby i to-
alety.  W przyszłości także maga-
zyn na dekoracje i rekwizyty, sale 
do prób dla zespołów muzycznych 
oraz pomieszczenia dla ogniska 

TPD, które w tej chwili ma siedzibę 
na piętrze. Dzieci zajmują dwa po-
mieszczenia, ale nie są one ze sobą 
połączone, a do toalet muszą bie-
gać do piwnicy. Zaproponowałem 
TPD zaadaptowanie pomieszczeń 
na dole tak, aby stanowiły one je-
den zwarty kompleks. Sale zostaną 
przedzielone ściankami, co w du-
żym pomieszczeniu stworzy bok-
sy, w których jedni będą odrabiać 
lekcje, inni korzystać z komputera, 
jeszcze inni grać w ulubione gry. Po 
sąsiedzku będą toalety i bezpośred-
nie wyjście z dołu na teren za do-
mem kultury, gdzie można np. po-
grać w piłkę.

A co się znajdzie w po-
mieszczeniach po TPD?
Tam chciałbym urządzić odpo-
wiednio wyposażoną salę konfe-
rencyjną. Oczywiście nie będzie 
to miejsce moich spotkań  z pra-
cownikami (śmiech), ale sala do 
wykorzystania przez działające u 
nas stowarzyszenia a nawet grupy 
mieszkańców, którzy chcieliby zor-
ganizować np. zebranie osiedlowe.

To proszę powiedzieć, ile 
wynosi budżet SCK, że 
stać pana na takie inwe-
stycje? Zazwyczaj słyszy 
się o ciągłym braku pie-
niędzy w kulturze.
Nasz budżet to pieniądze, któ-
re otrzymujemy z miasta -  ok. 
1,8 mln zł plus środki własne . W 
2016 r., z różnych form działalno-

ści - opłat od uczestników klubów 
i sekcji zainteresowań, wynajmu 
sal,  sprzedaży biletów etc., zaro-
biliśmy ponad 400 tys. zł, a więc 
prawie jedną czwartą dotacji. To 
nam pozwala na dodatkowe dzia-
łania.

I teraz uznał pan, że trzeba 
je inwestować w remont 
placówki na 15 Sierpnia.
Oczywiście pewną część,  gdyż 
stwarza to możliwości rozwoju 
kultury i integracji społecznej w ca-
łym mieście. Ten budynek posiada 
ogromny potencjał. Cieszę się, że 
rozpoczęła się jego termomoderni-
zacja, dzięki czemu funkcjonalność 
i możliwości wykorzystania obiek-
tu wzrosną.  My chcemy go mak-
symalnie wykorzystać. Im więcej 
możliwości, tym więcej odbiorców 
naszych działań. A przecież nie ro-
bimy tego dla siebie. To mieszkańcy 
Sochaczewa są odbiorcami naszych 
propozycji i to oni swoim udziałem 
wyrażają akceptację bądź dezapro-
batę naszych pomysłów.

Skoro mowa o pomy-
słach, jednym z nich był 
grant, czy rodzaj stypen-
dium przyznawanego 
mieszkańcom na realiza-
cję ciekawego projektu. 
Zapowiadał pan to w jed-
nym z wywiadów.
I nie wycofuję się z tego. Jeste-
śmy na etapie opracowywania 
regulaminu, ale już wiem, że 
będzie to grant przygotowany 
z myślą o młodych ludziach, a 
jego istotą ma być ciekawa im-
preza wakacyjna, która mie-
ściłaby się w formule Letnie-
go Festiwalu Sztuk. Sądzę, że 
w marcu będziemy gotowi, aby 
taki konkurs, na razie na jeden 
projekt, ogłosić.

A o jakich pieniądzach 
rozmawiamy?
Chciałbym, aby zwycięzca 
otrzymał 3, może 3,5 tys. zło-
tych. Sami jesteśmy ciekawi, 
jaki będzie odbiór społeczny 
tego pomysłu. Jeśli się powie-

dzie, spróbujemy poszukać pie-
niędzy na więcej takich projek-
tów w przyszłości.

A propo’s  odbioru spo-
łecznego, czy prowadzi-
cie statystyki, które po-
zwalają ocenić, jakie 
formy działalności cieszą 
się największą popular-
nością?
Właśnie przygotowaliśmy spra-
wozdanie z działalności za ubie-
gły rok i mam najświeższe dane 
dotyczące frekwencji. Wynika 
z nich, że w zajęciach artystycz-
nych różnego typu wzięło udział 
prawie 40 tys. osób, a w impre-
zach i wydarzeniach kultural-
nych uczestniczyło ponad 30 
tys. osób. Mam tu na myśli całą 
ofertę, a więc tę przygotowaną 
przez nas i jednostki zewnętrzne 
- agencje artystyczne, stowarzy-
szenia. Wedle statystyk najwię-
cej osób uczestniczyło w naszym 
jesiennym plenerowym otwarciu 
sezonu w parku i na podzamczu. 
Dużym zainteresowaniem cieszą 
się kabarety, koncerty Camera-
ty Mazovii, Abstraktu, spektakle 
dla dzieci, letnie warsztaty arty-
styczne.

Najbliższa ciekawa oferta 
dla mieszkańców?
Uroczyste otwarcie wspomniane-
go wcześniej klubu jazzowego, na-
zywanego też salą kameralną. Za-
praszam na to wydarzenie 4 lutego 
na godz. 18 do SCK w Boryszewie. 
Zobaczycie państwo, jak wyglądają 
wyremontowane już w części piw-
nice, będzie też okazja posłuchać 
dobrej muzyki, napić się kawy, spo-
tkać ze znajomymi. Bardzo liczę na 
tę nową artystyczną propozycję  i 
mam wielką nadzieję, że będzie to 
kultowe miejsce w Sochaczewie.

Rozmawiała 
Jolanta Śmielak-Sosnowska

To będzie kultowe miejsce
Tak o nowej sali kameralnej mówi dyrektor Sochaczewskiego Centrum Kultury Artur Komorowski. Ale rozmawiamy 
także o realizacji projektów zapowiadanych przez dyrektora po wyborze na stanowisko, o pieniądzach na kulturę 
oraz planach na kolejne lata. Tych artystycznych i technicznych. A jest ich dużo.

Artur Komorowski w reżyserce klubu jazzowego

Termomodernizacja - inne projekty
W 2012 roku sochaczewski ratusz pozyskał na termomodernizację obiektów użytecz-
ności publicznej 1.365.000 zł. Za te pieniądze prace wykonano w przedszkolach nr 1, 3 
i 4, Szkole Podstawowej nr 4 i hali sportowej przy ul. Kusocińskiego. W ubiegłym roku 
UM złożył także wniosek o dotację na projekt pod nazwą „Zwiększenie efektywności 
energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” obejmujący dwa domy kultury  
- w Chodakowie i Boryszewie, a także halę sportową przy ul. Chopina. Wartość robót 
oszacowano na 5,2 mln zł. Dofi nansowanie ma wynieść 80 proc. kosztów (4,2 mln). 
W ubiegłym roku, w ramach projektu termomodernizacji poddano SCK w Boryszewie. 
Koszt to 1.111.000 zł.
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Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny przy-
pomina o konieczności 
zapewnienia dzieciom i 
młodzieży bezpiecznych i 
higienicznych warunków 
wypoczynku oraz właści-
wej opieki podczas ferii zi-
mowych.

Miejsca zimowego wypo-
czynku objęte zostaną bie-
żącymi kontrolami sanitar-
nymi. Ocenie poddane będą 
m. in. warunki sanitarno-
-higieniczne i porządkowe 
w obiektach wypoczynku, 
ich wyposażenie technicz-
ne, otoczenie placówki oraz 
czy zapewniono dzieciom 
opiekę medyczną.

Po d s t awowe z a s ady 
bezpiecznych ferii: korzy-
staj tylko z bezpiecznych 
i sprawdzonych lodowisk, 
bądź rozsądny podczas za-
bawy śnieżkami, nie zjeż-
dżaj w pobliżu jezdni i 
zbiorników wodnych, nie 
doczepiaj sanek do pojaz-
dów, stosuj sprzęt ochron-
ny, bądź widoczny na jezd-
ni, stosuj odblaski i nie 
przechodź w niedozwolo-

nych miejscach, nie strącaj 
zwisających z dachów sopli, 
informuj o nich osoby do-
rosłe.

Rodzicom i opiekunom 
przypominamy, że dzieci i 
młodzież nie mogą pozo-
stawać bez właściwej opieki 
ze strony dorosłych, powin-
ny być ubrane stosownie do 
panującej temperatury, po-
winny unikać kontaktów z 
osobami chorymi, muszą 
znać podstawowe zasady 
bezpieczeństwa podczas fe-
rii zimowych.

Szczegółowe informacje 
dotyczące organizatorów i 
miejsc wypoczynku znajdu-
ją się w elektronicznej bazie 
wypoczynku pod adresem 
http://w ypoczynek.men.
gov.pl/ pod zakładką: Dla 
rodziców.  Tutaj każdy ro-
dzic lub opiekun  powinien 
sprawdzić, czy dany turnus 
został zgłoszony do kurato-
rium oświaty, ponieważ ta-
kie zgłoszenie jest obowiąz-
kowe dla organizatorów 
wypoczynku! 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 

w Sochaczewie

Artystycznie w SCK
Od 13 do 17 lutego w Socha-
czewskim Centrum Kultury 
trwać będą „Zimowe Warszta-
ty Artystyczne”. Placówka przy-
gotowała miejsca dla 150 dzie-
ci z terenu Sochaczewa. Zapisy 
zakończyły się 31 stycznia. Dla 
uczestników Zaplanowano róż-
norodne zajęcia, m. in.  tanecz-
ne, plastyczne, szachowe i lite-
rackie. Odbywać będą się one 
we wszystkich siedzibach SCK.

Naucz się pływać
Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji zaprasza na feryjną na-
ukę pływania. Zapisy pro-
wadzone są już od 9 stycznia. 
Zaplanowano dwa terminy za-
jęć: od 13 do 17 i od 20 do 24 
lutego. Będą się one odbywać z 
podziałem na różne stopnie za-
awansowania kursantów - od 
etapu nauki pływania od pod-
staw, aż po doskonalenie umie-
jętności. Oprócz tego w okresie 
ferii obowiązywać będzie pro-
mocyjna cena biletów na basen. 
W godzinach 6.45 - 9.00 dzieci 
wchodzą za 1,80 zł/h. Telefon do 
pływalni „Orka”: 46 862-77-59.  

Piłka, judo i tenis
Chętni mogą zapisać się na 
obóz dochodzeniowy Unii Bo-
ryszew. Zajęcia z elementami 
piłki nożnej dla najmłodszych 
będą się odbywać w hali spor-
towej przy  ul. Kusocińskiego 
2 w dniach 13-18 lutego. Z ko-
lei od 20 do 24 lutego zaplano-
wano darmowe zajęcia tenisa 
stołowego z instruktorem UKS 
MOSiR Basket Sochaczew oraz 
obóz dochodzeniowy UKS Or-
kan Judo. Terminy oraz zasady 
zapisów podane zostaną przez 
organizatorów w lutym.

Atrakcje w MBP
Przez dwa tygodnie ferii, od 
poniedziałku do piątku, we 
wszystkich  bibliotekach  dzie-
ci będą mogły skorzystać z gier 
stolikowych i planszowych, po-
słuchać głośnego czytania wier-
szy, bajek, opowiadań, fragmen-
tów książek oraz skorzystać z 
bezpłatnego dostępu do kom-

putera. Organizatorzy zapra-
szają maluchy w wieku od 6 do 
12 lat. Oprócz tego o godz. 11.00 
odbywać będą się warsztaty, 
których dokładny harmono-
gram zamieszczamy na str. 24.

Przygoda 
w Stacji Muzeum
Pierwsza z propozycji placów-
ki to „Opowieści starych loko-
motyw”, których bohaterami 
będą cztery parowozy opowia-
dające o swojej pracy i przygo-
dach.  „Podróż w czasie kolej-
ką wąskotorową” skierowana 
jest dla młodszych i starszych 
uczestników zajęć. Podczas lek-
cji uczestnicy poznają historię 
Sochaczewskiej Kolei Wąskoto-
rowej oraz jej taboru. Poza tym 
na żądnych przygód czeka gra 
muzealna „Przyroda na wy-
ciągnięcie ręki” oraz ognisko w 
Skansenie Lokomotyw. Od 16 
do 24 lutego odbywać się będą 
też warsztaty modelarskie dla 
dzieci w wieku 6-12 lat (koszt 9 
zł/dziecko). Więcej informacji 

na temat możliwości skorzysta-
nia z zajęć oraz ich kosztu moż-
na uzyskać na stronie www.sta-
cjamuzeum.pl oraz numerami, 
tel.: 506-131-282, 517-229-643.

Ferie z Fryderykiem
Po raz pierwszy w Muzeum 
Fryderyka Chopina w Żelazo-
wej Woli odbędą się artystyczne 
„Ferie z Fryderykiem”. To lekcje 
muzealne, w czasie których dzie-
ci zapoznają się m.in. z instru-
mentami (muzycy zaprezentują 
budowę, brzmienie i charakte-
rystyczne cechy poszczególnych 
instrumentów), będą wykony-
wały rzeźby z ulubionych cia-
stek Chopina – pierników, 
zwiedzą muzealne wystawy, 
wysłuchają koncertu uczniów 
szkoły muzycznej, wezmą 
udział w warsztatach tanecz-
nych. Każdego dnia na uczest-
ników czekać będzie słodki po-
częstunek. Zajęcia odbywać 
się będą codziennie, od 13 do 
17 lutego, w godz. 10.00 -13.00. 
Zapisy pod numerem tel. 863-

33-00, w godz. 9.00-16.00, lub 
e-mail: zelazowawola.rezerwa-
cje@nifc.pl. Koszt uczestnictwa 
to 20 zł za jednorazowy udział 
w zajęciach, 80 zł za karnet na 5 
zajęć.

Rajd szlakami 
wielkiej bitwy
V Rajd Szlakami Wielkiej Woj-
ny nad Bzurą i Rawką na tra-
sie Sochaczew-Stefanów-Iłów 
odbędzie się w sobotę 11 lu-
tego. Jego organizatorami są 
MZSiPnB, stowarzyszenie Mu-
zealna GH im. II/18 pp, Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Iłowie 
oraz  Gmina Iłów.

Uczestnicy ruszą śla-
dami Wielkiej Wojny nad 
dolną Bzurą i Rawką. Tra-
sa przemarszu wyniesie ok. 
12-14 km. Wydarzenie roz-
pocznie się zwiedzaniem 
ekspozycji stałej „Nad Bzurą 
bez zmian - opowieść o woj-
nie w okopach 1914-15 r.”
w sochaczewskim muzeum 
(godz. 8:30).

Zbiórkę uczestników za-
planowano na godz. 10.00 
na parkingu przed Zespo-
łem Szkół w Iłowie. Wpiso-
we wynosi 10 zł /os (płatne 
w miejscu zbiórki). Zakoń-
czenie rajdu poprzedzi kon-
ferencja naukowa w ZS w 
Iłowie. Zakończenie impre-
zy o godz. 18.

W trosce 
o bezpieczeństwo
Policjanci Komendy Powia-
towej Policji w Sochacze-
wie przeprowadzają kon-
trole stanu technicznego 
autokarów i stanu trzeźwo-
ści kierowców. Wnioski od 
rodziców i organizatorów 
o sprawdzenie stanu tech-
nicznego autokaru  należy 
składać do Wydziału Ruchu 
Drogowego KPP na tydzień 
przed planowanym wyjaz-
dem (tel. 46 863-72-34 lub 
46 863-72-36). Kontrole od-
bywają się na parkingu przy 
ul.  Warszawskiej (naprze-
ciwko stadionu).

Agnieszka Poryszewska

Już 10 lutego w Sochaczew-
skim Centrum Kultury przy 
ul. Żeromskiego 8 wystąpi 
zespół Stare Dobre Mał-
żeństwo. Z tej okazji przy-
gotowaliśmy konkurs dla 
naszych czytelników. Do 
wygrania mamy dwa po-
dwójne zestawy biletów.

SDM to legenda polskie-
go folka i poezji śpiewanej. 
Grupa powstała na początku 
lat 80. Przez jej skład prze-
winęło się mnóstwo mu-
zyków, a liderem  formacji 
niezmiennie jest Krzysztof 
Myszkowski. Do najbardziej 
znanych utworów SDM na-
leżą: „Bieszczadzkie anioły”, 

„Jak” czy „Miejska strona 
księżyca”. Te i inne piosen-
ki będzie można usłyszeć już 
w piątek 10 lutego o godz. 
18.00. Ci, którzy chcą usły-
szeć na żywo melodyjne 
wykonania poezji Leśmia-
na i Stachury oraz autor-
skie kompozycje „Małżeń-
stwa” mogą otrzymać od nas 
darmowe wejściówki. Wy-
starczy przyjść do naszej 
redakcji z najnowszym eg-
zemplarzem „Ziemi” i od-
powiedzieć na pytanie: w 
którym roku ukazała się naj-
nowsza płyta Starego Dobre-
go Małżeństwa? Zaprasza-
my do Kramnic Miejskich, 
pok. 312, II piętro. (ap)

Bezpieczny wypoczynek 
zimowy 2017

Mamy bilety do rozdania

Ferie za pasem
Nasze województwo kolejny raz zaczyna ferie jako jedno z ostatnich. Dzieci 
i młodzież wypoczywać będą od 13 do 26 lutego. Nawet ci, którzy nigdzie nie 
wyjadą, nie powinni narzekać na nudę. Swoją ofertę na czas zimowej przerwy 
w nauce przygotowały wszystkie  placówki na terenie miasta.

15 lutego w muzeum ziemi sochaczewskiej 
spotkanie z mjr. Arkadiuszem Rzepkowskim

Przez całe ferie czynne będzie miejskie lodowisko
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25 stycznia w budynku So-
chaczewskiego Centrum 
Kultury w Boryszewie od-
było się czwarte kolędo-
wanie seniorów. Imprezę z 
wdziękiem poprowadziły 
Danuta Kłos i Eugenia Ba-
rańska, członkinie Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. 

Licznie przybyłych na to 
wydarzenie gości, w tym 
burmistrza Piotra Osiec-
kiego, jego zastępcę Mar-
ka Fergińskiego, naczelnik 
Agatę Kalińską, czy Halinę 
Pędziejewską powitali dy-
rektor SCK Artur Komo-
rowski i kierownik Sekcji 
Integracji Społecznej Jolan-
ta Kawczyńska.

Przed występami seniorów, 
z krótkim recitalem wystąpiła 
Joanna Rolewska. Kilka zaśpie-
wanych przez nią kolęd zrobi-
ło na słuchaczach niesamowite 
wrażenie i przywróciło nastrój 
niedawnych świąt Bożego Na-

rodzenia. Artystka zebrała za 
swój występ gromkie brawa i 
nie obyło się bez bisu.

Tego dnia na scenie za-
prezentowały się także: Chór 
Seniora DDPS, Chór Stowa-
rzyszenia Włókienko, Stowa-

rzyszenie Seniorów z Nowej 
Suchej - Cantabile, Chór Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, 
Scena Seniora Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów 
przy SCK oraz Fabian Filipiak 
z niewielką częścią Senior 

Bandu. Wykonawcom akom-
paniowali kolejno Arkadiusz 
Mamcarz i Jolanta Kawczyń-
ska. Ze sceny popłynęły nie 
tylko popularne kolędy jak 
„Cicha Noc”, ale też te mniej 
znane, jak „Pastuszek Bosy”. 

Każdy z występów spotykał 
się z ciepłym przyjęciem pu-
bliczności.

Imprezę zakończyło wrę-
czenie pamiątkowych statu-
etek, które na ręce wyróżnio-
nych przekazywali dyrektor 
Artur Komorowski i naczel-
nik Agata Kalińska. Ta ostat-
nia podkreśliła przy tym, że 
jako uczestnik wszystkich do-
tychczasowych senioralnych 
kolędowań, może zaświad-
czyć, że z każdym rokiem po-
ziom jest coraz wyższy, a wy-
darzenie coraz wspanialsze. 

Organizatorami wyda-
rzenia było stowarzysze-
nie Uniwersytet Trzeciego 
Wieku oraz Sochaczewskie 
Centrum Kultury. (seb)

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Jak już informowaliśmy, 15 
stycznia na ulice wyszło oko-
ło 400 wolontariuszy z dwóch 
sztabów WOŚP w hufcu ZHP 
i Gimnazjum nr 2. W więk-
szości szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych przed i po Finale 
organizowano aukcje, kierma-
sze słodkich wypieków, spo-
tkania choinkowe, dyskoteki, 
z których dochód także zasilił 
konto Orkiestry. Loterie fanto-
we pozwalały wygrać np. dzień 
bez pytania czy dzień bez je-
dynki.  

Motocykliści z klubu Bo-
ruta MC w orkiestrową nie-
dzielę częstowali kiełbaskami z 
grilla każdego, kto wrzucił kil-
ka złotych do puszki WOŚP. 
W południe harcerze zapro-
sili mieszkańców na plac Ko-
ściuszki, by wykonać z drona 
wspólne, jubileuszowe zdjęcie. 
Pod SCK przy ul. Żeromskiego 
jak zawsze kwestowali samo-
rządowcy, w tym burmistrzo-
wie Sochaczewa, radni miasta 
i powiatu. Kolejny raz solidar-
ni z WOŚP byli podopieczni 
i pracownicy Domu Pomocy 
Społecznej w Młodzieszynie. 
Na dwie licytacje placówka 

przekazała ręcznie wykona-
ne przedmioty, m.in. piękne, 
wielobarwne anioły. W po-
niedziałek, 16 stycznia, każdy 
mieszkaniec i pracownik DPS 
mógł też wrzucić kilka zło-
tych do orkiestrowej puszki. 
W szczególny sposób, kąpielą 
w lodowatych nurtach Bzury, 
XXV Finał uczcili podopiecz-
ni Sławomira Cypla z Dragon 
Fight Club.

Wyjątkowa była też licy-
tacja Złotego Serduszka nr 96 
prowadzona co roku na ante-
nie radia Sochaczew. Walczyło 
o nie kilka � rm, a do ostatnich 
sekund Hegor z Lamelą. Punkt 
o 20.00 serduszko wylicytował 
za 41 tys. zł Hegor, jednak La-

mela zdecydowała się na szcze-
gólny gest. Jej właściciel poin-
formował, że przekaże WOŚP 
40 tys. zł. Dzień z WOŚP za-
kończyło spotkanie na pod-
zamczu, skąd o 20.00 wystrze-
liło Światełko do Nieba. Jednak 
dla wolontariuszy to nie był ko-
niec pracy. Przez kilka kolej-
nych dni trwało liczenie pie-
niędzy, podsumowywanie 
szkolnych aukcji i kiermaszów. 

W czwartek 26 stycznia 
konferencję prasową zorgani-
zował sztab WOŚP działają-
cy od 1994 roku w hufcu ZHP. 
Jego komendant Krzysztof 
Wasilewski ogłosił, że zebra-
no aż 223.332 zł. Na tę kwotę 
składają się datki wrzucone do 

puszek oraz dochody z licyta-
cji serduszka i wielu orkiestro-
wych gadżetów. Podziękował 
mieszkańcom za wielkie ser-
ca i wyjątkową hojność, swo-
im wolontariuszom za cięż-
ką pracę przed, w trakcie i po 
XXV Finale, lokalnym me-
diom, sponsorom pokrywa-
jącym np. koszty „Światełka 
do Nieba”, policji za instruk-
cje bezpieczeństwa dla wolon-
tariuszy i czuwanie nad bez-
pieczeństwem kwestujących. 
Słowa uznania skierował do 
właścicieli � rm Hegor i La-
mela, którzy za sochaczewskie 
złote serduszko zapłacili aż 81 
tys. zł. Sztab poinformował, że 
do puszek, oprócz złotówek, 

tra� ło też 128 euro, 9 dolarów, 
jedna złota obrączka, kilka kol-
czyków, złota bransoletka i 
srebrna moneta. Jak zapewnił 
Krzysztof Wasilewski, z tej ilo-
ści złota WOŚP bez trudu wy-
kona kilka złotych serduszek 
na przyszłoroczny, XXVI Fi-
nał. 

Niestety w czasie zbiór-
ki ulicznej doszło do jed-
nego incydentu. Na ulicy 
15 Sierpnia, do dwóch na-
stoletnich wolontariuszek 

podszedł mężczyzna i wy-
rwał jednej z nich puszkę z 
rąk, a następnie uciekł mię-
dzy bloki. Kilka dni póź-
niej KPP poinformowała, 
że, dzięki zaangażowaniu 
policjantów i dobrej współ-
pracy z mieszkańcami, 
udało się ustalić, że spraw-
cą jest 36-letni mieszkaniec 
Sochaczewa. Mężczyzna 
usłyszał już zarzut kradzie-
ży, przyznał się i będzie od-
powiadał przed sądem.

Seniorzy kolędowali już po raz czwarty

Rekordowy � nał Orkiestry
Tegoroczna zbiórka datków w ramach jubileuszowego, XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przeszła 
najśmielsze oczekiwania jej lokalnych organizatorów. Mieszkańcy miasta, powiatu i grającej z nami od lat gminy Kampinos, 
wsparli akcję kwotą 277.958 zł. To rekord i zapewne trudno go będzie pobić w najbliższych latach. 

 123.021 zł - zbiórka uliczna, akcje prowadzone przez szkoły 
w mieście, powiecie i gminie Kampinos (ZHP)
 81.000 zł - radiowa licytacja Złotego Serduszka (ZHP)
 54.636 zł - wynik drugiego sztabu WOŚP, w Gimnazjum nr 2
 19.301 zł - licytacja gadżetów na antenie radia Sochaczew 
i portalu eSochaczew.pl (ZHP)

Konferencja prasowa w hufcu ZHP - komendant Krzysztof Wasilewski ogłasza wyniki zbiórki Nawet chorzy mieszkańcy DPS dorzucali się do akcji
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Początek roku i nasze rozli-
czenia z � skusem to dobra 
okazja, aby pomyśleć o oso-
bach potrzebujących � nan-
sowego wsparcia. Umożli-
wia to odpis 1 %.

W imieniu Jana Pęśka pro-
simy o przekazywanie 1 
proc. podatku na jego lecze-
nie. Sochaczewianin od 3 
lat choruje na stwardnienie 
rozsiane. Jego stan zdrowia 
jest już na tyle poważny, że 
uniemożliwia mu podjęcie 
pracy. Przyjmowane przez 
niego leki nie są refundowa-
ne. Jest podopiecznym Fun-
dacji Dobro Powraca (KRS 
0000338878, cel szczegóło-
wy: Jan Pęsiek).

O wsparcie prosi tak-
że ośmioletni Maksymilian 
Kowalski z Teresina. Chło-

piec zmaga się z porażeniem 
mózgowym, przeszedł kil-
ka skomplikowanych opera-
cji kręgosłupa oraz mózgu. 
Jego leczenie jest bardzo 
kosztowne. Można mu po-
móc przekazując 1% na rzecz 
fundacji Zdążyć z Pomocą 
(KRS: 0000037904), z dopi-
skiem: 9647 Kowalski Mak-
symilian.

Dalsza pomoc � nansowa 
na rehabilitację jest potrzeb-
na także Rafałowi Kunickie-
mu, o którym pisaliśmy już 
w zeszłym roku. W zbiera-
nie pieniędzy dla mężczy-
zny zaangażowała się m.in. 
społeczność Państwowej 
Szkoły Muzycznej. W jego 
przypadku pieniądze zbie-
ra Fundacja Avalon (KRS: 
0000270809), cel szczegóło-
wy: Kunicki 4721.

Międzypokoleniowo i rado-
śnie Dzień Babci i Dziadka 
obchodzono w sochaczewskim 
Dziennym Domu Pomocy Spo-
łecznej. Niezapomniany popis 
śpiewno-muzyczny dały „Kra-
snoludki” z Miejskiego Przed-
szkola nr 4. Seniorzy z DDPS 
również nie pozostali w tyle, 
prezentując zebranym m.in. 
próbki własnej twórczości.

Licznie zebranych gości, m.in. 
burmistrzów Piotra Osieckiego 
i Marka Fergińskiego, zastępcę 
przewodniczącego rady mia-
sta Kamilę Gołaszewską-Ko-
tlarz, radnego Edwarda Stasia-
ka, dyrektorów i naczelników 
miejskich instytucji powitała 
Teresa Michałowska, dyrektor 
DDPS. Opowiedziała też kilka 
ciekawostek na temat obcho-
dów Dnia Babci i Dziadka na 
całym świece. Wszystkim bab-
ciom i dziadkom życzenia zło-

żył zastępca burmistrza, Ma-
rek Fergiński. Przed nim kilka 
słów do zebranych powiedział 
burmistrz Osiecki, ale, jak sam 
stwierdził, wystąpił w roli jed-
nego z dziadków, a funkcję 
urzędową zostawił swojemu za-
stępcy.

Na scenie pojawili się rów-
nież seniorzy, prezentując wier-
sze, głównie osobiście napisane. 
Nie zabrakło też gromko od-
śpiewanego „Sto lat”.

Potem „scenę” opanowa-
li najmłodsi - grupa „Krasno-
ludki” z Miejskiego Przedszko-
la nr 4. Dzieci zaprezentowały 
popisy wokalne oraz na instru-
mentach - od takich samodziel-
nie wykonanych, przez trójkąt 
po skrzypce. Jako że w każdym 
swoim występie porywały pu-
bliczność do wspólnej zabawy, 
szybko przekształciła się ona w 
radosną, międzypokoleniową 
integrację. (seb)

Nie wiadomo kiedy ten czas 
upłynął, teraz stoi przed nami 
dorastająca pannica przewra-
cająca oczami na pytanie - jak 
tam w szkole? A ten kawaler, 
wyższy już od taty, z przykle-
jonym uśmiechem mówiącym 
lekceważąco - wy, starzy, nic nie 
wiecie o życiu. Czyżby?  Pierz-
cha gdzieś nasz spokój i kolejna 
kłótnia gotowa.

Trudno dziś być nastolat-
kiem. Odnaleźć się w tym pę-
dzącym coraz szybciej świecie, 
pełnym  gotowych rozwiązań 
na każdą sytuację. Trzeba tyl-
ko mieć dużo kasy, dużo zna-
jomych, być odważnym i ko-
rzystać  z możliwości. Ale jak to 
zrobić, kiedy starzy tego nie ro-
zumieją?

My, dorośli, chcielibyśmy 
uchronić nasze dzieciaki przed 
złem, chcemy, by w dorosłe ży-
cie wchodziły pewnie, by umia-
ły sobie poradzić z trudnościa-
mi, stresem, by nie zginęły w 
szponach nałogu, miały dobrą 
pracę, rodzinę, fajnych znajo-
mych, żeby dokonywały w ży-
ciu właściwych wyborów. Tylko 
jak to zrobić?

Możemy zamknąć nasze 
dziecko w domu, wybrać od-
powiednich kolegów i koleżan-
ki, odebrać telefon, nie dawać 
pieniędzy, zabierać na niedziel-
ny spacer, odciąć od internetu.... 
Możemy, ale wiemy, że to nie 

zadziała. Możemy też spróbo-
wać poznać bliżej swoje dziec-
ko, poznać je na nowo. Nie oce-
niając wyglądu, nie krytykując, 
nie obrażając, zobaczyć jego 
mocne strony, zobaczyć jak bar-
dzo jest podobny do nas. Może-
my przyjrzeć się bliżej zagroże-
niom czyhającym na młodych, 
by można było ustrzec ich od 
katastrofy, wreszcie możemy 
popatrzeć na siebie samych, na 
nasze przekonania, na nasze 
trudności, nasze błędy. Nie mu-
simy być ideałami, możemy być 
wystarczająco dobrymi rodzi-
cami - takimi, którzy chodzą po 
ziemi, przyznają się do tego, że 
czegoś nie wiedzą,  popełniają 
błędy, czasem się wstydzą, cza-
sem płaczą, potra� ą przeprosić, 
okazać zrozumienie, miłość, 
ciepło - i to wcale nie jest ozna-

ką naszej słabości.
O tym wszystkim, co do-

tyka rodziców, będziemy tu-
taj pisać. My, to znaczy: Ewa 
Kajetaniak - pedagog i media-
tor oraz Martyna Wojciechow-
ska - psycholog. Pracujemy w 
Zespole Interwencji Kryzyso-
wej i Wsparcia w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Sochaczewie. Na co dzień po-
magamy w sytuacjach kryzyso-
wych, prowadzimy warsztaty w 
szkołach, szkolimy dorosłych, 
organizujemy warsztaty dobre-
go rodzicielstwa, Martyna Woj-
ciechowska także przygotowuje 
kandydatów na rodziców za-
stępczych do roli mamy i taty. 

Nasz cykl rozpoczniemy 
tematyką związaną z uzależ-
nieniami behawioralnymi, bę-
dziemy pisać o uzależnieniach 

od telefonu, komputera, hazar-
du, kompulsywnego jedzenia. 
Przybliżymy problem cyber-
przemocy, przemocy rówieśni-
czej. Przedstawimy rodziciel-
skie pułapki, ale też napiszemy 
o tym, jak budować poczucie 
własnej wartości u dziecka. To 
tylko część tematów, które po-
ruszymy, będziemy wdzięcz-
ne za sugestie i propozycje czy-
telników, dlatego prosimy o 
kontakt e-mailowy. Być może 
chcieliby Państwo, abyśmy po-
ruszyli jakiś ważny temat, być 
może o czymś napiszemy za 
mało, w takich sytuacjach pro-
simy o informację. Chcemy od-
powiadać na rzeczywiste pro-
blemy i sytuacje, które dotyczą 
rodziców bezpośrednio, dlate-
go czekamy na Państwa opinie.

 W następnym numerze na-
piszemy o uzależnieniach beha-
wioralnych. Co to takiego, kto 
jest najbardziej narażony, jak 
uchronić nasze dzieci oraz gdzie 
szukać pomocy i co robić, a cze-
go nie robić, kiedy ten problem 
dotyka nas lub naszych najbliż-
szych. Serdecznie zapraszamy. 

Ewa Kajetaniak 
- pedagog 

Martyna Wojciechowska 
- psycholog

zik.pcpr@powiatsochaczew.
pl - tutaj czekamy na pytania, 

sugestie i propozycje. 

„Być rodzicem i przeżyć”

Kiedy dziecko dorasta
Trudno dziś być rodzicem. Nasze dziecko codziennie narażane jest na szereg zagrożeń. Dziecko 
nie malutkie, o nie, to już nastolatek. To pogarsza sprawę, bo jako niemowlę ten słodziaczek 
zgadzał się z naszym zdaniem, a ta najśliczniejsza księżniczka wierzyła we wszystko, co mówi tata 
i mama. A nawet jeśli nie wierzyła, to nie prowadziła z nami wojny podjazdowej, nie kłóciła się 
zajadle i nie wyprowadzała nas - rodziców z równowagi. No, może troszkę, i nie zawsze.

1 proc. dla mieszkańców

DDPS uczcił święto 
Babć i Dziadków

Annie Komorowskiej
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

MAMY
składa

Jolanta Gonta,
starosta sochaczewski

wraz z Zarządem Powiatu
i pracownikami Starostwa Powiatowego

w Sochaczewie

Wsparcie „Za życiem”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informu-
je, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w 
życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 
„Za życiem”, na podstawie której przysługuje 
jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł 
z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim i nieod-
wracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną 
chorobą zagrażającą życiu.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczenia na 
stronie www.mops.sochaczew.pl 

OGŁOSZENIE KONDOLENCJE
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Ojciec, jak wielu zasłużonych le-
gionistów, z woli marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego, w połowie 
lat 20. XX wieku stał się osad-
nikiem na wschodnich rubie-
żach II Rzeczypospolitej. Miał 
więc mały Januszek na Wołyniu 
nowy dom, młody sad, podwór-
ko, ulubione zwierzątka, starsze-
go brata i kochających rodziców.

On tego wszystkiego nie pa-
mięta. Opowiadała mu o tym 
matka. Opowiadała mu też o 
wrześniu 1939 roku, o warczą-
cych na niebie niemieckich sa-
molotach, o nieszczęsnych 
uchodźcach przed hitlerowską 
nawałą z Polski centralnej, o 17 
września 1939 roku, kiedy to za-
raz potem zwycięska wówczas 
Armia Czerwona zabierała im 
i okolicznym mieszkańcom ko-
nie, wozy, kury „i co tylko dało 
się zabrać”...

Natomiast dosyć dobrze pa-
mięta dzień 10 lutego 1940 roku, 
godziną 6.00. Pamięta, jak do ich 
domu wkroczyli radzieccy żoł-
nierze i dali im dwie godziny na 
spakowanie rzeczy pierwszej po-
trzeby. Jak całą rodzinę wsadzi-
li na sanie i przewieźli do niedu-
żego miasteczka i tam władowali 
ich do zatłoczonego do niemoż-
liwości wagonu bydlęcego z za-
kratowanymi oknami, cienko na 
podłodze rozłożonym sianem i 
dziurą wyciętą w podłodze pod 
ścianą „na pewne potrzeby”. 
A potem bardzo długa jazda z 
przystankami, podczas których 
zamknięci ludzie otrzymywali 
czerstwy chleb, czasem rozwod-
nioną zupę rybną, zepsute ryby i 
„kipiatok” (gorącą wodę).

Do dziś ma przed ocza-
mi obraz wynoszonych z wago-
nów ludzkich zwłok tych, którzy 
podczas jazdy pomarli z gło-
du, zimna i wycieńczenia. A po-
tem Syberia. Przejmujące zimno 
(temperatura dochodziła do -40 
stopni), śnieg i olbrzymie lasy. 
Pamięta, jak dojechali wreszcie 
do miasta Kotłas nad Dźwiną w 
Archangielskiem. I znowu sanie, 
noclegi po domach kołchoźni-
ków, a nawet raz w cerkwi, która 
teraz, za władzy ludowej, została 
zwykłym magazynem.

I wreszcie „pasiołek”, czy-
li obóz, w którym zamieszka-
li. Pamięta barak i pryczę; jed-
ną dla całej rodziny. A potem 
mordercza praca jego rodziców: 
matka i ojciec codziennie cho-

dzili do wyrębu drzew mając do 
tego marny sprzęt. „Jak nie rabo-
tajesz, to nie kuszajesz” (jak nie 
pracujesz, to nie jesz) - to często 
powtarzane przez nadzorców 
słowa. Chorzy i kalecy nie mogli 
więc liczyć na przeżycie. 

Z rozczuleniem wspomina, 
jak ojciec często brał go do lasu. 
Po drodze „spuszczał z brzóz 
różowy sok” i dawał mu do pi-
cia jako bardzo zdrowy. Zbierali 
też poziomki, jagody, grzyby. Do 
dziś hołubi haczyk na szczupa-
ki podarowany mu przez ojca po 
wojnie. To ten mały przyrząd ra-
tował ich całą rodzinę od niewy-
obrażalnego głodu.

Nie tylko jednak głód, wy-
czerpująca praca i klimat dawa-
ły się mocno we znaki. Był jesz-
cze strach. Przecież ojciec był w 
legionach Piłsudskiego, walczył 
w bolszewikami, był w polskim 
wywiadzie. Tu regularnie musiał 
meldować się na policji, a kiedy 
w 1941 roku, po ataku Niemców 
na Rosję, tak jak wielu Polaków 
chciał udać się do „ciepłego Uz-
bekistanu” do armii Andersa, nie 
dostał pozwolenia na wyjazd. 

Tylko dobrej woli wielu życz-
liwych ludzi zawdzięcza to, że 
mogli się wydostać z tej „nieludz-
kiej ziemi”. Pewnego wieczoru 
„ojciec zniknął z pasiołku i póź-
ną nocą wrócił z sankami”. W 
pośpiechu wrzucono na nie na-
prędce zebrane tobołki, posadzo-
no na nie małego Januszka i cała 
rodzina rozpoczęła wędrówkę na 
południe Rosji. „Ciężka to była 
droga - opowiada Janusz - do naj-
bliższej stacji było ok. 160 km”. 
Idąc kilka kilometrów dziennie, 
musieli zatrzymywać się na noc-
legi. „Dużo Rosjan odmawiało, 
ale przeważnie starsi ludzie, wi-
dząc zmarznięte dzieci, mnie i 
mojego brata Jerzego, przyjmo-
wali nas na noc, a czasem nawet 
dawali coś zjeść, chociaż sami 
byli głodni” - wspomina Janusz.

I wspomina, jak podczas 
tego exodusu zgubił im się ojciec, 
jak matka, przechodząc przez 
tory na stacji kolejkowej, z której 
miał wyruszyć pociąg do miejsca, 
gdzie było polskie wojsko, złama-
ła rękę, jak siedzieli z bratem sa-
motni na podłodze w budynku 
stacji i płakali, bo mamę bardzo 
bolała ręka. I wtedy też pomogła 
dobra Rosjanka - felczerka. Zna-
lazła gdzieś dwie cienkie listewki 
i złożyła złamaną rękę.

I wreszcie upragniony po-
ciąg, który powiózł ich w kierun-
ku Uralu, przez Swierdłowsk, 
Czelabińsk, Samarkandę i Bu-
charę... Po kilku tygodniach po-
dróży, w której towarzyszył im 
głód i jadowite wszy, dotarli do 
Uzbekistanu. Tam spotkanie 
dobrych, gościnnych Uzbeków, 
tak krótkie spotkanie z ojcem, 
który ze starszym bratem Janu-
sza, Jerzym, wyjeżdżał z woj-
skiem polskim do Persji (dziś 
Iran), a oni z mamą do obozu dla 
uchodźców, też w Persji, w Tehe-

ranie. Tu pierwsze lekcje języka 
polskiego, tu zetknięcie się z eg-
zotycznymi, groźnymi skorpio-
nami, z którymi mali uczniowie 
musieli dawać sobie radę razem 
ze swoją nauczycielką.

I znów zmiana miejsca po-
bytu. Niedoszła podróż do Indii 
statkiem, który, na skutek „gra-
sujących niemieckich łodzi pod-
wodnych” musiał zmienić kurs 
na Afrykę. Był rok 1942. Znaleźli 
się w obozie polskim w Kondoa. 
Opiekującym się tu osiadłymi 
Polakami był konsul „z bardzo 

ładnego miasta Nairobi w Kenii”. 
W osiedlu Kondoa upał, w dzień 
nie ma czym oddychać, a w nocy 
zimno. Ludzie chorują na mala-
rię. Januszek też często tra� a do 
pobliskiego szpitala, prowadzo-
nego przez doktora Zamenhofa. 
Ale po pewnym czasie, na sku-
tek starań matki, przenoszą się do 
innego polskiego obozu, gdzie są 
lepsze warunki i klimat. To Ten-
ger niedaleko miasta Arusha. Tu 
Janusz poznaje egzotyczną przy-
rodę i równie egzotycznych tu-
bylców. Tu chodzi do polskiej 

szkoły i w wieku siedmiu lat 
przystępuje do Pierwszej Komu-
nii Świętej. Tu wreszcie jest ma-
łym chłopcem, któremu mogą 
zdarzyć się � gle i psoty. Gra z ko-
legami w piłkę, opiekuje się zwie-
rzętami. Czasami tylko trwają-
ca ciągle wojna wdziera się do 
jego dziecięcego świata, jak wte-
dy, w maju 1944 roku, w czasie bi-
twy II korpusu o Monte Cassino 
pod dowództwem gen. Włady-
sława Andersa. To wtedy prawie 
codziennie na pocztę przychodzą 
depesze do polskich matek i żon 
o śmierci ich najbliższych. „A jed-
nak Afryka była dla mnie rajem: 
byłem młodym chłopakiem bez 
żadnych zmartwień i rozterek. 
Tak, to był najpiękniejszy okres 
mojego życia aż do wyjazdu do 
Anglii w 1948 roku”. Tak po kil-
kudziesięciu latach podsumowu-
je swój tam pobyt Janusz.

To matka była w rozter-
ce, kiedy Anglicy postawili ich 
przed wyborem: wracacie do 
komunistycznej Polski na nasz 
koszt, albo połączycie się ze swo-
imi najbliższymi (ojcem) u nas w 
Anglii. Wybrali to drugie.

W Anglii Janusz chodził do 
polskiej i angielskiej szkoły. Tu 
skończył też wyższą uczelnię, 
jest inżynierem-konstruktorem. 
Nigdy nie zapomniał, że jest Po-
lakiem: czytał książki i polską 
prasę, w dobie internetu często 
zagląda na polskie strony i wie o 
naszym kraju prawie tyle co my. 

Pierwszy raz przyjechał do 
Polski w 1971 roku, jako dojrzały 
już mężczyzna. Na moje pytanie 
i pierwsze wrażenia odpowie-
dział: „Już na przejściach gra-
nicznych byłem zdumiony, że 
wszyscy wokół mnie mówią po 
polsku. To był po prostu szok”. 
Potem bywał już często w na-
szym kraju. Planowali nawet ku-
pić sobie z żoną w Sochaczewie 
dom. Jednak jej przedwczesna 
śmierć pokrzyżowała zamiary. 

Marysia często mówiła o 
swoim mężu „mój przyjaciel”, a 
ponieważ „przyjaciele naszych 
przyjaciół są naszymi przyja-
ciółmi”, mogę o Januszu powie-
dzieć: „mój przyjaciel uchodźca”. 
Mieszkaniec Londynu z duszą 
polsko-angielską, z przewagą 
oczywiście tej pierwszej.

Barbara Sobkowicz

Na zdjęciu 11-letni Janusz 
z mamą

Mój przyjaciel uchodźca
15 stycznia po raz trzeci obchodziliśmy w Polsce Dzień Uchodźcy. Ten fakt zainspirował Barbarę 
Sobkowicz do opowiedzenia losów jej przyjaciela, który zjeździł pół świata, aby znaleźć spokojny 
dom i nową ojczyznę. Jej opowieść to wielka metafora losu Polaków zmuszonych do opuszcze-
nia kraju, ale też wielu innych uchodźców, poszukujących lepszego życia. 
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Spółka Koleje Mazowieckie 
rozpoczęła akcję promocyjną 
„Koleją do kultury”. Po oka-
zaniu biletu KM w trzynastu 
instytucjach kultury na tere-
nie Mazowsza będziemy mo-
gli skorzystać z atrakcyjnych 
zniżek na spektakle, wystawy 
czy wydarzenia kulturalne. W 
akcji uczestniczy m.in. socha-
czewska Stacja Muzeum, do 
której z biletem KM wejdzie-
my za połowę ceny, ale też Eu-
ropejskie Centrum Artystycz-
ne w pobliskich Sannikach.

Umowa współpracy podpi-
sana została 23 stycznia. Jej 
sygnatariuszami byli człon-
kowie zarządu spółki Koleje 
Mazowieckie oraz przedsta-
wiciele 13 instytucji kultury 
� nansowanych przez urząd 
marszałkowski, w tym kie-
rownik sochaczewskiej Sta-
cji Muzeum, Radosław Ko-
nieczny, którego placówka 
dla posiadaczy biletów KM 
będzie oferowała 50 pro-
cent zniżki. Inną instytucją 
kultury, położoną nieda-
leko naszego miasta, którą 
obejmuje program promocji 
jest Europejskie Centrum 
Artystyczne im. Frydery-

ka Chopina w Sannikach. 
Tam zwiedzający dostaną 
40 procent upustu.

Ze zniżki może skorzy-
stać każdy, kto kupi bilet na 
pociąg KM - zarówno w ka-
sie biletowej, jak i u kierow-
nika pociągu. Bilet może 
być kartonikowy, ale też za-
kodowany na Karcie Mazo-
wieckiej lub zakupiony za 
pomocą systemu SkyCash. 
W dwóch ostatnich przy-
padkach należy zachować 
potwierdzenie zakupu bile-
tu. Na skorzystanie ze zniż-
kowego biletu do instytucji 
kultury pasażerowie mają 
czas do 30 dni po upływie 
terminu ważności biletu na 
pociąg. Każdy rodzaj bile-
tu może być podstawą do 
skorzystania z oferowanych 
zniżek - jednorazowy, okre-
sowy, czy też zakupiony w 
ofercie specjalnej. 

Akcja trwa do 31 grudnia 
2017 roku. Pełną listę insty-
tucji uczestniczących w pro-
mocji oraz wysokość ofero-
wanych przez nie upustów, 
można znaleźć na stronie in-
ternetowej poświęconej ak-
cji: www.dokultury.mazo-
wieckie.com.pl. (opr. mf)

Z biletem KM taniej 
do Stacji Muzeum „Dwójka” ma 100 lat

Od kilku miesięcy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w 
Sochaczewie trwają przygotowania do wyjątkowego wydarzenia w historii placówki, 
która w tym roku obchodzić będzie stulecie istnienia. Główne uroczystości 
zaplanowano na listopad, a my już dziś przypominamy historię jubilatki.
Historia „dwójki” sięga 1917 
roku. Wtedy założono jed-
noklasową szkołę, która 
przez dwa lata mieściła się 
w lokalu Akcyjnego Towa-
rzystwa Fabryki Sztucznego 
Jedwabiu w Boryszewie. W 
1920 roku wydzierżawiono 
na 10 lat dom pana Przed-
pełskiego, przeznaczając go 
na szkołę. Zajęcia odbywały 
się również w budynku ce-
gielni w Boryszewie, domu 
państwa Olejnickich przy 
ul. Fabrycznej oraz domu 
państwa Bechcickich przy 
ul. Miłej. W rezultacie kil-
kuklasowa szkoła mieściła 
się w czterech oddalonych 
od siebie o około 1 km bu-
dynkach, które były zupeł-
nie nieprzystosowane do 
nauczania dzieci.

Pierwszym kierowni-
kiem szkoły w latach 1917-
1923 była pani Waleria Ko-
tecka. Kolejnym, w latach 
1923-1926, pan Nowicki, 
a następnie, od 1926 roku 
pan Czesław Skuza. W 1933 
roku na potrzeby szkoły od-
dano budynek państwa Kra-
kowiaków przy ulicy Okrzei 
8. Wreszcie cała szkoła mie-
ściła się w jednym miejscu. 

Potem przyszły trud-
ne czasy wojenne. Ówcze-
sny kierownik, pan Sku-
za, zadbał o zabezpieczenie 
majątku szkoły, a po woj-
nie, dzięki jego staraniom, 
utworzono siedmioklasową 
szkołę podstawową, w któ-
rej pan Skuza nadal pełnił 
swoją funkcję.

Od września 1953 roku 
nowym kierownikiem szko-
ły został pan Henryk Ko-
bierecki. Dzięki jego za-
angażowaniu i staraniom 
całej lokalnej społeczności, 
8 stycznia 1958 roku szko-
łę przeniesiono do nowego 
budynku, wtedy przy ulicy 
Dzierżyńskiego 44 (obecnie 
15 Sierpnia), w którym szko-
ła mieści się do chwili obec-
nej. Jak na tamte czasy, była 
to świetnie wyposażona, no-
woczesna i przestronna pla-
cówka. Warto tu wspomnieć 
pracownię robót ręcznych, 

którą prowadziła pani Teo-
dozja Kurek, osoba o nie-
przeciętnych zdolnościach 
artystycznych i wielkim ta-
lencie pedagogicznym. Dzię-
ki jej pracy, uczniowie od-
nosili sukcesy w wielu 
konkursach plastycznych.

13 października 1963 
roku ufundowano dla 
szkoły pierwszy sztan-
dar z napisem „Nauka Ho-
nor Ojczyzna”. Szczegól-
nym wydarzeniem dla całej 
społeczności było nada-
nie szkole imienia Marii 

Konopnickiej, które mia-
ło miejsce w 1997 roku, co 
zbiegło się z obchodami 
osiemdziesiątej rocznicy jej 
powstania.

13 grudnia 1993 roku 
oddano do użytku uczniów 
klas 0-III budynek po Za-
kładowym Domu Kultury 
w Boryszewie. Z uwagi na 
niż demogra� czny, a co za 
tym idzie mniejszą liczbę 
dzieci, w roku 2003 ucznio-
wie klas 0-III powrócili do 
macierzystej placówki. W 
roku 2005 przeprowadzo-
no termomodernizację bu-
dynku. Niezwykle potrzeb-
nym przedsięwzięciem było 
utworzenie w 2010 roku 
małego szkolnego placu za-
baw z funduszy rządowego 
programu Radosna Szkoła.

W 2014, w ramach So-
chaczewskiego Budżetu 
Obywatelskiego wybudo-
wano w szkole nowoczesne 
boisko do piłki koszyko-
wej i zewnętrzną siłownię, 
a dwa lata później, w ra-
mach tego samego progra-
mu, szkoła zyskała no-
woczesne boisko do piłki 
nożnej wraz z bieżnią lek-
koatletyczną. Poprawi-
ło to znacznie warunki do 
uprawiania sportu nie tyl-
ko uczniom naszej szkoły, 
ale także mieszkańcom ca-
łej dzielnicy. 

Dzięki zaangażowa-
niu kolejnych dyrektorów 
szkoły: Janiny Grzegorzew-
skiej, Franciszka Korze-
niowskiego, Marka Wi-
szyńskiego, Haliny Kłos, 
Stanisława Danielewicza, 
Janiny Sitkiewicz, Mirosła-
wa Łyszczyka oraz Hanny 
Celedy, szkoła w Borysze-
wie cały czas się rozwijała 
i wychowywała kolejne po-
kolenia uczniów. Od 1991 r. 
„dwójką” kieruje niezmien-
nie dyrektor Hanna Cele-
da, której praca przyczyni-
ła się nie tylko do lepszego 
wyposażenia szkoły, ale i 
przeprowadzenia jej przez 
trudne zmiany w systemie 
szkolnictwa na przestrzeni 
ostatnich lat. (opr. sos)

Dawny budynek szkoły przy Cegielni, dom państwa Przedpełskich

Szkoła mieściła się także w domu państwa Olejnickich przy ulicy Fabrycznej

Nowy budynek szkoły SP2 tuż po oddaniu do użytku, rok 1958 

W Dzień Dziadka mieszkańców Domu Pomocy Społecz-
nej w Młodzieszynie odwiedzili ich bliscy, wolontariusze z 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie 
oraz miejscowy zespół wokalny „Dens Babki” z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Młodzieszynie. Zespół założył i prowa-
dzi Mariusz Chaber. Grupa zaprezentowała znane pieśni o 
tematyce religijnej, ale i współczesne, zagraniczne hity zna-
ne z rozgłośni radiowych.

„Dens Babki” w DPS

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą 
prosi o odbiór szopek, które brały udział w XXIV Konkur-
sie na Szopkę Bożonarodzeniową - „Szopka Mazowiecka” i  
były prezentowane na pokonkursowej wystawie.

Prosimy o odbiór prac od 30 stycznia do 10 lutego br. Po 
tym czasie szopki nie będą zwracane.

Czas odebrać szopkę
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Przekraczając granice sztukiKARNAWAŁOWA GALA 
OPEROWO-OPERETKOWA „Wizualizacja przestrzeni” to 

pierwsza wystawa Pracowni 
Eksperymentów Audiowizu-
alnych prowadzonej przez Ga-
mida Ibadullayeva w SCK przy 
ul. 15 Sierpnia 83. Już po trzech  
miesiącach od jej uruchomie-
nia powstał zbiór prac odwołu-
jących się zarówno do poszuki-
wań w fotogra� i, jak i działań 
typu performance.

Wystawę otworzył dy-
rektor Sochaczewskiego Cen-
trum Kultury Artur Komo-
rowski w piątek 27 stycznia., 
tuż po godz. 18.00 i… ruszył 
wehikuł, który przyjaciół sztu-
ki przeniósł w świat kadru � l-
mowego, gdzie okazuje się  on 
być zapisem urzeczywistnio-
nej podświadomości rodem 
z � lmów Krzysztofa Kieślow-
skiego czy Davida Lyncha. 

Gamid - choć jego indu-
strialne, pełne abstrakcji rzeź-
by są znane w wielu krajach - 
nie stara się być celebrytą. Jest 
po prostu artystą dzielącym 
się wizjami z uczestnikami 
swoich zajęć, których pomy-
sły przyjmuje z pełnym entu-
zjazmem. 

I w ten sposób powstał ze-
spół, który  stawia na wolność 
procesu twórczego. Warto do-
dać, że wszyscy na zajęciach 
pracują nad tematami, któ-
re stymulują nas do myślenia, 
pracy intuicyjnej i kreatywno-
ści. Tak  więc, koncentrując się 
na podstawowych zmysłach: 
węch, słuch czy smak przekra-
czamy granice dziedzin sztu-
ki, o ile oczywiście taką grani-
cę w ogóle można wyznaczyć 
– mówi Gamid.

Tomasz Ertman pokazu-
je mi natomiast swój notes, w 
którym na dzień przed wysta-
wą pan Incognito Art napi-
sał: „Sztuka? Ona nie musi być 
piękna, mądra głęboka – ale 
musi być wolna. Każdy może 
być artystą. Sztuki czy antysz-
tuki – nieważne. Ważne, że to 
swobodny powiew NICZEGO”.

I tak „z niczego” przez 
prawie dwie godziny mogli-
śmy malować w rytm orien-
talnych improwizacji mu-
zycznych w wykonaniu Marty 
Wasilewskiej i Gamida, szu-
kać fotogra� cznych inspira-
cji zamkniętych w gablotach, 
pod kalkami i zawieszonych 
na sznurkach do suszenia pra-
nia oraz zobaczyć sam proces 
powstawania prac nietknię-
tych żadnymi programami 
gra� cznymi. I odnieść moż-
na było nieodparte wraże-
nie, że to prace: Darii Paliń-
skiej, Franka Bednarczyka, 
Izy Strzeleckiej, Tomasza Ert-
mana i Gamida są tu widza-
mi � lmu tworzonego na żywo 
przez gości wystawy… A nad 
wszystkim czuwał bezbłędny  
czas - „konik na biegunach”. 

AWA

W piątek, 24 lutego o godz. 19.00 Sochaczewskie 
Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 8 zaprasza 

na Karnawałową Galę Operowo-Operetkową 
Międzynarodowej Grupy Operowej Sonori Ensemble. 

Bilety w cenie 50 zł (normalny), 45 (ulgowy) 
oraz 40 (grupowy) dostępne są w SCK 

i pod numerem telefonu: 46 862-25-02. 

Joanna Rolewska – 
artystka niepokorna, 
obdarzona talentem, 
którego każdy mógł-
by pozazdrościć oraz 
niebywałym głosem. 
To piosenkarka wierna 
swojej muzycznej mi-
łości – Annie German. 
Joanna to też mama 
Natana, która potra�  
połączyć życie rodzin-
ne ze studiami, pracą 
i podzielić się z inny-
mi tym, co w muzyce 
najpiękniejsze: melo-
dią, frazą i mądrym sło-
wem.

Nasza Anna German
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Czwartkowy teatr dla wszystkich KLUB LITERACKI

HELLO DZIECIACZKI!

Nowy pomysł Sochaczew-
skiego Centrum Kultu-
ry, jakim jest organizacja  
„Czwartków Teatralnych”, 
w SCK przy ul. Chopina 
101, miał swoją premierę 26 
stycznia. 

To wspaniała, całko-
wicie darmowa, kultural-
na atrakcja dla całej ro-
dziny. Wystarczy tylko 
zapamiętać, że w każdy 
ostatni (a więc czwarty) 
czwartek miesiąca, o godzi-
nie 19.00 sala widowiskowa 
w Chodakowie jest otwar-
ta dla wszystkich widzów, 
którzy obejrzeć będą mogli 
przeróżne spektakle.

„Czwartkowy Teatr” w 
swojej pierwszej odsłonie 
wystawił „Jasełka” przygoto-
wane przez grupy teatralne, 
muzyczne i wokalne działa-
jące w ramach Sochaczew-
skiego Centrum Kultury. 
Młodzi aktorzy przygoto-
wali pełne ciepła i humoru 
przedstawienie, które przy-
pomniało rodzinną magię 
Świąt Bożego Narodzenia. 
Śpiewano kolędy, pasto-
rałki, recytowano bożona-
rodzeniowe wiersze oraz 
zaskoczono publiczność hu-

morystycznymi skeczami 
w wykonaniu najstarszych 
wykonawców spektaklu. A 
wszystko to w otoczeniu cie-
kawej scenogra� i „wyłączy-
ło” zegary,  męczące telefony 
i obowiązki, „włączając” jed-
nocześnie chwile dla rodzi-
ny, których nam na co dzień 
po prostu brak.

A już w lutym - w czwar-
ty czwartek miesiąca (23.02) 
„Czwartkowy Teatr” ma za-
szczyt zaprosić  widzów na 
spektakl teatru „Ale Babki” 
z Łowicza! 

Do zobaczenia!

Czy słyszeliście już nowinę? 18 
lutego w SCK przy ul. 15 Sierp-
nia 83 (sala koncertowa), w go-
dzinach 10.00-13.00 odbędzie 
się BAL MASKOWY!!! Dla nas - 
dzieci, oczywiście. Bo kto potra-
�  się tak świetnie bawić, jak nie 
my? A instruktorzy SCK szy-
kują dla nas moc zabawy oraz 
atrakcji dla ciała i dla ducha. 

Będziemy tańczyć, śpiewać, 
brać udział w kosmicznie ma-

skowych konkursach z nagro-
dami i... nakarmimy brzuchy 
słodkościami! Moja mama po-
wiedziała, że w tym czasie idzie 
na „shopping”, to będę mógł 
wreszcie poszaleć, oczywiście 
pod opieką instruktorów.  Tak 
dobrze nie ma mój kolega, któ-
ry idzie z mamą, tatą i młod-
szą siostrą. Jego rodzice upar-
cie twierdzą, że będą tańczyć i 
bawić się razem z nami.  Moja 

młodsza siostra natomiast 
utwierdza, że to bardzo dobry 
pomysł i ciocia Klocia (mama 
kolegi znaczy się) świetnie tań-
czy i pobiegła z nią robić maski. 
Ja oczywiście też szykuje strój 
i przebiorę się za super PSA w 

masce LWA! Do zobaczenia na 
balu!

Wasz Przekaźniczek
P.S. Przesyłam Wam moi 

mili maleńki prezent - maskę 
karnawałową. Możecie ją wy-
ciąć i pokolorować!

Tym oto wierszem otwieramy Klub Literacki „Przekaź-
nika Kulturalnego”, w którym swoje wiersze będą prezen-
tować  sochaczewscy poeci, tworzący pod czujnym piórem 
Tadeusza Hutkowskiego.

„Kolorowy krzyk” Tadeusz Hutkowski

ojciec Jacka jak zawsze 
wyprostowany i dokładny 
zrobił z listewek idealny szkielet
ubrał w pergaminową skórę dopieścił rysunek 
pewnie obaj będą najwyżej 

Tomek obiera kredkę temperówką 
niczym z jabłka spadają postrzępione spirale 
kręcą się jak uwiązany wiatr 

krepinę do lichego kręgosłupa niecierpliwie mocuje  krepinę
marszczy w kokardki z nadzieją 
że tata z daleka zobaczy 

długi kolorowy ogon powstaje 
jak wąż którym można wykrzywić żal w litery 

na błękitnym jarmarku 
latawce właśnie kupują jesienne powietrze 
on też chce 
wziąć udział w pisaniu po niebie

W środę, 8 marca o godz. 19.00 
w Sochaczewskim Centrum Kultury przy 

ul. Żeromskiego 8 wystawiony zostanie spektakl 
„Old love”. W rolach głównych wystąpią: Artur Barciś 

i Małgorzata Ostrowska-Królikowska. 
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TAK BYŁO

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XV/171/16 z dnia 24.05.2016 r.

Lp. Nr ewidencyjny 
nieruchomości

Oznaczenie w księdze 
wieczystej KW Nr 

Powierzchnia w ha Położenie nieruchomości przy ul. Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym Postąpienie na przetargu Wadium Cena wywoławcza (brutto)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 976/96 PL1O/00021995/8 1,2214 Wiskozowa Działka zabudowana z murowanym kominem 
ceglanym wys. 81mnpt

Brak planu. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sochaczew - tereny produkcyjno - usługowe

6 000 zł 30 000 zł 550 000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 6.04.2017 r. o godz.10.00 (sala konferencyjna, I piętro) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. 
Wadium należy wpłacić do dnia 3.04.2017 r. na konto sum depozytowych  Gminy Miasta Sochaczew: Bank PeKaO S.A. I Oddział Sochaczew Nr 23 1240 1822 1111 0000 0719 8469. 
Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. 
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu, o których informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Gmina Miasto 
Sochaczew nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie.

Burmistrz Miasta Sochaczew

OGŁOSZENIE

Główną specjalnością nauczania 
stał się kierunek „metalowy”. Po-
wstały takie zawody, jak ślusarz 
metalowy, ślusarz uniwersalny i to-
karz. Szkoła rozwijała się, przyby-
wało uczniów. Żeby to zobrazować, 
posłużymy się zestawieniem wyko-
nanym przez wieloletniego nauczy-
ciela szkoły Stanisława Lipskiego 
(patrz tabela na końcu tekstu).

Przybywało też, jak poka-
zuje zestawienie, nauczycieli. W 
roku szkolnym 1955/56 zatrudnie-
ni byli: Michał Bardan - dyrektor 
szkoły, Józef Skwierczyński - wi-
cedyrektor, Kazimierz Lachowicz, 
Zdzisław Mizerski, Piotr Czobo-
da, Irena Rybakowi, Ludmiła Ko-
złowska, Kazimierz Adamiak, 
Mieczysław Ormowski, Zo� a Ob-
rębska, Tadeusz Majchrzak, Nar-
cyz Wójt, Tadeusz Cieślak, Maria 
Ścibor, Mieczysław Kołodziejczyk, 
Stanisław Pstrągowski, Zdzi-
sław Świętochowski, Jan Rogow-
ski, Jan Pisarek, Edward Gil, Ro-
man Wilamowski. Zajęcia szkolne 
odbywały się w pracowniach 
przedmiotowych. Opiekunowie 
pracowni i nauczyciele starali się 
wzbogacać je o pomoce naukowe 
i urządzenia. Ułatwiało to pracę i 
wzbogacało proces dydaktyczny.

Wiele działo się w warszta-
tach szkolnych. Wyposażano je 
w maszyny i urządzenia takie 
jak: spawarki, wiertarki, tokarki, 
narzędzia i urządzenia pomiaro-
we. Dobre wyposażenie warsz-
tatów dawało lepsze warunki 
kształcenia praktycznego. Szko-
ła otrzymała też transformator, 
co bardzo ułatwiło pracę warsz-
tatów szkolnych.

W następnych latach „80” 
wzbogaciła się o nowe specjal-
ności. W roku szkolnym 1958/59 
wprowadzono krawiectwo dam-

skie lekkie, krawiectwo damskie 
ciężkie i gospodarstwo domo-
we. Natomiast w 1961 otwarto 
Technikum Mechaniczne. Szko-
ła została przekształcona w Ze-
spół Szkół. W jego skład weszły: 
Technikum Mechaniczne, Za-
sadnicza Szkoła Zawodowa i 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
dla Pracujących. Od 1963 roku 
uczniowie Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej otrzymali możliwość 
dalszego kształcenia. Otwarto dla 
nich 3-letnie Technikum Mecha-
niczne dla Pracujących.

Przybywało specjalności, 
uczniów i nauczycieli. Z listą absol-
wentów szkoły można zapoznać 
się w publikacji „85 lat Osiem-
dziesiątki”, wydanej w 2011 roku z 
okazji jubileuszu. W tej samej pu-
blikacji znajdują się wykazy dy-
rektorów szkoły i jej pracowni-
ków. Wiadomo, że szkoła wieloma 
czynnikami stoi, ale nauczyciele i 
uczniowie są w niej od zawsze.

Na edukację składały się na-
uka teorii i praktyczna nauka za-
wodu. Szkoła stwarzała też mło-
dzieży inne możliwości rozwoju 
i działania. W 1955 roku powsta-
ła orkiestra dęta. Organizatorem i 
dyrygentem przez cały okres jej ist-
nienia był Piotr Czoboda. Zespół 
na początku liczył 35 członków, ale 
dość szybko się rozrastał. Zdoby-
wano instrumenty, kompletowano 
stroje. Zespół występował na im-
prezach szkolnych, koncertował w 
czasie uroczystości miejskich i po-
wiatowych. Kronikarz szkoły za-
notował, że pierwsze występy poza 
szkołą odbyły się w Boryszewie i 
w Rybnie. Orkiestra brała także 
udział w pokazach i  rywalizowała 
z innymi młodzieżowymi zespo-
łami. Przywoziła z takich spotkań 
wyróżnienia i dyplomy. 

W marcu 1958 roku z fun-
duszy Komitetu Rodzicielskiego 
kupiono pierwszy telewizor. Od-
biornik umieszczono w pracow-
ni technologii. Pierwsze wspól-
ne oglądanie odbyło się 27 marca. 
Pod nadzorem - jak zanotował 
kronikarz - dyrektora Michała 
Bardana opracowany został szcze-
gółowy rozkład dni i godzin, w 
których poszczególne klasy mogły 
oglądać programy TV. Współcze-
snej młodzieży na pewno trudno 
pojąć taką sytuację. Nawet odbior-
niki radiowe były tylko w nielicz-
nych pracowniach. 

Ważnym elementem działal-
ności szkoły były wycieczki. Trzeba 
je podzielić na dwie kategorie: kra-
joznawczo-turystyczne i związane 
z wybranym zawodem, czyli do za-
kładów pracy. Młodzież zwiedza-
ła Warszawę, Kraków, Wieliczkę, 
Zakopane, Gdynię, Gdańsk, Mal-
bork, a na rowerach także Niebo-
rów, Brochów, Łowicz, Żelazową 
Wolę, Kampinos. Organizowane 
były wycieczki do teatru. Pierwszy 
obóz wędrowny do Jeleniej Góry i 
okolic poprowadził Piotr Czobo-
da. Natomiast 23-osobowa gru-
pa uczniów pod opieką Tadeusza 
Cieślaka wyjechała w olsztyńskie 
na akcję żniwną. Zdarzało się, że 

udział w wycieczce był swoistą na-
grodą za dobre wyniki w nauce lub 
inne osiągnięcia. Młodzież mia-
ła dużo możliwości, żeby się wyka-
zać. Chociażby pracą wokół szkoły. 
Uczniowie pomagali przy budowie 
stadionu szkolnego, budowie bo-
iska do siatkówki i skweru. W ra-
mach wycieczek „zawodowych” 
zwiedzano zakłady w Błoniu, Ur-
susie, warsztaty szkolne na ulicy 
Bielskiej w Warszawie. Dziewczę-
ta z klasy gospodarstwa domowego 
oglądały z kolei placówki gastrono-
miczne, m.in. Bar Złota Kaczka, ka-
wiarnie i restauracje w Warszawie. 
Podpatrywały, jak przygotowuje się 
stół do przyjęcia, dekoruje potrawy. 
Ciekawiło je niemal wszystko.

Oprócz orkiestry w szkole 
działało kółko fotogra� czne, któ-
rym kierował Krzysztof Kopań-
ski i kółko dramatyczne. To ostat-
nie, pracujące pod kierownictwem 
Zo� i Józefczyk, przygotowywało 
recytacje na uroczystości szkolne, 
ale także utwory sceniczne. 

Z dużym powodzeniem wysta-
wiono „Końskie nazwisko”, „Taka 
jest książki mowa”, „Narada w Do-
brzyniu”. Pilnie uczono się tekstów 
i starannie przygotowywano stroje 
i rekwizyty. Po takim przygotowa-
niu sukces był murowany.

Głównymi uroczystościa-
mi w szkole były: rozpoczęcie 
roku szkolnego i jego zakończe-
nie, Dzień Kobiet, wieczornice, 
w tym nawet wieczornica sylwe-
strowa. Młodzież, pod kierun-
kiem nauczycieli, przygotowy-
wała recytacje a orkiestra szkolna 
umilała czas muzyką.

Z funkcjonowaniem szkoły 
związany był też internat. Mie-
ścił się on na drugim piętrze bu-
dynku. Poprawiły się warunki. 
We wnękach zabudowano szafy, 
a w salach znalazły się nowe me-
ble, m.in. sza� i nocne. W roku 
szkolnym 1957/58 w interna-
cie mieszkało 120 uczniów. Byli 
to chłopcy z oddalonych od So-
chaczewa miejscowości powia-
tu sochaczewskiego, ale także z 
powiatów: łukowskiego, płoc-
kiego, gostynińskiego, grodzi-
skiego, płońskiego, grójeckie-
go i pułtuskiego. Internat dawał 
tym uczniom możliwość kształ-
cenia się w wybranym zawodzie. 
Po obiedzie młodzież miała czas 
na przygotowanie się do lekcji na 
dzień następny. Chłopcy chęt-
nie uczestniczyli w zajęciach po-
zalekcyjnych i pracach społecz-
nych. Kierownikiem internatu 
był Zdzisław Mizerski.

Wiele działo się w szkole i nie 
wszystko uda się wymienić w ar-
tykule, ale o dwóch wydarze-

niach warto wspomnieć. Pierw-
sze to wystawa 15-lecia Szkół 
Zawodowych Mazowsza, któ-
ra została otwarta w Płocku 10 
czerwca 1960 roku. Uczniowie 
naszej szkoły eksponowali tam 
własne wytwory, m.in. wiertar-
kę, nowoczesne mebelki (me-
ble z metalu i plastiku), ozdobne 
bramy, uszytą odzież. Natomiast 
uczennice z klasy gospodarstwa 
domowego przygotowały bu-
fet i Cafe Bar, które cieszyły się 
ogromnym powodzeniem.

Drugim wydarzeniem był 
udział młodzieży szkolnej w uro-
czystych obchodach 550-rocznicy 
bitwy pod Grunwaldem. Ucznio-
wie wystąpili w strojach historycz-
nych, a wiele strojów i rekwizytów 
wykonali sami. Przygotowywa-
li płaszcze, hełmy, tarcze, pance-
rze, miecze, kopie, kolczugi. Parce 
przygotowawcze odbywały się w 
warsztatach szkolnych i pracow-
niach odzieżowych. Nad przygo-
towaniami czuwali Zenon Grze-
gorek, Irena Rybakowa, Alojzy 
Tkacz, J. Wiśniewski. Ten barwny 
korowód był nagradzany gromki-
mi brawami.

Wśród tych wszystkich wy-
darzeń toczyło się normalne 
życie szkoły: zajęcia lekcyjne, 
warsztatowe, egzaminy. Tak jak 
to jest do dziś.

Izabela Nalej

Rok szkolny Liczba uczniów Liczba nauczycieli Ilość klas
1956/57 253(w tym 7 dziewcząt) 25 10
1957/58 399 35 14
1958/59 475(w tym 162 dziewczęta) 40 17
1959/60 730 46 22
1960/61 850 52 23
1961/62 955 52 28
1962/63 1047 73 28
1963/64 1160 74 30
1964/65 1327 86 34
1965/66 1534 100 41

* W 1965 r. ilość klas liczono łącznie z ZSZ dla pracujących

Dlaczego „Osiemdziesiątka”?
Od 1 września 1955 roku szkoła nosiła jednolitą nazwę: Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W zarządzeniu nadającym nową nazwę, placówka 
otrzymała nr ewidencyjny 80, co utrwaliło się w środowisku lokalnym jako „Osiemdziesiątka”. Tak też często nazywa się ją do dziś.
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Czas na poloneza
Początek roku tradycyjnie upływa pod znakiem uroczystych balów studniówkowych. Uczniowie niemal wszystkich 
sochaczewskich szkół zatańczyli już poloneza. Teraz przed nimi „sto dni” do majowego egzaminu dojrzałości.

Tak poloneza zatańczyli uczniowie „Chopina”

Na parkiecie uczniowie „Iwaszkiewicza”

Tradycyjny polonez w wykonaniu uczniów „Ogrodnika”

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Trzy miesiące dzielą nas od wio-
sennych egzaminów dojrzałości. 
Pierwsze rozpoczną się już z po-
czątkiem maja. 

Sezon strudniówkowy otwo-
rzyli uczniowie Liceum im. Fry-
deryka Chopina. Poloneza za-
tańczyli 14 stycznia. Czasy balów 
organizowanych w salach gim-
nastycznych szkół odeszły już w 
zapomnienie, abiturienci z „Cho-
pina” bawili się w tym roku w 
dworku Magnat. Do matury 
przystąpi 154 uczniów tej szko-
ły, co oznacza, że w studniówce 
uczestniczyło (wraz z osobami 
towarzyszącymi) około 300 osób.

21 stycznia swoją studniów-
kę, również w dworku Magnat, 
zorganizowali abiturienci z Ze-
społu Szkół im. Jarosława Iwasz-
kiewicza. Część o� cjalną prowa-
dzili uczniowie Oliwia Majewska 
i Dawid Rębowski. Nie zabrakło 
podziękowań i kwiatów dla na-
uczycieli. Głos zabrała również 
dyrektor Hanna Bonecka, która 
życzyła przyszłym maturzystom 
powodzenia na egzaminie doj-
rzałości. Z rozmów po części o� -
cjalnej wynika, że szczęście nie 
będzie im potrzebne. Wszyscy 
zapewniali, że są świetnie przy-
gotowani. Nie zapomnieli też o 
czerwonej części garderoby. Do 
matury przystąpi w tym roku 90 
uczniów „Iwaszkiewicza”.

Ostatnia z dotychczaso-
wych studniówek miała miejsce 
28 stycznia w, tu niespodzianka, 
dworku Magnat. Tym razem 
poloneza zatańczyli uczniowie 
„Ogrodnika”. W ich przypadku 
nie dało się nie zauważyć zwię-
złości formy. Dyrektor Tomasz 
Obrączka ograniczył się do po-
wiedzenia kilku słów powita-
nia. Uczniowie sprawnie wrę-
czyli kwiaty wychowawcom 
swoich klas, po czym w mgnie-
niu oka znaleźli się na parkiecie, 
żeby razem ze swoimi kolegami 
zatańczyć tradycyjnego „cho-
dzonego”. Do matury przego-
towuje się 72 licealistów oraz 
103 uczniów technikum z ZS 
RCKU.

Studniówkę mają za sobą 
już trzy z czterech sochaczew-
skich szkół średnich. Na swój 
bal czekają już tylko  uczniowie 
„Osiemdziesiątki”.

Najmłodsi podopieczni 
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej i uczestnicy 
„Pogotowia Lekcyjnego” 
wzięli udział w wycieczce 
do Teatru Wielkiego w War-
szawie. 16 stycznia wybrali 
się na spektakl „Powitanie 
Chińskiego Nowego Roku - 
Opera Pekińska”.  

Program „Pogotowie Lek-
cyjne” stworzony został z 
myślą o dzieciach oraz mło-
dzieży, którzy nie są w sta-
nie, przy wykorzystaniu 
własnych środków i możli-
wości, osiągnąć zadowala-
jących wyników w nauce. 
Co roku regularnie korzy-

sta z niego kilkudziesięciu 
uczniów, którym pomagają 
wolontariusze skupieni wo-
kół „Klubu Wolontariatu” 
MOPS.  Zajęcia odbywają 
się w ciągu roku szkolnego, 
w każdy czwartek w godzi-
nach 16.00-18.00, w siedzi-
bie sochaczewskiego ośrod-
ka. 

A ponieważ nie można 
żyć tylko nauką, stąd po-
mysł, by uczestnicy progra-
mu wybrali się na wycieczkę 
do teatru. Była ona nie tyl-
ko dodatkową atrakcją, ale 
i nagrodą za wysiłek włożo-
ny w poprawę ocen.  Prze-
jazd autokarem s� nansował 
burmistrz miasta.

13 stycznia uczennica kla-
sy IV  Monika Burzyńska i 
uczeń klasy III Marek Prę-
gowski z Zespołu Szkół Rol-
nicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego wzięli udział 
w eliminacjach okręgowych 
„Olimpiady wiedzy o ży-
wieniu i żywności”.  

Test sprawdzający wie-
dzę odbył się w Zespo-

le Szkół Gastronomicznych 
im. prof. E. Pijanowskiego 
w Warszawie. Monika Bu-
rzyńska zajęła wysokie 12 
miejsce na szczeblu okrę-
gowym. Uczniowie uczest-
niczyli też w wykładach na 
temat diety bezglutenowej, 
a przy okazji zapoznali się 
z ofertą SGGW w Warsza-
wie. (JP)

Aby przedłużyć atmosferę  
i klimat Bożego Narodze-
nia, w środę 11 stycznia w 
Zespole Szkół w Erminowie  
odbyło się „Wspólne kolę-
dowanie”. 

Inicjatorem i organizatorem 
wydarzenia była szkolna Dru-
żyna Harcerska Nieprzetarte-
go Szlaku „Włóczykije”, która 
do uczestnictwa w koncercie 
zaprosiła wszystkich uczniów 
szkoły wraz z nauczycielami. 
Uroczystość prowadzili kon-
feransjerzy: Renata Leszczyń-
ska  oraz Mikołaj Grajek, któ-
ry dodatkowo dał popis gry 

na niewielkim, klawiszowym 
instrumencie dętym - melo-
dyce.

Każda z klas, wraz ze swo-
imi wychowawcami, przygo-
towała jedną kolędę. Nie mo-
gło zabraknąć oczywiście 
życzeń noworocznych. Anioł 
(Weronika Jaskółka) rozdawał 
wszystkim ciasteczkowe „dobre 
nowiny” na Nowy Rok, a nieza-
dowolony Diabeł (Mateusz Klo-
cek) przyglądał się wszystkiemu 
z zazdrością. Na zakończenie 
odbyła się projekcja � lmu „Ra-
tujmy Mikołaja!”, przygotowa-
nego pod czujnym okiem pani 
Moniki Sobali. (ZSE)

„Ogrodnik” na olimpiadzie

Powitali chiński nowy rok

Kolędowanie 
z „Włóczykijami”
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Jakie są pana obowiązki 
na pływalni, na czym po-
lega praca ratownika?
Odwiedzający pływalnię 
powinni czuć się bezpiecz-
nie i opuszczać ją zdrowi 
i zrelaksowani. Zawód ra-
townika jest pracą odpowie-
dzialną, wykonywaną czę-
sto w stresie i w trudnych 
warunkach. Wbrew pozo-
rom praca w krytej pływal-
ni jest bardziej uciążliwa 
niż na otwartych akwenach 
wodnych. W zamkniętym 
obiekcie jest duża wilgot-
ność, hałas, temperatura ok. 
30 stopni. Bardzo ważne jest 
doświadczenie. Często trze-
ba działać prewencyjnie, 
przewidywać potencjalne 
zagrożenia i już wtedy in-
terweniować. Ratownik po-
winien być w bezpośrednim 
kontakcie z kąpiącymi się, 
bezustannie ich obserwu-
jąc. Jest takie powiedzenie: 
dobry ratownik, to suchy 
ratownik. Uważam ponad-
to, że załączanie urządzeń 
basenowych przez ratow-
ników powinno być zdal-
nie sterowane z wykorzy-
staniem pilota. Czynność tę 
ratownik wykonywałby bez 
opuszczania niecki.

Ilu ratowników jednocze-
śnie dba o bezpieczeń-
stwo klientów na socha-
czewskiej Orce?
Standardowo przy niecce 
basenu dyżuruje dwóch ra-
towników. Jeden obserwu-
je część rekreacyjną, drugi 
część sportową. Okresowo, 
wówczas gdy mamy duży 
ruch, przykładowo podczas 
weekendów czy ferii, jest 
także trzeci ratownik. Ale 
moim zdaniem, kiedy są 
czynne zjeżdżalnie, na dy-
żurze powinno być jedno-
cześnie trzech ratowników. 
W sumie pływalnia zatrud-
nia obecnie ośmiu ratowni-
ków.

Pytam dlatego, że kil-
ka dni temu całą Polskę 
obiegła wiadomość o tra-
gicznym wydarzeniu na 
basenie w Wiśle. Czy wy-
obraża pan sobie pły-
walnię bez ratownika, 

zwłaszcza kiedy przeby-
wają tam dzieci?
Jest to dla mnie niewyobra-
żalna sytuacja. Takie obiek-
ty nie powinny być dostęp-
ne dla klientów. 

Pan także przeżył nie-
dawno chwile grozy. Ura-
tował pan 13-miesięczne 
dziecko.
Zdarzenie miało miej-
sce w niedzielę 20 listopa-
da. Schodziłem już z dyżu-
ru. Zostałem jednak dłużej. 
Mamy taką zasadę, że dba-
my o własną kondycję � -
zyczną. Po pracy zostajemy 
i pływamy, aby podnosić 
nasze umiejętności. Skoń-
czyłem trening i już się 
ubierałem. Nagle usłysza-
łem krzyk kobiety, matki 
dziecka. Po chwili widzę 
jak kolega ratownik bie-
gnie z małą dziewczynką 
na rękach do pokoju ratow-
ników. Zaczęła już sinieć 
i wiotczeć, miała otwarte 
nieruchome oczy. Bez za-
stanowienia dołączyłem 
do akcji przywracania ży-
cia. Dziewczynka miała za-
trzymany oddech i niski 
puls, ok. 50 uderzeń na mi-
nutę, podjęliśmy więc resu-
scytację krążeniowo-odde-
chową. Po trzech cyklach 
udało się i przywróciliśmy 
oddech dziecka. Dziew-
czynkę zabrało pogotowie 
do szpitala. Z tego co wiem, 
wyszła następnego dnia. 
Była to bardzo stresują-
ca sytuacja dla wszystkich 
ratowników. Na szczęście 
skończyła się happy endem. 

Czy roczne dziecko po-
winno w ogóle wchodzić 
na basenu, czy aby nie za 
wcześnie? 
Niemowlęta mają natu-
ralny odruch porusza-
nia się w wodzie. Praktycz-
nie już miesięczne dziecko 
może przebywać w środo-
wisku wodnym. Zależy to 
oczywiście od kwestii tech-
nicznych, czystości i tem-
peratury wody, itd. Nauka 
pływania z dzieckiem za-
czyna się od zabawy. Je-
śli chodzi o świadome pły-
wanie, to już 4-letnie dzieci 

mogą zacząć się uczyć pod 
okiem instruktora. W przy-
padku młodszych dzieci 
niezbędna jest jednak czuj-
na uwaga opiekunów. 

To na pewno nie jedy-
na sytuacja, gdy nasi ra-
townicy pomogli komuś 
w wodzie. Proszę o tym 
opowiedzieć. 
Na basen przychodzą oso-
by w pełni zdrowe, ale tak-
że chorzy z różnymi dolegli-
wościami. Pewnego razu był 
u nas na basenie mężczyzna 
z padaczką, o czym dyżu-
rujący ratownicy nie wie-
dzieli. W pewnym momen-
cie pływający zawiesił się na 
linie odgradzającej tory.  W 
ocenie ratownika wyglądało 
to na zwykły odpoczynek. 
Gdy głowa mężczyzny opa-
dła twarzą do wody, okazało 
się, że był to atak padaczki. 
Na szczęście w porę ratow-
nicy wyciągnęli go z wody.

A na otwartych akwe-
nach, nad jeziorami i nad 
morzem, też miał pan ta-
kie zdarzenia?
Pewnego razu asekurowa-
łem na jeziorze, na łódce 
ratowniczej, kurs żeglarski. 
Pomimo sprzyjającej pogo-

dy, pierwsze wypłynięcie 
młodych adeptów żeglar-
stwa zakończyło się wy-
wróceniem łódki.  Wszy-
scy, którzy wpadli do wody, 
byli w kamizelkach, ale 
niestety jedna z dziewczy-
nek nie zapięła odpowied-
nio kamizelki ratowniczej 
paskiem krokowym. Ka-
mizelka była nad lustrem 
wody a jej twarz zanurzona 
w wodzie. Podpłynąłem do 
niej i wyciągnąłem na łód-
kę. Dziewczynka była bar-
dzo zdenerwowana i po-
trzebowała wyciszenia.

Niebezpieczne zdarzenia 
prowokują także dorośli.
Miałem taką sytuację kilka 
lat temu podczas dyżuru ra-
townika nad jeziorem Wiej-
skim w miejscowości Łąkie. 
Obok kąpieliska dwie panie 
z dziećmi grały w piłkę. W 
pewnym momencie odbita 
piłka wylądowała w wodzie 
i dryfowała na jezioro. Jedna 
z pań goniła ją i kiedy skoń-
czył jej się grunt pod noga-
mi, zaczęła płynąć tak zwa-
nym pieskiem. Oceniłem 
sytuację jako niebezpieczną 
i postanowiłem podjąć ak-
cję ratowniczą. Gdy łódką 
dopłynąłem do kobiety, była 

mocno spanikowana i zmę-
czona. Wciągnąłem ją na 
łódkę. Przy okazji uratowa-
łem też piłkę (śmiech).

Warto wspomnieć, że jest 
pan współtwórcą socha-
czewskiego WOPR.
Powołałem go do życia w 
2003 roku wspólnie z nieży-
jącym już Tadeuszem Deni-
siewiczem. Wówczas na pły-
walni „Orka” dominował 
WOPR z Rawy Mazowiec-
kiej. Uważałem to za nie-
sprawiedliwość, że sochacze-
wianie mają własny basen, 
a nie posiadają lokalnych 
struktur WOPR. To mnie 
zainspirowało. Drążyłem te-
mat, rozmawiałem z ludźmi, 
aż w końcu zebrałem komi-
tet organizacyjny, który mu-
siał składać się  minimum z 
15 osób. Po latach zostało to 
docenione. Kapituła zarządu 
głównego Wodnego Ochot-
niczego Pogotowia Ratun-
kowego przyznała mi w 2011 
roku brązową honorową od-
znakę WOPR.

Dziś młodzi ratownicy so-
chaczewskiego WOPR 
odnoszą ogromne sukce-
sy na zawodach.
Już za czasów poprzednie-

go prezesa, Jarosława Flisa 
nasi zawodnicy zdobywa-
li Grand Prix Polski w ra-
townictwie wodnym i wie-
le medali na krajowych 
zawodach. Sukcesy te są 
kontynuowane za kaden-
cji obecnego prezesa i tre-
nera Patryka Sobieraja, któ-
ry z młodymi ratownikami 
zdobywa medale. Cieszę się, 
że ten sport znajduje zainte-
resowanie w  Sochaczewie. 
Widzę, jak młodzi ludzie 
chcą być ratownikami i am-
bitnie trenują w wodzie. 

Co trzeba zrobić, jakie 
warunki należy spełniać, 
aby móc wykonywać za-
wód ratownika wodnego?
Po pierwsze trzeba mieć 
do tego odpowiednie pre-
dyspozycje i przejść pod-
stawowe kursy na ratowni-
ka wodnego oraz kurs KPP, 
tzn. kwali� kowanej pomo-
cy przedlekarskiej. 

Sam sprawdzian na ra-
townika wydaje się dosyć 
trudny.
Składają się na niego trzy 
elementy. Po pierwsze na-
leży przepłynąć 50 metrów 
kraulem ratunkowym w 
czasie poniżej 50 sekund. 
Następnie 400 metrów sty-
lem dowolnym w czasie po-
niżej ośmiu minut. I trzeci, 
chyba najtrudniejszy ele-
ment, polegający na pły-
waniu pod wodą. Trze-
ba przepłynąć 25 metrów 
bez wynurzania się na po-
wierzchnię, czyli całą dłu-
gość toru na sochaczewskim 
basenie. Podczas płynię-
cia pod wodą należy wy-
dobyć trzy obiekty umiesz-
czone w odległości pięciu 
metrów, przy czym jeden z 
nich znajduje się w najgłęb-
szym miejscu toru.  

Na koniec z ciekawości 
zapytam, jaki jest pana 
ulubiony styl pływacki?
Moim ulubionym stylem 
jest del� n,  z uwagi na to, 
że jest stylem wymagają-
cym dobrej kondycji, koor-
dynacji ruchów i rotacji ca-
łego ciała od głowy do stóp 
(śmiech).

Dobry ratownik, to suchy ratownik
W ratownictwie wodnym działa od 1999 roku. Jest jednym z założycieli sochaczewskiego WOPR. O pracy ratowników 
wodnych na sochaczewskiej pływalni „Orka” Maciejowi Frankowskiemu opowiada Romuald Kajak. 
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PILKA NOŻNA

W trakcie czterech godzin 
rywalizacji w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 3 ro-
zegranych zostało w sumie 
36 meczów, w tym 75 setów. 
Poziom, z turnieju na turniej, 
znacząco wzrasta, ale także 
zaczyna się coraz bardziej wy-
równywać, dzięki temu spo-
tkania stają się jeszcze bardziej 
nieprzewidywalne i widowi-
skowe.

Pierwszy pół� nał mię-
dzy Rafałem Tomaszkie-
wiczem oraz Dariuszem 
Cierebiejem zakończył się 
walkowerem 2:0 (15:5; 15:2 
-w.o.) drugiego zawodnika 
z powodu kontuzji odnie-
sionej w trakcie gry. Dru-
gim � nalistą, po bardzo do-
brej grze, został Tadeusz 
Gala odnosząc swoje pierw-
sze zwycięstwo z Michałem 
Werłatym 2:0 (15:9; 17:15).

W meczu o trzecie miej-
sce spotkali się Michał We-
rłaty oraz Dariusz Cierebiej, 
w którym ostatecznie zwycię-
stwo oraz brąz wywalczył Mi-
chał Werłaty 2:1 (15:6; 10:15; 
15:13). W � nałowym meczu, 
po raz drugi tego dnia, spo-
tkali się Rafał Tomaszkiewicz 
oraz Tadeusz Gala. Oba me-
cze stały na bardzo wyrówna-
nym poziomie. Walka o złoto 
trwała do ostatniego punktu. 
Pierwszy set należał do Rafa-

ła, który kontrolował grę od 
samego początku, jednak w 
drugiej części spotkania role 
się odwróciły i Tadeusz do-
prowadził do wyrównania w 
całym meczu. Finał zaczął się 
od nowa dla obu zawodników 
rozgrywających decydujące-
go seta. Mimo wielkiego wy-
siłku i dobrej formy ostatecz-
nie drugie miejsce przypadło 
Tadeuszowi Gali. Na najwyż-
szym stopniu podium, zdo-
bywając kolejne złoto, stanął 
zwycięzca poprzedniego se-
zonu Rafał Tomaszkiewicz 
2:1 (15:13; 11:15; 15:12).

Był to pierwszy turniej z 
cyklu III Grand Prix Socha-
czewa. Dla tych, którzy chcą 
spróbować swoich sił grając 
w kometkę, jeszcze nic stra-

conego. Nadal mogą dołą-
czyć do zmagań na boiskach 
w SP3. Cały cykl będzie się 
składał z minimum sied-
miu turniejów. Rozgrywane 
one są w piątkowe wieczo-
ry. Podczas każdej rundy bę-
dzie można uzyskać punkty 
klasy� kujące zawodników 
w ogólnym rankingu se-
zonu 2017. Każdy start bę-
dzie honorowany dodatko-
wa premią w wysokości 20 
punktów, co ma zachęcić za-
wodników do systematycz-
nego udziału w turniejach. 
Na koniec sezonu tradycyj-
nie rozegrany zostanie do-
datkowy turniej „Masters” 
dla 12 najwyżej sklasy� ko-
wanych zawodników. - Wy-
mogiem będzie tu uczest-

nictwo w minimum trzech 
turniejach z całego cyklu. 

Mecze w turniejach roz-
grywane są systemem brazy-
lijskim, do dwóch wygranych 
setów do 15 punktów. W za-
wodach mogą brać udział 
osoby, które ukończyły 16 lat 
(konieczność pisemnej zgody 
rodzica dla osób niepełnolet-
nich). Symboliczne wpisowe 
wynosi 5 zł. Aby wziąć udział 
w zawodach wymagany jest 
strój sportowy oraz własna 
rakietka. Organizator za-
pewnia nylonowe lotki Yonex 
Mavis 2000. Uczestnictwo w 
turniejach należy poprzedzić 
zgłoszeniem na adres mailo-
wy micwer7@wp.pl. W imie-
niu organizatorów serdecznie 
zapraszamy.

III Grand Prix rozpoczęte
W miniony piątek 28 stycznia rozegrano pierwszy turniej z serii trzeciego 
cyklu Grand Prix Sochaczewa w Badmintona, organizowanego przez 
Stowarzyszenie „Razem i Sprawnie”. W rozpoczęciu sezonu wzięło udział 
19 zawodników z Sochaczewa, Skierniewic, Płocka, Zabrza oraz Włocławka.

W weekend 21-22 stycznia 
rozegrano dwa turnieje ha-
lowe w piłkę nożną: w Gim-
nazjum nr 2 w Sochaczewie 
oraz w Zespole Szkół w Ko-
złowie Biskupim. W oby-
dwu triumfowała drużyna 
Fast-Service, w której wy-
stępuje liczne grono piłka-
rzy chodakowskiej Bzury. 

W sobotę w hali sportowej Gim-
nazjum nr 2 w Sochaczewie od-
był się trzeci z cyklu  Halowych 
Turniejów Piłki Nożnej, organi-
zowanych przez Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Socha-
czewie. Zagrało osiem drużyn. 
Ekipy w pierwszej fazie rozgry-
wek podzielone zostały na dwie 
grupy, a następnie najlepsi wal-
czyli w fazie pucharowej. W � -
nale zespół Fast-Service pokonał 
drużynę Laga na Kazika. Tur-
niej sędziował Michał Dziepak. 
Fundatorem nagrody głównej 
była pizzeria „Da Grasso”. 

Oprócz tego organizato-
rzy zawodów tradycyjnie przy-
znali nagrody indywidualne 
dla zawodników. Najlepszym 
bramkarz został Michał No-
wakowski (Fast-Service), koro-
nę Króla Strzelców, z wynikiem 
siedmiu tra� eń, zdobył Patryk 
Pasiek (Blokos). Na najlepsze-
go zawodnika turnieju wybra-
no Kamila Marcinkowskiego 
(Laga na Kazika).

Skład zwycięskiej druży-
ny Fast-Service: Michał Nowa-
kowski, Kamil Wróbel, Kacper 
Bargieł, Patryk Szewczyk, Prze-
mysław Kubisz, Dominik Po-
pławski, Łukasz Piórkowski, 
Marcin Leszczyński, Adrian 
Binienda, Kamil Stencel.
Wyniki III turnieju MOSiR
Grupa A
Laga na Kazika – FC Brazyliana 2:1
Blokos – Ubojnia Zwyrole 7:2
Laga na Kazika – Blokos 4:2
FC Brazyliana – Ubojnia Zwyrole 5:1
Blokos – FC Brazyliana 1:6
Ubojnia zwyrole – Laga na Kazika 0:1
Grupa B
Poltynk Desing – Fast-Service 0:1
Ark-Pol – Mig Mig 2:3
Fast-Service – Mig Mig 2:1
Poltynk Desing – Ark-Pol 5:2
Ark-Pol – Fast-Service 0:0
Mig Mig – Poltynk Desing 3:3
Mecz o VII miejsce
Ubojnia Zwyrole – Ark-Pol 1:2
Mecz o V miejsce
Blokos – Mig Mig 7:2

Półfinały
Laga na Kazika – Poltynk Desing 1:1 k. 2:0
Fast-Service – FC Brazyliana 3:0
Mecz o III miejsce
Poltynk Desing – FC Brazyliana 3:2
Finał
Laga na Kazika – Fast-Service 1:3

Kolejnego dnia, w niedzie-
lę 22 stycznia, Fast Service wziął 
udział w XXI Turnieju o Pu-
char Wójta Gminy Nowa Su-
cha. Zawody rozegrano w hali 
sportowej Zespołu Szkół w Ko-
złowie Biskupim. W mocno ob-
sadzonych zawodach również 
wzięło udział osiem zespołów, 
które na pierwszym etapie tur-
nieju rywalizowały w dwóch 
grupach. Ostatecznie w � nale 
Fast-Service pokonał gospoda-
rzy zawodów, drużynę Promy-
ka Nowa Sucha, 3 do 1.

Tym razem zwycięski ze-
spół zagrał w składzie: Mi-
chał Nowakowski, Kamil Sten-
cel, Przemysław Kubisz, Kamil 
Bartosiewicz, Adrian Binienda, 
Rafał Trakul oraz Marcin Zych. 

Królem Strzelców turnie-
ju został, zdobywca dziesię-
ciu goli – Artur Fijołek (Sokół 
Budki Piaseckie). Organiza-
torzy przyznali także nagrodę 
indywidualną dla najlepszego 
zawodnika (Rafał Trakul - Fast-
-Service) oraz bramkarza za-
wodów (Bartłomiej Dragański 
- Promyk Nowa Sucha). 
Wyniki XXI Turnieju o Puchar 
Wójta Gminy Nowa Sucha
Grupa A
Sokół Budki Piaseckie – Promyk Nowa Sucha ‚98 4:1
Orzeł Kampinos – Rawka Bolimów 1:1
Rawka Bolimów – Promyk Nowa Sucha ‚98 3:0
Orzeł Kampinos – Sokół Budki Piaseckie 1:0
Orzeł Kampinos – Promyk Nowa Sucha ‚98 2:0
Sokół Budki Piaseckie – Rawka Bolimów 5:0
Grupa B
Promyk Nowa Sucha – Piast Feliksów 1:0
Fast-Service – Guzovia Guzów 3:0
Fast-Service – Promyk Nowa Sucha 2:1
Piast Feliksów – Guzovia Guzów 3:0
Promyk Nowa Sucha – Guzovia Guzów 6:1
Fast-Service – Piast Feliksów 3:2
Mecz o VII miejsce
Guzovia Guzów – Promyk Nowa Sucha ‚98 2:2: 
rzuty karne: 3-2

Mecz o V miejsce
Piast Feliksów – Rawka Bolimów 7:2
Półfinały
Promyk Nowa Sucha – Orzeł Kampinos 3:1
Fast-Service – Sokół Budki Piaseckie 7:2
Mecz o III miejsce
Orzeł Kampinos – Sokół Budki Piaseckie 2:2: 
rzuty karne: 3-1

Finał
Fast-Service – Promyk Nowa Sucha 3:1

Fast-Service najlepszy 
w halowych turniejach

Drużyna Bzury Chodaków 
rozpoczęła przygotowania 
do rundy wiosennej. W mi-
nioną sobotę 28 stycznia 
nasz IV-ligowy zespół po-
konał, w pierwszym z cyklu 
zaplanowanych sparingów, 
RKS Okęcie Warszawa 5:2.

Pierwsza połowa gry z ry-
walem z ligi okręgowej była 
wyrównana z minimal-
ną optyczną przewagą bia-
ło-zielonych, którzy stwo-
rzyli sobie kilka sytuacji 
bramkowych. Bzura obję-

ła prowadzenie w 43. minu-
cie, po szybkiej akcji lewą 
stroną, kiedy to doskona-
łą wrzutkę Tomka Oliwy 
na gola zamienił Adrian Bi-
nienda. Chwilę później błąd 
i dekoncentrację w szykach 
obronnych Bzury wykorzy-
stali piłkarze Okęcia i tym 
samym wyrównali stan me-
czu. 

Druga odsłona spotka-
nia była podobna, choć tu-
taj rywale skupili się raczej 
tylko na defensywie, cza-
sami groźnie kontrataku-

jąc. Po jednej z takich akcji, 
w 77. minucie, Okęcie obję-
ło prowadzenie. Rozdrażni-
ło to chodakowskich piłka-
rzy, którzy zagrali wysokim 
pressingiem i w efekcie zdo-
byli cztery gole w 10 minut.

Bzura zagrała w skła-
dzie: Sebastian Kotlarski 
(60’ Filip Szypszak), Pa-
tryk Szewczyk, Tony Chu-
kwuemeka, Jarosław Sten-
cel, Tomasz Niemyjski (60’ 
Szymon Adamski), Michał 
Kowalski, Adrian Binienda 
(60’ Kamil Stencel), Adam 

Niemyjski, Tomasz Oliwa, 
Kamil Stencel (46’ Kamil 
Bartosiewicz), Maciej Pater.

Kolejne mecze kontrolne 
biało-zieloni rozegrają w na-
stępujących terminach: 4.02 
– Delta Słupno (IV), 11.02 
– Żyrardowianka Żyrardów 
(LO), 18.02 – Unia Skiernie-
wice (IV), 25.02 – Mszczo-
nowianka Mszczonów (IV), 
1.03 – Unia Iłów (LO)

Okęcie Warszawa – Bzura Chodaków 2:5 (1:1)
bramki 43’ Adrian Binienda, 81’ Maciej Pater, 83’ 
Tomasz Oliwa 84’, 89’ Kamil Stencel 

Wygrana Bzury w pierwszym sparingu
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SIATKÓWKA TENIS STOŁOWY

RUGBY

PŁYWANIE

W pierwszym pół� nale zagra-
ły drużyny Teresina i KS Piasta 
Feliksów. Po sobotnim meczu 
jedną nogą w � nale byli siat-
karze z Teresina, którzy ograli 
młodą drużynę Piasta bez stra-
ty seta. Nie zdołali jednak wy-
pracować sobie wystaczającej 
przewagi, aby następnego dnia 
grać już bez presji. 12 małych 
punktów nie wystarczyło. Za-
wodnicy Piasta zmobilizowa-
li się podczas niedzielnego re-
wanżu i pokonali teresinian w 
trzech setach przewagą 16 ma-
łych oczek i tym samym awan-
sowali do � nału.

W drugiej pół� nałowej pa-
rze SRS Most Wyszogród dwu-
krotnie pokonał ekipę socha-
czewskiego Volleya. Sobotni 
pojedynek, swoją dramaturgią i 
grą punkt za punkt, przypomi-
nał ubiegłoroczną rywalizację 
w � nale, kiedy to rywalizowa-
ły w nim właśnie te dwa zespo-
ły. Ostatecznie po tie-breaku w 
sobotnim meczu zwyciężyła 
ekipa z Wyszogrodu. Kolejnego 
dnia wszystko zakończyło się 
już po trzech partiach. 

Finały XXIII edycji rozgry-
wek Amatorskiej Ligi Piłki Siat-
kowej, organizowanej przez 

Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Sochaczewie rozegra-
ne zostaną w najbliższy week-
end. 4 lutego: 12.00 mecz o III 
miejsce, 13.30 � nał. 5 lutego - 
14.00 mecz o III miejsce, 15.30 
� nał.

Składy pół� nałowe drużyn
KS Piast Feliksów: Piotr 
Ostrowski, Artur Rokicki, 
Adrian Kucharewicz, Mate-
usz Koperski, Patryk Kowal-
ski, Mateusz Burzyński, Piotr 
Fergin, Mateusz Grzegorek, 
Maciej Rabiega, Adam Wi-
śniewski, Marcin Rabiega, 
Konrad Kierzkowski  

Teresin: Robert Woź-
niak, Maciej Wójcik, Mate-
usz Leszczyński, Krystian 
Woźnicki, Sławomir An-
toniak, Roland Zakrzew-
ski, Jakub Fabiszak, Robert 
Stańczak.

SRS Most Wyszogród: 
Grzegorz Kozak, Łukasz Le-
wandowski, Emil Jasiński, 
Radosław Pachelski, Marcin 
Błaszczyk, Tomasz Rogo-
ziński, Kamil Zwierzchow-
ski, Jerzy Jędrzejak.

Volley Sochaczew: Ro-
bert Gajda, Andrzej Koź-
biał, Michał Werłaty, Adam 
Cierebiej, Jacek Raczkow-

ski, Jakub Stasiak, Krzysz-
tof Mamcarz, Damian Rąg, 
Krzysztof Rąg, Piotr Wró-
blewski, Krzysztof Mam-
carz.

Wyniki
I Półfinał
KS Piast Feliksów – Teresin 0:3 (21:25, 19:25, 24:26) 
Krystian Woźnicki (Teresin) 
Teresin – KS Piast Feliksów 0:3 (22:25, 18:25, 19:25) 
MVP: Piotr Ostrowski (KS Piast Feliksów) 
II Półfinał
SRS Most Wyszogród – Volley Sochaczew 3:2 
(28:30, 25:15, 25:15, 22:25, 15:5) 

MVP: Jakub Stasiak (Volley Sochaczew) 
Volley Sochaczew – SRS Most Wyszogród 0:3 
(23:25, 17:25, 15:25) 

MVP: Grzegorz Kozak (SRS Most Wyszogród)

Za tydzień � nały ALPS
W dniach 28-29 stycznia w chodakowskiej hali MOSiR rozegrano półfi nałowe 
dwumecze Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. W fi nale spotkają się drużyny 
KS Piasta Feliksów i SRS Mostu Wyszogród. 

W niedzielne popołudnie, 29 stycznia, ko-
lejny raz tej zimy sochaczewskie morsy 
weszły do Bzury. We wspólnym „morso-
waniu”, którego organizatorem był Dra-
gon Fight Club Sochaczew, tym razem 
przy lekkim mrozie (ok. 2 stopni Celsju-

sza poniżej zera), wzięło udział 35 śmiał-
ków. Po 10-minutowej rozgrzewce weszli 
do lodowatej wody, na minutę, dwie, mak-
symalnie pięć, w zależności od zaawanso-
wania. Kąpiele morsów przynoszą wiele 
korzyści dla organizmu. Poprawiają od-

porność, funkcjonowanie układu serco-
wo-naczyniowego, wątroby, nerek. Kolej-
ne „morsowanie”, jeśli pogoda pozwoli, 
zaplanowano w najbliższą niedzielę, 4 lu-
tego o godzinie 12.00, na terenie toru mo-
tocrossowego.

Lodowata kąpiel Smoków w Bzurze

Jacek Malinowski zwyciężył w 
turnieju Grand Prix Sochacze-
wa w Tenisie Stołowym, roze-
granym w sobotę 21 stycznia 
w hali sportowej MOSiR przy 
ul. Kusocińskiego. 

W turnieju zagrało siedmiu 
panów i jedna pani. Rywa-
lizowano jedynie w katego-
rii open, systemem każdy z 
każdym. Był to także swo-
isty trening dla tenisistów 
stołowych sochaczewskiego 
Basketu. Rywalizacja okaza-
ła się bardzo zacięta. O dru-
gim i trzecim miejscu na po-
dium zadecydowała ilość 
wygranych setów pomiędzy 
zawodnikami. 

Na drugiej pozycji upla-
sował się Rafał Malinowski, 

a trzecią lokatę zajął Adam 
Ertman. Czwarte miejsce 
należy do Jakuba Kaźmier-
skiego. Ten pokonał w bez-
pośrednim pojedynku Ada-
ma Ertmana, miał jednak 
w ogólnej punktacji mniej 
wygranych setów od kole-
gi, który z kolei zwyciężył w 
bezpośrednim pojedynku z 
Rafałem Malinowskim. Pią-
te miejsce zajął Paweł Bro-
dowski, na pozycji szóstej 
uplasowała się jedyna ko-
bieta, grająca w turnieju – 
Karolina Kukawska. Miej-
sce siódme zajął Jurek Sęk, a 
na ósmej pozycji znalazł się 
Oliwier Chrzanowski. 

Kolejny turniej Grand Prix 
odbędzie się 19 lutego. Początek 
gier od godz. 9.00. 

Towarzyski turniej

To już piąty remis tenisistów stołowych Basketu Socha-
czew w tym sezonie rozgrywek ligowych. Tym razem 
w niedzielę 22 stycznia, w Nowym Duninowie druży-
na prowadzona przez Justynę Mamcarz, wywalczyła je-
den punkt. Dobrą dyspozycję przy stołach pokazali tego 
dnia bracia Malinowscy. Po 12. kolejkach Mazowieckiej 
V Ligi, Basket zajmuje odległe, siódme miejsce w tabeli. 
Kolejne spotkanie rozegrane zostanie w Sochaczewie 5 lu-
tego. Przeciwnikiem Basketu będzie mocny zespół UKS 
REDUTY Nowy Dwór Mazowiecki.
GKS FALA Nowy Duninów - UKS MOSiR BASKET Sochaczew 7:7
punkty: Jacek Malinowski (2,5), Piotr Michalczuk (2), Rafał Malinowski (1,5), Marek Korzemski (1)

Kolejny remis Basketu

Juniorzy RCO w kadrze
W dniach 6-12 lutego kadra reprezentacji Polski rug-
by U-18 spotka się w Centralnym Ośrodku Sportowym 
w Cetniewie, gdzie będzie przygotowywała się do Mi-
strzostw Europy, które odbędą się we Francji w dniach 
7-16 kwietnia 2017 roku. W gronie 30 powołanych za-
wodników znaleźli się reprezentanci Orkana Sochaczew: 
Krystian Mechecki, Daniel Woźniak, Mauro Lazzari, Pa-
tryk Paradowski, Patryk Książek. Na swoje miejsce czeka-
ją także: Adrian Pętlak, Adrian Nowakowski oraz Maksy-
milian Tarmanowski. 

Trzy medale z Ciechanowa
Doskonałym startem rozpoczęła okres przygotowawczy do 
Mistrzostw Polski zawodniczka „Orki” Sochaczew. Anna 
Mrożewska wróciła z zawodów pływackich, które odbyły 
się w sobotę 28 stycznia w Ciechanowie z trzema medalami. 
Z czasem 1.08,18 zdobyła złoto na swym koronnym dystan-
sie 100 m stylem grzbietowym. Drugie miejsca wywalczyła 
w konkurencjach 200 m grzbietem (2.30,90) oraz na 100 m  
stylem dowolnym (1.02,53).
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13 lutego
 8.00-15.00 - Lodowisko Miejskie - bezpłatny wstęp dla dzieci 
i młodzieży (opłata dotyczy wypożyczenia łyżew)
 11.00 - angielski dla niewtajemniczonych - lekcja pokazowa 
przygotowana przez Centrum Helen Doron, MBP, ul. 1 Maja 21, 
Kramnice Miejskie
 11.00 - „Witajcie w naszej Baśniolandii” - zajęcia animacyj-
no-czytelnicze, kalambury, loteryjka, zabawa w skojarzenia, 
konkurs na najładniejszy portret bajkowej postaci, zajęcia pla-
styczne „Maski karnawałowe”, MBP, fi lia przy ul. Chopina 160
 11.00 - walentynkowe motywy w literaturze - czytanie frag-
mentów książek, MBP, fi lia przy  ul. 15 Sierpnia 83
 10.00 - 13.30 - „La ci darem la mano” - co połączyło Mozarta 
i Chopina, czyli ferie z Fryderykiem w Muzeum w Żelazowej 
Woli. Zabawy muzyczne, spotkanie z instrumentalistą, warsz-
taty plastyczne, wspólne namalowanie obrazu (rezerwacja 
miejsc: tel.  863-33-00 lub zelazowawola.rezerwacje@nifc.pl, 
zajęcia płatne)
 12.00-13.00 - Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad 
Bzurą, prelekcja  „Bzura 1939 r. - pierwsza wielka bitwa II wojny 
światowej”  (J. Wojewoda), wstęp: bilet 4 zł ulgowy i 6 zł normalny

14 lutego
 10.00 - 13.30 - Krakowiak u Chopina, czyli ferie z Fryde-
rykiem w Muzeum w Żelazowej Woli. Chopin i jego inspiracje 
mazowiecką wsią, spotkanie z instrumentalistą, warsztaty 
plastyczne, spacer po parku (rezerwacja miejsc: tel. 863-33-00 
lub zelazowawola.rezerwacje@nifc.pl, zajęcia płatne)
 11.00 - walentynkowa zabawa dla dzieci na Lodowisku 
Miejskim (bilet wstępu 3 zł, bilet wstępu + wypożyczenie 
łyżew 6 zł)
 11.00 - „Zostań Moją Walentynką” - zajęcia plastyczno-lite-
rackie, MBP, ul. 1 Maja 21, Kramnice Miejskie
 11.00 - Zajęcia plastyczne „PS kocham Cię”, wykonanie 
kartki walentynkowej. „Obrazek dla Ciebie”, malowanie farbami 
fi gurek gipsowych (uczestnicy powinni zabrać fartuszki do 
malowania), MBP, fi lia przy ul. Chopina 160
 11.00 - „Walentynkowe kartki - prace plastyczne”, MBP, fi lia 
przy ul. 15 Sierpnia 83
 12.00-13.00 - Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą, prelekcja „Armia Krajowa i Powstanie  Warszaw-
skie w Puszczy Kampinoskiej” (J. Wojewoda), wstęp: bilet 4 zł 
ulgowy i 6 zł normalny

15 lutego
 10.00 - Feryjny Turniej Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych 
(MOSiR, obiekty przy ul. Chopina 101)
 10.00 - 13.30 - Polskość w utworach Chopina, czyli ferie z Fry-
derykiem w Muzeum w Żelazowej Woli. Polskość i narodowość 
w muzyce, spotkanie z instrumentalistą, warsztaty plastyczne 
(kolaż), koncert chopinowski (rezerwacja miejsc: tel.  863-33-00 
lub zelazowawola.rezerwacje@nifc.pl, zajęcia płatne)
 11.00 - „Mapa Zimowego Nieba”  - spotkanie z  Włodzimie-
rzem Politowskim, MBP, ul. 1 Maja 21, Kramnice Miejskie
 11.00 - „Hu hu ha nasza zima zła” - zajęcia plastyczne: malowa-
nie zimowych pejzaży. „Czytam sobie: „Marta i ufoludek”” - czy-
tamy i główkujemy, zajęcia edukacyjne, tworzenie zawieszki na 
drzwi, kolorowanki, zgadywanki,  MBP, fi lia przy ul. Chopina 160
 11.00 - Gry i zabawy stolikowe, MBP, fi lia przy ul. 15 Sierpnia 83
 12-13.00 - Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad 
Bzurą - „Misjonarze. Misje Wojska Polskiego poza granicami 
kraju” spotkanie z majorem Arkadiuszem Rzepkowskim, 
uczestnikiem misji ONZ na świecie, wstęp: bilet 4 zł ulgowy i 
6 zł normalny

16 lutego
 10.00 - 13.30 - „Czy w muzyce potrzebne są kontrasty?”, 
czyli ferie z Fryderykiem w Muzeum w Żelazowej Woli. Spo-
tkanie z perkusistą, warsztaty drukarski i taneczny (rezerwacja 
miejsc: tel.  863-33-00 lub zelazowawola.rezerwacje@nifc.pl, 
zajęcia płatne)

 11.00 - internet - bezpieczna sieć - zajęcia profi laktyczne, 
MBP, ul. 1 Maja 21, Kramnice Miejskie
 11.00 - „Witaminowe rozgrywki sportowe” - warzywno-
-owocowe gry i zabawy. „Mówimy NIE” - rozmowa o używkach, 
tworzenie plakatu, MBP, fi lia przy ul. Chopina 160
 11.00 - „Zima to fajna pora, roku, zimowe atrakcje” - forma 
pracy dowolna. MBP, fi lia przy ul. 15 Sierpnia 83
 12.00-13.00 - Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą, wykład archeologiczny „Epoka żelaza na Ziemi 
Sochaczewskiej”, cz. I.(M. Samborski), wstęp: bilet 4 zł ulgowy 
i 6 zł normalny

17 lutego
 9.00 - Feryjny Turniej Siatkówki (MOSiR, obiekty przy ul. 
Chopina 101)
 10.00 - Warsztaty balonowe dla dzieci, gry i zabawy dla 
najmłodszych (MOSiR, hala sportowa przy ul. Kusocińskiego 2
 10.00 - 13.30 – „Kto w utworze jest solistą?”, czyli ferie 
z Fryderykiem w Muzeum w Żelazowej Woli. Prezentacja 
budowy fortepianu, wspólne skomponowanie i wykonanie 
utworu muzycznego, warsztaty plastyczne (rezerwacja miejsc: 
tel.  863-33-00 lub zelazowawola.rezerwacje@nifc.pl, zajęcia 
płatne)
 11.00 - „Origami dla dużych i małych” - spotkanie z  Zofi ą 
Szydełko, MBP, ul. 1 Maja 21, Kramnice Miejskie
 11.00 - „Miau - coś ty kotku chciał?” - zajęcia plastyczne z 
okazji Światowego Dnia Kota. „Czy kot zawsze spada na cztery 
łapy?” - zajęcia edukacyjne, poznawanie faktów i mitów z życia 
kotów, MBP, fi lia przy  ul. Chopina 160
 11.00 - „Wystrzegaj się nałogów, preferuj zdrowy tryb życia 
- plakat”, MBP, fi lia przy ul. 15 Sierpnia 83
 12.00-13.00 - Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą, wykład archeologiczny „Epoka żelaza na Ziemi 
Sochaczewskiej”, cz. II (M. Samborski), wstęp: bilet 4 zł ulgowy 
i 6 zł normalny

19 lutego
 9.00 - Grand Prix Sochaczewa w Tenisie Stołowym (MOSiR, 
hala sportowa ul. Kusocińskiego 2)

20 lutego
 10.00 - Mini turniej koszykówki (MOSiR, hala sportowa ul. 
Kusocińskiego 2)
 11.00 - zajęcia techniczne „Zamek Królowej Śniegu”, MBP, 
ul. 1 Maja 21, Kramnice Miejskie

 11.00 - „Straaasznie fajne ferie w bibliotece” - zabawy w 
detektywów: rozwiązywanie zagadek kryminalnych, rysowanie 
portretów pamięciowych, zdejmowanie odcisków palców itp. 
(zajęcia w oparciu o książkę Martina Widmarka „Biuro detek-
tywistyczne Lassego i Mai”), MBP, fi lia przy ul. Chopina 160
 11.00 - „Ulubione baśnie” - opowiadanie i prace plastyczne, 
MBP, fi lia przy ul. 15 Sierpnia 83.
 12.00-13.00 - Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą, prelekcja  „Tobruk-Szczury Pustyni” (M. Klorek), 
wstęp: bilet 4 zł ulgowy i 6 zł normalny

21 lutego
 11.00 - Spotkanie z książką podróżniczą - cykl „Nela Mała 
Reporterka”, MBP, ul. 1 Maja 21, Kramnice Miejskie
 11.00 - „Smerfolandia czyli smerfowa kraina” - zajęcia 
literackie i plastyczne, „Abecadlik” - gry i zabawy z okazji 
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, MBP, fi lia przy ul. 
Chopina 160
 11.00 - „Zwierzątka z plasteliny”, MBP, fi lia przy ul. 15 Sierpnia 83
 12.00-13.00 - Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą, prelekcja  „Monte Cassino i Falaise - walki na 
krańcach Europy” (M. Klorek), wstęp: bilet 4 zł ulgowy i 6 zł 
normalny

22 lutego
 11.00 - „Zimowe Makaty” - zajęcia techniczne, MBP, ul. 1 
Maja 21, Kramnice Miejskie
 11.00 - „Zimowe zadania od Pana Bałwana” - zajęcia 
plastyczne, „Mistrzostwa Świata w piłce nożnej” - zajęcia 
plastyczne, wykonanie rysunku ulubionego piłkarza, zagadki 
dotyczące znajomości piłki nożnej, gry i zabawy, MBP, fi lia przy 
ul. Chopina 160
 11.00 - „Julian Tuwim - czytanie wierszy”, MBP, fi lia przy ul. 
15 Sierpnia 83
 12.00-13.00 - Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą, wykład archeologiczny „Epoka żelaza na Ziemi So-
chaczewskiej”, cz. III, (M. Samborski), wstęp: bilet 4 zł ulgowy 
i 6 zł normalny

23 lutego
 10.00 - Warsztaty balonowe dla dzieci, gry i zabawy dla 
najmłodszych (MOSiR, hala sportowa ul. Kusocińskiego 2)
 11.00 - Angielski dla wtajemniczonych - lekcja tematyczna 
(Centrum Helen Doron), MBP, ul. 1 Maja 21, Kramnice Miejskie
 11.00 - Quiz ze znajomości bohaterów książkowych. „W zdro-
wym ciele, zdrowy duch” - promocja zdrowego stylu życia, zajęcia 
edukacyjne, plastyczne i ruchowe, MBP, fi lia przy  ul. Chopina 160
 11.00 - „Warto mieć przyjaciela” - czytanie fragmentów 
książek, których motywem przewodnim jest przyjaźń, MBP, 
fi lia przy ul. 15 Sierpnia 83
 12.00-13.00 - Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą, prelekcja „Berlin-ostatnie walki” (M. Klorek), wstęp: 
bilet 4 zł ulgowy i 6 zł normalny

24 lutego
 8.00-14.00 - Wielobój sprawnościowy dla dzieci (MOSiR, 
hala sportowa ul. Kusocińskiego 2)
 8.00-15.00 - Lodowisko Miejskie, bezpłatny wstęp dla dzieci 
i młodzieży (opłata dotyczy wypożyczenia łyżew)
 11.00 - Wycieczka do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola 
Bitwy nad Bzurą (MBP, ul. 1 Maja 21, Kramnice Miejskie)
 11.00 - „Do zobaczenia - ferie za rok!” - uroczyste zakoń-
czenie ferii. Muzyczne zabawy dla wszystkich - karaoke i 
fotobudka, MBP, fi lia przy ul. Chopina 160
 11.00 - „Wycinanki, naklejanki” - zajęcia plastyczno-tech-
niczne, MBP, fi lia przy ul. 15 Sierpnia 83

25 lutego
 10.00 - III Halowy Turniej Piłki Nożnej (hala sportowa w Gim-
nazjum nr 2, zgłoszenia przyjmowane są do 22.02 na adres 
mailowy: halowasochaczew@wp.pl)
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